LIETUVOS RESPUBLIKOS
MUITINĖS 2019 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

1

Turinys
VADOVO ŽODIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS
SANTRAUKA
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
1. Finansinių interesų apsauga
1.1. Muitinės administruojamų mokesčių surinkimas
1.2. Muitinės administruojama mokestinė nepriemoka
2. Kova su neteisėta prekių apyvarta
2.1. Prekių sulaikymai
2.2. Kontrabandos užkardymas
2.3. Ikiteisminiai tyrimai
2.4. Užkardyta žala
3. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonių taikymo priežiūra
3.1. Ekstrastato sistema
3.2. Intrastato sistema
3.3. Tranzito sistema
3.4. Muitinės deklaracijų įforminimo laikai
4. Muitinės personalas
5. Kokybiškų muitinės elektroninių paslaugų užtikrinimas
6. Ūkio subjektų veiklos priežiūra
6.1. Ūkio subjektų veiklos patikrinimai
6.2. Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimas
6.3. Muitinės konsultacinio komiteto ir jo regioninių pakomitečių veikla
6.4. Asmenų konsultavimas
6.5. Asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimas
7. Tarptautinis bendradarbiavimas
7.1. Dalyvavimas ES institucijų veikloje
7.2. Muitinės atašė
7.3. Lietuvos Respublikos muitinės teikiama techninė parama kitų valstybių institucijoms
8. Ryšiai su visuomene

3
4
5
6

8

11

13
14
14

16

17

PRIEDAI
– LR finansų ministro 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane Lietuvos Respublikos muitinei
nustatytų kriterijų vykdymas
– Ūkio subjektų priežiūros rodiklių vykdymas

2

VADOVO ŽODIS

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas
Jonas Miškinis

2019-ieji Lietuvos muitinei buvo ypatingi. Kartu su Lietuvos valstybės paskelbimu, jos okupacija ir
atkūrimu ėjusi muitinės institucija 2019 metais minėjo 100-ąsias įkūrimo metines. Garbingą jubiliejų Lietuvos
muitinė pasitiko ne tik šventiškai nusiteikusi, bet ir susikaupusi savo misijai – apsaugoti Europos Sąjungos ir
Lietuvos finansinius interesus, rinką, gyventojus ir aplinką nuo neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos,
kartu užtikrinant, kad nenukentėtų teisėto verslo poreikiai.
Galiu pasidžiaugti, kad 2019-aisiais mums pavyko suvaldyti keletą metų vyravusias neigiamas Lietuvos
muitinės personalo kaitos tendencijas. 2019 m. inicijuotas muitininkų profesinis rengimas ateityje padės sparčiau
spręsti muitinės pareigūnų trūkumo klausimus. 2020-ųjų rugsėjį Muitinės mokymo centre planuojame pradėti
rengti profesionalius muitininkus: jau užregistruota muitininko profesija, rengiama mokymo programa.
Didelis dėmesys skirtas pasienio postų pralaidumui. Džiugu, kad prekybos apimtims išaugus daugiau
nei dešimtadaliu, mums pavyko beveik tiek pat pagreitinti judėjimą pasienyje. Nevardindamas įvykdytų
priemonių iš Pralaidumo didinimo plano, vis dėlto norėčiau paminėti muitinės kartu Valstybės sienos apsaugos
tarnyba 2019 m. pradėtą vykdyti sinergijos projektą Lavoriškių pasienio kontrolės punkte. Šis projektas dar kartą
patvirtino, kad dirbant ranka rankon galima padaryti ir daugiau, ir geriau. Poste įdiegus „vieno sustojimo“
principą, visą asmens tikrinimą atlieka viena tarnyba, o tai atitinkamai gerina ir pralaidumo rodiklius.
Muitinės veiklos rezultatai finansinių interesų apsaugos srityje mus nuteikia gana optimistiškai. Jau
keletą metų iš eilės viršijamas mokesčių surinkimo planas. 2019 m. Lietuvos muitinė į valstybės biudžetą pervedė
beveik 181 mln. eurų muitų, akcizų ir PVM, dar beveik 2 mlrd. 176 mln. eurų muitinės apskaičiuotų importo
PVM ir akcizo mokesčių buvo perduoti administruoti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Muitinės pareigūnai
užkardė beveik 32 mln. eurų žalą valstybei, kurios didžiąją dalį, kaip ir kasmet, sudarė mokėtini mokesčiai nuo
sulaikytų tabako gaminių, be to, sulaikyta beveik 500 kg narkotinių ir psichotropinių medžiagų, nuo kurių
mokėtini mokesčiai, arba užkardyta žala, neskaičiuojami.
Kalbėdamas apie svarbiausius darbus ir iššūkius, tenkančius mūsų sistemai, negaliu nepaminėti ir
muitinės informacinių sistemų: Sąjungos muitinės kodekse yra įtvirtinta nuostata, kad muitinėje naudojami
popieriuje surašyti dokumentai yra išimtis, o taisyklė – elektroniniai duomenų mainai. Naujos kartos e-muitinės
sukūrimas – nemenkas iššūkis, tačiau tikiu, kad susitelkę Lietuvos įsipareigojimus Europos Bendrijai įvykdysime
tinkamai ir laiku.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS
SANTRAUKA
Lietuvos Respublikos muitinės tikslai – apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansinius
interesus, rinką, visuomenę ir aplinką nuo nesąžiningos ir neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos,
sudarant palankias sąlygas teisėtam verslui, prisidedant prie sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, užtikrinti
