
GARANTIJŲ TAIKYMAS 
MUITINĖJE 



ES TEISĖS AKTAI 

• SĄJUNGOS MUITINĖS KODEKSAS (Nr. 952/2013) 

   - III antraštinės dalies 2 skyrius - garantijos 
   - I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnis - sprendimai 
   - kitos dalys - garantijos reikalavimo atvejai 

• DELEGUOTASIS AKTAS (2015/2446) 

   - III antraštinės dalies 2 skyrius - garantijos 
   - I antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnis - sprendimai 
   - IX antraštinė dalis - leidimų peržiūra 

• ĮGYVENDINAMASIS AKTAS (2015/2447) 

   - III antraštinės dalies 1 skyrius - garantijos 
   - I antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnis - sprendimai 
   - IX antraštinė dalis - leidimų peržiūra 



NACIONALINIAI TEISĖS AKTAI 

• Mokesčių administravimo įstatymas (104 str. garantai, įgaliojimai)    

• Nuostatos dėl garantų (LRV nutarimas Nr. 482, MD GD įsakymas 

Nr.1B-630)  

• Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje 
taisyklės (MD GD įsakymas Nr. 1B-273) 

• Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei 
taisyklės (MD GD įsakymas Nr. 1B-859)  

• Garantijos dokumentų formos (MD GD įsakymas Nr. 1B-214) 

• Sertifikatų TC-31 ir TC-33 formos (MD GD įsakymas Nr. 1B-120) 

 

 



GARANTIJOS PASKIRTIS 

 SMK NUOSTATOS: 

 visais atvejais užtikrinamas muitų sumokėjimas  

 kitų privalomųjų mokėjimų (akcizai, PVM) sumokėjimas: 

     - įforminant Sąjungos/ bendrąją tranzito procedūrą 

     - kai garantija galioja keliose valstybėse narėse 

         - nacionaliniu sprendimu 

 NACIONALINĖS NUOSTATOS: 

 užtikrinamas visų muitinės administruojamų mokesčių 

sumokėjimas (remiantis Akcizų ir PVM įstatymais) 

 garantijos nereikalaujama  iš PVM mokėtojų dėl įskaityto PVM už 

išleidžiamas į laisvąją apyvartą prekes  



PRIVALOMA GARANTIJA 

 Apskųsto sprendimo vykdymo sustabdymas (muitai) 

 Sumokėjimo atidėjimas, kitos mokėjimo lengvatos  

 Laikinasis saugojimas, muitinis  sandėliavimas 

 Išleidimas, kai atsiranda ar gali atsirasti mokestinė prievolė  

 Specialiosios muitinės procedūros (tranzitas, laikinasis įvežimas, laikinasis 

įvežimas perdirbti, laikinasis išvežimas perdirbti, galutinis vartojimas) 

 Pakaitos produktai importuojami prieš eksportuojant keičiamas 

prekes (laikinasis išvežimas perdirbti) 

 Perdirbtieji produktai, gauti iš ekvivalentiškų prekių, eksportuojami 

anksčiau, nei importuojamos jomis pakeičiamos prekės (laikinasis išvežimas 

perdirbti, eksporto skola) 



GARANTIJOS NEREIKALAUJAMA 

 Iš valstybės, regioninės,  vietos valdžios ir kitų valdžios institucijų     

 Prekės gabenamos stacionariuoju transportu 

 Vietoj muitinės deklaracijos naudojamas elektroninis transporto 

dokumentas gabenant prekes jūra arba oru Sąjungos viduje (tranzito 

procedūros supaprastinimas) 

  Asmeniui išduotas leidimas naudotis atleidimu nuo prievolės pateikti 

garantiją 

 Nereikšmingi atvejai taikant  laikinojo įvežimo procedūrą (DA 81 str.)  

 Išleidžiant į laisvąją apyvartą prekes, dėl kurių pateiktas prašymas dėl 

tarifinės kvotos, kuri nėra kritinė (DA 153 str.) 

