2 SKYRIUS. Garantija, pateikiama dėl galinčios
atsirasti arba atsiradusios skolos muitinei
SMK 89 straipsnis. Bendrosios nuostatos
1. Jei nenurodyta kitaip, šis skyrius taikomas
garantijoms, pateikiamoms dėl jau atsiradusių ir dėl
galinčių atsirasti skolų muitinei.
2. Jeigu muitinė reikalauja pateikti garantiją dėl
galinčios atsirasti arba atsiradusios skolos, ta
garantija turi užtikrinti importo ar eksporto muito
sumos ir kitų privalomųjų mokėjimų, mokėtinų
importuojant ar eksportuojant prekes, sumokėjimą,
kai:
a) garantija naudojama prekėms įforminant
Sąjungos tranzito procedūrą; arba
b) garantija gali būti naudojama daugiau nei vienoje
valstybėje narėje.
Garantija, kurios negalima naudoti ne valstybėje
narėje, kurioje jos reikalaujama, turi galioti tik toje
valstybėje narėje ir turi užtikrinti bent importo arba
eksporto muito sumos sumokėjimą.

3. Jeigu muitinė reikalauja pateikti garantiją, jos turi
būti reikalaujama iš skolininko arba asmens, galinčio
tapti skolininku. Be to, ji gali leisti, kad garantiją
pateiktų ne asmuo, iš kurio jos reikalaujama, o kitas
asmuo.
4. Nedarant poveikio 97 straipsniui (papildoma ar
pakaitinė garantija), muitinė reikalauja pateikti tik
vieną garantiją, susijusią su konkrečiomis prekėmis
arba konkrečia deklaracija.
Pateikta garantija, susijusi su konkrečia deklaracija,
taikoma importo ar eksporto muito sumai,
atitinkančiai
skolą
muitinei,
ir
kitiems
privalomiesiems mokėjimams, susijusiems su
visomis toje deklaracijoje nurodytomis arba pagal ją

ĮA 154 straipsnis. Garantijos registracijos numeris ir prieigos kodas (Kodekso 89 straipsnio 2 dalis)
1. Jeigu vienkartinė garantija gali būti naudojama daugiau nei vienoje valstybėje narėje, garantijos muitinės įstaiga garantiją
pateikusiam asmeniui arba (jei garantija teikiama kaip lakštas) garantui pateikia šią informaciją:
a) garantijos registracijos numerį;
b) su garantijos registracijos numeriu susijusį prieigos kodą.
2. Jei bendroji garantija gali būti naudojama daugiau nei vienoje valstybėje narėje, garantijos muitinės įstaiga garantiją
pateikusiam asmeniui pateikia šią informaciją:
a) garantijos registracijos numerį, susijusį su kiekviena referencinio dydžio dalimi, kuri turi būti tikrinama pagal šio
reglamento 157 straipsnį;
b) su garantijos registracijos numeriu susijusį prieigos kodą.
Gavusi garantiją pateikusio asmens prašymą garantijos muitinės įstaiga gali šiai garantijai priskirti vieną arba daugiau
papildomų prieigos kodų, kuriais gali naudotis tas asmuo arba jo atstovai.
3. Muitinė tikrina, ar garantija pateikta ir ar ji galioja, kas kartą, kai asmuo praneša jai garantijos registracijos numerį.
ĮA 152 straipsnis. Garanto įsipareigojimo formos vienkartinė garantija (Kodekso 89 straipsnis ir 92 straipsnio 1 dalies b
punktas)
1. Jeigu vienkartinė garantija pateikiama kaip garanto įsipareigojimas, tokio įsipareigojimo įrodymą garantijos muitinės
įstaiga saugo visą garantijos galiojimo laikotarpį.
2. Jeigu vienkartinė garantija pateikiama kaip garanto įsipareigojimas, procedūros vykdytojas neturi keisti su garantijos
registracijos numeriu susijusio prieigos kodo.

išleistomis prekėmis, nepriklausomai nuo to, ar ta
deklaracija yra teisinga.
Jeigu garantijos nebuvo atsisakyta, ji, neviršijant
garantijos dydžio, taip pat gali būti naudojama
importo ir eksporto muito ir kitų privalomųjų
mokėjimų sumoms, mokėtinoms atlikus tikrinimą po
atitinkamų prekių išleidimo, išieškoti.
5. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyto asmens prašymu
muitinė, laikydamasi 95 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, gali
leisti pateikti bendrąją garantiją, užtikrinančią
importo ar eksporto muito sumos, atitinkančios
skolą muitinei, susijusią su dviem arba daugiau
operacijų, deklaracijų arba muitinės procedūrų,
sumokėjimą.
6. Muitinė atlieka garantijos stebėseną.

ĮA 162 straipsnis. Bendroji garantija (Kodekso 89 straipsnio 5 dalis ir 95 straipsnis)
1. Vykdant Sąjungos tranzito procedūrą bendroji garantija gali būti pateikiama tik garanto įsipareigojimo forma.
2. To įsipareigojimo įrodymą visą garantijos galiojimo laikotarpį saugo garantijos muitinės įstaiga.
3. Procedūros vykdytojas negali keisti su garantijos registracijos numeriu susijusio prieigos kodo.

