PASIRENGIMAS ĮGYVENDINTI
SĄJUNGOS MUITINĖS
KODEKSĄ: NAUJOVĖS IR JŲ
ĮGYVENDINIMO BŪDAI

2008/
2013

2013/
2016

Bendrijos muitinės
kodeksas

Modernizuotas muitinės
kodeksas

Sąjungos muitinės
kodeksas

(264 straipsniai)

(188 straipsniai)

(288 straipsniai)

1992

ĮSIGALIOJIMAS IR
ĮGYVENDINIMAS
• Oficialus paskelbimas: 2013 m. spalio 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 952/2013
(2013 m. spalio 10 d. OL L 269)
• Įsigaliojimas: 20 dienų po paskelbimo –
2013 m. spalio 30 d.
• Taikymo pradžia: įgaliojimai ir 52 straipsnis (rinkliavos) –
nuo įsigaliojimo datos, kitos nuostatos – 18 mėn. nuo
įsigaliojimo = 2016 m. gegužės 1 d.
(tekste klaida – 2016 m. birželio 1 d., paskelbtas jos
atitaisymas)
• Pereinamųjų laikotarpių ir priemonių taikymo pabaiga:
2020 m. gruodžio 31 d.

TEISĖS AKTAI (1)
• 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr.
952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas
(SMK, 2013 m. spalio 10 d. OL L 269)
• 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446,
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 952/2013
papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios
Sąjungos muitinės kodekso nuostatos
(SMK DA, 2015 m. gruodžio 29 d. OL L 343)
• 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės
kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės
(SMK ĮA, 2015 m. gruodžio 29 d. OL L 343)

TEISĖS AKTAI (2)
• 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES)
2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr.
952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų
taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros
elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas
Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446
(SMK PLDA, 2016 m. kovo 15 d. OL L 69)
• 2016 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas
2016/578/ES, kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su
Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir
diegimu (peržiūrėta)
(SMK DP, 2016 m. balandžio 15 d. OL L 99)
• SMK DA ir SMK ĮA taisomieji reglamentai
• Gairės: baigiamos parengti, svarbiausios turėtų būti paskelbtos
2016 m. balandžio pradžioje
• Nacionaliniai teisės aktai (???)

SVARBIAUSI POKYČIAI

INFORMACIJOS
MAINAI
(SMK 6 straipsnis 1 dalis)
Visi informacijos, pavyzdžiui, deklaracijų, prašymų ar sprendimų mainai tarp
muitinių tarpusavyje ir tarp ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių, taip pat
tokios informacijos saugojimas, kaip reikalaujama pagal muitų teisės aktus,
vykdomi naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis

IŠIMTYS IR
PEREINAMASIS
LAIKOTARPIS
• Išimtys (SMK 6 straipsnio 3 dalis):
– nuolatinės, kai tai pagrindžiama prekių apyvartos ypatumais arba kai
elektroniniai informacijos mainai netinka muitinės formalumams atlikti
– laikinos – informacinių sistemų sutrikimo atvejais

• Leidimai atskiroms valstybėms narėms tam tikrais atvejais
naudoti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones/
nenaudoti informacinių sistemų
(SMK 6 straipsnio 4 dalis ir 16 straipsnio 2 dalis)
• Pereinamasis laikotarpis: ne elektroninių duomenų
apdorojimo priemonių naudojimas ne išimtiniais atvejais ne
ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., kol kodeksui taikyti
būtinos informacinės sistemos dar neveikia
(SMK 278 straipsnis)

SPRENDIMAI
• Suvienodintos sprendimų priėmimo
procedūros ir terminai
• Pareiškėjo teisė būti išklausytam
prieš priimant muitinės sprendimą,
kuris galėtų būti jam nepalankus
• Ekonominių sąlygų vertinimas ES
lygmenyje, kai sprendimas gali turėti
neigiamą poveikį ES gamintojams
• Muitinės sprendimų informacinė
sistema

2016-05-01*
2016-05-01*

2016-05-01

2017-10-02

PRIVALOMOJI
TARIFINĖ
INFORMACIJA
• Privaloma ne tik muitinei, bet ir
turėtojui (sprendimo adresatui)
• Galiojimo trukmė – 3 metai
• Išdavimui taikomos sprendimų
priėmimo taisyklės
• Privalomosios tarifinės informacijos
naudojimo kontrolė

