ATVEJAI, KAI REIKALAUJAMA GARANTIJOS IR IŠIMTYS
ATVEJAI, KAI REIKALAUJAMA GARANTIJOS
Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 (SMK)
SMK 45 straipsnis. Vykdymo sustabdymas
1. Skundo pateikimas nesustabdo apskųsto sprendimo vykdymo.
2. Vis dėlto muitinė visiškai arba iš dalies sustabdo tokio sprendimo
vykdymą, jeigu turi rimtą pagrindą manyti, kad apskųstas sprendimas
neatitinka muitų teisės aktų arba kad dėl jo atitinkamam asmeniui gali
būti padaryta neatitaisoma žala.
3. 2 dalyje nurodytais atvejais, jeigu vykdant apskųstą sprendimą
atsirastų pareiga mokėti importo arba eksporto muitą, to sprendimo
vykdymas sustabdomas tik pateikus garantiją, išskyrus atvejus, kai
remiantis dokumentais pagrįstu įvertinimu nustatoma, kad dėl tokios
garantijos skolininkas gali patirti didelių ekonominių arba socialinių
sunkumų.
SMK 110 straipsnis. Mokėjimo atidėjimas
Muitinė leidžia suinteresuotajam asmeniui, pateikusiam prašymą ir
garantiją, pasinaudoti kuriuo nors iš šių mokėtino muito mokėjimo
atidėjimo būdų:
a) atskirai pagal kiekvieną importo ar eksporto muito sumą, įtrauktą į
apskaitą pagal 105 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą arba pagal 105
straipsnio 4 dalį;
b) bendrai pagal visas importo ar eksporto muito sumas, įtrauktas į
apskaitą pagal 105 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą per muitinės
nustatytą laikotarpį, kurio trukmė neviršija 31 dienos;
c) bendrai pagal visas importo ar eksporto muito sumas, įtrauktas į
apskaitą padarius vieną įrašą pagal 105 straipsnio 1 dalies antrą
pastraipą.
108 straipsnis. Bendrieji mokėjimo terminai ir mokėjimo termino
trukmės skaičiavimo sustabdymas
...
3. Importo ar eksporto muito sumos, atitinkančios skolą muitinei,
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DA 89 straipsnis. Mokėjimo termino trukmės skaičiavimo
sustabdymas, kai pateikiamas prašymas atsisakyti išieškoti skolą
(Kodekso 108 straipsnio 3 dalies a punktas)
...
2. Kai prašymo pateikimo metu prekės, dėl kurių pateiktas prašymas
atsisakyti išieškoti skolą, nebėra muitinės prižiūrimos, pateikiama
garantija.
3. Nukrypstant nuo 2 dalies, muitinė garantijos nereikalauja, jeigu
nustatoma, kad pateikdamas garantiją skolininkas greičiausiai susidurs su
dideliais ekonominiais arba socialiniais sunkumais.

DA 91 straipsnis. Mokėjimo termino trukmės skaičiavimo
sustabdymas, kai skola muitinei atsirado dėl reikalavimų
nesilaikymo (Kodekso 108 straipsnio 3 dalies c punktas)
...
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sumokėjimo termino trukmės skaičiavimas sustabdomas bet kuriuo iš šių
atvejų:
...
c) kai skola muitinei atsirado pagal 79 straipsnį ir kai yra daugiau kaip
vienas skolininkas.

2. Mokėjimo termino trukmės skaičiavimas sustabdomas su sąlyga, kad
asmuo, kuriam šis sprendimas adresuotas, pateiks garantiją už atitinkamą
importo arba eksporto muito sumą, išskyrus šiuos atvejus:
a) garantija už visą atitinkamą importo arba eksporto muito sumą jau yra
pateikta ir garantas nebuvo atleistas nuo savo įsipareigojimų;
b) atlikus dokumentais pagrįstą įvertinimą nustatoma, kad dėl
reikalavimo pateikti garantiją skolininkas greičiausiai patirtų didelių
ekonominių arba socialinių sunkumų.
3. Sustabdymo trukmė negali būti ilgesnė kaip vieni metai. Tačiau šį
laikotarpį dėl pagrįstų priežasčių muitinė gali pratęsti.