ĮA 156 straipsnis. Asmens, iš kurio reikalaujama pateikti garantiją, atliekama referencinio dydžio stebėsena (Kodekso
89 straipsnis)
Asmuo, iš kurio reikalaujama pateikti garantiją, užtikrina, kad importo ar eksporto muito ir kitų privalomųjų mokėjimų,
susijusių su prekių, kurioms turi būti taikoma garantija, importu ar eksportu, suma, kurią reikia arba gali reikėti sumokėti,
neviršytų referencinio dydžio.
Tas asmuo praneša garantijos muitinės įstaigai, jei referencinio dydžio nebepakanka atsižvelgiant į jo operacijų mastą.
ĮA 157 straipsnis. Muitinės atliekama referencinio dydžio stebėsena (Kodekso 89 straipsnio 6 dalis)
1. Referencinio dydžio dalies, kuri apima importo ar eksporto muito ir kitų mokėjimų, susijusių su prekių importu ar eksportu,
sumą, kurią reikės sumokėti už prekes, kurioms įforminta išleidimo į laisvą apyvartą procedūra, stebėsena vykdoma pagal
kiekvieną muitinės deklaraciją procedūros įforminimo prekėms metu. Tais atvejais, kai išleidimo į laisvą apyvartą muitinės
deklaracijos pateikiamos gavus Kodekso 166 straipsnio 2 dalyje arba 182 straipsnyje nurodytą leidimą, atitinkamos
referencinio dydžio dalies stebėsena vykdoma remiantis papildomomis deklaracijomis arba prireikus remiantis į apskaitos
registrus įtrauktais duomenimis.
2. Referencinio dydžio dalies, kuri apima importo ar eksporto muito ir kitų privalomųjų mokėjimų, susijusių su prekių importu
ar eksportu, sumą, kurią gali reikėti sumokėti už prekes, kurioms įforminta Sąjungos tranzito procedūra, stebėsena naudojant
šio reglamento 273 straipsnio 1 dalyje nurodytą elektroninę sistemą vykdoma pagal kiekvieną muitinės deklaraciją procedūros
įforminimo prekėms metu. Tokia stebėsena netaikoma prekėms, kurioms Sąjungos tranzito procedūra įforminta taikant
Kodekso 233 straipsnio 4 dalies e punkte nurodytą supaprastinimą, jei muitinės deklaracija nėra apdorota naudojant šio
reglamento 273 straipsnio 1 dalyje nurodytą elektroninę sistemą.
3. Referencinio dydžio dalies, kuri apima importo ar eksporto muito ir kitų privalomųjų mokėjimų, susijusių su prekių,
kurioms turi būti taikoma garantija, importu ar eksportu, sumą, kurią reikės arba gali reikėti sumokėti šio straipsnio 1 ir 2
dalyse nenurodytais atvejais, stebėsena vykdoma atliekant reguliarų ir tinkamą auditą.
PLDA 8 straipsnis. Muitinės atliekama referencinio dydžio stebėsena
1. Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos GUM sistemos įdiegimo datos asmuo, nurodytas Įgyvendinimo
reglamento (ES) 2015/2447 155 straipsnio 4 dalyje, prašyme pateikti bendrąją garantiją nurodo, kaip referencinis dydis

paskirstomas valstybėms narėms, kuriose jis vykdo operacijas, išskyrus tuo atveju, kai garantija taikoma prekėms, kurioms
įforminta Sąjungos tranzito procedūra.
2. Garantijos muitinės įstaiga, kuriai pateikiamas prašymas, pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 14 straipsnį
konsultuojasi su kitomis prašyme nurodytomis valstybėmis narėmis dėl referencinio dydžio paskirstymo, kurio prašo asmuo,
iš kurio reikalaujama pateikti garantiją.
3. Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 157 straipsnį kiekviena valstybė narė atsako už jai tenkančios referencinio
dydžio dalies stebėseną.
7. Garantijos pateikti nereikalaujama iš valstybės,
regioninės ir vietos valdžios institucijų arba kitų
institucijų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė,
kai jos vykdo savo veiklą kaip valdžios institucijos.
8. Garantijos pateikti nereikalaujama bet kuriuo iš
šių atvejų:
a) vežant prekes Reinu, Reino vandens keliais, taip
pat Dunojumi ir Dunojaus vandens keliais;
b) vežant prekes stacionariomis transporto
priemonėmis;
c) konkrečiais atvejais, kai prekėms įforminama
laikinojo įvežimo procedūra;

d) kai Sąjungos tranzito procedūra prekėms
įforminama naudojantis 233 straipsnio 4 dalies e
punkte nurodytu supaprastinimu ir kai jos
gabenamos jūra arba oru tarp Sąjungos uostų arba
oro uostų (elektroninis transporto dokumentas kaip
tranzito deklaracija).
9. Muitinė gali nereikalauti, kad būtų pateikta
garantija, jeigu importo ar eksporto muito suma,
kurios sumokėjimą ji užtikrintų, neviršija
deklaracijoms taikomos statistinės vertės ribos,
nustatytos 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl
Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su
ES nepriklausančiomis šalimis 3 straipsnio 4 dalyje
(komercinio pobūdžio prekėms, kurių vertė neviršija

DA 81 straipsnis. Atvejai, kai neprivaloma pateikti garantijos prekėms įforminant laikinojo įvežimo procedūrą
(Kodekso 89 straipsnio 8 dalies c punktas)
Įforminant laikinojo įvežimo procedūrą prekėms neprivaloma pateikti garantijos šiais atvejais:
a) kai muitinės deklaracija gali būti pateikiama žodžiu arba kitu aktu, kaip nurodyta 141 straipsnyje;
b) kai gabenamos medžiagos, kurias tarptautiniam susisiekimui naudoja oro transporto, laivininkystės ar geležinkelio
bendrovės arba pašto paslaugų teikėjai, jeigu šios medžiagos yra aiškiai pažymėtos;
c) kai importuojama tuščia tara, jeigu ji pažymėta patvariais neištrinamais ženklais;
d) kai ankstesnis laikinojo įvežimo leidimo turėtojas deklaravo prekes laikinojo įvežimo procedūrai įforminti pagal 136 arba
139 straipsnį ir šioms prekėms vėliau įforminamas laikinasis įvežimas tuo pačiu tikslu.

statistinės ribos, kurios vertė yra 1 000 EUR arba
neviršija 1 000 kg grynosios masės, ir nekomercinio
pobūdžio prekėms).
SMK 90 straipsnis. Privaloma garantija
1. Jeigu garantiją pateikti privaloma, muitinė nustato
jos dydį, kuris turi būti lygus tiksliai apskaičiuotai
importo ar eksporto muito sumai, atitinkančiai skolą
muitinei, ir kitų privalomųjų mokėjimų sumai, jei tą
dydį įmanoma tiksliai nustatyti tuo metu, kai
reikalaujama pateikti garantiją.
Jeigu tikslaus garantijos dydžio nustatyti negalima,
šis dydis nustatomas atsižvelgiant į didžiausią
muitinės nustatytą importo ar eksporto muito sumą,
atitinkančią skolą muitinei, ir kitų privalomųjų
mokėjimų, kurie atsirado arba gali atsirasti, sumą.
2. Nedarant poveikio 95 straipsniui (sumažinto
dydžio bendroji garantija), jeigu bendroji garantija
pateikiama užtikrinant importo ar eksporto muito
sumos, atitinkančios skolas muitinei, ir kitų
privalomųjų mokėjimų, kurių suma laikui bėgant
kinta, sumokėjimą, nustatomas toks šios garantijos
dydis, kad jo visuomet pakaktų importo ar eksporto
muito sumos, atitinkančios skolas muitinei, ar kitų
privalomųjų mokėjimų sumokėjimui užtikrinti.