2016-05-01
2016-05-01
2016-05-01
2017-10-02

ATSTOVAVIMAS
• Panaikinta galimybė valstybėms narėms taikyti
nacionalinius apribojimus atstovavimo muitinėje atvejais
• Asmenys, atitinkantys įgaliotojo ekonominės veiklos
vykdytojo (AEO: muitinės formalumų supaprastinimas)
kriterijus, be papildomų sąlygų galės teikti atstovavimo
paslaugas ir kitose ES valstybėse narėse
• Įsisteigimo ES muitų teritorijoje reikalavimas. Išimtis –
atvejai, kai atstovaujama asmenims, kurie neprivalo būti
įsisteigę ES muitų teritorijoje
• ES valstybės narės turi teisę:
– nustatyti sąlygas, kuriomis atstovavimo paslaugos teikiamos toje
valstybėje narėje, kurioje įsisteigęs atstovas muitinėje (jos gali būti
taikomos ir ES muitų teritorijoje neįsisteigusiems atstovams
muitinėje)
– taikyti liberalesnius už AEO kriterijus kitose valstybėse narėse
įsisteigusiems atstovams muitinėje

ATSTOVAS MUITINĖJE
(SMK 18 ir 19 straipsniai)
• Konkrečiais atvejais muitinė nereikalauja, kad būtų pateiktas
įrodymas, jog atstovas muitinėje turi atstovaujamojo asmens
jam suteiktus įgaliojimus (tokie atvejai SMK DA nenustatyti)
• Muitinė nereikalauja, kad kaip atstovas muitinėje veikiantis
asmuo, kuris reguliariai atlieka veiksmus ir formalumus,
kiekvieną kartą pateiktų įrodymą, kad turi įgaliojimus, su
sąlyga, kad toks asmuo muitinei paprašius gali pateikti tokį
įrodymą
Muitinės įstatymo naujos redakcijos projekte pasiūlyta suteikti Muitinės
departamento generaliniam direktoriui įgaliojimus nustatyti atvejus,
kada pašto siuntų arba panašių siuntų vežėjai, deklaruojantys tokias
siuntas muitinei jų siuntėjų arba gavėjų vardu, laikomi turinčiais
atitinkamą šių asmenų įgaliojimą

ĮGALIOTASIS
EKONOMINĖS VEIKLOS
VYKDYTOJAS
•
•
•
•

•
•

•
•

Sertifikatas = leidimas
Išdavimui taikomos sprendimų priėmimo taisyklės
Leidimai elektroniniai
Du leidimų tipai: AEOC ir AEOS;
galimybė tuo pat metu turėti abu leidimus
Privaloma turėti AEOC norint naudotis tam tikrais
supaprastinimais
Papildytas pažeidimų neturėjimo kriterijus
(+ ekonominė veikla)
Papildomas kompetencijos/ profesinės
kvalifikacijos kriterijus
Privalomas savęs įvertinimo klausimynas

2016-05-01
2016-05-01
2016-05-01
2016-05-01

2016-05-01
2016-05-01

2016-05-01
2016-05-01

SKOLA MUITINEI
IR GARANTIJOS
• Skolos atsiradimo ir išnykimo sąlygų pokyčiai
• Delspinigių už nesumokėtus muitus normos
suvienodinimas ES mastu
• Sąlygos, kad garantas turi būti pripažintas
muitinės, netaikymas kredito, finansų įstaigoms ir
draudimo bendrovėms, turinčioms teisę veikti ES
• Galimybė taikyti tą pačią garantiją kelioms muitinės
procedūroms
• Galimybė naudoti sumažinto dydžio bendrąją
garantiją, kai atsiranda skola muitinei
• Atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją panaikinimas,
kai prekės gabenamos geležinkelių transportu
• Centrinė garantijų valdymo sistema (GUM)

2016-05-01
2016-05-01
2016-05-01

2016-05-01

2016-05-01
2016-05-01*

2020-10-01

IŠANKSTINĖ
INFORMACIJA
• Pateikimo terminų pakeitimas:
– geležinkelių transportas
– oro transportas

• Įvežimo bendrųjų deklaracijų teikimas
dalimis, papildomi prievolininkai
• Išimčių pakeitimai:
– laivai, įlaukiantys pasipildyti degalų
– paštas

• Papildomi duomenų elementai

2016-05-01
2020 (?)

2020 (?)

2016-05-01
2020 (?)

2020 (?)

