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6 straipsnis. Informacijos mainų bei saugojimo priemonės ir bendri
duomenų reikalavimai
...
3. Ne elektroninės informacijos mainų ir saugojimo priemonės, kurios
nėra nurodytos 1 dalyje, gali būti naudojamos:
a) nuolat, kai tai tinkamai pagrindžiama prekių apyvartos ypatumais arba
kai elektroninių duomenų apdorojimo priemonių naudojimas netinka
atitinkamiems muitinės formalumams atlikti;
...;
SMK 22 straipsnis. Gavus prašymą priimami sprendimai
1. Asmuo, prašantis priimti sprendimą, susijusį su muitų teisės aktų
taikymu, pateikia kompetentingai muitinei visą jos prašomą informaciją,
būtiną, kad ji galėtų priimti tokį sprendimą.
Be to, laikantis muitų teisės aktų nustatytų sąlygų, prašymą priimti
sprendimą gali pateikti keli asmenys, ir priimtas sprendimas gali būti
taikomas keliems asmenims.
Išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip, kompetentinga muitine laikoma
muitinė, veikianti toje vietoje, kurioje laikomi ar yra prieinami
pagrindiniai muitinei reikalingi pareiškėjo apskaitos registrai ir kurioje
bus vykdoma bent dalis veiklos, kuriai taikomas sprendimas.
2. Muitinė nedelsdama ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo
priimti sprendimą gavimo dienos patikrina, ar įvykdytos to prašymo
priėmimo sąlygos.
Kai muitinė nustato, kad prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia,
kad ji galėtų priimti sprendimą, ji per pirmoje pastraipoje nurodytą
laikotarpį praneša pareiškėjui apie prašymo priėmimą.

DA 9 straipsnis. Priežasčių nurodymo priemonės (Kodekso 6
straipsnio 3 dalies a punktas)
Kai pagal Kodekso 22 straipsnio 6 dalies pirmą pastraipą priežastys
nurodomos tikrinimo metu, jas galima nurodyti ne elektroninėmis
duomenų apdorojimo priemonėmis.
Kai pateikiant prašymą arba pranešant apie sprendimą naudojamos ne
elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, priežastys gali būti
nurodomos tomis pačiomis priemonėmis.
DA 12 straipsnis. Muitinė, kompetentinga priimti sprendimą
(Kodekso 22 straipsnio 1 dalis)
Kai kompetentingos muitinės neįmanoma nustatyti remiantis Kodekso 22
straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, kompetentinga muitine laikoma
muitinė, veikianti toje vietoje, kurioje laikomi ar yra prieinami pareiškėjo
apskaitos registrai ir dokumentai, kuriais remdamasi muitinė gali priimti
sprendimą (t. y. pagrindiniai muitinei reikalingi apskaitos registrai).

DA 11 straipsnis. Prašymo priėmimo sąlygos (Kodekso 22 straipsnio 2
dalis)
1. Prašymas priimti sprendimą, susijusį su muitų teisės aktų taikymu, yra
priimamas, jeigu įvykdomos šios sąlygos:
a) jei to reikia su prašymu susijusiai procedūrai taikyti, pareiškėjas yra
registruotas pagal Kodekso 9 straipsnį;
b) jei to reikia su prašymu susijusiai procedūrai taikyti, pareiškėjas yra
įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje;
c) prašymas pateiktas muitinei, paskirtai priimti prašymus valstybėje
narėje, kurioje veikia kompetentinga muitinė, nurodyta Kodekso 22
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straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje;
d) prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam
pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu, kuris per vienus metus iki
prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to,
kad pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos.
2. Nukrypstant nuo 1 dalies d punkto, tame punkte nurodytas laikotarpis
yra treji metai, kai ankstesnis sprendimas buvo pripažintas negaliojančiu
pagal Kodekso 27 straipsnio 1 dalį arba …
ĮA 11 straipsnis. Muitinė, paskirta priimti prašymus (Kodekso 22
straipsnio 1 dalies trečia pastraipa)
Valstybės narės Komisijai pateikia Kodekso 22 straipsnio 1 dalies
trečioje pastraipoje nurodytų muitinių, paskirtų priimti prašymus, sąrašą.