SMK 112 straipsnis. Kitos mokėjimo lengvatos
1. Skolininkui pateikus garantiją muitinė gali suteikti jam teisę naudotis
ne tik mokėjimo atidėjimu, bet ir kitomis mokėjimo lengvatomis.
2. Jeigu vadovaujantis 1 dalimi suteikiama teisė naudotis lengvatomis,
prie importo ar eksporto muito sumos pridedamos kredito palūkanos.
...
3. Muitinė gali nereikalauti, kad būtų pateikiama garantija ar mokamos
kredito palūkanos, kai remiantis dokumentais pagrįstu skolininko būklės
įvertinimu pripažįstama, kad tai jam sukeltų rimtų ekonominių arba
socialinių sunkumų.
...
SMK 148 straipsnis. Leidimas turėti laikinojo saugojimo sandėlius
...
2. 1 dalyje nurodytas leidimas suteikiamas tik asmenims, įvykdžiusiems
visas šias sąlygas:
...
c) pateikusiems garantiją pagal 89 straipsnį.
Kai pateikiama bendroji garantija, su ta garantija susijusių pareigų
vykdymas stebimas atliekant atitinkamą auditą.
...
SMK 195 straipsnis. Išleidimas tik sumokėjus importo ar eksporto DA 153 straipsnis. Išleidimas nereikalaujant pateikti garantijos
(Kodekso 195 straipsnio 2 dalis)
muito sumą, atitinkančią skolą muitinei, arba pateikus garantiją
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1. Jeigu prekėms įforminus muitinės procedūrą atsiranda skola muitinei,
prekės išleidžiamos tik tuomet, kai sumokama skolą muitinei atitinkanti
importo ar eksporto muito suma arba pateikiama pareigos sumokėti tą
skolą įvykdymą užtikrinanti garantija.
Tačiau, nedarant poveikio trečios pastraipos taikymui, pirma pastraipa
netaikoma laikinojo įvežimo atveju, kai prekės iš dalies
neapmokestinamos importo muitu.
Jeigu laikydamasi nuostatų, reglamentuojančių muitinės procedūros,
kuriai įforminti deklaruojamos prekės, atlikimo tvarką, muitinė
reikalauja pateikti garantiją, tos prekės neišleidžiamos atitinkamai
muitinės procedūrai atlikti, kol tokia garantija nepateikiama.
2. Konkrečiais atvejais prekės išleidžiamos nereikalaujant garantijos už
tas prekes, dėl kurių pateiktas prašymas pasinaudoti tarifine kvota.
3. Kai taikomas 166 (supaprastinta deklaracija), 182 (deklaracija
įtraukiant į apskaitos registrus) ir 185 (savikontrolė) straipsniuose
nurodytas supaprastinimas ir pateikta bendroji garantija, prekės
išleidžiamos muitinei netaikant garantijos stebėsenos priemonių.
VII ANTRAŠTINĖ DALIS. SPECIALIOSIOS PROCEDŪROS
SMK 211 straipsnis. Leidimas
1. Muitinės leidimo reikia:
a) norint taikyti laikinojo įvežimo perdirbti ar laikinojo išvežimo
perdirbti procedūrą, laikinojo įvežimo ar galutinio vartojimo procedūrą;
b) norint naudoti sandėlius prekių muitiniam sandėliavimui, išskyrus
atvejus, kai sandėlio turėtojas yra pati muitinė.
...
3. Jeigu nenumatyta kitaip, 1 dalyje nurodytas leidimas suteikiamas tik
asmenims, kurie įvykdo visas šias sąlygas:
...
c) pagal 89 straipsnį pateikia garantiją, jeigu prekėms įforminus
specialiąją procedūrą gali atsirasti skola muitinei arba pareiga sumokėti
kitus privalomuosius mokėjimus;
...

Jeigu prieš išleidžiant prekes, dėl kurių pateiktas prašymas leisti naudotis
tarifine kvota, atitinkama tarifinė kvota nėra laikoma kritine, prekės
išleidžiamos nereikalaujant už jas pateikti garantijos.
ĮA 244 straipsnis. Garantijos pateikimas (Kodekso 191 straipsnis)
Jei muitinė mano, kad, patikrinus muitinės deklaraciją, mokėtina importo
ar eksporto muito arba kitų privalomųjų mokėjimų suma gali viršyti
sumą, apskaičiuotą pagal muitinės deklaracijos duomenis, prekės
išleidžiamos tik pateikus garantiją, kurios pakaktų sumos, apskaičiuotos
pagal muitinės deklaracijos duomenis, ir sumos, kurią galiausiai gali tekti
sumokėti, skirtumui padengti.
Tačiau, užuot pateikęs tokią garantiją, deklarantas gali prašyti, kad būtų
iš karto pranešta apie skolą muitinei, kurią galiausiai gali būti privaloma
sumokėti už prekes.
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SMK 223 straipsnis. Ekvivalentiškos prekės
...
2. Jeigu užtikrinama, kad procedūra bus tinkamai atliekama, visų pirma –
muitinės priežiūros požiūriu, muitinė, gavusi prašymą, leidžia atlikti
toliau nurodytus veiksmus:
...
c) laikinojo įvežimo perdirbti procedūros taikymo atveju – eksportuoti
perdirbtuosius produktus, gautus iš ekvivalentiškų prekių, anksčiau nei
importuojamos jomis pakeičiamos prekės;
...
4. 2 dalies c punkte nurodytu atveju ir tada, kai perdirbtieji produktai
būtų apmokestinami eksporto muitu, jeigu nebūtų eksportuojami
įforminus laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, leidimo turėtojas
pateikia garantiją, užtikrinančią pareigos sumokėti eksporto muitą
įvykdymą, jeigu ne Sąjungos prekės nebūtų importuotos per 257
straipsnio 3 dalyje nurodytą laikotarpį.
SMK 233 straipsnis. Sąjungos tranzito procedūros vykdytojo ir
įforminus Sąjungos tranzito procedūrą gabenamų prekių vežėjo bei
gavėjo pareigos
1. Sąjungos tranzito procedūros vykdytojas atsako už visą tai, kas
nurodyta toliau:
a) už visų ir nepakeisto pavidalo prekių ir būtinos informacijos pateikimą
paskirties muitinės įstaigai per nustatytą terminą ir nepažeidus muitinės
taikomų prekių identifikavimo užtikrinimo priemonių;
b) už muitų teisės aktų nuostatų, susijusių su šia procedūra, laikymąsi;
c) jeigu muitų teisės aktuose nenumatyta kitaip, už tai, kad būtų pateikta
garantija, užtikrinanti galinčios atsirasti pareigos sumokėti importo ar
eksporto muito sumą, atitinkančią skolą muitinei, arba kitus
privalomuosius mokėjimus, numatytus kitose atitinkamose galiojančių
teisės aktų nuostatose, įvykdymą....
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SMK 262 straipsnis. Ankstesnis pakaitos produktų importas
1. Muitinė leidžia, kad, laikantis jos nustatytų sąlygų ir gavus
suinteresuotojo asmens prašymą, pakaitos produktai būtų importuoti
anksčiau nei eksportuojamos defektų turinčios prekės.
Pakaitos produktų ankstesnio importo atveju pateikiama garantija,
užtikrinanti, kad bus įvykdyta pareiga sumokėti importo muitą, kurį
reikėtų sumokėti, jeigu defektų turinčios prekės nebūtų eksportuotos
pagal 2 dalį....

DA 242 straipsnis. Laikinasis išvežimas perdirbti IM/EX (Kodekso
211 straipsnio 1 dalis)
...
2. Perdirbtųjų produktų ankstesnio importo atveju pateikiama garantija,
užtikrinanti, kad bus įvykdyta pareiga sumokėti importo muitą, kurį
reikėtų sumokėti, jeigu pakeistoms Sąjungos prekėms nebūtų pagal 1 dalį
įforminta laikinojo išvežimo perdirbti procedūra.
ĮA 251 straipsnis. Bananų svėrimo pažymos (Kodekso 163 straipsnio
1 dalis) ...
3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, deklarantui paprašius suteikti
leidimą pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 166 straipsnį
(supaprastinta deklaracija), muitinė gali nuspręsti išleisti šviežių bananų
siuntas į laisvą apyvartą remdamasi preliminaraus svorio deklaracija,
jeigu įvykdomos šios sąlygos:
...
c) deklarantas pateikia garantiją, kaip nustatyta Kodekso 195 straipsnio 1
dalyje.
...

IŠIMTYS
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SMK 89 straipsnis. Bendrosios nuostatos
...
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.
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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 DA 81 straipsnis. Atvejai, kai neprivaloma pateikti garantijos
procedūra;
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.
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 statistinės ribos, kurios vertė yra 1 000
EUR arba neviršija 1 000 kg grynosios masės, ir nekomercinio pobūdžio
prekėms).
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DA 153 straipsnis. Išleidimas nereikalaujant pateikti garantijos
(Kodekso 195 straipsnio 2 dalis)
Jeigu prieš išleidžiant prekes, dėl kurių pateiktas prašymas leisti naudotis
tarifine kvota, atitinkama tarifinė kvota nėra laikoma kritine, prekės
išleidžiamos nereikalaujant už jas pateikti garantijos.