Europos Sąjungos ir jos gyventojų saugumą ir saugą, išlaikyti deramą pusiausvyrą tarp muitinio tikrinimo ir
teisėtos prekybos palengvinimo.
Lietuvos Respublikos muitinės 2019 m. rezultatai vykdant nustatytus tikslus:
Finansinių interesų apsaugos srityje
•
Į valstybės biudžetą surinkta 180 mln. 97 tūkst. 73 eurai muitų, akcizų ir PVM. Mokesčių
surinkimo planas įvykdytas 107 procentais.
•
Surinkta PVM ir Akcizų, kurie perduoti administruoti Valstybinei mokesčių inspekcijai – apie
2 mlrd. 175 mln. 805 tūkst. eurų.
•
Muitinė užkardė 31 mln. 949 tūkst. 95 eurus žalos valstybei dydį.
Kovos su neteisėta prekių apyvarta srityje
•
Pradėti 306 ikiteisminiai tyrimai (iš jų – 66 ikiteisminiai tyrimai dėl tabako gaminių
kontrabandos ir (ar) neteisėto disponavimo, 173 dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos bei
neteisėto jų disponavimo, 1 dėl neteisėto disponavimo alkoholio produktais).
•
Sulaikyta cigarečių, tabako, alkoholio, ginklų ir strateginių prekių, grynųjų pinigų bei kitų prekių,
kurių preliminari vertė yra 33 mln. 974 tūkst. eurų.
•
Sulaikyta beveik 500 kg narkotinių ir psichotropinių medžiagų.
Tarptautinės prekybos reguliavimo srityje
•
Importo procedūroms įforminta 391 375 muitinės deklaracijos, eksporto procedūroms – 559 300
muitinės deklaracijų.
•
Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos muitinėje įforminta apie 917 tūkst. Sąjungos / bendrojo
tranzito procedūrų, atlikti 77 tyrimai dėl nebaigtų Sąjungos / bendrojo tranzito procedūrų, dėl kurių atsirado
mokestinė prievolė.
•
Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (toliau – AEO) statusas suteiktas ir AEO leidimai
išduoti 64 Lietuvos Respublikos asmenims. Galiojančius AEO sertifikatus šiuo metu turi 153 Lietuvos
Respublikos asmenys.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
Lietuvos Respublikos muitinė – valstybės institucija, prižiūrinti tarptautinę prekybą. Būdama viena iš
Europos Sąjungos valstybių narių muitinių administracijų, Lietuvos Respublikos muitinė prisideda prie
sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimo, bendrosios prekybos politikos
ir kitų su prekyba susijusių bendrųjų Europos Sąjungos politikos sričių priemonių įgyvendinimo, taip pat prie
visos prekių tiekimo grandinės saugumo užtikrinimo.
Lietuvos Respublikos muitinės sistemą sudaro Muitinės departamentas, Muitinės kriminalinė tarnyba,
Muitinės informacinių sistemų centras, Muitinės laboratorija, Muitinės mokymo centras, Vilniaus, Kauno ir
Klaipėdos teritorinės muitinės ir 45 muitinės postai. Muitinės departamentas yra muitinės veiklai vadovaujanti
įstaiga, atskaitinga Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir atliekanti Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme
numatytas funkcijas.
Muitinės tikslai – apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansinius interesus, rinką,
visuomenę ir aplinką nuo nesąžiningos ir neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos, sudarant palankias
sąlygas teisėtam verslui, prisidedant prie sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, užtikrinti Europos Sąjungos ir
jos gyventojų saugumą ir saugą, išlaikyti deramą pusiausvyrą tarp muitinio tikrinimo ir teisėtos prekybos
palengvinimo.
Lietuvos Respublikos muitinė, vykdydama Bendrijos tarptautinės prekybos priežiūrą, prisideda prie
sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, Lietuvos Respublikos vidaus rinkos apsaugos, visos tiekimo grandinės
saugumo užtikrinimo. Glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis Europos Sąjungos institucijomis, muitinė atlieka
itin svarbų vaidmenį:
•
remiant teisėtą prekybą ir stiprinant konkurencingumą;
•
užtikrinant teisingą muitų ir mokesčių mokėjimą;
•
kovojant su klastotėmis ir piratavimu;
•
apdorojant informaciją, vertinant prekybos pobūdžio pokyčius ir atliekant rizikos vertinimą, kad
būtų atskleistos finansinės apgaulės, teroristinė ir nusikalstama veikla, ir taip prisidedant prie kovos su kitų rūšių
sukčiavimu, organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais ir terorizmu;
•
saugant aplinką ir piliečius nuo visų rūšių pavojingų prekių.
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos (toliau
– muitinė) vykdo Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo sričių 2019–2021 metų strateginio veiklos
plano programos „Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“ 05 tikslą „Siekti efektyvios Lietuvos
Respublikos muitinės veiklos“ (Programos tikslui įgyvendinti skirta 50 mln. 348 tūkst. Eur), kur muitinei
suformuluotas uždavinys – „Užtikrinti teisėtą, saugią, sąžiningą ir sklandžią tarptautinę prekybą Lietuvoje taikant
muitinės priežiūros priemones“.
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FINANSINIŲ INTERESŲ APSAUGA