Valstybės narės Komisijai taip pat praneša apie visus vėlesnius šio sąrašo
pakeitimus.
ĮA 12 straipsnis. Prašymo priėmimas (Kodekso 22 straipsnio 2 dalis)
1. Jei muitinė pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 11
straipsnio 1 dalį priima prašymą, to prašymo priėmimo data laikoma
diena, kurią muitinė gavo visą pagal Kodekso 22 straipsnio 2 dalį
reikalaujamą informaciją.
2. Jei muitinė nustato, kad prašyme nepateikta visa reikalaujama
informacija, ji paprašo pareiškėjo pateikti reikiamą informaciją per
pagrįstą laikotarpį, kuris neturi viršyti 30 dienų.
Jei pareiškėjas nepateikia muitinės prašomos informacijos per tos
muitinės šiuo tikslu nustatytą laikotarpį, prašymas nepriimamas, o
pareiškėjas apie tai informuojamas.
3. Jeigu pareiškėjui nepranešama, ar prašymas priimtas, tas prašymas
laikomas priimtu. Priėmimo data laikoma prašymo pateikimo data arba,
jei pareiškėjas, gavęs šio straipsnio 2 dalyje nurodytą muitinės prašymą,
pateikė papildomos informacijos, – paskutinės trūkstamos informacijos
pateikimo data.
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3. Išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip, kompetentinga muitinė
nedelsdama ir ne vėliau kaip per 120 dienų nuo prašymo priėmimo
dienos priima 1 dalyje nurodytą sprendimą ir praneša apie jį pareiškėjui.
Kai muitinė negali priimti sprendimo per nustatytą jo priėmimo terminą,
ji iki to termino pabaigos apie tai informuoja pareiškėją, nurodydama
priežastis ir kitą laikotarpį, kuris, jos manymu, būtinas sprendimui
priimti. Išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip, tas kitas laikotarpis yra ne
ilgesnis kaip 30 dienų.
Nedarant poveikio antrai pastraipai, muitinė gali pratęsti sprendimo
priėmimo terminą, kaip nustatyta muitų teisės aktuose, jeigu pareiškėjas
prašo pratęsimo padėčiai pataisyti, siekdamas įvykdyti sąlygas ir atitikti
kriterijus. Apie tokį padėties taisymą ir jai pataisyti reikalingą papildomą
laikotarpį pranešama muitinei, kuri nusprendžia dėl sprendimo priėmimo
laikotarpio pratęsimo.

DA 13 straipsnis. Sprendimo priėmimo termino pratęsimas (Kodekso
22 straipsnio 3 dalis)
1. Kai prašymą priėmusi muitinė, kompetentinga priimti sprendimą,
mano esant tikslinga pareiškėjo paprašyti papildomos informacijos,
reikalingos sprendimui priimti, ji pareiškėjui nustato 30 dienų
neviršijantį terminą tai informacijai pateikti. Kodekso 22 straipsnio 3
dalyje nurodytas sprendimo priėmimo terminas pratęsiamas minėtu
laikotarpiu. Pareiškėjas informuojamas apie sprendimo priėmimo
termino pratęsimą.
2. Kai taikoma 8 straipsnio 1 dalis, Kodekso 22 straipsnio 3 dalyje
nurodytas sprendimo priėmimo terminas pratęsiamas 30 dienų.
Pareiškėjas informuojamas apie pratęsimą.
3. Kai muitinė, kompetentinga priimti sprendimą, pratęsia konsultacijų
su kita muitine laikotarpį, sprendimo priėmimo terminas pratęsiamas
tokios trukmės laikotarpiu, kokiu pratęstas konsultacijų laikotarpis.