 Kiti nereikšmingi atvejai 



GARANTIJOS DYDIS 

VIENKARTINĖ GARANTIJA 

 lygus mokestinės prievolės dydžiui, jeigu jis žinomas 

 lygus didžiausiam atsiradusios ir/arba galinčios 

atsirasti mokestinės prievolės dydžiui – kitais 

atvejais 

SUPAPRASTINIMAI 

 toks garantijos dydis, kad jo visuomet pakaktų bet 

kokioms mokestinėms prievolėms atlyginti 



FORMOS 

 PINIGINIS UŽSTATAS 

GARANTO ĮSIPAREIGOJIMAS 

KITOS FORMOS GARANTIJA 

 Asmens teisė pasirinkti bet kurią garantijos formą 

 Muitinės teisė nepriimti pasirinktos formos garantijos, jeigu ji 

nesuderinama su atitinkamos muitinės operacijos tinkamo atlikimo 

reikalavimais, nepripažinti garanto 



PINIGINIS UŽSTATAS 

 NACIONALINĖS SUMOKĖJIMO TAISYKLĖS: 
 eurais 

 mokėjimo pavedimu  

 mokėjimo kortele arba grynais (tik kaip vienkartinė garantija) 

 NACIONALINĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS: 
 sprendimu pripažįstamas grąžintinu ir: 

• grąžinamas arba 

• naudojamas įsiskolinimams dengti arba 

• toliau naudojamas kaip piniginis užstatas 

 NAUDOJAMAS KAIP: 
 vienkartinė garantija - bet kurioms muitinės operacijoms 

 bendroji garantija - bet kurioms muitinės operacijoms, išskyrus tranzitą 



GARANTO ĮSIPAREIGOJIMAS 

GARANTIJOS DOKUMENTAS 

ELEKTRONINIS GARANTO ĮSIPAREIGOJIMAS 

LAKŠTŲ FORMOS GARANTIJA 



GARANTIJOS DOKUMENTAS (1) 

 NAUDOJAMAS KAIP: 

 vienkartinė garantija – dėl bet kurios muitinės operacijos 

 bendroji garantija – dėl bet kurių kelių: 

• tos pačios grupės muitinės operacijų  

• skirtingų grupių muitinės operacijų 

 FORMA: 

 unifikuota – bet kurioms muitinės operacijoms 

 ĮA 32-01 priedas – vienkartinės garantijos forma 

 ĮA 32-03 priedas – bendrosios garantijos forma 

 ES valstybės narės teisė nustatyti kitokią formą su sąlyga, kad 

garantija turės tokią pačią juridinę galią 



GARANTIJOS DOKUMENTAS (2) 

 PATEIKIMAS - VIENKARTINĖ GARANTIJA: 
 Sąjungos / bendroji tranzito procedūra - iš anksto registravimui 

muitinės įstaigai, turinčiai tokią galimybę, o taikant veiklos 

tęstinumo procedūrą - išvykimo muitinės įstaigai 

 kitais atvejais - muitinės įstaigai,  pareikalavusiai garantijos 

 PATEIKIMAS - SUPAPRASTINIMAI: 
 iki leidimo išdavimo 

 teritorinei muitinei, atsakingai už leidimo išdavimą 



 GALIOJIMO TERITORIJA: 

 Sąjungos tranzito procedūra - visos ES valstybės narės, Andora ir 

San Marinas 

 bendroji tranzito procedūra - visos ES valstybės narės, Andora, 

San Marinas,  visos ar kelios kitos bendrojo tranzito šalys 

 kitos muitinės operacijos - viena ar kelios ES valstybės narės 

GARANTIJOS DOKUMENTAS (3) 



GARANTIJOS DOKUMENTAS (4) 

 GARANTO ATSTOVAI: 

 kiekvienoje šalyje, kurioje galioja garantija 

 GARANTAS: 

 ES muitų teritorijoje registruotas asmuo 

 pripažintas muitinės, išskyrus, kai garantas yra kredito, finansų 

įstaiga ar draudimo bendrovė, kuriai leista veikti ES 

 Lietuvoje – sutartis su Muitinės departamentu        



Schema: vienkartinė garantija - tranzitas 

Garantijos 
įstaiga 

Tikrinimas 

Tranzito 
deklaracija 
Su prieigos kodais 

NCTS (deklaracijų 
apdorojimas) 

Išvykimo 
įstaiga 

Prieigos 

kodai 

Registravimas  
Garantijų valdymo sistemoje 

NCTS (garantijų 

valdymas) 