1.

1.1. Muitinės administruojamų mokesčių surinkimas
2019 metams muitinei nustatytas 168 mln. 759 tūkst. eurų muitų, akcizų ir PVM įmokų į valstybės
biudžetą surinkimo planas.
Per ataskaitinį laikotarpį muitinė į valstybės biudžetą surinko 180 mln. 97 tūkst. 73 eurus muitų, akcizų
ir PVM. Mokesčių surinkimo planas įvykdytas 107 proc. (surinkta 11 mln. 338 tūkst. 73 eurais daugiau nei
planuota).
1 grafikas. MD administruojamų gautų ir planuotų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos
pajamų santykis (procentai)
130
125
120

116,3

115
106,7

110
105

100,7

100
95
90
2017 m.

2018 m.

2019 m.
Planas

2020 m.

2021 m.

Faktas

Didžiausią muitinės administruojamų mokesčių įplaukų dalį sudarė muitai (68 proc.), PVM (20 proc.)
ir akcizai (12 proc.). Muitinė, be mokesčių įplaukų, į valstybės biudžetą pervedė 439 tūkst. 990 eurų pajamų už
valstybės rinkliavas, palūkanas už paskolas, baudas ir konfiskuotas prekes.
Muitai. Pagrindinis veiksnys, darantis įtaką muitų surinkimui, yra importuotų ir muitais apmokestintų
prekių srautas, kuris tiesiogiai priklauso nuo importuojamų prekių grynosios (neto) masės ir jų statistinės vertės.
2019 m. sausio–gruodžio mėn. muitinės administruojamų muitų surinkimą didžiąja dalimi lėmė 2018
m. gruodžio mėn. – 2019 m. lapkričio mėn. importuotų muitais apmokestintų prekių srautai. 2018 m. gruodžio
mėn. – 2019 m. lapkričio mėn. importuotų prekių grynoji (neto) masė, palyginti su 2017 m. gruodžio mėn. – 2018
m. lapkričio mėn., padidėjo 20 procentų.
Pažymėtina, kad absoliučiai didžiausias apskaičiuotų muitų padidėjimas įvyko chemijos pramonės
produktų prekių grupėje (6 mln. 205 tūkst. eurų, 22 proc.). Daugiausia apskaičiuotų muitų sumažėjo augalų prekių
grupėje (1 mln. 688 tūkst. eurų, 28 proc.).
Pridėtinės vertės mokestis. Muitinė į valstybės biudžetą surinko 36 mln. 248 tūkst. 735 eurus PVM,
arba 562 tūkst. 842 eurais mažiau negu 2018 m. Patvirtintas PVM surinkimo planas įvykdytas 92 proc. (surinkta
3 mln. 314 tūkst. 265 eurais mažiau nei planuota).
PVM surinkimą didžiąja dalimi lėmė 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. lapkričio mėn. importuotų ir
PVM apmokestintų prekių srautas. Šiuo laikotarpiu importuotoms prekėms apskaičiuotas importo PVM, kuris
turėjo būti sumokėtas per 2019 m., sudarė apie 1 mlrd. 968 mln. 382 tūkst. eurų, t. y. 1 proc. (27 mln. 643 tūkst.
eurų) daugiau nei per atitinkamą 2018 m. laikotarpį, iš jų:
• apie 34 mln. 273 tūkst. eurų priklausė muitinės administravimo sričiai, t. y. 3 proc. (1 mln. 19 tūkst.
eurų) mažiau nei atitinkamą 2018 m. laikotarpį;
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• apie 1 mlrd. 934 mln. 109 tūkst. eurų – VMI, t. y. 2 proc. (28 mln. 662 tūkst. eurų) daugiau nei per
atitinkamą 2018 m. laikotarpį.
Akcizai. Muitinė į valstybės biudžetą surinko 21 mln. 524 tūkst. 366 eurus akcizų. Nagrinėjamu
laikotarpiu akcizų buvo surinkta 22 proc. (3 mln. 858 tūkst. 834 eurais) daugiau negu 2018 m. Patvirtintas akcizų
surinkimo planas įvykdytas 118 proc. (mokesčių surinkta 3 mln. 228 tūkst. 366 eurais daugiau nei planuota).
Akcizų surinkimą didžiąja dalimi lėmė 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. lapkričio mėn. importuotų ir
akcizais apmokestintų prekių srautas. Šiuo laikotarpiu importuotoms prekėms apskaičiuoti importo akcizai, kurie
turėtų būti sumokėti per 2019 m., sudarė apie 19 mln. 940 tūkst. eurų, t. y. 15 proc. (apie 2 mln. 657 tūkst. eurų)
daugiau nei per atitinkamą 2018 m. laikotarpį. Pažymėtina, kad daliai importuotų akcizais apmokestinamų prekių
prievolės mokėti akcizus neatsirado (apie 241 mln. 696 tūkst. eurų, t. y. 21 proc. daugiau (apie 42 mln. 508 tūkst.
eurų) nei per atitinkamą 2018 m. laikotarpį), nes šių prekių mokesčių (išskyrus muitus) apskaitos kontrolė perėjo
Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), iš jų:
• apie 7 mln. 168 tūkst. eurų akcizų – už prekes, kurioms muitinė atliko privalomus importo veiksmus
ir vėliau, pagal ūkio subjektų prašymus, perdavė administruoti VMI;
• apie 234 mln. 528 tūkst. eurų akcizų – už prekes, kurias muitinė importo metu, atlikusi privalomus
importo veiksmus, perdavė administruoti VMI.
1.2. Muitinės administruojama mokestinė nepriemoka
2019 m. gruodžio 31 d. mokestinės nepriemokos muitinėje suma sudarė 112 mln. 991 tūkst. 373 eurus.
Didžiausią muitinės nepriemokų dalį sudaro akcizų nepriemokos, t. y. 52 mln. 604 tūkst. 241 euras (46 proc.).
2 grafikas. Mokestinės nepriemokos be sumų, dėl kurių vyksta ginčai, lygis (procentai)
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pagalbos Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant
reikalaujamas skolas, susijusias su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo ir
naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba išieškant minėtas pinigų sumas
įstatymu, organizuota, kontroliuota ir metodiškai vadovauta teikiant ir gaunant pagalbą iš Europos Sąjungos
valstybių narių institucijų išieškant reikalaujamas pinigų sumas. Iš užsienio šalių muitinių gauti 7 prašymai (dėl
29 tūkst. 686 eurų) dėl pagalbos išieškant mokesčius ir su jais susijusias sumas, užsienio šalių muitinėms buvo
išsiųsta 10 prašymų (dėl 806 tūkst. 90 eurų).
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2. KOVA SU NETEISĖTA PREKIŲ APYVARTA
2.1.

Prekių sulaikymai

Dėl muitų teisės aktų pažeidimų muitinės pareigūnai sulaikė prekių, kurių preliminari vertė – 33 mln.
974 tūkst. eurų. Vidutinė prekių vertė vieno sulaikymo metu – 4,9 tūkst. eurų (2018 m.– 5,05 tūkst. eurų).
Akcizinių prekių sulaikymo atvejų (5 457), palyginti su 2018 m. (3 690), nustatyta 48 proc. daugiau.
Sulaikytų akcizinių prekių vertė – 31 mln. 87 tūkst. eurų, palyginti su 2018 m. (23 mln. 753 tūkst. eurų), yra 61
proc. didesnė.
3 grafikas. Lietuvos muitinės atliktų prekių sulaikymo atvejų skaičius (vienetas (−ai)
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Prekių sulaikymų skaičiaus didėjimas susijęs su padidėjusiu tabako gaminių sulaikymu, kurių, palyginti
su 2018 m., sulaikyta 37 proc. daugiau. Dėl neteisėto tabako ir tabako gaminių gabenimo pradėti 68 ikiteisminiai
tyrimai. Jų metu sulaikyta daugiau nei 164 mln. vnt. cigarečių, kurių vertė didesnė nei 27 mln. eurų, ir 21 695 kg
tabako, kurio vertė didesnė nei 2,4 mln. eurų. Buvo nustatyta 3 584 kontrabandos būdu gabentų cigarečių atvejai,
kai sulaikytų cigarečių vertė neviršija 150 eurų. 2 367 atvejais sulaikytų tabako gaminių kiekis vieno sulaikymo
metu neviršijo 400 vnt. (20 pakelių). Tai sudarė 51 proc. sulaikymų (2018 m. – 1 347 atvejai, 44 proc. sulaikymų).
2018 m. ir 2019 m. sulaikytos prekės
(Duomenų šaltinis: NBVŽS, SPREK, RIKS3AUDIT)
Prekės

1
2

Sulaikymo atvejai
2018 m.
2019 m.