Pareiškėjas informuojamas apie sprendimo priėmimo termino pratęsimą.
4. Kai esama rimtų priežasčių įtarti muitų teisės aktų pažeidimą ir tuo
pagrindu muitinė vykdo tyrimus, sprendimo priėmimo terminas
pratęsiamas tokios trukmės laikotarpiu, koks reikalingas šiems tyrimams
užbaigti. Tas pratęsimas negali viršyti devynių mėnesių. Pareiškėjas
informuojamas apie pratęsimą, jei tokiu pranešimu nekeliamas pavojus
tyrimams.
DA 14 straipsnis. Įsigaliojimo data (Kodekso 22 straipsnio 4 ir 5 dalys)
Sprendimas įsigalioja ne nuo tos dienos, kurią pareiškėjas jį gauna arba
laikomas gavusiu, šiais atvejais:
a) kai sprendimas yra palankus pareiškėjui, bet pareiškėjas yra paprašęs
nustatyti kitą įsigaliojimo dieną; šiuo atveju sprendimas įsigalioja nuo
pareiškėjo prašytos dienos, jeigu ji yra vėlesnė nei diena, kurią
pareiškėjas sprendimą gavo arba laikomas gavusiu;
b) kai ankstesnio priimto sprendimo galiojimo laikotarpis buvo ribotas ir
vienintelė esamo sprendimo paskirtis – pratęsti jo galiojimą; šiuo atveju
sprendimas įsigalioja kitą dieną po ankstesnio sprendimo galiojimo

4. Išskyrus atvejus, kai sprendime arba muitų teisės aktuose nustatyta
kitaip, sprendimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią pareiškėjas jį gauna
arba laikomas gavusiu. Išskyrus 45 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus,
priimtus sprendimus muitinė vykdo nuo tos dienos.
5. Išskyrus atvejus, kai muitų teisės aktuose nustatyta kitaip, sprendimas
galioja neribotą laiką.
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6. Prieš priimdama sprendimą, kuris galėtų būti nepalankus pareiškėjui,
muitinė praneša pareiškėjui priežastis, kuriomis ji ketina pagrįsti savo
sprendimą, ir suteikia jam galimybę per nustatytą laikotarpį,
skaičiuojamą nuo tos dienos, kurią jis gauna tokį pranešimą arba
laikomas jį gavusiu, pareikšti savo nuomonę. Pasibaigus šiam
laikotarpiui, pareiškėjui tinkama forma pranešama apie sprendimą.
Pirma pastraipa netaikoma nė vienu iš šių atvejų:
a) kai ji susijusi su 33 straipsnio 1 dalyje nurodytu sprendimu;
b) kai nesuteikiama galimybė pasinaudoti tarifine kvota, jei konkrečios
tarifinės kvotos apimtis jau išnaudota, kaip nurodyta 56 straipsnio 4
dalies pirmoje pastraipoje;
c) kai tai būtina dėl grėsmės Sąjungos ir jos gyventojų saugumui bei
saugai, žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatai, aplinkai arba vartotojams
pobūdžio ar lygio;
d) kai sprendimu siekiama užtikrinti kito sprendimo, kuriam jau
pritaikyta pirma pastraipa, įgyvendinimą, nedarant poveikio atitinkamos
valstybės narės teisės aktams;
e) kai tai pakenktų kovos su sukčiavimu tikslu pradėtam tyrimui;
f) kitais specifiniais atvejais.
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pabaigos dienos;
c) kai sprendimo įsigaliojimas priklauso nuo to, ar pareiškėjas atliks tam
tikrus formalumus; šiuo atveju sprendimas įsigalioja nuo tos dienos,
kurią pareiškėjas gavo arba laikomas gavusiu kompetentingos muitinės
pranešimą, kuriame nurodyta, kad formalumai tinkamai atlikti.