ĮA 148 straipsnis. Vienkartinė garantija dėl galinčios atsirasti skolos muitinei (Kodekso 90 straipsnio 1 dalies antra
pastraipa)
1. Jei garantiją pateikti privaloma, su viena operacija susijusi garantija (vienkartinė garantija) dėl galinčios atsirasti skolos
muitinei turi užtikrinti importo ar eksporto muito sumos, atitinkančios galinčią atsirasti skolą muitinei, apskaičiuotos pagal
didžiausias tos pačios rūšies prekėms taikomas muito normas, sumokėjimą.
2. Jei vienkartinė garantija turi užtikrinti kitų su prekių importu ar eksportu susijusių privalomųjų mokėjimų sumų
sumokėjimą, jų skaičiavimas grindžiamas didžiausiomis jų normomis, taikomomis tos pačios rūšies prekėms valstybėje
narėje, kurioje atitinkamoms prekėms įforminta muitinės procedūra arba jos laikinai saugomos.
ĮA 159 straipsnis. Bendrojo tranzito tikslu atliekami skaičiavimai (Kodekso 89 straipsnio 2 dalis)
Atliekant šio reglamento 148 straipsnyje ir 155 straipsnio 3 dalies b punkto antroje pastraipoje nurodytus skaičiavimus,
Sąjungos prekės, vežamos pagal Konvenciją dėl bendrosios tranzito procedūros ( 1), laikomos ne Sąjungos prekėmis.
ĮA 155 straipsnis. Referencinis dydis (Kodekso 90 straipsnis)
1. Jei šio reglamento 158 straipsnyje nenumatyta kitaip, bendrosios garantijos suma turi būti lygi referenciniam dydžiui, kurį
pagal Kodekso 90 straipsnį nustato garantijos muitinės įstaiga.
2. Jei bendroji garantija turi būti pateikta dėl importo arba eksporto muito ir kitų privalomųjų mokėjimų, kurių sumą įmanoma
tiksliai nustatyti tuo metu, kai reikalaujama pateikti garantiją, tuos muitus ir privalomuosius mokėjimams apimanti
referencinio dydžio dalis turi atitikti mokėtinų importo ar eksporto muitų ir kitų privalomųjų mokėjimų sumą.
3. Jei bendroji garantija turi būti pateikta dėl importo arba eksporto muito ir kitų privalomųjų mokėjimų, kurių sumos
neįmanoma tiksliai nustatyti tuo metu, kai reikalaujama pateikti garantiją, arba kurių suma ilgainiui kinta, tuos muitus ir
privalomuosius mokėjimus apimanti referencinio dydžio dalis nustatoma taip:
a) tai daliai, kuri turi apimti importo ar eksporto muitą ir kitus privalomuosius mokėjimus, kuriuos buvo privaloma sumokėti,
referencinis dydis turi atitikti importo ar eksporto muito ir kitų mokėtinų privalomųjų mokėjimų sumą;
b) tai daliai, kuri turi apimti importo ar eksporto muitą ir kitus galimus privalomuosius mokėjimus, referencinis dydis turi
atitikti importo ar eksporto muito ir kitų privalomųjų mokėjimų sumą, kurią pagal kiekvieną muitinės deklaraciją ar laikinojo
saugojimo deklaraciją, dėl kurios teikiama garantija, gali tekti sumokėti per laikotarpį nuo atitinkamos muitinės procedūros
įforminimo prekėms arba prekių perdavimo laikinai saugoti iki tos procedūros pripažinimo įvykdyta arba iki galutinio
vartojimo prekių priežiūros ar laikino saugojimo užbaigimo.
Taikant b punktą atsižvelgiama į didžiausias importo ar eksporto muitų normas, taikomas tos pačios rūšies prekėms, ir
didžiausias kitų privalomųjų mokėjimų, susijusių su tos pačios rūšies prekių importu ar eksportu valstybėje narėje, kurioje
veikia garantijos muitinės įstaiga, normas.
Jei garantijos muitinės įstaiga neturi būtinos informacijos, kad pagal pirmą pastraipą galėtų nustatyti referencinį dydį,
laikoma, kad tas dydis kiekvienai deklaracijai yra 10 000 EUR.
4. Garantijos muitinės įstaiga referencinį dydį nustato bendradarbiaudama su asmeniu, iš kurio reikalaujama pateikti garantiją.
Pagal šio straipsnio 3 dalį nustatydama referencinio dydžio dalį garantijos muitinės įstaiga tą dydį nustato vadovaudamasi
informacija apie prekes, kurioms įformintos atitinkamos muitinės procedūros arba kurios yra laikinai saugomos pastaruosius
12 mėnesių, ir apskaičiuota numatomų atlikti operacijų apimtimi, nurodyta asmens, iš kurio reikalaujama pateikti garantiją,
inter alia, komerciniuose dokumentuose ir apskaitos registruose.

5. Garantijos muitinės įstaiga perskaičiuoja referencinį dydį savo iniciatyva arba paprašius asmeniui, iš kurio reikalaujama
pateikti garantiją, ir patikslina jį, kad jis atitiktų šio straipsnio nuostatas ir Kodekso 90 straipsnį.
ĮA 159 straipsnis. Bendrojo tranzito tikslu atliekami skaičiavimai (Kodekso 89 straipsnio 2 dalis)
Atliekant šio reglamento 148 straipsnyje ir 155 straipsnio 3 dalies b punkto antroje pastraipoje nurodytus skaičiavimus,
Sąjungos prekės, vežamos pagal Konvenciją dėl bendrosios tranzito procedūros ( 1), laikomos ne Sąjungos prekėmis.
SMK 91 straipsnis. Neprivaloma garantija
Jeigu garantijos pateikti neprivaloma, muitinė
visuomet reikalauja ją pateikti, kai nėra įsitikinusi,
kad importo ar eksporto muito suma, atitinkanti
skolą muitinei, ir kiti privalomieji mokėjimai bus
sumokėti per nustatytą laikotarpį. Muitinės
nustatytas garantijos dydis neturi viršyti 90
straipsnyje nurodyto dydžio.
SMK 92 straipsnis. Garantijos pateikimas
1. Garantija gali būti pateikiama pasirenkant vieną iš
šių formų:
a) piniginį užstatą arba kurį nors kitą mokėjimo
būdą, kurį muitinė pripažįsta lygiaverčiu piniginiam
užstatui, eurais arba valstybės narės, kurioje
reikalaujama garantijos, valiuta;
b) garanto įsipareigojimą;