Kiekis
2018 m.

2019 m.

Preliminari vertė EUR
2018 m.
2019 m.

Cigaretės (vnt.)
Tabakas (kg)

3 233

4658

131 962 695 vnt.
100 318,4 kg. kg.

172 705 274
2 1907 kg.

20 818 177
2 748 500

28 593 329
2 468 915

Alkoholis (litrai)

442

778

14 898

2 568

162 230

24 889

Naftos produktai (litrai;
kg)

15

21

24 550 kg.

627 kg.

24 581

694

Narkotinės ir
psichotropinės
medžiagos1

342

173

1 086,689 kg.
9 271 vnt.

495,682 kg;
1 891 vnt.

Ikiteisminių tyrimų duomenys
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vertė neskaičiuojama
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...2

...3

Sulaikymo atvejai
2018 m.
2019 m.

Prekės
Grynieji pinigai

7

6

298 106

12

8

Naudota ginklo dalis
kastetai
Kardo geležtė
80 skaitmeninių
taikiklių;
1 peilis-durklas;
2 naktinio matymo
taikikliai
2 šoviniai

Kitos prekės3

1 001

1 291

Iš viso

3516

6 935

Ginklai ir strateginės
prekės

2.2.

Preliminari vertė EUR
2018 m.
2019 m.

Kiekis
2018 m.

×

2019 m.
130 740

298 106

2 šoviniai,
kastetas,
ginklo dalis,
Gamabutirolaktonas

×

3 625

130 740

15 432

1 478 508

2 740 377

25 530 102

33 974 376

Kontrabandos užkardymas

Tabako gaminiai
Dėl savo geografinės ir ekonominės (skirtingų kainų lygių) padėties Lietuva yra nelegalių tabako
gaminių tranzito, perkrovimo, laikino sandėliavimo ar pasirengimo tolesniam gabenimui į Vakarų Europos
valstybes šalis.
Muitinėje buvo pradėti 66 ikiteisminiai tyrimai dėl tabako gaminių kontrabandos ir (ar) neteisėto
disponavimo, t. y. 34 proc. daugiau (49) nei 2018 m.
Ikiteisminiuose tyrimuose sulaikyta 164,87 mln. vnt. cigarečių. Palyginant su 2018 m. sulaikyta 34 proc.
daugiau tabako gaminių (2018 m. – 122,92 mln. vnt.).
Baltarusiškos kilmės cigaretės sudarė 76 proc. Lietuvos Respublikos muitinės ikiteisminiuose tyrimuose
sulaikytų cigarečių kiekio. Tarp sulaikytų baltarusiškų cigarečių vyrauja Gardino tabako fabrike „Neman“
pagaminamos „Premier“, „Minsk“, „Fest“, „NZ“ cigaretės.
Muitinės ikiteisminių tyrimų duomenimis, daugiausia – 54 proc. (88,61 mln. vnt.) tabako gaminių
sulaikyta prie sienos su Baltarusija, šalies viduje – 13 proc. (22 mln. vnt.), prie sienos su Rusija –27 proc. (44,15
mln. vnt), prie sienos su Lenkija – 6 proc. (10,10 mln. vnt.), prie sienos su Latvija ataskaitiniu laikotarpiu tabako
gaminių nesulaikyta.
Alkoholis
Muitinėje buvo pradėtas 1 ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo alkoholio produktais, t. y. 86
proc. mažiau nei 2018 metais (7).
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos
Muitinė pradėjo 173 ikiteisminius tyrimus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos ir
neteisėto jų disponavimo. Palyginti su 2018 m. (342), ikiteisminių tyrimų pradėta 49 proc. mažiau.
Narkotinių ir psichotropinį poveikį turinčių medžiagų vis dar siunčiama pašto siuntomis. Pradėta 160
ikiteisminių tyrimų dėl mėginimų minėtas medžiagas siųstis (siųsti) pašto siuntomis, tačiau jau 52 proc. mažiau
nei 2018 metais (332).
Dažniausiai iš siunčiamų narkotinių medžiagų – MDMA (žinoma pavadinimu ecstasy), kanapės.
Didžioji dalis narkotinių medžiagų, t. y. MDMA, marihuana, LSD kiekio siųsta iš Nyderlandų, Ispanijos,
Didžiosios Britanijos.
Lietuva ir toliau išlieka tranzitinė šalis, per kurią sausumos keliu gabenama narkotinių ir psichotropinių
medžiagų kontrabanda iš Vakarų į Rytų šalis (sintetinės medžiagos ir kokainas), iš Pietų į Šiaurės šalis (hašišas).
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Grynieji pinigai (kyšiai), metalai, transporto priemonės, technika, cukrus ir jo produktai, maisto produktai, vaistai, chemijos pramonės produktai, plataus
vartojimo prekės, saugomi gyvūnai ir augalai, kultūros vertybės ir kt.
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4 grafikas. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų pirmtakų (prekursorių), tabako (tabako gaminių) ir alkoholio
sulaikymo atvejų skaičius (vienetas (−ai))
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Kaip jau buvo pažymėta prie 3 grafiko, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų pirmtakų (prekursorių),
tabako (tabako gaminių) ir alkoholio sulaikymo atvejų skaičiaus didėjimas susijęs su padidėjusiu tabako gaminių
sulaikymo skaičiumi, kurių, palyginti 2018 m. sulaikyta 37 proc. daugiau.
2.3.