DA 8 straipsnis. Teisės būti išklausytam užtikrinimo laikotarpis
(Kodekso 22 straipsnio 6 dalis)
1. Laikotarpis, per kurį pareiškėjas gali pareikšti savo nuomonę prieš
priimant sprendimą, kuris galėtų būti jam nepalankus, trunka 30 dienų.
2. Neatsižvelgiant į 1 dalį, atvejais, kai sprendimas yra susijęs su prekių,
kurioms įforminti nepateikta bendroji deklaracija, laikinojo saugojimo
deklaracija, reeksporto deklaracija arba muitinės deklaracija, tikrinimo
rezultatais, muitinė gali pareikalauti atitinkamo asmens pareikšti savo
nuomonę per 24 valandas.
DA 10 straipsnis. Teisės būti išklausytam užtikrinimo išimtys
(Kodekso 22 straipsnio 6 dalies antra pastraipa)
Konkretūs atvejai, kuriais pareiškėjui nesuteikiama galimybė pareikšti
savo nuomonės:
a) kai prašymas priimti sprendimą neatitinka 11 straipsnyje nustatytų
sąlygų;
b) kai muitinė asmeniui, pateikusiam įvežimo bendrąją deklaraciją,
praneša, kad prekės, gabenamos konteineriuose jūrų ir oro transportu,
negali būti kraunamos;
c) kai sprendimas yra susijęs su pranešimu pareiškėjui apie Komisijos
sprendimą, nurodytą Kodekso 116 straipsnio 3 dalyje;
d) kai EORI kodas turi būti pripažintas negaliojančiu.
ĮA 8 straipsnis. Bendroji teisės būti išklausytam užtikrinimo tvarka
(Kodekso 22 straipsnio 6 dalis)
1. Kodekso 22 straipsnio 6 dalies pirmoje pastraipoje nurodytame
pranešime:
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a) nurodomi dokumentai ir informacija, kuriais muitinė ketina pagrįsti
savo sprendimą;
b) nurodomas laikotarpis, per kurį atitinkamas asmuo turi pareikšti savo
nuomonę ir kuris skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią jis gauna tokį
pranešimą arba laikomas jį gavusiu;
c) nurodoma atitinkamo asmens teisė pagal galiojančias nuostatas
susipažinti su a punkte nurodytais dokumentais ir informacija.
2. Jeigu atitinkamas asmuo savo nuomonę pareiškia dar nesibaigus šio
straipsnio 1 dalies b punkte nurodytam laikotarpiui, muitinė gali priimti
sprendimą, išskyrus atvejus, kai atitinkamas asmuo tuo pačiu metu
išreiškia savo ketinimą per nustatytą laikotarpį dar kartą pareikšti savo
nuomonę.
ĮA 9 straipsnis. Specialioji teisės būti išklausytam užtikrinimo tvarka
(Kodekso 22 straipsnio 6 dalis)
1. Kodekso 22 straipsnio 6 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą
pranešimą muitinė gali įtraukti į tikrinimo arba kontrolės procesą, jei ji
ketina priimti sprendimą remdamasi kuriais nors iš šių elementų:
a) tikrinimo, atlikto pateikus prekes, rezultatais;
b) Kodekso 191 straipsnyje nurodyto muitinės deklaracijos tikrinimo
rezultatais;
c) tais atvejais, kai prekės tebėra prižiūrimos muitinės, – Kodekso 48
straipsnyje nurodyto po prekių išleidimo atliekamo tikrinimo rezultatais;
d) Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo tikrinimo rezultatais arba
tam tikrais atvejais tokio įrodymo registracijos arba jo tvirtinimo
prašymo tikrinimo rezultatais;
e) muitinės išduodamu kilmės įrodymu;
f) prekių, kurių bendroji deklaracija, laikinojo saugojimo deklaracija,
reeksporto deklaracija ar muitinės deklaracija nepateikta, tikrinimo
rezultatais.