LAIKINASIS
SAUGOJIMAS
• Prekės laikinai saugomos:
– laikinojo saugojimo sandėliuose, veikiančiuose
su muitinės leidimais
– kitose muitinės nustatytose ar jai priimtinose
vietose

2016-05-01
2016-05-01

• Laikinojo saugojimo terminai:
– iki 90 dienų (laikinojo saugojimo sandėliuose ir
muitinės nustatytose vietose)
– 1 dieną (muitinei priimtinose vietose)

• Galimybė gabenti laikinai saugomas prekes

2016-05-01
2016-05-01

2016-05-01

MUITINIS
STATUSAS
• Galimybė naudoti muitinį prekių manifestą
Sąjungos prekių statusui įrodyti
• Įgaliotojo išdavėjo statusas
• Sąskaitos-faktūros ir transporto dokumentai:

2016-05-01
2016-05-01

– iki 15 000 EUR
– virš 15 000 EUR (pažymėti muitinės)

2016-05-01
iki 2019-10-01

• Elektroniniai T2L ir T2LF dokumentai
• Nebegalės būti naudojami:

2019-10-01

– T2M dokumentai (keičiami laivo žurnalo išrašais)
– vagonų nuosavybės ženklai
– laivybos įmonių manifestai

2016-05-01
2016-05-01
2019-10-01

MUITINĖS
DEKLARACIJOS
• Įprastinės muitinės deklaracijos – elektroninės,
mažiau deklaravimo žodžiu ir raštu galimybių
• Nauji muitinės deklaracijų duomenų elementai
• Supaprastintos deklaracijos elektroninės, verslo
dokumentai tik importo atvejais
• Muitinės deklaraciją papildantys dokumentai
laikomi muitinės žinioje
• Prekių deklaravimas įtraukiant duomenis į
deklaranto tvarkomus apskaitos registrus
• Savikontrolė
• Centralizuotas muitinis įforminimas:
– pagal muitinių susitarimus
– ES lygmens informacinės sistemos

2016-05-01*
2020-12-31**
2016-05-01**
2016-05-01
2016-05-01

2016-05-01
2016-05-01

2019/2020

DEKLARAVIMAS
ŽODŽIU
(SMK DA 135 ir 137 straipsniai)
• Išleidimas į laisvą apyvartą:
– nekomercinio pobūdžio prekės
– keleivių asmeniniame bagaže vežamos komercinio pobūdžio prekės, jei jų
vertė neviršija 1000 EUR, o jų neto masė neviršija 1000 kg
– tam tikros prekės, atleidžiamos nuo muitų pagal Reglamentą Nr. 1186/2009

• Eksportas:
– nekomercinio pobūdžio prekės
– komercinio pobūdžio prekės, jei jų vertė neviršija 1000 EUR, o jų neto masė
neviršija 1000 kg
– transporto priemonės, kurias numatoma reimportuoti, jų atsarginės dalys,
reikmenys ir įranga
– tam tikros prekės, atleidžiamos nuo muitų pagal Reglamentą Nr. 1186/2009
Žodinės eksporto ir reeksporto deklaracijos pateikiamos muitinės
įstaigai, kurios kompetencijai priklauso prekių išvežimo vietos priežiūra
(SMK ĮA 220 straipsnio 3 dalis)

DEKLARAVIMAS
VEIKSMU
(SMK DA 138, 140 ir 144 straipsniai)
• Išleidimas į laisvą apyvartą:
– keleivio asmeniniame bagaže vežamos nekomercinės prekės, kurios
atleidžiamos nuo importo muito (įskaitant grąžintas prekes)
– kai kurios kitos prekės, atleidžiamos nuo importo muito
– grąžinamos (reimportuojamos) transporto priemonės
– keleivių reimportuojami nešiojamieji muzikos instrumentai
– korespondencija
– pašto siuntose esančios prekės, kurių vertė neviršija 1000 EUR
– prekės, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR

• Eksportas:
– SMK DA 137 straipsnyje nurodytos prekės (t.y. prekės, kurios gali būti
deklaruojamos žodžiu)
– keleivių vežami nešiojamieji muzikos instrumentai
– į Helgolandą siunčiamos prekės

PAPILDOMA
DEKLARACIJA
(SMK DA 146 straipsnis)

Papildoma deklaracija pateikiama:
– už 1 kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip per 10 dienų
nuo jo pabaigos kai papildoma deklaracija yra
apibendrinta, suvestinė arba periodinė
– per 10 kalendorinių dienų nuo prekių išleidimo