Ikiteisminiai tyrimai

Muitinė pradėjo 306 ikiteisminius tyrimus, arba 31 proc. mažiau nei 2018 m. (446). Per 2019 m.
Lietuvos Respublikos muitinėje buvo pradėti 173 ikiteisminiai tyrimai dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų
kontrabandos ir neteisėto jų disponavimo, 66 ikiteisminiai tyrimai dėl tabako gaminių kontrabandos ir (ar)
neteisėto disponavimo, 1 ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo alkoholio produktais, dėl kitų nusikaltimų
– 66. Daugiausia pradėta, išskirta ir gauta ikiteisminių tyrimų dėl narkotinių medžiagų kontrabandos, neteisėtos
apyvartos (57 proc.) tačiau, palyginti su 2018 m., jų pradėta 49 proc. mažiau.
5 grafikas. Baigtų ikiteisminių tyrimų skaičiaus santykis su pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičiumi (koeficientas)
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2021 m.

2.4.

Užkardyta žala

Vienas iš rodiklių, parodančių muitinės kovos su šešėline ekonomika mastą, – užkardytos žalos valstybei
dydis. Užkardyta žala – mokesčių, kurie būtų buvę apskaičiuoti, jeigu neteisėtai įvežtos sulaikytos prekės būtų
deklaruotos muitinei, ir muitinės iniciatyva po muitinio įforminimo papildomai apskaičiuotų mokesčių suma.
6 grafikas. Užkardytos žalos valstybei dydis (milijonų eurų)
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Pastaba. Rodiklis „Užkardytos žalos valstybei dydis“ planinę reikšmę turi nuo 2019 m.
Užkardytos žalos padidėjimui, palyginti su 2018 m., įtakos turėjo išaugęs sulaikytų tabako gaminių
skaičius ir vertė.

TARPTAUTINĖS PREKYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO
PRIEŽIŪRA

3.

3.1. Ekstrastato sistema (importo ir eksporto procedūroms įformintos deklaracijos)
Importo procedūroms įforminta 391 375 muitinės deklaracijos (palyginti su 2018 m., 9,3 proc. daugiau),
atitinkamai eksporto procedūroms – 559 300 muitinės deklaracijų (10,5 proc. daugiau, palyginti su 2018 m.).
Muitinės deklaracijos
Muitinės deklaracijos
Importas

Eksportas

Deklaracijų
skaičius
76 968

Prekių skaičius

Taikant
supaprastinto
deklaravimo
procedūras
Prekių skaičius

Prekių skaičius

30 604

Deklaracijų
skaičius
105 969

Taikant
supaprastinto
deklaravimo
procedūras
Prekių skaičius

132 280

272 536

55 586

II ketv.

89 097

154 116

20 762

125 869

328 122

16 279

III ketv.

93 032

160 900

20 433

140 860

357 172

54

IV ketv.

94 890

164 593

23 383

156 026

392 397

28

Standartinės procedūros

I ketv.
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Standartinės procedūros

2019 m. 4

353 971

611 962

95 220

528 131

1 349 402

71 815

Duomenų šaltinis: Lietuvos muitinės duomenų saugykla (LMDS)
3.2.

Intrastato sistema

Duomenys apie nustatytą prievolių teikti Intrastato ataskaitų (toliau – IA) skaičių, patvirtintų Intrastato
ataskaitų skaičių pagal pateikimo būdus, Intrastato prievolininkų skaičių, neįvykdytų prievolių skaičių ir Intrastato
ataskaitų surinkimo efektyvumą pateikti lentelėje.
Intrastato ataskaitos, 2019 m.
Intrastato ataskaitos (IA)

Prievolių
Intrastato
teikti IA prievolininkų
skaičius
skaičius

Nepateikusių
IA
prievolininkų
skaičius

Patvirtinta IA

Bendras skaičius
Įvežimas

Išvežimas

Internetu

XML

Raštu

Neįvykdytų
IA surinkimo
prievolių teikti IA efektyvumas
skaičius
(proc.)

Įvežimas

Išvežimas

formatu

I ketv.

26 662

7 057

15 764

12 681

27 020

299

1 126

316

402

270

97,5

II ketv.

26 127

6 554

15 412

12 422

26 613

267

954

378

367

331

97,3

III ketv.

26 854

6 699

15 555

12 668

26 972

271

980

343

377

351

97,3

IV ketv.

28 498

7 216

15 947

12 992

27 548

351

1040

789

827

638

94,9

2019 m.

108 129

7 886

63 635

51 424

110 390

1 234

4 324

823

1 202

961

98,0

Duomenų šaltinis: Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis
surinkimo ir apdorojimo sistema (IDAIS).

Intrastato išvežimo ir įvežimo ataskaitų teikimo ribos ir statistinės vertės išvežimo ir įvežimo ribos išliko
nepakitusios. Didžiajai daliai (90 proc.) PVM mokėtojų išliko prievolė teikti IA. Intrastato prievolininkams, 2018
m. nevykdžiusiems prekybos su ES šalimis, prievolė teikti IA 2019 m. buvo panaikinta, todėl prievolininkų
skaičius 2019 m. vasario mėn. sumažėjo 9 procentais.
3.3.

Tranzito sistema

Muitinėje įforminta apie 917 tūkst. Sąjungos/bendrojo tranzito procedūrų, atlikti 77 tyrimai dėl nebaigtų
Sąjungos / bendrojo tranzito procedūrų, dėl kurių atsirado mokestinė prievolė. Centrinė tranzito įstaiga per
ataskaitinį laikotarpį gavo/išsiuntė kitų šalių muitinėms 794 tyrimų užklausų ir vidutiniškai per mėnesį apie 50
kitų dokumentų.
Į TIR sistemą priimta 22 naujų įmonių, pašalinta 57 įmonių. Iš viso TIR sistemoje yra 698 vežėjų įmonės.
Nuolat atnaujinami duomenys Lietuvos Respublikoje registruotų TIR procedūros vykdytojų sąraše. Visa minėta
informacija pateikta TIR vykdomajai tarybai.
Įforminta per 156 tūkst. TIR procedūrų.
3.4.