2. Jei pranešimas pateikiamas pagal šio straipsnio 1 dalį, atitinkamas
asmuo gali:
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a) nedelsdamas pareikšti savo nuomonę tomis pačiomis priemonėmis,
kokios naudojamos pranešimui pateikti pagal Deleguotojo reglamento
(ES) 2015/2446 9 straipsnį, arba
b) paprašyti, kad pranešimas būtų pateiktas pagal 8 straipsnį, išskyrus šio
straipsnio 1 dalies f punkte nurodytus atvejus.
Apie tas dvi galimybes atitinkamam asmeniui praneša muitinė.
3. Kai muitinė priima atitinkamam asmeniui nepalankų sprendimą, ji
užregistruoja informaciją apie tai, ar tas asmuo pareiškė savo nuomonę
pagal šio straipsnio 2 dalies a punktą.

7. Sprendime, kuris nepalankus pareiškėjui, nurodomos priežastys, kurių
pagrindu jis buvo priimtas, ir nurodoma 44 straipsnyje numatyta teisė
pateikti skundą.
SMK 23 straipsnis. Gavus prašymą priimtų sprendimų valdymas
1. Sprendimo adresatas vykdo tuo sprendimu nustatytas pareigas.
2. Sprendimo adresatas nedelsdamas praneša muitinei apie visus po
sprendimo priėmimo atsiradusius veiksnius, kurie gali turėti įtakos
tolesniam to sprendimo taikymui arba jo turiniui.
3. Nedarant poveikio kitų sričių teisės aktų nuostatoms, nustatančioms
atvejus, kai sprendimai negalioja arba tampa niekiniais, sprendimą
priėmusi muitinė gali bet kuriuo metu jį pripažinti negaliojančiu, iš dalies
pakeisti arba atšaukti, jeigu jis neatitinka muitų teisės aktų.
4. Konkrečiais atvejais muitinė:
DA 15 straipsnis. Sprendimo peržiūrėjimas (Kodekso 23 straipsnio 4
a) peržiūri sprendimą;
dalies a punktas)
1. Muitinė, kompetentinga priimti sprendimą, sprendimą peržiūri šiais
atvejais:
a) kai pakeičiami sprendimui įtakos turintys atitinkami Sąjungos teisės
aktai;
b) kai to reikia dėl vykdomos stebėsenos rezultatų;
c) kai to reikia gavus informacijos iš sprendimo adresato pagal Kodekso
23 straipsnio 2 dalį arba iš kitų institucijų.
2. Muitinė, kompetentinga priimti sprendimą, praneša peržiūrėjimo
išvadas sprendimo adresatui.
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b) sustabdo sprendimo, kuris neturi būti pripažintas negaliojančiu, būti
atšauktas arba iš dalies pakeistas, galiojimą.
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DA 16 straipsnis. Sprendimo galiojimo sustabdymas (Kodekso 23
straipsnio 4 dalies b punktas)
1. Muitinė, kompetentinga priimti sprendimą, užuot sprendimą
pripažinus negaliojančiu, jį atšaukus arba iš dalies pakeitus pagal
Kodekso 23 straipsnio 3 dalį, 27 ar 28 straipsnį, sustabdo jo galiojimą,
kai:
a) tos muitinės vertinimu, gali būti pakankamai priežasčių sprendimą
pripažinti negaliojančiu, atšaukti ar iš dalies pakeisti, tačiau ji kol kas
neturi visos informacijos, reikalingos sprendimui dėl pripažinimo
negaliojančiu, atšaukimo ar dalinio pakeitimo priimti;
b) tos muitinės vertinimu, sprendimo sąlygos nevykdomos arba
sprendimo adresatas nesilaiko tuo sprendimu nustatytų pareigų, todėl
derėtų sprendimo adresatui duoti laiko imtis priemonių, kad būtų
užtikrintas sąlygų arba pareigų laikymasis;
c) sustabdyti sprendimo galiojimą prašo sprendimo adresatas, nes jis
laikinai negali vykdyti sprendime nustatytų sąlygų arba laikytis jame
nustatytų pareigų.