Prieigos kodai 

Procedūros 
vykdytojas 

Garantas 



Schema: vienkartinė garantija – išleidimas į laisvą apyvartą 

Prievolininkas 

Garantas 

Importo 
įstaiga 

Tikrinimas 

Muitinės 
deklaracija 

Su prieigos kodu 

MDAS 

MAKIS 



 PASKIRTIS: 
 vienkartinė garantija tik Sąjungos/ bendrosioms tranzito procedūroms  

 neapribota galiojimo teritorija 

 garantu gali būti pripažintos procedūros vykdytojų asociacijos, kurios 

veikia ne trumpiau kaip 3 metus, yra mokios ir pasirengusios vykdyti 

garanto pareigas 

LAKŠTŲ FORMOS GARANTIJA 

 NAUDOJIMO PROCEDŪRA: 
 teritorinėje muitinėje priimamas garanto įsipareigojimas 

 lakštų naudojimas: 

 garantas išduoda vykdytojams lakštus (forma TC 32) 

 lakštų duomenys registruojami muitinės IS 

 vienas lakštas – 10 000€ dydžio vienkartinė garantija 

 lakštai išvykimo muitinės įstaigai - tik taikant veiklos tęstinumo procedūrą 



Schema: lakštų naudojimas - tranzitas 

Lakštai 

Prieigos 
kodas 

Tranzito 
deklaracija 
Su prieigos kodais 

NCTS (deklaracijų 

apdorojimas) 

Garantas 

Procedūros 
vykdytojas 

Garantijos 
įstaiga 

Lakštų 
duomenys 

NCTS (garantijų 

valdymas) 

Lakštų 
duomenys Išvykimo 

įstaiga 

Lakštai 



ELEKTRONINIS GARANTO ĮSIPAREIGOJIMAS 

 PASKIRTIS: 
 tik dėl atsirandančių mokestinių prievolių ir galutinio vartojimo 

 tapatus vienkartinės arba bendrosios garantijos dokumentui 

 PATEIKIMAS: 
 numatoma garanto ir MD sutartimi 

 pateikia garantas elektroninėmis priemonėmis į muitinės IS 

 PANAUDOJIMAS: 
 naudojantis muitinės informacinės sistemos suformuotais prieigos prie 

garantijos duomenų kodais 



Schema: vienkartinis elektroninis įsipareigojimas 

Garantas 

Garantijos 
duomenys 

MAKIS 

Registravimas 
Mokesčių apskaitos ir kontrolės sistemoje 

Prieigos kodas 

MDAS 

Muitinės 
deklaracija 
Su prieigos kodais 

Importo 
įstaiga 

Prievolininkas 
Prieigos 
kodas 



 NAUDOJAMA KAIP: 
 vienkartinė garantija (Lietuvoje)  

KITOS FORMOS GARANTIJA 

 FORMOS IR PASKIRTIS: 
 hipoteka (įkeitimas): 

• sudarant mokestinės paskolos sutartį 

• sustabdant apskųsto muitinės sprendimo vykdymą 

 įkeitimas – tik turint fizines ir finansines galimybes patikimai saugoti įkeistą 

turtą 

 PAREIGA: 
 garantiją priėmusios valstybės narės pareiga per 1 mėn. nuo kitos valstybės 

narės prašymo gavimo pervesti  sumas valstybei narei, kurioje atsirado 

mokestinė prievolė 



SUPAPRASTINIMAI 

 SĄLYGOS: 

 neviršijant referencinio dydžio 

 turint muitinės leidimą 

 atitikimas patikimumo sąlygoms 

 FORMOS: 

 referencinio dydžio bendroji garantija 

 sumažinto dydžio bendroji garantija 

 atleidimas nuo pareigos pateikti garantiją 



REFERENCINIS DYDIS 

 maksimali mokestinių prievolių suma, kurios negalima viršyti taikant 

atitinkamą supaprastinimą  

 nustato garantijos muitinės įstaiga kartu su ekonominės veiklos vykdytoju 

 nustatomas kiekvienai muitinės operacijų grupei atskirai 

 tiksli mokestinių prievolių suma (kai ji žinoma) 

 jeigu tikslios sumos neįmanoma nustatyti: 

 remiamasi per praėjusius 12 mėnesių atliktų, taip pat planuojamų operacijų 

duomenimis 

 lygi mokestinės prievolės dydžiui per nustatytą laikotarpį (vidutinė muitinės 

operacijos trukmė) 

 jeigu duomenys nežinomi – prievolė vienai deklaracijai - 10 000€ 



 SUMAŽINTO DYDŽIO BENDROJI GARANTIJA 

DĖL GALINČIŲ ATSIRASTI 

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ    

DĖL ATSIRANDANČIŲ 

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ 

50% 30% 0% 30% 

• laikinasis saugojimas 

• tranzito procedūra 

• muitinis  sandėliavimas 

• laikinasis įvežimas  

• laikinasis įvežimas perdirbti 

• galutinis vartojimas 

• kitos 

• išleidimas į laisvą apyvartą  

• laikinasis įvežimas iš dalies  

   atleidžiant nuo muito 

• galutinis vartojimas 

• kitos 



= Referencinis dydis 1 mln. € 

100% 

1  
mln. € 

50% 

0,5  
mln. € 

30% 0% 

0,3  
mln. € 



PATIKIMUMO SĄLYGOS 

 REFERENCINIO DYDŽIO BENDROJI GARANTIJA:  

 bendrosios sąlygos (SMK 95 str., 39 str.)  

