
MUITINĖS SANDĖLIŲ, LAIKINOJO 

SAUGOJIMO SANDĖLIŲ VEIKLOS 

IR PRIEŽIŪROS POKYČIAI IR 

PERSPEKTYVOS 



TEISĖS AKTAI (1)  

 

• Sąjungos muitinės kodeksas (Reglamentas (ES) Nr. 
952/2013) 5, 95, 144–149, 210–225 straipsniai; 

• Sąjungos muitinės kodekso deleguotasis aktas (Reglamentas 
(ES) 2015/2446); 

• Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo aktas (Reglamentas 
(ES) 2015/2447); 

• Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas; 

• Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. 
gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1B-992 „Dėl Leidimų turėti 
muitinės sandėlį suteikimo, pakeitimo, jų galiojimo 
sustabdymo ir (arba) panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 

 

 



TEISĖS AKTAI (2) 
 

• Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. 
balandžio 5 d. įsakymas Nr. 1B-289 „Dėl Leidimų turėti laikinojo 
saugojimo sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo, 
sustabdymo atšaukimo ir (arba) leidimų pripažinimo netekusiais 
galios taisyklių patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 
78 „Dėl Prekių vežimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės 
prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklių patvirtinimo“ 

• Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. 
įsakymas Nr. 1B-891 „Dėl Muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos 
muitinės kodekso muitinės sprendimų sistemą, valdymo proceso aprašo 
patvirtinimo“ 

 



LEIDIMAI  

• Specialiosios procedūros – viena iš jų saugojimo. 

Šiai procedūrai priskiriamos muitinio sandėliavimo ir laisvosios 
zonos procedūros.  

    Laikinasis prekių saugojimas. Muitinei pateiktos ne Sąjungos 
prekės nurodomos laikinojo saugojimo deklaracijoje, kurioje 
pateikiami visi duomenys, būtini laikinojo saugojimo tvarką 
reglamentuojančioms nuostatoms taikyti, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 952/2013 145 straipsnio 1 dalyje. 

     Leidimų laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo 
pageidaujamoje vietoje išduodami, vadovaujantis Muitinės 
departamento generalinio direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. 
įsakymu Nr. 1B-359 „Dėl Leidimų laikinai saugoti prekes šių 
prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje suteikimo taisyklių 
patvirtinimo“  



 

 

LEIDIMŲ PERŽIŪRĖJIMAS  
  

  
 

 
 

 
 

 

1. Atskiri leidimai bus išduodami be atskirų jų turėtojų prašymų 

2019 m. balandžio mėn.: 

     Sąlygos – turėti leidimą naudotis bendrąją garantiją; 

     Būtina įsitikinti, kad muitinės sandėlis ar laikinojo saugojimo 

sandėlis atitinka taisyklių sąlygas; 

      Muitinės sandėliams ir laikinojo saugojimo sandėliams 

suteikiami atitinkami numeriai (leidimo numeris ir identifikavimo 

kodai), pasirašomos prekių muitinės priežiūros sutartys;  

       Atlikus nurodytus veiksmus muitinės sandėliai ir laikinojo 

saugojimo sandėliai tęsia savo veiklą. 
        

 

 

 



 MUITINĖS SPRENDIMŲ SISTEMA 

• Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistema – 

Europos Komisijos užsakymu sukurta programinė įranga, 

skirta muitinės formalumams, susijusiems su Sąjungos 

muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistemos proceso 

vykdymu, tvarkyti. 

• Elektroninis pranešimas – struktūrizuota elektroninė (tekstinė) 

informacija. 

• Visi muitinės leidimų, išduotų nuo 2016 m. gegužės 1 d. ir 

galiosiančių po 2019 m. gegužės 1 d. duomenys turės būti 

sukeliami į Muitinės sprendimų sistemą. 

• Šiuo metu verčiami, rengiami ir derinami teisės aktai, susiję su 

leidimų išdavimu.  

 



PREKIŲ APSKAITA 

• Reglamento (ES) Nr. 952/2013 148 ir 214 straipsniuose 
nurodoma, kaip turi būti tvarkomi apskaitos registrai. 
Juose registruojama informacija ir duomenys, kad 
muitinė galėtų prižiūrėti, kaip atliekama muitinės 
procedūra ar gabenimo operacijos.  

• Prekių apskaita tvarkoma Muitinės departamento 
generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. 
įsakymo Nr. 1B-764 „Dėl Muitinės prižiūrimose prekių 
saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo 
ir apyvartinės ataskaitos pildymo taisyklių 
patvirtinimo“.  

 



SĄJUNGOS PREKĖS 

• Sąjungos prekės gali būti laikomos tiek 

muitinės sandėlyje, tiek laikinojo saugojimo 

sandėlyje. 

• Sąjungos prekės turi būti atskirtos nuo ne 

Sąjungos prekių ir apskaitomos atskirai. 

 



EKSPORTO IR REEKSPORTO UŽBAIGIMAS 

•  Reglamento (ES) Nr. 952/2013 269 

straipsnyje nustatyta, kad iš Sąjungos muitų 

teritorijos išvežamoms Sąjungos prekėms 

įforminama eksporto procedūra. Ne Sąjungos 

prekėms muitinei pateikiama reeksporto 

deklaracija. Reeksporto deklaracijai taikomi 

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 158 – 195 

straipsniai. 



TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS (1) 

• 1. Reglamento (ES) Nr. 952/2013) 218 str. numato, kad procedūros 

vykdytojo teisės ir pareigos, susijusios su prekėmis, kurioms buvo 

įforminta specialioji procedūra, išskyrus tranzitą, gali būti visos ar 

iš dalies perleistos kitam asmeniui, atitinkančiam tai procedūrai 

nustatytas sąlygas. Europos Komisija, siekdama nustatyti vienodą 

pirmiau nurodyto straipsnio nuostatų taikymą visose valstybėse 

narėse, parengė jo išaiškinimą Specialiųjų procedūrų taikymo 

gairėse, kuriose įdėta ir dokumento forma, naudojama tada, kai 

kompetentinga muitinė nusprendžia, kad procedūros vykdytojo 

teisės ir pareigos gali būti perleidžiamos.  

 

 

 

 

 

 

 
 



TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS (2) 

• 2. Minėtų gairių bendrojoje informacijoje nurodyta, kad iš 
esmės teisių ir pareigų perleidimas (angliškai „Transfer of 
Rights and Obligations“, santrumpa – TORO) gali būti 
taikomas dviem skirtingais atvejais, kai toks perleidimas 
vyksta: 

– iš asmens, turinčio leidimą taikyti specialiąją procedūrą (taip pat 
muitinės leidimą perleisti teises ir pareigas), asmeniui, neturinčiam 
jokio leidimo;  

– iš asmens, turinčio leidimą taikyti specialiąją procedūrą (taip pat 
muitinės leidimą perleisti teises ir pareigas), asmeniui, turinčiam 
muitinės leidimą perimti teises ir pareigas. 

• 3. Europos Komisija kol kas nenumato galimybės naudoti 
priede nurodyto dokumento elektroninę versiją.  



 

Ačiū už dėmesį ! 


