ATMINTINĖ ASMENIUI, KETINANČIAM NAUDOTIS VERSLININKO PORTALU
Verslininko portale įdiegtas funkcionalumas suteikia galimybę asmenims
elektroniniu būdu pateikti įvežimo ir išvežimo bendrąsias deklaracijas, importo, eksporto
(reeksporto) ir laikinojo saugojimo deklaracijas, eksporto manifestus ir kitus su muitinės
formalumų atlikimu susijusius elektroninius pranešimus, papildomus dokumentus (jų
skenuotas kopijas), įvedant duomenis Verslininko portale arba įkeliant deklaraciją,
dokumentą arba kitą pranešimą iš failo, bei gauti pateiktos informacijos (deklaracijų,
pranešimų) apdorojimo rezultatus.
-
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Prieš pradedant naudotis Verslininko portalu:
asmuo turi turėti ekonominės veiklos vykdytojo registravimo ir identifikavimo (EORI)
kodą, kuris naudojamas šių asmenų identifikavimui jiems vykdant veiklą reguliuojamą
muitų teisės aktų visose ES valstybėse, t. y. asmuo turi būti registruotas Muitinės
prievolininkų registre ir turi turėti galiojantį asmeniui suteiktą EORI kodą. Dėl
registracijos Muitinės prievolininkų registre galima kreiptis į vieną iš LR teritorinių
muitinių (toliau – teritorinė muitinė).
asmuo turi turėti skaitmeninį sertifikatą. Verslininko portale naudotojas gali
autentifikuotis bei pasirašyti elektroninius pranešimus naudodamasis LR elektroninio
parašo įstatymo nustatyta tvarka sertifikavimo paslaugų teikėjo išduotu galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu, įskaitant asmens tapatybės kortelę su įdiegta kontaktine ir
nekontaktine elektronine laikmena (su elektroniniu parašu) arba kitu skaitmeniniu
sertifikatu, sugeneruotu pagal X.509 standartą. Šiuo metu naudojamoje Verslininko
portalo versijoje nėra galimybės naudotis mobiliuoju elektroniniu parašu;
asmuo turi būti pateikęs prašymą ir pasirašęs Elektroninių duomenų mainų sutartį
(toliau – Sutartis) su teritorine muitine Muitinės departamento (toliau – MD)
generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-357 patvirtintų
Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti,
mainų taisyklių nustatyta tvarka. Pasirašant Sutartį su teritorine muitine, laikmenoje
turi būti pateikta skaitmeninio sertifikato viešoji dalis Base64 koduote, privatus
sertifikato raktas neteikiamas.

Verslininko portalas pritaikytas darbui su naršyklėmis Internet Explorer 11 (arba
naujesnė), Firefox 38 (arba naujesnė). Sėkmingam darbui užtikrinti, verslininko
kompiuteryje turi būti įdiegta Java versija 7 arba naujesnė. Firefox naršyklė nuo 52 versijos
oficialiai nebepalaiko Java įskiepių (Java Applets), tačiau ji gali būti naudojama įdiegus
Mozilla Firefox ESR (Extended Support Release), kuri vis dar palaiko Java įskiepių (Java
Applets) technologiją.
Verslininko portalu ketinantis naudotis asmuo turi turėti skaitmeninį sertifikatą,
kurio viešoji dalis būtų užregistruota bei patvirtinta muitinės informacinėje sistemoje,
nekvalifikuotas skaitmeninis sertifikatas turi būti įdiegtas naudotojo kompiuteryje.
Skaitmeniniai sertifikatai turi būti sukonfigūruoti taip, kad naudojimo metu būtų prieinami
Windows operacinės sistemos aplinkoje. Iškilus klausimams ar problemoms dėl
kompiuterinės darbo vietos parengimo kvalifikuoto skaitmeninio sertifikato naudojimui,
reikėtų kreiptis į sertifikatą išdavusią įstaigą. Asmenys, ketinantys naudotis asmens
tapatybės kortelėje esančiu sertifikatu, naudingos informacijos galėtų rasti Vidaus reikalų
ministerijos tinklalapyje adresu http://www.nsc.vrm.lt/downloads.htm.
Reikalavimai elektroninių muitinės deklaracijų bei su jų įforminimu susijusių
pranešimų pildymui ir pateikimui (veiksmų sekos, duomenų struktūros, privalomumas,
taisyklės ir pan.) aprašyti Verslininko sąsajos specifikacijoje. Importo ir eksporto

deklaracijų pildymas yra reglamentuotas MD generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio
13 d. įsakymu Nr. 1B-329 patvirtintoje Bendrojo administracinio dokumento pildymo
instrukcijoje.
Teisės aktus, reglamentuojančius elektroninių duomenų mainų vykdymą, galima
rasti muitinės tinklalapyje adresu http://www.lrmuitine.lt/web/guest/595.
Kita (detalesnė) informacija pateikta adresais:
http://www.lrmuitine.lt/web/guest/592;
http://www.lrmuitine.lt/web/guest/591.
Jeigu kiltų papildomų klausimų, pasiteirauti galite el. pašto adresu
ITPC@lrmuitine.lt.