ĮA 150 straipsnis. Piniginio užstato formos garantija (Kodekso 92 straipsnio 1 dalies a punktas)
Kai specialiosioms procedūroms taikyti arba laikinajam saugojimui užtikrinti būtina garantija ir ji pateikiama kaip piniginio
užstato formos vienkartinė garantija, ta garantija pateikiama valstybės narės, kurioje prekėms įforminta procedūra arba kurios
yra laikinai saugomos, muitinei.
Specialiąją procedūrą (išskyrus galutinio vartojimo procedūrą) pripažinus įvykdyta arba tinkamai baigus galutinio vartojimo
prekių priežiūros arba laikinojo saugojimo procedūrą, garantiją grąžina valstybės narės, kurioje ji pateikta, muitinė.
Bendrosios nuostatos
ĮA 151 straipsnis. Garanto įsipareigojimo formos garantija (Kodekso 92 straipsnio 1 dalies b punktas ir 94 straipsnis)
1. Muitinės įstaiga, kuriai pateikta garantija (garantijos muitinės įstaiga), patvirtina garanto įsipareigojimą ir praneša apie
patvirtinimą asmeniui, iš kurio reikalaujama pateikti garantiją.
2. Garantijos muitinės įstaiga gali bet kuriuo metu atšaukti garanto įsipareigojimo patvirtinimą. Garantijos muitinės įstaiga
apie atšaukimą praneša garantui ir asmeniui, iš kurio reikalaujama pateikti garantiją.
3. Garantas bet kuriuo metu gali panaikinti savo įsipareigojimą. Garantas apie panaikinimą praneša garantijos muitinei
įstaigai.
4. Garanto įsipareigojimo panaikinimas nedaro poveikio prekėms, kurioms panaikinimo įsigaliojimo metu jau buvo ir tebėra
įforminta muitinės procedūra arba kurios yra laikinai saugomos, remiantis panaikintu įsipareigojimu.
5. Įsipareigojimo formos vienkartinė garantija pateikiama naudojant 32–01 priede pateiktą formą.
6. Įsipareigojimo formos bendroji garantija pateikiama naudojant 32–03 priede pateiktą formą.
7. Neatsižvelgiant į šio straipsnio 5 ir 6 dalis bei 160 straipsnį, kiekviena valstybė narė, vadovaudamasi savo nacionaline
teise, gali leisti, kad garanto įsipareigojimas būtų kitokios nei 32–01, 32–02 ir 32–03 prieduose nurodytos formos, jei to
įsipareigojimo teisinis poveikis yra toks pats.
ĮA 154 straipsnis. Garantijos registracijos numeris ir prieigos kodas (Kodekso 89 straipsnio 2 dalis)
1. Jeigu vienkartinė garantija gali būti naudojama daugiau nei vienoje valstybėje narėje, garantijos muitinės įstaiga garantiją
pateikusiam asmeniui arba (jei garantija teikiama kaip lakštas) garantui pateikia šią informaciją:
a) garantijos registracijos numerį;

b) su garantijos registracijos numeriu susijusį prieigos kodą.
2. Jei bendroji garantija gali būti naudojama daugiau nei vienoje valstybėje narėje, garantijos muitinės įstaiga garantiją
pateikusiam asmeniui pateikia šią informaciją:
a) garantijos registracijos numerį, susijusį su kiekviena referencinio dydžio dalimi, kuri turi būti tikrinama pagal šio
reglamento 157 straipsnį;
b) su garantijos registracijos numeriu susijusį prieigos kodą.
Gavusi garantiją pateikusio asmens prašymą garantijos muitinės įstaiga gali šiai garantijai priskirti vieną arba daugiau
papildomų prieigos kodų, kuriais gali naudotis tas asmuo arba jo atstovai.
3. Muitinė tikrina, ar garantija pateikta ir ar ji galioja, kas kartą, kai asmuo praneša jai garantijos registracijos numerį.
Vienkartinė garantija
ĮA 152 straipsnis. Garanto įsipareigojimo formos vienkartinė garantija (Kodekso 89 straipsnis ir 92 straipsnio 1 dalies b
punktas)
1. Jeigu vienkartinė garantija pateikiama kaip garanto įsipareigojimas, tokio įsipareigojimo įrodymą garantijos muitinės
įstaiga saugo visą garantijos galiojimo laikotarpį.
2. Jeigu vienkartinė garantija pateikiama kaip garanto įsipareigojimas, procedūros vykdytojas neturi keisti su garantijos
registracijos numeriu susijusio prieigos kodo.
Lakštų formos garantija
ĮA 160 straipsnis. Vienkartinė lakštų formos garantija (Kodekso 92 straipsnio 1 dalies b punktas)
1. Vykdant Sąjungos tranzito procedūrą garantas taip pat gali pateikti garanto įsipareigojimo formos vienkartinę garantiją,
išduodamas lakštus asmenims, kurie ketina būti procedūros vykdytojais.
To įsipareigojimo įrodymas surašomas naudojant 32–02 priede pateiktą formą, o lakštai – 32–06 priede pateiktą formą.
Kiekvienas lakštas atitinka 10 000 EUR sumą, už kurią atsakingas garantas.
Lakšto galiojimo trukmė – vieni metai nuo išdavimo dienos.
2. Garantijos muitinės įstaigai garantas pateikia visą būtiną informaciją apie savo išduotus vienkartinės garantijos lakštus.
3. Garantas asmeniui, kuris ketina būti procedūros vykdytoju, apie kiekvieną lakštą pateikia šią informaciją:
a) garantijos registracijos numerį;
b) su garantijos registracijos numeriu susijusį prieigos kodą.
Asmuo, kuris ketina būti procedūros vykdytoju, prieigos kodo keisti negali.
4. Asmuo, kuris ketina būti procedūros vykdytoju, išvykimo muitinės įstaigai pateikia tiek lakštų, kad jų skaičių padauginus
iš 10 000 EUR susidarytų suma, reikalinga drauge sudėtoms šio reglamento 148 straipsnyje nurodytoms sumoms padengti.
ĮA 161 straipsnis. Įsipareigojimo, prisiimto pateikiant vienkartinę lakštų formos garantiją, atšaukimas ir
panaikinimas (Kodekso 92 straipsnio 1 dalies b punktas ir 94 straipsnis)
Už atitinkamą garantijos muitinės įstaigą atsakinga muitinė į šio reglamento 273 straipsnio 1 dalyje nurodytą elektroninę
sistemą įveda informaciją apie visus įsipareigojimo, prisiimto pateikiant vienkartinę lakštų formos garantiją, atšaukimo ir
panaikinimo atvejus ir nurodo atšaukimo ar panaikinimo įsigaliojimo datas.
Nuo atšaukimo arba panaikinimo įsigaliojimo dienos prekėms įforminant Sąjungos tranzito procedūrą nebegalima naudoti
jokių anksčiau išduotų vienkartinės garantijos lakštų.

c) kitos formos garantiją, lygiaverčiai užtikrinančią,
kad bus sumokėta importo ar eksporto muito suma,
atitinkanti skolą muitinei, ir kiti privalomieji
mokėjimai.