Muitinės deklaracijų įforminimo laikas

Tarptautinėje prekyboje muitinė atlieka lemiamą vaidmenį ne tik taikydama pagreitintus tarpuskaitos
procesus, bet ir įgyvendindama veiksmingą kontrolę, kuri užtikrina pajamas, nacionalinių įstatymų laikymąsi ir
visuomenės saugumą ir apsaugą.
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Ketvirčių suma gali nesutapti su metine reikšme, nes ketvirčių informacija parengiama pasibaigus atitinkamiems ketvirčiams ir nekoreguojama
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Vidutinis deklaracijų, kurioms netaikytas muitinis tikrinimas, muitinio įforminimo laikas siekė 18 min.,
vidutinis deklaracijų, kurioms taikytas dokumentinis tikrinimas – 125 min., o vidutinis deklaracijų, kurioms
taikytas prekių tikrinimas – 588 min., t.y. beveik 10 valandų.
8 grafikas. Importo ir eksporto deklaracijų, įformintų per 0–60 min., dalis nuo visų įformintų importo ir eksporto
deklaracijų (procentai)
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4. Muitinės personalas
2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvos Respublikos muitinėje dirbo 1 961 pareigūnas, valstybės
tarnautojas ir darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), iš jų 1 463 pareigūnai, 318 karjeros
valstybės tarnautojų ir 180 darbuotojų. Šiuo metu muitinės sistemoje dirba 916 vyrų ir 1 047 moterys.
Muitinėje yra 2 305 pareigybės, iš jų – 180 vadovaujančios pareigybės.
Muitinės sistemoje 92 proc. dirbančiųjų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 2 proc. – aukštąjį
koleginį, 3 proc. – aukštesnįjį, spec. vidurinį išsilavinimą, 3 proc.– vidurinį išsilavinimą.
10 grafikas. Muitinės pareigūnų, dirbančių tarptautiniuose automobilių kelių pasienio kontrolės punktuose, darbo
vietų užimtumo lygis (procentai)
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Pastaba. Rodiklis planinę reikšmę turi nuo 2019 m.
Muitinės pareigūnų, dirbančių tarptautiniuose automobilių kelių pasienio kontrolės punktuose, darbo
vietų užimtumo lygis 2019 metais buvo 86 procentai.
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5. KOKYBIŠKŲ MUITINĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ UŽTIKRINIMAS
Integruotos muitinės informacinės sistemos priežiūra
Integruotos muitinės informacinės sistemos posistemiai prižiūrimi ir jų funkcionavimo palaikymas
užtikrinamas vykdant su rangovais sudarytas paslaugų teikimo sutartis. Priežiūros ir palaikymo darbus siekiama
atlikti kuo mažiau trikdant Integruotos muitinės informacinės sistemos posistemių darbą ir jos vartotojų veiklą.
9 grafikas. Importo, eksporto ir tranzito deklaracijų apdorojimo sistemų nepertraukiamo darbo laiko stabilumas
(procentai)
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6. Ūkio subjektų veiklos priežiūra
6.1. Ūkio subjektų veiklos patikrinimai
Informacija asmenims apie reikalavimus, taikytinus muitų teisės aktais reglamentuojamai veiklai ir
muitinės vykdomus patikrinimus skelbiama Lietuvos muitinės interneto svetainėje (rubrika „Veikla“ / „Ūkio
subjektų priežiūra“). Informacija apie ūkio subjektų priežiūrą pateikta ir Lietuvos Respublikos muitinės svetainės
tituliniame puslapyje esančioje kaičiojoje reklamoje „Muitinė verslui. Ūkio subjektų priežiūra“. Kartu su teisės
aktų nustatyta informacija minėtoje rubrikoje ir kaičiojoje reklamoje taip pat pateikta informacija apie planinius
ūkio subjektų patikrinimus, ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas (ūkio subjektų „baltasis
sąrašas“), informacija apie LR muitinės veikloje naudojamus kontrolinius klausimynus.
Atlikti 122 Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės ir komercinės veiklos, susijusios su muitų ir kitų teisės
aktų taikymu, mokestiniai patikrinimai ir papildomai priskaičiuota 1 mln. 374 tūkst. eurų mokesčių ir su jais
susijusių sumų (2018 m. – 160 patikrinimų ir papildomai priskaičiuota 5 mln. 646 tūkst. eurų).
Didžiausią papildomai priskaičiuotų mokesčių dalį – 72 proc. – sudarė importo pridėtinės vertės
mokestis, 13 proc. – importo muitas, o su mokesčiais susijusios sumos (delspinigiai ir baudos) – 14 procentų.
Taip pat atlikti 133 tiksliniai muitiniai patikrinimai, susiję su Lietuvos Respublikos asmenų tikrinimais
prieš išduodant leidimus (pvz., AEO leidimus), garantijas ir pan., 155 kiti tiksliniai muitiniai patikrinimai ir 14
patikrinimų, susijusių su Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemonėmis (toliau – ES BŽŪPP).
Pagal nustatytų pažeidimų pobūdį daugiausia papildomai priskaičiuota mokesčių dėl neteisingai
deklaruotos importuotų prekių muitinės (sandorio) vertės. Už šiuos pažeidimus papildomai priskaičiuota 596
tūkst. eurų, arba 43 proc. papildomai priskaičiuotų mokesčių ir su jais susijusių sumų.
Koordinuojami rizikos analizės pagrindu atrinktų Lietuvos Respublikos asmenų veiklos, susijusios su
PVM atskaitos ir „0“ proc. tarifo taikymo pagrįstumu (muitinės procedūros, žymimos kodu „42“, vykdymo, kai
importuojamos ir į kitą valstybę narę teikiamos prekės), patikrinimai: atlikti 4 mokestiniai patikrinimai, susiję su
asmens vykdyta pirmiau nurodyta muitinės procedūra, kurių metu pagal nustatytus teisės aktų pažeidimus
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priskaičiuota 599 tūkst. eurų mokesčių ir su jais susijusių sumų. Informacija apie nustatytus pažeidimus perduota
Valstybinei mokesčių inspekcijai.
6.2.

Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimas

Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (toliau – AEO) statusas – aukščiausias muitinės pripažįstamas
asmens patikimumo įrodymas – suteiktas ir AEO leidimai išduoti 64 LR asmenims (2018 m. – 48 LR asmenims).
Išnagrinėti ir priimti 8 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pateikti prašymai suteikti įgaliotojo
ekonominės veiklos vykdytojo statusą ir atliekami šių įmonių veiklos patikrinimai.
Siekiant įsitikinti, kaip AEO leidimų turėtojai laikosi teisės aktų nustatytų reikalavimų, nuolat atliekama
AEO leidimų turėtojų priežiūra. Ataskaitiniu laikotarpiu įformintos 64 priežiūros ataskaitos, pagal kurias
įsitikinta, kad tikrinti asmenys atitinka AEO statuso reikalavimus.
Galiojančius AEO sertifikatus šiuo metu turi 153 Lietuvos Respublikos asmenys (2018 m. – 90).
6.3.

