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MUITINĖS VEIKLA  KVJU

Malkų įlankos 
Pilies Molo

➢ Malkų įlankos, Pilies, Molo jūrų uosto postai 

➢ Mobiliųjų grupių postas(stacionari rentgeno kontrolės sistema, narai, kinologai)

➢ Iš viso – 157 krantinės, iš jų 131 – muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose

➢ 15 – uosto komplekso naudotojų, sudariusių su Klaipėdos teritorine muitine ir Valstybės sienos 
apsaugos tarnyba sutartis dėl prekių vežimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto pasienio kontrolės punkto teritorijose esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso 
zonose 



➢Užtikrinti saugą ir saugumą;

➢Taikant muitinės priežiūros priemones prekėms,
gabenamoms per uostą, užtikrinti jų judėjimo kontrolę bei
muitinės administruojamų mokesčių surinkimą;

➢Sudaryti palankias sąlygas teisėtam verslui, tuo pačiu
stiprinant kovą su nesąžininga ir neteisėta tarptautine
prekyba.

MUITINĖS UŽDAVINIAI 



SAUGA  IR  SAUGUMAS

ISPS kodekso reikalavimų ir kompleksinio uosto saugos
plano įgyvendinimas:

➢uosto akvatorijos, perimetro, teritorijos kontrolė;

➢įvažiavimo/išvažiavimo į/iš uostą vartų kontrolė (30 
automobilinių, 27 geležinkelio, 29 priešgaisrinių, 30 
pėsčiųjų); 

Muitinės priežiūros priemonės užtikrinant uosto saugą:

➢ MG postas (uosto patrulis, narų grupė, kinologai); 

➢Jūrų uosto postų pareigūnai;

➢TM funkciniai skyriai.



MUITINĖS KONTROLĖS ETAPAI



DUOMENŲ MAINAI TARP SISTEMŲ

➢Ryšys tarp veiksmų ir 
duomenų;

➢ Įgyvendintas „vieno 
langelio“ principas;

➢ „On – line“ režimas;

➢ Taupomas  proceso dalyvių 
laikas ir lėšos;

➢ Didėja uosto patrauklumas, 
pralaidumas ir 
konkurencinis pranašumas



VEIKLOS SUPAPRASTINIMAS

➢„Vieno langelio“ principas;

➢„Žalio koridoriaus“ principas Sąjungos prekėms;

➢„Leidimo pagal nutylėjimą“ principas;

➢Elektroniniai duomenų mainai;

➢Įgaliotajam siuntėjui taikomi supaprastinimai;

➢Gabenimas tarp terminalų (netaikant TR procedūros);

➢Geležinkelių transportu gabenamoms prekėms (KR12);

➢Galimybė sustabdyti bet kokius veiksmus su prekėmis.



MUITINĖS  PRIEŽIŪRA  KVJU 

SVARBIAUSIOS AKTUALIJOS:

➢Vykdomas laikinai saugomų prekių gabenimas iš vienos
muitinės prižiūrimos uosto komplekso zonos į kitą, netaikant
Sąjungos tranzito procedūros;

➢Bendrovėms, kurioms išduotas leidimas naudotis įgaliotojo
siuntėjo statusu, atliekant Sąjungos/bendrąją tranzito
procedūrą, suteikta teisė pasirinkti taikyti ar netaikyti
supaprastintą tranzito procedūrą, formuojant
autotransporto išvykimo važtaraštį;

➢Nuo 2019 m. gegužės 1 d. uosto komplekso naudotojų 
teritorijose įsteigti laikinojo saugojimo sandėliai.



MUITINĖS  PRIEŽIŪRA  KVJU 

➢KIPIS įformintose laikinojo saugojimo deklaracijose nurodomi
nepakankami duomenys apie prekių siuntėją ir gavėją. KIPIS
pateikti prekės aprašymai perkeliami iš prekių gabenimo važtaraščių
dažnai būna nevalstybine kalba, neaiškiai apibūdina prekę. (Tai
neatitinka Komisijos deleguotojo reglamento Nr. 2015/2446 B priedo
I antraštinės dalies 3 skyriuje numatytų reikalavimų);