MUITINĖS
PROCEDŪROS
• Išleidimas į laisvą apyvartą
• Specialiosios procedūros:
– tranzitas (išorinis ir vidinis)
– saugojimas (muitinis sandėliavimas, laisvoji zona)
– tikslinis naudojimas (laikinasis įvežimas, galutinis
vartojimas)
– perdirbimas (laikinasis įvežimas
perdirbti ir laikinasis išvežimas
perdirbti)

• Eksportas

SPECIALIOSIOS
PROCEDŪROS
• Taikomos:
– paprastai tik turint muitinės leidimą (ekonominės
sąlygos, galimybės vykdyti priežiūrą, užtikrinimas, kad
operacijos bus tinkamai atliekamos)
– pateikus garantiją
– tinkamai tvarkant apskaitos registrus

• Galimybė perleisti teises ir pareigas
• Įprastinės tvarkymo operacijos (nereikia leidimo)
• Platesnės ekvivalentiškų prekių naudojimo
galimybės

SAUGOJIMO
PROCEDŪROS
• Laisvosios zonos pertvarkymas į muitinės
procedūrą, kuri įforminama:
– nepateikiant muitinės deklaracijos
– įvežimo į laisvąją zoną metu arba tranzito procedūros
užbaigimo metu (išskyrus atvejus, kai prekėms nedelsiant
įforminama kita muitinės procedūra)
– pateikiant prekes muitinei tik nustatytais atvejais

• Laisvųjų sandėlių atsisakymas
• Muitinės sandėliai:
– I, II ir III tipo atvirieji muitinės sandėliai
– uždarieji muitinės sandėliai
– daugiau galimybių mažmeninei prekybai

PERDIRBIMO
PROCEDŪROS
• Išplėsta laikinojo įvežimo perdirbti procedūros
taikymo sritis (atsisakyta muitinės prižiūrimo
perdirbimo procedūros ir drobeko sistemos, laikinojo
įvežimo perdirbti procedūra taikoma prekių
sunaikinimui suinteresuoto asmens iniciatyva)
• Supaprastinta laikinojo išvežimo perdirbti procedūra –
apmokestinant perdirbtuosius produktus muitais kaip
pagrindinė taisyklė taikomas pridėtinės vertės
metodas
• Atsisakyta kompensacinių palūkanų

TRANZITAS

ELEKTRONINIS
TRANSPORTO
DOKUMENTAS
• Gavusi prašymą muitinė gali leisti naudoti elektroninį
transporto dokumentą kaip muitinės deklaraciją, jeigu:
– jame pateikiami tokios deklaracijos duomenys
– tie duomenys prieinami muitinei išvykimo ir paskirties vietose, kad
būtų įmanoma vykdyti prekių muitinės priežiūrą ir pripažinti
procedūrą įvykdyta

• Tik vežant prekes oro ir jūrų transportu, iki 2018 m.
gegužės 1 d. gali būti toliau naudojami manifestai – 1-mo ir
2-ro lygio supaprastinimai, nagrinėjamos galimybės
naudoti elektroninius geležinkelio važtaraščius

SUMAŽINTAS TRANZITO
DEKLARACIJOS DUOMENŲ
RINKINYS
• Gavusi prašymą muitinė gali leisti naudoti muitinės deklaraciją,
kurioje reikalaujama pateikti mažiau duomenų
• Tranzito deklaracija, kurioje reikalaujama pateikti mažiau
duomenų, gali būti naudojama:
– vežant prekes geležinkelių transportu
– vežant prekes oro ir jūrų transportu, kai elektroninis transporto dokumentas
nenaudojamas kaip tranzito deklaracijai

• Tokiam duomenų rinkiniui naudoti reikalingi Naujosios
kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS) pakeitimai, kurie
suplanuoti 2019 m. spalio mėn.
• Iki NCTS pakeitimo gali būti toliau taikomi:
– supaprastinimai, nustatyti prekių vežimui geležinkelių transportu su CIM
važtaraščiais
– nacionaliniai tranzito supaprastinimai, nustatyti prekių vežimui geležinkelių
transportu

EKSPORTAS IR
REEKSPORTAS

EKSPORTUOTOJAS
• Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs asmuo, kuris
deklaracijos priėmimo metu yra sudaręs sutartį su prekių
gavėju trečiojoje šalyje ir turi teisę nuspręsti, kad prekės turi
būti išgabentos į Sąjungos muitų teritorijai nepriklausančią
paskirties vietą
• privatus asmuo, savo asmeniniame bagaže vežantis
eksportuotinas prekes;
• kitais atvejais – Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs asmuo,
turintis teisę nuspręsti, kad prekės turi būti išgabentos į
Sąjungos muitų teritorijai nepriklausančią paskirties vietą