Muitinės konsultacinio komiteto ir jo regioninių pakomitečių veikla

Plėtojant ryšius su verslo organizacijomis siekiama, kad verslo asociacijos aktyviai dalyvautų Muitinės
konsultacinio komiteto (toliau – MKK) ir jo regioninių pakomitečių veikloje.
Įvyko 3 MKK ir 10 MKK pakomitečių posėdžių (Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje ir
Šiauliuose). Posėdžiuose svarstytos tokios temos kaip galima BREXIT įtaka Lietuvos verslui, BREXIT be
susitarimo poveikis muitinės veiklai, dvejopos paskirties prekių deklaravimo niuansai, pralaidumo pasienio
postuose pokyčiai, Muitinės įstatymo pakeitimai dėl TIR įgaliotojo siuntėjo statuso gavimo, intelektinės
nuosavybės klausimai, susiję su muitine verte, aptartas muitinės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos bandomasis
sinergijos projektas Lavoriškių kelio poste, kalbėta apie aktualias temas verslui, susijusias su naudotų automobilių
muitiniu įvertinimu ir tarpininkavimo paslaugų deklaravimu, aptarta administracinės atsakomybės taikymo
praktika, įvertinta, kaip vyksta muitinės leidimų peržiūra, pristatyta TIR įgaliotojo siuntėjo statuso nauda, muitinės
vertės klausimai ir kt.
6.4.

Asmenų konsultavimas

Muitinės departamentas teikia konsultacijas asmenims apie muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymą.
Kreiptis konsultacijos galima tiesiogiai (telefonu, raštu ar atvykus), taip pat interneto svetainės skyriaus
„Klausimai“ poskyryje „Užduoti klausimą“ užpildžius nurodytą elektroninę formą. Asmenys taip pat
konsultuojami Muitinės departamente, kitose muitinės įstaigose organizuojamų seminarų, posėdžių metu.
Kasdien telefonu kreipiasi vidutiniškai 60 klientų, elektroniniu paštu kasdien gaunama ir atsakoma
vidutiniškai į 8,6 klausimo.
Gauti 2155 elektroniniai paklausimai ir apie 15 060 klausimų telefonu. Daugiausia elektroninių
paklausimų buvo apie pašto siuntomis gabenamų prekių apmokestinimą (318), prekių importą iš trečiųjų šalių
(416), keleivių įvežamas prekes iš trečiųjų šalių (135), prekių deklaravimą, muitinį tikrinimą, konfiskavimą (162),
muitinės procedūras (157), užklausų anglų (150) ir rusų (71) kalbomis.
Siekiant pagerinti informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos muitinėje,
įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamas projektas „Vieningo informavimo
ir konsultavimo tinklo sukūrimas muitinės klientams“. Tikimasi, kad įdiegus unifikuotą ir centralizuotą asmenų
aptarnavimo Lietuvos Respublikos muitinėje organizacinį modelį ir jo veiklą užtikrinančias priemones bus
teikiama vieningo asmenų informavimo ir konsultavimo muitinėje paslauga, taikant „vieno langelio“ principą.
6.5.

Asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimas

Muitinės departamente gauti 147 skundai, priimti 253 sprendimai (bendra mokesčių suma – 20 514 932
Eur), iš jų:
– patvirtinti teritorinės muitinės sprendimą arba skundą atmesti kaip nepagrįstą – 61 (bendra suma –
751 983 Eur);
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– pavesti teritorinei muitinei atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą arba grąžinti
teritorinei muitinei nagrinėti iš naujo – 27 (bendra suma – 1 368 045 Eur);
– iš dalies patvirtinti ar panaikinti teritorinės muitinės sprendimą – 5 (bendra suma – 1 149 081 Eur);
– skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį mokesčių mokėtojui arba palikti skundą nenagrinėtu – 6
(bendra suma – 16 797 Eur);
– pakeisti teritorinės muitinės sprendimą – 29 (bendra suma – 433 008 Eur);
– panaikinti teritorinės muitinės sprendimą arba patenkinti skundą – 34 (bendra suma – 16 796 018
Eur);
– kiti (dėl skundo trūkumų pašalinimo, termino skundui paduoti atnaujinimo, skundo nagrinėjimo
sustabdymo, mokestinio ginčo bylos proceso atnaujinimo) – 91.

7.
7.1.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Dalyvavimas ES institucijų veikloje

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų prašymus ir nustatytais
terminais per ataskaitinį laikotarpį parengta, suderinta ir pateikta 11 Lietuvos pozicijų dėl muitinės kompetencijai
priklausančių ES teisės aktų projektų, 2 pozicijos Coreper posėdžiams ir 37 pozicijos EK komitetų ir grupių
posėdžiams, taip pat pateikti 77 pozicijų derinimo įrašai pagal kitų institucijų prašymus.
Muitinės pareigūnai dalyvavo ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių (komitetų) veikloje:
46 Muitinės kodekso ekspertų grupių posėdžiuose, 28 Europos Komisijos Muitinės kodekso komiteto pakomitečių
posėdžiuose, 5 Europos bendrijų ir Europos laisvosios prekybos asociacijos Bendrojo tranzito/formalumų
supaprastinimo (bendrojo administracinio dokumento) darbo grupės posėdžiuose, 2 ES medienos reglamento ir
Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) reglamento ekspertų grupės
posėdžiuose, 1 Narkotikų ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ekspertų grupės posėdyje, 1 ES
Tarybos Muitinių bendradarbiavimo ekspertų grupės posėdyje, 2 Bendrijos nuosavų išteklių patariamojo komiteto
(ACOR) posėdžiuose, 1 Grynųjų pinigų kontrolės komiteto posėdyje, 1 Muitinių veiksmų programos („Muitinė
2020“) komiteto posėdyje, 1 PVM ateities grupės posėdyje ir 2 Muitų politikos ekspertų grupės posėdžiuose. Taip
pat dalyvauta Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) organizuotuose renginiuose.
ES programa „Muitinė 2020“
286 Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai ir valstybės tarnautojai dalyvavo pagal ES programą
„Muitinė 2020“ (toliau – Programa) organizuotuose renginiuose: 133 projekto grupių posėdžiuose (2 iš jų
Vilniuje), 22 seminaruose, 6 darbo vizituose ir 1 administracinių gebėjimų stiprinimo vizite; taip pat 33
posėdžiuose (įskaitant Valdymo komiteto posėdžius), 10 vizitų į pasienio postus ir 2 specializuotuose mokymuose
pagal Programos projektą „Rytinio ir pietrytinio pasienio muitinių ekspertų komanda“ (Customs Eastern and
South-Eastern Land Border Expert Team, toliau – CELBET II), bei 1 posėdyje pagal Programos projektą
„Ekspertų komanda dėl naujo požiūrio į muitinės IT sistemų vystymą ir naudojimą“ (Expert Team on new
approaches to develop and operate Customs IT systems; ETCIT) ir 2 šio projekto II etapo (ETCIT II) posėdžiuose.
CELBET II projekto grupėse (Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su trečiosiomis
šalimis, Veiklos kontrolė, Muitinės pasienio postų valdymas ir vertinimas) dalyvauja 3 Lietuvos Respublikos
muitinės ekspertai (1 ekspertas nuo gegužės mėn. nebedalyvauja) ir kiti Lietuvos Respublikos muitinės atstovai;
atstovas Muitinių pasienio postų tinkle; atstovas komunikacijai Lietuvos Respublikos muitinėje; įrangos techninių
specifikacijų rengimo ekspertas; mobiliųjų grupių atstovas; nacionaliniai kontaktiniai asmenys mokymams,
rizikos valdymo klausimais, kt.).
7.2.