2. 1 dalies b ir c punktuose nustatytais atvejais sprendimo adresatas
nurodo muitinei, kompetentingai priimti sprendimą, priemones kurių
imsis sąlygų vykdymui arba pareigų laikymuisi užtikrinti, ir laikotarpį,
kurio jam reikia šioms priemonėms įvykdyti.
DA 17 straipsnis. Sprendimo galiojimo sustabdymo laikotarpis
(Kodekso 23 straipsnio 4 dalies b punktas)
1. 16 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytais atvejais kompetentingos
muitinės nustatytas sustabdymo laikotarpis atitinka laikotarpį, kurio tai
muitinei reikia nustatyti, ar įvykdytos sprendimo pripažinimo
negaliojančiu, atšaukimo ar dalinio pakeitimo sąlygos. Šis laikotarpis
neviršija 30 dienų.
Tačiau jei, muitinės vertinimu, sprendimo adresatas gali neatitikti
Kodekso 39 straipsnio a punkte nustatytų kriterijų, sprendimo galiojimas
yra sustabdomas tol, kol bus nustatyta, ar toliau minimi asmenys įvykdė
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reikšmingą arba kartotinį pažeidimą:
a) sprendimo adresatas;
b) bendrovei, kuri yra susijusio sprendimo adresatas, vadovaujantis ar jos
valdymą kontroliuojantis asmuo;
c) bendrovės, kuri yra susijusio sprendimo adresatas, darbuotojas,
atsakingas už muitinės klausimus.
2. 16 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytais atvejais muitinės,
kompetentingos priimti sprendimą, nustatytas sustabdymo laikotarpis
atitinka laikotarpį, kurį sprendimo adresatas nurodė pagal 16 straipsnio 2
dalį. Atitinkamais atvejais sustabdymo laikotarpis gali būti vėl pratęstas
sprendimo adresato prašymu.
Sustabdymo laikotarpis gali būti vėl pratęstas tokiam laikotarpiui, kokio
kompetentingai muitinei reikia patikrinti, ar tomis priemonėmis
užtikrinamas sąlygų ar pareigų laikymasis. Šis laikotarpis neviršija 30
dienų.
3. Kai po sprendimo galiojimo sustabdymo muitinė, kompetentinga
priimti sprendimą, ketina sprendimą pripažinti negaliojančiu, atšaukti
arba iš dalies pakeisti pagal Kodekso 23 straipsnio 3 dalį, 27 ar 28
straipsnį, sustabdymo laikotarpis, nustatytas pagal šio straipsnio 1 ir 2
dalis, atitinkamais atvejais pratęsiamas iki tol, kol įsigalioja sprendimas
dėl pripažinimo negaliojančiu, atšaukimo ar dalinio pakeitimo.
DA 18 straipsnis. Galiojimo sustabdymo pabaiga (Kodekso 23
straipsnio 4 dalies b punktas)
1. Sprendimo galiojimo sustabdymas pasibaigia sustabdymo laikotarpio
pabaigoje, išskyrus atvejus, kai prieš šio laikotarpio pabaigą susiklosto
bet kuri iš šių padėčių:
a) sustabdymas atšaukiamas, kadangi 16 straipsnio 1 dalies a punkte
nurodytais atvejais nėra priežasčių sprendimą pripažinti negaliojančiu,
atšaukti arba iš dalies pakeisti pagal Kodekso 23 straipsnio 3 dalį, 27 ar
28 straipsnį, todėl šiuo atveju sprendimo galiojimo sustabdymas
pasibaigia atšaukimo dieną;
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b) sustabdymas atšaukiamas, kadangi 16 straipsnio 1 dalies b ir c
punktuose nurodytais atvejais sprendimo adresatas ėmėsi muitinę,
kompetentingą priimti sprendimą, tenkinančių reikalingų priemonių,
kuriomis buvo užtikrintas sprendime nustatytų sąlygų arba pareigų
laikymasis, todėl šiuo atveju sprendimo galiojimo sustabdymas
pasibaigia atšaukimo dieną;
c) sprendimas, kurio galiojimas sustabdytas, pripažįstamas negaliojančiu,
atšaukiamas arba iš dalies pakeičiamas, todėl šiuo atveju sprendimo
galiojimo sustabdymas pasibaigia pripažinimo negaliojančiu, atšaukimo
ar dalinio pakeitimo dieną.
