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AEO TEISINĖ BAZĖ (ES)

▪ 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)

Nr. 952/2013 (OL 2013 L 269, p. 1)

▪ 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES)
Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis (OL 2015 L 343, p. 1)

▪ 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos
muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p.
558)

▪ 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas
Nr. 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)
Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso
nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam
tikros elektroninės sistemos (OL 2016 L 69, p. 1).



AEO TEISINĖ BAZĖ (LT)

MD GD 2016-05-23 įsakymas Nr. 1B-420

Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso
suteikimo, statuso galiojimo sustabdymo ir
atšaukimo taisyklės



▪ AEO programa nuo 2008-01-01

▪ AEO leidimai pripažįstami visose 28 VN

▪ Neribotas galiojimo laikas (bet stebėsena ir 
pakartotinis vertinimas yra būtini)

AEO leidimų tipai

▪ AEOC / Muitinės formalumų supaprastinimas

▪ AEOS / Saugumas ir sauga



SĄLYGOS IR KRITERIJAI

Sąlygos ir kriterijai AEOC AEOS Nuoroda į SMK, ĮA ir DA

Ekonominės veiklos vykdytojas X X SMK 5 str. 5 d.

Įsisteigęs Sąjungos muitų

teritorijoje

X X SMK 5 str. 31 d.

Naujo prašymo neleidžiama

pateikti trejus metus nuo

leidimo atšaukimo dienos

X X SMK DA 11 str. 2 d.

Reikalavimų laikymasis X X SMK 39 str. a) p.

SMK ĮA24 str.
Tinkamas registrų tvarkymas X X SMK 39 str. b) p.

SMK ĮA 25 str.
Finansinis mokumas X X SMK 39 str. c) p.

SMK ĮA 26 str.
Praktiniai kompetencijos ir

profesinės kvalifikacijos

standartai

X SMK 39 str. d) p.

SMK ĮA 27 str.

Saugumas ir sauga X SMK 39 str. e) p.

SMK ĮA 28 str.



PRAŠYMO PRIĖMIMAS

▪ Sprendimas priimti Prašymą priimamas nedelsiant ir ne vėliau kaip per 30 dienų, 
muitinei patikrinus, ar įvykdytos jo priėmimo sąlygos ( pateikta visa prašymui 
priimti reikalinga informacija). Apie prašymo priėmimą muitinė praneša 
pareiškėjui (SMK 22 str. 2 d.)

▪ Muitinė, nustačiusi, kad prašyme pateikta ne visa prašymui priimti reikalinga 
informacija, prašo pareiškėjo per jos nustatytą laikotarpį, kuris neviršija 30 dienų, 
pateikti trūkstamą informaciją (SMK ĮA 12 str. 2 d.)

Savikontrolės klausimynas pateikiamas kartu su prašymu privalomas po 2016-
05-01

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs
/policy_issues/customs_security/aeo_guidelines_en.pdf

▪ Jeigu pareiškėjas per muitinės nustatytą laikotarpį nepateikia prašomos 
informacijos, prašymas nepriimamas. Apie tai pranešama pareiškėjui (SMK ĮA 12 
str.2 d.).

▪ Prašymas, 10 priedų prie prašymo ir Savikontrolės klausimynas turi būti 
išsiųsti paštu/asmeniškai pristatyti Muitinės departamentui adresu A. Jakšto g. 1, 
LT-01105, Vilnius

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_guidelines_en.pdf


AEO TEISINĖ BAZĖ (ES)

▪ Stebėsena

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 (OL 2013 L 269, p. 1) 23
str. 5d. ir 38 str. 1 d.

▪ Peržūra

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis
reglamentas Nr. 2016/341, kuriuo Europos Parlamento
ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas
tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo
pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros
elektroninės sistemos (OL 2016 L 69, p. 1) 15 str.1 d.



Veiksmai

Stebėsena apima:

• užtikrinimą, kad įgaliotasis ekonominės 
veiklos vykdytojas veiksmingai įgyvendina 
taisomuosius veiksmus

• tolesnę įgaliotojo ekonominės veiklos 
vykdytojo veiklos stebėseną, siekiant toliau 
stebėti esamą riziką ir neleisti atsirasti 
naujai rizikai



SPRENDIMO PRIĖMIMAS

▪ Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 120 dienų (SMK 22 str. 3 dalies 1 pastraipa) nuo
prašymo priėmimo dienos. Sprendimo priėmimo terminas gali būti pratęsiamas 60 dienų (DA
2015/2446 28 str. 1 dalis)

▪ Kai neužbaigiamas baudžiamasis procesas, dėl kurio abejojama, ar pareiškėjas atitinka SMK 39 str.
a punkte nurodytas sąlygas, sprendimo priėmimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kurio reikia
šiam procesui užbaigti (DA 2015/2446 28 str. 2 dalis)

▪ Sprendimo priėmimo terminas pratęsiamas:

▪ kai muitinė pareiškėjo paprašo papildomos informacijos, reikalingos sprendimui priimti
(SMK DA 13 str. 1 d.)

▪ kai pareiškėjui suteikiama galimybė pareikšti savo nuomonę sprendimo priėmimo terminas
pratęsiamas 30 dienų (SMK DA 13 str. 2 d.)

▪ kai pratęsiamas konsultacijų su kita muitine laikotarpis (sprendimo priėmimo terminas
pratęsiamas tokios trukmės laikotarpiu, kokiu pratęstas konsultacijų laikotarpis, SMK DA 13 str.
3 d.)

▪ kai turėdama rimtų priežasčių įtarti muitų teisės aktų pažeidimą muitinė vykdo tyrimus
(sprendimo priėmimo terminas pratęsiamas tokios trukmės laikotarpiu, koks reikalingas šiems
tyrimams užbaigti, bet ne daugiau kaip devyniems mėnesiams, SMK DA 13 str.4 d.)

▪ Pareiškėjas informuojamas apie sprendimo priėmimo termino pratęsimą



Peržiūra (pakartotinis patikrinimas)

• kai pakeičiami sprendimui įtakos turintys
atitinkami Sąjungos teisės aktai

• dėl vykdomos stebėsenos rezultatų

• gavus informacijos iš AEO leidimo turėtojo
pagal Kodekso 23 straipsnio 2 dalį arba iš
kitų institucijų



Informavimas
Remiantis:

SMK ĮA 35 straipsniu, „valstybių narių muitinės 
nedelsdamos informuoja kompetentingą muitinę 
apie visus suteikus AEO statusą atsiradusius 
veiksnius, kurie gali turėti įtakos tolesniam jo 
galiojimui ar turiniui; 

SMK 23 straipsnio 2 dalimi, AEO Leidimo turėtojas 

privalo informuoti Muitinės departamentą apie visus 

po leidimo išdavimo išaiškėjusius veiksnius, kurie 

gali turėti įtakos tolesniam leidimo galiojimui arba 

turiniui



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Meilutė Kraujutienė

Muitinės departamento

Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyr. inspektorė

Tel. (8 5) 236 2331

El. paštas meilute.kraujutienė@lrmuitine.lt