EKSPORTAS IR
TRANZITAS
(SMK ĮA 329 straipsnis)
Išvykimo muitinės įstaiga, įforminusi tranzito procedūrą
eksportuojamoms prekėms, veikia kaip eksporto procedūros
išvežimo muitinės įstaiga:
– išorinio tranzito atvejais
– vidinio tranzito atvejais, kai paskirties muitinės
įstaiga yra bendrojo tranzito šalyje arba Sąjungos
muitų teritorijos pasienyje, jeigu prekės į ją
vežamos per šalį, nepriklausančią Sąjungos
muitų teritorijai, ir išvežamos iš Sąjungos per tą įstaigą
Netaikoma vežant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas
akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, arba eksportuojamus žemės
ūkio produktus, už kuriuos mokamos grąžinamosios išmokos

VIENA VEŽIMO
SUTARTIS
(SMK ĮA 329 straipsnis)
„Vienos vežimo sutarties“ supaprastinimai, susiję su prekių išvežimo
patvirtinimu:
– asmens prašymu išvežimo muitinės įstaiga laikoma muitinės įstaiga,
prižiūrinti vietą, kurioje prekės priimamos vežti pagal vieną vežimo
sutartį, pagal kurią geležinkelio įmonės, pašto paslaugų teikėjai, oro
transporto arba laivybos bendrovės išveža prekes iš Sąjungos muitų
teritorijos, jeigu prekės iš šios teritorijos turi būti išvežamos
geležinkeliu, paštu, oru arba jūra

LAIVŲ IR ORLAIVIŲ
ATSARGŲ TIEKIMAS
(SMK 269 straipsnis)
• Eksporto procedūra netaikoma, bet taikomi eksporto
muitinės deklaracijos pateikimo formalumai
• Nelieka galimybės naudoti verslo dokumentų kaip
supaprastintų deklaracijų
• Galimybės pateikti eksporto deklaraciją didesniam atsargų
kiekiui ir jį išvežti (pakrauti į laivus
ir orlaivius) dalimis
• Paprastesnis standartinės eksporto
deklaracijos surašymas
(specialūs prekių kodai:
9930/2400/2700/9900)

ADMINISTRACINĖS
PEREINAMOJO
LAIKOTARPIO PRIEMONĖS
• Leidimų, galiojančių 2016 m. gegužės 1 d., galiojimo pratęsimas:
– iki galiojimo laikotarpio pabaigos arba iki 2019 m. gegužės 1 d.,
priklausomai nuo to, kuri iš šių datų ankstesnė (jeigu leidimo galiojimo
laikas ribotas)
– iki leidimų peržiūros, kuri turi būti atlikta iki 2019 m. gegužės 1 d.

• Leidimai, galiojantys 2016 m. gegužės 1 d.,
po šios datos toliau taikomi laikantis SMK
ir su juo susijusiuose teisės aktuose
nustatytų sąlygų pagal SMK DA 90 priede
pateiktą atitikmenų lentelę

ADMINISTRACINĖS
PEREINAMOJO
LAIKOTARPIO PRIEMONĖS
•
•
•
•
•
•

Prašymų ir leidimų formų naudojimas su atnaujintais paaiškinimais ir
koreliacijos lentelėmis
Plombų ir kitų prekių identifikavimo priemonių tolesnis naudojimas iki jų
atsargų pasibaigimo, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. gegužės 1 d.
Iki 2016 m. gegužės 1 d. deklaruotų, bet neišleistų prekių išleidimas pagal
naująsias taisykles
Iki 2016 m. gegužės 1 d. pradėtų tranzito procedūrų užbaigimas pagal
senąsias taisykles
Kompensacinės palūkanos baigiamos skaičiuoti
2016 m. balandžio 30 d.
Muitinės procedūrų užbaigimas ir pripažinimas įvykdytomis:
– galutinis vartojimas, muitinis sandėliavimas (išskyrus D tipo muitinės sandėlius),
laikinasis įvežimas perdirbti (sąlyginis neapmokestinimas), muitinės prižiūrimas
perdirbimas: pagal naująsias taisykles
– muitinis sandėliavimas D tipo muitinės sandėlyje, drobekas, laikinasis įvežimas ir
laikinasis išvežimas perdirbti: pagal senąsias taisykles

DĖKOJU UŽ DĖMESĮ