DA 83 straipsnis. Kitos nei piniginis užstatas arba garanto įsipareigojimas garantijos formos (Kodekso 92 straipsnio 1
dalies c punktas)
1. Kitos nei piniginis užstatas arba garanto įsipareigojimas garantijos formos yra šios:
a) hipotekos, žemės įkeitimo, nekilnojamojo turto įkeitimo ar kitų teisių, laikomų atitinkančių teises, susijusias su
nekilnojamuoju turtu, sukūrimas;
b) ieškinio perdavimas, prekių, vertybinių popierių ar reikalavimų arba tam tikros taupomojo banko knygelės užstatymas,
atsisakant arba neatsisakant teisių į juos, arba įtraukimas į nacionalinių skolų registrą;
c) bendra sutartinė atsakomybė, kurią už visą skolos sumą prisiima trečioji šalis, tuo tikslu patvirtinta muitinės, arba įsakomojo
vekselio, kurio apmokėjimą garantuoja ši trečioji šalis, pateikimas;
d) piniginis užstatas arba jam lygiavertėmis laikomos mokėjimo priemonės ne eurais arba ne valstybės, kurioje reikalaujama
garantijos, valiuta;
e) dalyvavimas sumokant įmoką į bendrą garantijų sistemą, kurią administruoja muitinė.
2. 1 dalyje nurodytos formos garantijos nėra priimtinos prekėms įforminant Sąjungos tranzito procedūrą.
3. Muitinė priima 1 dalyje nurodytas garantijų formas tokiu mastu, kokiu šios garantijų formos yra priimtinos pagal jų
nacionalinę teisę.
ĮA 153 straipsnis. Muitinių savitarpio pagalba (Kodekso 92 straipsnio 1 dalies c punktas)
Jeigu skola muitinei atsiranda kitoje valstybėje narėje nei valstybė narė, priėmusi Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446
83 straipsnio 1 dalyje nurodytos formos garantiją, kuri gali būti naudojama daugiau nei vienoje valstybėje narėje, garantiją
priėmusi valstybė narė tai valstybei narei, kurioje atsirado skola muitinei, pastarosios prašymu, pasibaigus mokėjimo
laikotarpiui, perveda importo arba eksporto muito sumą, kuri neviršija priimtos garantijos ir nesumokėto muito.
Ta suma pervedama per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

2. Piniginio užstato arba piniginiam užstatui
lygiaverčio kito mokėjimo būdo formos garantija
pateikiama vadovaujantis valstybėje narėje, kurioje
reikalaujama
garantijos,
galiojančiomis
nuostatomis.
Kai garantija pateikiama sumokant piniginį užstatą
ar atliekant kitą lygiavertį mokėjimą, muitinė už ją
palūkanų nemoka.
SMK 93 straipsnis. Garantijos pasirinkimas
Asmuo, iš kurio reikalaujama pateikti garantiją, gali
pasirinkti vieną iš 92 straipsnio 1 dalyje nurodytų
garantijos formų.
Tačiau muitinė gali nepriimti pasirinktos formos
garantijos, jeigu ji nesuderinama su atitinkamos
muitinės
procedūros
tinkamo
atlikimo
reikalavimais. Muitinė gali reikalauti, kad konkretų
laikotarpį pasirinkta garantijos forma nebūtų
keičiama.

ĮA 162 straipsnis. Bendroji garantija (Kodekso 89 straipsnio 5 dalis ir 95 straipsnis)
1. Vykdant Sąjungos tranzito procedūrą bendroji garantija gali būti pateikiama tik garanto įsipareigojimo forma.
2. To įsipareigojimo įrodymą visą garantijos galiojimo laikotarpį saugo garantijos muitinės įstaiga.
3. Procedūros vykdytojas negali keisti su garantijos registracijos numeriu susijusio prieigos kodo.

SMK 94 straipsnis. Garantas
1. 92 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas garantas
turi būti Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs
trečiasis asmuo. Garantas turi būti pripažintas
garantiją pateikti reikalaujančios muitinės, išskyrus
atvejus, kai garantas yra kredito, finansų įstaiga ar
draudimo bendrovė, kuriai pagal galiojančias
Sąjungos nuostatas leista veikti Sąjungoje.
2. Garantas raštu įsipareigoja sumokėti garantija
užtikrinamą importo ar eksporto muito sumą,
atitinkančią skolą muitinei, ir kitus privalomuosius
mokėjimus.
3. Muitinė gali atsisakyti pripažinti garantą arba
siūlomos garantijos rūšį, jeigu ji nėra įsitikinusi, kad
toks garantas ar garantijos rūšis užtikrina, jog
importo ar eksporto muito suma, atitinkanti skolą
muitinei, ir kiti privalomieji mokėjimai bus
sumokėti per nustatytą laikotarpį.
SMK 95 straipsnis. Bendroji garantija
1. 89 straipsnio 5 dalyje nurodytas leidimas
suteikiamas tik tiems asmenims, kurie atitinka visus
šiuos reikalavimus:
a) yra įsisteigę Sąjungos muitų teritorijoje;
b) atitinka 39 straipsnio a punkte nustatytus kriterijus
(nėra pažeidimų, duomenų apie nusikaltimus);
c) nuolat taiko atitinkamas muitinės procedūras arba
vykdo veiklą laikinojo saugojimo sandėliuose, arba
atitinka 39 straipsnio d punkte nustatytus kriterijus
(kompetencijos, profesinės veiklos standartai).
2. Kai bendroji garantija turi būti pateikta dėl
galinčių atsirasti skolų muitinei ir kitų privalomųjų
mokėjimų, ekonominės veiklos vykdytojui gali būti
leista pateikti sumažinto dydžio bendrąją garantiją
arba naudotis atleidimu nuo pareigos pateikti
garantiją, jeigu jis atitinka 39 straipsnio b ir c
punktuose nustatytus kriterijus.
3. Kai bendroji garantija turi būti pateikta dėl
atsiradusių skolų muitinei ir kitų privalomųjų
mokėjimų, įgaliotajam ekonominės veiklos
vykdytojui (muitinės formalumų supaprastinimas),

DA 82 straipsnis. Garanto įsipareigojimo formos garantija (Kodekso 94 straipsnis)
1. Kai pateikta garanto įsipareigojimo formos garantija gali būti naudojama daugiau nei vienoje valstybėje narėje, garantas
nurodo savo įstaigos adresą arba paskiria agentą kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje garantija gali būti naudojama.
2. Garanto pripažinimo arba garanto įsipareigojimo atšaukimas įsigalioja 16-tą dieną po dienos, kurią garantas gauna arba
laikomas gavusiu sprendimą dėl atšaukimo.
3. Garanto įsipareigojimo panaikinimas įsigalioja 16-tą dieną po dienos, kurią apie panaikinimą garantas praneša muitinės
įstaigai, kuriai buvo pateikta garantija.
4. Lakštų formos garantiją, skirtą vienai operacijai (vienkartinę garantiją), galima pateikti ne elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis.
5. Bendrieji duomenų reikalavimai, taikomi garanto įsipareigojimui pateikti vienkartinę garantiją, vienkartinę lakštų formos
garantiją arba bendrąją garantiją, yra nustatyti atitinkamai 32–01, 32–02 ir 32–03 prieduose.
ĮA 151 straipsnis. Garanto įsipareigojimo formos garantija (Kodekso 92 straipsnio 1 dalies b punktas ir 94 straipsnis)
...
3. Garantas bet kuriuo metu gali panaikinti savo įsipareigojimą. Garantas apie panaikinimą praneša garantijos muitinei
įstaigai. ...

DA 84 straipsnis. Bendrosios garantijos dydžio sumažinimas ir atleidimas nuo pareigos pateikti garantiją (Kodekso 95
straipsnio 2 dalis)
1. Leidimas naudoti bendrąją garantiją, kurios dydis sumažintas iki 50 % referencinio dydžio, suteikiamas tais atvejais, kai
pareiškėjas įrodo, kad atitinka šias sąlygas:
a) pareiškėjas naudoja apskaitos sistemą, atitinkančią toje valstybėje narėje, kurioje laikomi jo apskaitos registrai, taikomus
bendruosius apskaitos principus ir patogią audito metodais pagrįstam muitiniam tikrinimui, apskaitos sistemoje
archyvuodamas duomenis taip, kad audito seka būtų įmanoma juos atsekti nuo momento, kai duomenys įrašomi į bylą;
b) pareiškėjas turi administracinę organizaciją, atitinkančią jo verslo rūšį ir dydį bei tinkamą prekių srautams valdyti, taip pat
vykdo vidaus kontrolę, leidžiančią užkirsti kelią klaidoms, jas išaiškinti ir ištaisyti bei užkirsti kelią neteisėtiems ar
netinkamiems sandoriams ir juos išaiškinti;
c) pareiškėjui nėra taikoma bankroto procedūra;
d) per paskutinius trejus metus iki prašymo pateikimo pareiškėjas vykdė savo finansinius įsipareigojimus, susijusius su muitų,
kitų mokesčių ar privalomųjų mokėjimų, renkamų už prekių importą ar eksportą arba su jais susijusių, mokėjimu;
e) pareiškėjas, remdamasis paskutinių trejų metų iki prašymo pateikimo apskaitos registrais ir informacija, pagrindžia, kad jo
finansinė padėtis yra pakankamai gera jo pareigoms ir įsipareigojimams, atitinkantiems jo verslo rūšį ir dydį, įvykdyti,
įskaitant tai, kad jis neturi neigiamo grynojo turto, išskyrus atvejus, kai šis neigiamas grynasis turtas gali būti padengtas.
2. Leidimas naudoti bendrąją garantiją, kurios dydis sumažintas iki 30 % referencinio dydžio, suteikiamas tais atvejais, kai
pareiškėjas įrodo, kad atitinka šias sąlygas:
a) pareiškėjas naudoja apskaitos sistemą, atitinkančią toje valstybėje narėje, kurioje laikomi jo apskaitos registrai, taikomus
bendruosius apskaitos principus ir patogią audito metodais pagrįstam muitiniam tikrinimui, apskaitos sistemoje
archyvuodamas duomenis taip, kad audito seka būtų įmanoma juos atsekti nuo momento, kai duomenys įrašomi į bylą;

gavus jo prašymą, leidžiama naudotis sumažinto
dydžio bendrąja garantija.
4. Naudojimasis 3 dalyje nurodyta sumažinto dydžio
bendrąja garantija yra lygiavertis garantijos
pateikimui.

b) pareiškėjas turi administracinę organizaciją, atitinkančią jo verslo rūšį ir dydį bei tinkamą prekių srautams valdyti, taip pat
vykdo vidaus kontrolę, leidžiančią užkirsti kelią klaidoms, jas išaiškinti ir ištaisyti bei užkirsti kelią neteisėtiems ar
netinkamiems sandoriams ir juos išaiškinti;
c) pareiškėjas užtikrina, kad atitinkamiems darbuotojams būtų pateikti nurodymai informuoti muitinę kiekvieną sykį, kai
išaiškinami reikalavimų laikymosi sunkumai, ir nustato muitinės informavimo apie tokius sunkumus procedūrą;
d) pareiškėjui nėra taikoma bankroto procedūra;
e) per paskutinius trejus metus iki prašymo pateikimo pareiškėjas vykdė savo finansinius įsipareigojimus, susijusius su muitų,
kitų mokesčių ar privalomųjų mokėjimų, renkamų už prekių importą ar eksportą arba su jais susijusių, mokėjimu;
f) pareiškėjas, remdamasis paskutinių trejų metų iki prašymo pateikimo apskaitos registrais ir informacija, pagrindžia, kad jo
finansinė padėtis yra pakankamai gera jo pareigoms ir įsipareigojimams, atitinkantiems jo verslo rūšį ir dydį, įvykdyti,
įskaitant tai, kad jis neturi neigiamo grynojo turto, išskyrus atvejus, kai šis neigiamas grynasis turtas gali būti padengtas.
3. Nuo pareigos pateikti garantiją atleidžiama tais atvejais, kai pareiškėjas įrodo, kad atitinka šiuos reikalavimus:
a) pareiškėjas naudoja apskaitos sistemą, atitinkančią toje valstybėje narėje, kurioje laikomi jo apskaitos registrai, taikomus
bendruosius apskaitos principus ir patogią audito metodais pagrįstam muitiniam tikrinimui, apskaitos sistemoje
archyvuodamas duomenis taip, kad audito seka būtų įmanoma juos atsekti nuo momento, kai duomenys įrašomi į bylą;
b) pareiškėjas suteikia muitinei fizinę prieigą prie savo apskaitos sistemų ir, atitinkamais atvejais, prie savo prekybos ir
transporto registrų;
c) pareiškėjas turi logistikos sistemą, kuri identifikuoja prekes kaip Sąjungos arba ne Sąjungos prekes ir prireikus rodo jų
buvimo vietą;
d) pareiškėjas turi administracinę organizaciją, atitinkančią jo verslo rūšį ir dydį bei tinkamą prekių srautams valdyti, taip pat
vykdo vidaus kontrolę, leidžiančią užkirsti kelią klaidoms, jas išaiškinti ir ištaisyti bei užkirsti kelią neteisėtiems ar
netinkamiems sandoriams ir juos išaiškinti;
e) atitinkamais atvejais pareiškėjas taiko priimtinas naudojimosi licencijomis ir leidimais, suteiktais taikant prekybos politikos
priemones arba susijusiais su prekyba žemės ūkio produktais, procedūras;
f) pareiškėjas taiko priimtinas apskaitos registrų ir informacijos saugojimo bei apsaugos nuo informacijos praradimo
procedūras;
g) pareiškėjas užtikrina, kad atitinkamiems darbuotojams būtų pateikti nurodymai informuoti muitinę kiekvieną sykį, kai
išaiškinami reikalavimų laikymosi sunkumai, ir nustato muitinės informavimo apie tokius sunkumus procedūrą;
h) pareiškėjas taiko deramas saugumo priemones savo kompiuterinei sistemai apsaugoti nuo neteisėto įsilaužimo ir savo
dokumentams saugiai laikyti;
i) pareiškėjui nėra taikoma bankroto procedūra;
j) per paskutinius trejus metus iki prašymo pateikimo pareiškėjas vykdė savo finansinius įsipareigojimus, susijusius su muitų,
kitų mokesčių ar privalomųjų mokėjimų, renkamų už prekių importą ar eksportą arba su jais susijusių, mokėjimu;
k) pareiškėjas, remdamasis paskutinių trejų metų iki prašymo pateikimo apskaitos registrais ir informacija, pagrindžia, kad jo
finansinė padėtis yra pakankamai gera jo pareigoms ir įsipareigojimams, atitinkantiems jo verslo rūšį ir dydį, įvykdyti,
įskaitant tai, kad jis neturi neigiamo grynojo turto, išskyrus atvejus, kai šis neigiamas grynasis turtas gali būti padengtas.
3a. Tikrindama, ar pareiškėjo finansinė padėtis pakankamai gera, kad būtų galima suteikti leidimą naudotis sumažinto dydžio
bendrąja garantija arba atleisti nuo pareigos pateikti garantiją, kaip reikalaujama 1 dalies e punkte, 2 dalies f punkte ir 3 dalies
k punkte, muitinė atsižvelgia į tai, ar pareiškėjas gali vykdyti savo pareigas sumokėti galinčias atsirasti skolas muitinei ir kitus
privalomuosius mokėjimus, kurių sumokėjimo ta garantija neužtikrina.