➢KIPIS laivo važtaraščiuose pateikiami neteisingi duomenys (prekių
svoriai, eksporto deklaracijų numeriai ir kita). Tokiu atveju išvežimo
įstaigos negali patvirtinti prekių išvežimo MDAS.
Eksportuotojai/deklarantai turi teikti teritorinei muitinei alternatyvius
įrodymus ir prašymus pripažinti prekes išvežtomis iš Sąjungos;

PROBLEMOS:



MUITINĖS  PRIEŽIŪRA  KVJU 

➢ Laivų atsargų tiekimas nėra vykdomas per KIPIS, todėl visa
informacija, susijusi su laivu, nėra kaupiama KIPIS (pvz., vykdant
laivų atsargų tiekimą – iškrovimas iš jas atgabenusių transporto
priemonių bei (iš)pakrovimas iš/į laivus atliekamas nepateikiant
muitinei prašymo);

➢Pasitaiko atvejų, kai krovos kompanija, iškrovus laivą, laiku
nepateikia į KIPIS krovos darbų akto ar neteisingai krovos darbų
akte nurodo krovos darbų pradžią ir pabaigą;

➢Asmenys, deklaruojantys prekes, turėtų atidžiau įvertinti turimus
duomenis apie prekes (nesinaudojama galimybe apžiūrėti prekes,
prieš pateikiant jas muitinei. MD generalinio direktoriaus 2016 m.
birželio 20 d. įsakymu Nr. 1B-525);

PROBLEMOS:



MUITINĖS  PRIEŽIŪRA  KVJU 

➢Įforminus eksporto (reeksporto) deklaraciją, pranešimas apie prekių
atvykimą (IE507LT) dažnai siunčiamas vienai išvežimo įstaigai (pvz.,
LTLU9000), o prekės realiai pateikiamos kitai (pvz., LTLUB000).
Tokiu atveju reali išvežimo įstaiga negali atlikti eksporto užbaigimo
veiksmų MDAS. (Įforminamas ELD ,,K“ langelis, užbaigimo veiksmai
atliekami Muitinės procedūrų priežiūros skyriuje);

➢Pateikiami neteisingi duomenys elektroniniame eksporto manifeste.
Tokiu atveju manifestas negali būti užbaigtas MDAS, nebaigti lieka
eksporto gabenimai MDAS, eksportuotojai/deklarantai turi teikti
teritorinei muitinei alternatyvius įrodymus ir prašymus pripažinti
prekes išvežtomis iš Sąjungos;

PROBLEMOS:



MUITINĖS  PRIEŽIŪRA  KVJU 

➢priešgaisrinių vartų plombavimas;

➢ nustatyto termino ir nesilaikymas, gabenant prekes iš vienos muitinės 
prižiūrimos zonos į kitą;

➢Reguliarios laivybos linijos neišsami informacija manifeste apie 
prekes;

➢neužtikrinama, kad be muitinės leidimo ne Sąjungos prekės nebūtų
išvežamos iš muitinės prižiūrimos uosto komplekso zonos (pasitaikė
atvejų, kad geležinkelio transportu atvykę kroviniai nepilnai
iškraunami. Ir neiškrovus vagonų, ar visai neiškrovus kroviniai
išgabenami iš bendrovės teritorijos be muitinės leidimo ir
nedeklaravus nustatyta tvarka;

➢per nustatytą laiką prekių nepateikimas muitiniam tikrinimui.

PROBLEMOS: dėl įsipareigojimų nesilaikymo  



TIKSLAI  IR  SIEKIAI

➢mažinti asmenų laiko sąnaudas muitinės formalumams atlikti
(prisiimtų įsipareigojimų vykdymas, savalaikis prekių pateikimas
tikrinimui, plačiau naudoti eksporto manifestą ir pan.);

➢skatinti ekonominės veiklos vykdytojus naudotis lengvatomis ir
supaprastinimais (AEO, įgaliotų siuntėjų, TIR įgalioto siuntėjo
statusų įgijimas ir pan.);

➢didinti muitinio tikrinimo veiksmingumą, perskirstant muitinės
priežiūros veiksmus;

➢plėtoti centralizuotą muitinės deklaracijų pateikimą ir jose
esančios informacijos patikrą;

➢saugi, sklandi tarptautinė prekyba.



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ


