SPECIALIOSIOS PATIKIMUMO SĄLYGOS1
⁎ 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
⁎ 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
⁎ pareiškėjui nėra taikoma bankroto procedūra
⁎ 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, mokėjimus
⁎ 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
⁎ 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
⁎ pareiškėjas suteikia muitinei fizinę prieigą prie savo apskaitos sistemų
ir, atitinkamais atvejais, prie savo prekybos ir transporto registrų
⁎ pareiškėjas turi logistikos sistemą, kuri identifikuoja prekes kaip
Sąjungos arba ne Sąjungos prekes ir prireikus rodo jų buvimo vietą
⁎ atitinkamais atvejais pareiškėjas taiko priimtinas naudojimosi
licencijomis ir leidimais, suteiktais taikant prekybos politikos priemones
arba susijusiais su prekyba žemės ūkio produktais, procedūras
⁎ pareiškėjas taiko priimtinas apskaitos registrų ir informacijos
saugojimo bei apsaugos nuo informacijos praradimo procedūras
⁎ pareiškėjas taiko deramas saugumo priemones savo kompiuterinei
sistemai apsaugoti nuo neteisėto įsilaužimo ir savo dokumentams saugiai
laikyti
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