Pagrįstais atvejais muitinė gali atsižvelgti į tų skolų muitinei ir kitų privalomųjų mokėjimų atsiradimo riziką, įvertindama
pareiškėjo muitinės prižiūrimos verslo veiklos rūšį ir apimtį, taip pat prekių, dėl kurių reikalaujama garantijos, rūšį.
3b. Kai pakankamai geros finansinės padėties sąlyga jau yra įvertinta kaip sąlyga taikyti kodekso 39 straipsnio c punkte
nurodytą kriterijų, muitinė tik patikrina, ar pareiškėjo finansinė padėtis suteikia pagrindą leisti naudoti sumažinto dydžio
bendrąją garantiją arba atleisti nuo pareigos pateikti garantiją.
4. Jeigu pareiškėjas yra įsisteigęs trumpiau nei trejus metus, jo atitiktis 1 dalies d ir e punktuose, 2 dalies e ir f punktuose bei
3 dalies j ir k punktuose nustatytų sąlygų įvykdymas tikrinamas remiantis turimais apskaitos registrais ir informacija.
ĮA 158 straipsnis. Bendrosios garantijos dydis (Kodekso 95 straipsnio 2 ir 3 dalys)
1. Kodekso 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta bendrosios garantijos suma Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 84
straipsnyje nustatytomis sąlygomis sumažinama iki 50 %, 30 % arba 0 % referencinio dydžio dalies, nustatytos pagal šio
reglamento 155 straipsnio 3 dalies b punktą.
2. Kodekso 95 straipsnio 3 dalyje nurodyta bendrosios garantijos suma sumažinama iki 30 % referencinio dydžio dalių,
nustatytų pagal šio reglamento 155 straipsnio 2 dalį ir 3 dalies a punktą.
ĮA 162 straipsnis. Bendroji garantija (Kodekso 89 straipsnio 5 dalis ir 95 straipsnis)
1. Vykdant Sąjungos tranzito procedūrą bendroji garantija gali būti pateikiama tik garanto įsipareigojimo forma.
2. To įsipareigojimo įrodymą visą garantijos galiojimo laikotarpį saugo garantijos muitinės įstaiga.
3. Procedūros vykdytojas negali keisti su garantijos registracijos numeriu susijusio prieigos kodo.
PLDA 7 straipsnis. Informacijos mainų ir saugojimo priemonės
1. Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų SMK garantijų valdymo (GUM) sistemos
įdiegimo datų naudoti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones informacijos, susijusios su garantijomis, mainams ir
saugojimui.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju taikomos šios informacijos, susijusios su garantijomis, kurios gali būti naudojamos
daugiau kaip vienoje valstybėje narėje, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 147 straipsnyje, ir
pateikiamos ne tranzito tikslais, mainus ir saugojimą reglamentuojančios nuostatos:
a) kiekvienos valstybės narės muitinė informaciją saugo pagal esamą nacionalinę sistemą ir
b) muitinės tarpusavyje keičiasi informacija elektroniniu paštu.
3. Už 2 dalies b punkte nurodytą keitimąsi informacija yra atsakingas pagal 3 straipsnio 2 dalį paskirtas asmuo ryšiams.
SMK 96 straipsnis. Laikinieji draudimai, susiję
su naudojimusi bendrosiomis garantijomis
1. Komisija gali laikinai uždrausti, kad taikant
specialiąsias procedūras arba laikinąjį saugojimą
būtų naudojamasi bet kuriuo iš šių atvejų:
a) 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta sumažinto dydžio
bendrąja garantija arba atleidimu nuo pareigos
pateikti garantiją;
b) 95 straipsnyje nurodyta bendrąja garantija
prekėms, kurios, kaip nustatyta, tapo plataus masto
sukčiavimo objektu.

2. Taikant šios straipsnio 1 dalies a arba b punktą,
gali būti leidžiama naudotis sumažinto dydžio
bendrąja garantija, atleidimu nuo pareigos pateikti
garantiją arba 95 straipsnyje nurodyta bendrąja
garantija, kai atitinkamas asmuo įvykdo vieną iš šių
sąlygų:
a) tas asmuo gali įrodyti, kad per dvejus metus iki 1
dalyje nurodyto sprendimo priėmimo nebuvo
atsiradusi skola muitinei tam asmeniui vykdant
operacijas su atitinkamomis prekėmis;
b) jeigu per 2 metus nuo 1 dalyje nurodyto
sprendimo priėmimo dienos buvo atsiradusios
skolos muitinei, atitinkamas asmuo gali įrodyti, kad
per nustatytą terminą visas tas skolas sumokėjo
skolininkas (-ai), arba garantas.
Asmuo, norintis gauti leidimą naudotis bendrąja
garantija, kai ja naudotis laikinai uždrausta, taip pat
privalo atitikti 39 straipsnio b ir c punktuose
nustatytus kriterijus.
SMK 97 straipsnis. Papildoma arba pakaitinė
garantija
Nustačiusi, kad pateikta garantija neužtikrina arba
kad jos patikimumo arba dydžio nebepakanka
užtikrinti, jog importo ar eksporto muito suma,
atitinkanti skolą muitinei, ir kiti privalomieji
mokėjimai bus sumokėti per nustatytą laikotarpį,
muitinė reikalauja, kad bet kuris iš 89 straipsnio 3
dalyje nurodytų asmenų savo nuožiūra pateiktų
papildomą garantiją arba pakeistų anksčiau
pateiktąją garantiją nauja.
SMK 98 straipsnis. Garantijos atsisakymas
1. Muitinė nedelsdama atsisako garantijos, kai
sumokama skola muitinei ar įvykdoma pareiga,
susijusi su kitais privalomaisiais mokėjimais, arba
kai paaiškėja, kad tokia skola ar pareiga nebegali
atsirasti.
2. Kai sumokama dalis skolos muitinei ar iš dalies
įvykdoma pareiga, susijusi su kitais privalomaisiais
mokėjimais, arba kai paaiškėja, kad galinti atsirasti
skola arba pareiga sudarytų tik dalį pinigų sumos, dėl
kurios pateikta garantija, suinteresuotojo asmens