 SUMAŽINTO DYDŽIO BENDROJI GARANTIJA DĖL GALINČIŲ 

ATSIRASTI MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ:  

 bendrosios sąlygos (SMK 95 str., 39 str.) 

 specialiosios sąlygos (DA 84 str.) 

 SUMAŽINTO DYDŽIO BENDROJI GARANTIJA DĖL 

ATSIRANDANČIŲ MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ:  

 įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusas (muitinės 

formalumų supaprastinimas) 



BENDROSIOS SĄLYGOS 

 įsisteigimas Sąjungos muitų teritorijoje 

 nėra reikšmingų arba kartotinių muitų ir mokesčių  teisės aktų 

pažeidimų ir nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, 

susijusius su asmens ekonomine veikla (ĮA 24 str.) 

 nuolat taikomos atitinkamos muitinės procedūros ar laikinasis 

saugojimas arba  

 asmuo atitinka praktinius kompetencijos arba profesinės 

kvalifikacijos standartus, susijusius su vykdoma veikla (ĮA 27 str.) 



SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
50% 30% 0% 

• priimtina apskaitos sistema + + + 

• tinkama administracinė organizacija ir vidaus kontrolė + + + 

• nepradėta bankroto procedūra   + + + 

• vykdomos mokestinės prievolės   3 m. 3 m. 3 m. 

• gera finansinė padėtis 3 m. 3 m. 3 m. 

• pakankami finansiniai ištekliai + + + 

• yra asmenys bendradarbiavimui su muitine   - + + 

• fizinė muitinės prieiga prie apskaitos sistemų - - + 

• prekių kontrolę užtikrinanti  logistikos sistema - - + 

• priimtinos leidimų/ licencijų tvarkymo procedūros - - + 

• priimtinos registrų ir duomenų saugos procedūros - - + 

• tinkama dokumentų ir sistemų apsauga (nuo įsilaužimo)  - - + 



Pareiškėjas 

Garantijos 
įstaiga 

Prašymas 

Patikimumo sąlygų tikrinimas 

Sprendimo duomenų registravimas Referencinio dydžio nustatymas 

Garantijos priėmimas 

LEIDIMO IŠDAVIMAS 

Pranešimas 
apie rezultatus Prašymo priėmimas 30+30 

Prašymo 
nagrinėjimas 

120+30 

Sertifikatai 

Prieigos kodas 

Sprendimas 

Pranešimas dėl 
garantijos 

Neigiamas 
sprendimas 



Schema: tranzito supaprastinimai 

NCTS (deklaracijų 
apdorojimas) 

Procedūros 
vykdytojas 

Tranzito 
deklaracija 

с данными  доступа 

Paskirties 
įstaiga 

Referencinis dydis 

NCTS (garantijų 
valdymas) 

Išvykimo 
įstaiga 

TC 33 
arba 

TC 31 



Schema: supaprastinimai išleidžiant į laisvą apyvartą 

MDAS 

Prievolininkas Muitinės 
deklaracija  

Su prieigos kodu 

Referencinis dydis 

MAKIS MD sąskaita 



LEIDIMO STEBĖSENA 

 STEBĖSENOS SRITYS: 

 referencinis dydis 

 patikimumo sąlygos 

 PAREIGA TENKA: 

 leidimo turėtojui 

 garantijos muitinės įstaigai 



PEREINAMASIS LAIKOTARPIS 

 IKI 2016 M. GEGUŽĖS 1 D.  IŠDUOTI LEIDIMAI: 
 lieka galioti iki peržiūros 
 peržiūra turi būti baigta iki 2019 m. gegužės 1 d. 

 PASIBAIGUS PEREINAMAJAM LAIKOTARPIUI 
 nepakeisti leidimai bus atšaukti 
 muitinės sandėliai ir laikinojo saugojimo sandėliai, dėl kurių 

negautas leidimas naudoti bendrąją garantiją pagal SMK, veikti 
negalės 



2019 M. GEGUŽĖS 1 D. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
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