Muitinės atašė

Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje ES, muitinės atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje
atstovybėje Nyderlandų Karalystėje ir Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje muitinės atašė
padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką pagal Muitinės departamento prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos kompetencijai priklausančias reguliavimo sritis, atstovaudami Lietuvos
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Respublikos interesams ES institucijose ir PMO bei jų sudarytuose komitetuose, komisijose, darbo grupėse,
dvišaliuose ir regioniniuose susitikimuose, Rusijos Federacijos muitinės, kitų valstybių atstovų inicijuojamuose
renginiuose.
7.3.

Lietuvos Respublikos muitinės teikiama techninė parama kitų valstybių institucijoms

Ataskaitiniu laikotarpiu muitinės pareigūnai vykdė 6 techninės paramos projektus:
• Vidurinės Azijos šalių sienų valdymo programos (BOMCA) 9-ojo įgyvendinimo etapo (Phase 9)
projektas įgyvendinamas kartu su Latvijos valstybės sienos apsauga, Rygos technikos universitetu ir Tarptautinės
migracijos politikos vystymo centru.
• Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektas Baltarusijos Respublikoje
„Institucinių gebėjimų stiprinimas ir tarptautinių standartų diegimas Baltarusijos muitinės veikloje“.
• ES Dvynių programos projektas „Palestinos Administracijos pajėgumų stiprinimas siekiant gerinti
muitinės administruojamų mokesčių surinkimą ir sienų kirtimo kontrolę“.
• ES Dvynių programos projektas „Muitinės administracijos veiklos ir institucinių gebėjimų
stiprinimas“ Šiaurės Makedonijoje įgyvendinamas kartu su Austrijos federaline finansų ministerija ir Europos
integracijos ir ekonominės plėtros agentūra (AEI pagrindinis ES Dvynių programos projekto vykdytojas).
• ES Dvynių programos projektas „Parama Moldovos muitinės tarnybos modernizavimui pagal
Asociacijos susitarimo reikalavimus“ Moldovoje įgyvendinamas kartu su Italijos muitinės ir monopolijų agentūra
(jaunesnysis projekto partneris) ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra.
• ES lėšomis finansuojamos programos „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ 3-iojo
komponento „Padėti vystyti modernią, efektyvią ir skaidrią mokesčių surinkimo sistemą „Mokesčių/pajamų
valdymas“ ir 4-ojo komponento „Padėti atitinkamoms viešųjų finansų valdymo institucijoms stiprinti jų
organizacijos valdymo gebėjimus „Horizontalios užduotys ir valdymas“ įgyvendinimas (Bendradarbiavimo
sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra).

8. Ryšiai su visuomene
Muitinės interneto svetainėje nuolat skelbiama aktuali informacija. Skyriuje „Aktualijos“ paskelbti 224
pranešimai apie muitinės veiklos naujoves, darbo rezultatus, užsienio muitinių atstovų vizitus, Lietuvos muitinės
pareigūnų kovą su kontrabanda, intelektinės nuosavybės pažeidimus, apie teisės aktų, reglamentuojančių muitinės
veiklą, naujoves ir kt. Skyriuje „Artimiausi įvykiai“ paskelbtos 68 žinutės apie Lietuvos muitinėje vykstančius
renginius ir kitus su muitinės veikla susijusius įvykius, publikuotos 137 dienos nuotraukos
Muitinė bendradarbiauja su daugeliu šalies žiniasklaidos priemonių. Aktuali informacija teikiama
tiesiogiai įvairiems žiniasklaidos atstovams. Periodiškai teikta informacija šalies ir regioninėms žiniasklaidos
priemonėms apie muitinės veiklos naujoves. Iš parengtų pranešimų apie muitinės aktualijas žiniasklaidos
priemonės parengė ir publikavo 147 pranešimus.
Svarbios su muitinės veikla susijusios temos pristatomos organizuojant įvairius renginius ir susitikimus
su žiniasklaidos atstovais. Aktualiausios temos žiniasklaidoje, susijusios su muitinės veikla, buvo kontrabandos
sulaikymai bei personalo situacija muitinėje.
Nuo 2016 m. muitinė apie savo veiklą informuoja visuomenę komunikacijos platformoje – socialiniame
tinkle „Facebook“. Čia pateikiama aktualios informacijos muitinės klientams, keliautojams ir visiems,
besidomintiems institucijos veikla. Šiame socialiniame tinkle buvo paskelbtos 248 žinutės, susijusios su Lietuvos
muitinės veikla. Tai sudaro vidutiniškai po 4,6 žinutės per savaitę.
Kaip vienas iš kanalų perduoti informaciją naudojamas socialinis tinklas „Youtube“, kuriame nuolat
publikuojama muitinės sulaikymų ir renginių vaizdo medžiaga. Šiame socialiniame tinkle įvairi su muitine susijusi
vaizdinė medžiaga buvo publikuota 15 kartų.
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