2. Muitinė, kompetentinga priimti sprendimą, informuoja sprendimo
adresatą apie galiojimo sustabdymo pabaigą.

5. Muitinė vykdo sąlygų, kurias turi įvykdyti sprendimo adresatas, ir
kriterijų, kuriuos jis turi atitikti, stebėseną. Be to, ji stebi, kaip vykdomos
tuo sprendimu nustatytos pareigos. Jeigu sprendimo adresatas yra
įsisteigęs mažiau nei prieš trejus metus, pirmaisiais metais po sprendimo
priėmimo muitinė jį stebi atidžiau.
SMK 27 straipsnis. Palankių sprendimų pripažinimas
negaliojančiais
1. Muitinė pripažįsta negaliojančiu sprendimą, palankų sprendimo
adresatui, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:
a) sprendimas buvo priimtas remiantis neteisinga arba neišsamia
informacija;
b) sprendimo adresatas žinojo arba, yra pagrindo manyti, kad turėjo
žinoti, jog informacija buvo neteisinga arba neišsami;
c) jeigu informacija būtų buvusi teisinga ir išsami, sprendimas būtų
buvęs kitoks.
2. Sprendimo adresatas informuojamas apie sprendimo pripažinimą
negaliojančiu.
3. Jeigu pagal muitų teisės aktus priimtame sprendime nenurodyta kitaip,
sprendimo pripažinimas negaliojančiu įsigalioja nuo tos dienos, kurią
įsigaliojo pirminis sprendimas.
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SMK 28 straipsnis. Palankių sprendimų atšaukimas ir dalinis
pakeitimas
1. Palankus sprendimas atšaukiamas arba iš dalies pakeičiamas šiais 27
straipsnyje nenurodytais atvejais:
a) nebuvo įvykdytos arba nebevykdomos viena arba kelios iš to
sprendimo priėmimo sąlygų; arba
b) sprendimo adresatui pateikus prašymą.
2. Išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip, palankaus sprendimo, kurio
adresatai yra keli asmenys, atšaukimas gali galioti tik tam asmeniui,
kuris nevykdo tuo sprendimu nustatytos pareigos.
3. Sprendimo adresatas informuojamas apie sprendimo atšaukimą arba
dalinį pakeitimą.
4. Sprendimo atšaukimui arba daliniam pakeitimui taikoma 22 straipsnio
4 dalis.
Vis dėlto išimtiniais atvejais, kai tai būtina dėl teisėtų sprendimo
adresato interesų, muitinė gali atidėti sprendimo atšaukimo arba dalinio
pakeitimo įsigaliojimo datą ne ilgiau kaip vieneriems metams. Ta data
nurodoma sprendime dėl atšaukimo ar dalinio pakeitimo.

ĮA 15 straipsnis. Palankaus sprendimo atšaukimas (Kodekso 28
straipsnis)
Sprendimą, kurio galiojimas sustabdytas pagal Deleguotojo reglamento
(ES) 2015/2446 16 straipsnio 1 dalį, to reglamento 16 straipsnio 1 dalies
b ir c punktuose nurodytais atvejais muitinė, kompetentinga priimti
sprendimą, atšaukia, jei sprendimo adresatas per nustatytą laikotarpį
nesiima reikalingų priemonių, kad būtų įvykdytos sprendimo sąlygos
arba tuo sprendimu nustatytos pareigos.