DA 85 straipsnis. Garanto įsipareigojimų pagal Sąjungos tranzito procedūrą atsisakymas (Kodekso 98 straipsnis)
1. Jei Sąjungos tranzito procedūra nebuvo pripažinta įvykdyta, išvykimo valstybės narės muitinė per devynis mėnesius nuo
nustatyto prekių pateikimo paskirties muitinės įstaigai termino praneša garantui apie procedūros nepripažinimą įvykdyta.
2. Jeigu Sąjungos tranzito procedūra nebuvo pripažinta įvykdyta, pagal Kodekso 87 straipsnį nustatyta muitinė per trejus
metus nuo tranzito deklaracijos priėmimo informuoja garantą apie tai, kad jis privalo arba iš jo gali būti pareikalauta sumokėti
skolą, už kurios sumokėjimą jis yra atsakingas, atsiradusią dėl konkrečios Sąjungos tranzito operacijos.
3. Garantas atleidžiamas nuo prisiimtų įsipareigojimų, jeigu iki nustatyto termino pabaigos jam nebuvo pateiktas nė vienas iš
1 ir 2 dalyse nurodytų pranešimų.
4. Garantas informuojamas apie skolos išieškojimą arba procedūros pripažinimą įvykdyta, jeigu jam buvo pateiktas bent
vienas iš minėtų pranešimų.
5. Bendrieji duomenų reikalavimai, taikomi 1 dalyje nurodytam pranešimui, yra nustatyti 32-04 priede.

prašymu atsisakoma atitinkamos garantijos dalies,
išskyrus atvejus, kai tokią priemonę taikyti
netikslinga dėl pinigų sumos nereikšmingumo.

Bendrieji duomenų reikalavimai, taikomi 2 dalyje nurodytam pranešimui, yra nustatyti 32-05 priede.
6. Pagal Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktą 1 ir 2 dalyse nurodyti pranešimai gali būti siunčiami ne elektroninėmis
duomenų apdorojimo priemonėmis.
ĮA 171 straipsnis. Garantuojančiajai asociacijai adresuotas mokėjimo reikalavimas pagal ATA konvencijos ir
Stambulo konvencijos procedūrą (Kodekso 98 straipsnis)
1. Kai muitinė nustato, kad atsirado skola už prekes, kurioms taikoma ATA knygelė, ji nedelsdama pateikia mokėjimo
reikalavimą garantuojančiajai asociacijai. Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 86 straipsnyje nurodytą mokėjimo
reikalavimą pateikianti koordinavimo muitinės įstaiga tuo pat metu koordinavimo muitinės įstaigai, kurios jurisdikcijai
priklauso laikinojo įvežimo įforminimo muitinės įstaiga, nusiunčia garantuojančiajai asociacijai išsiųstą informacinį
pranešimą apie mokėjimo reikalavimą. Ji naudoja 33–03 priede pateiktą formą.
2. Prie šio informacinio pranešimo pridedama nebaigto forminti lakšto kopija, jei koordinavimo muitinės įstaiga ją turi.
Informacinis pranešimas gali būti naudojamas visais atvejais, kai manoma, kad jis reikalingas.
3. Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 86 straipsnyje nurodyta apmokestinimo forma gali būti išsiųsta ir vėliau negu
garantuojančiajai asociacijai yra pateikiamas mokėjimo reikalavimas, tačiau ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo to
reikalavimo pateikimo dienos ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo dienos, kurią muitinė pradėjo
išieškojimo procedūrą. Apmokestinimo forma pateikta 33–04 priede.

SMK 99 straipsnis. Įgaliojimų delegavimas
Komisijai pagal 284 straipsnį suteikiami įgaliojimai
priimti deleguotuosius aktus, siekiant nustatyti:
a) konkrečius atvejus, nurodytus 89 straipsnio 8
dalies c punkte, kai nereikalaujama pateikti
garantijos, kai prekėms įforminama laikinojo
įvežimo procedūra;
b) garantijos formą, nurodytą 92 straipsnio 1 dalies
c punkte, ir taisykles, taikytinas garantui, nurodytam
94 straipsnyje;
c) leidimo pateikti sumažinto dydžio bendrąją
garantiją arba naudotis atleidimu nuo pareigos
pateikti garantiją, nurodyto 95 straipsnio 2 dalyje,
suteikimo sąlygas;
d) garantijos atsisakymo terminus.
SMK 100 straipsnis. Įgyvendinimo įgaliojimų
suteikimas
1. Komisija įgyvendinimo aktais nustato
procedūrines taisykles, reglamentuojančias:
a) garantijos dydžio, įskaitant 95 straipsnio 2 ir 3
dalyse nurodytą sumažintą dydį, nustatymo tvarką;
b) garantijos pateikimo ir stebėsenos, nurodytų 89
straipsnyje, garanto, nurodyto 94 straipsnyje,
įsipareigojimo atšaukimo bei panaikinimo ir

garantijos atsisakymo, nurodyto 98 straipsnyje,
tvarką;
c) 96 straipsnyje nurodytų laikinųjų draudimų
taikymo tvarką.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 285
straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo
procedūros.
2. Komisija patvirtina 96 straipsnyje nurodytas
priemones priimdama įgyvendinimo aktus.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 285
straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo
procedūros.
Jeigu to reikia dėl neišvengiamų skubos priežasčių,
susijusių su tokiomis priemonėmis, tinkamai
pagrįstų būtinybe skubiai sustiprinti Sąjungos ir
valstybių narių finansinių interesų apsaugą,
Komisija 285 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka
priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus.
Jei 285 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto
nuomonė turi būti pateikta taikant rašytinę
procedūrą, taikoma 285 straipsnio 6 dalis.

