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 155 straipsnis – principai

NUORODOS

Gairės muitinei ir verslui

 V.2.3 skyrius – paaiškinimai ir pavyzdžiai

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/f

iles/ucc_guidance_guarantees_for_customs_debts_re

v1_en.pdf



APIBRĖŽTIS

didžiausia mokestinių prievolių suma, atsiradusi/ 

galinti atsirasti naudojantis

 bendrąja garantija

 sumažinto dydžio bendrąja garantija

 atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją



NUSTATYMAS

nustato garantijos muitinės įstaiga

bendradarbiaudama su pareiškėju/ leidimo turėtoju

 prašyme išduoti leidimą nurodomas siūlomas 

referencinis dydis ir pagrindžiama

 prireikus teikiami duomenys muitinės sprendimui 

priimti 

 numatytas galutinio muitinės sprendimo suderinimas



DUOMENYS

 lygus mokestinių prievolių dydžiui, jeigu jis  žinomas

 kitais atvejais 

 remiamasi  12 mėnesių duomenimis apie atliktas/ 

planuojamas muitinės operacijas

 jeigu nėra patikimų duomenų laikoma, kad mokestinės 

prievolės dydis 1 muitinės deklaracijai = €10000 

 ≈ didžiausiam mokestinės prievolės dydžiui per laikotarpį, 

atitinkantį vidutinę muitinės operacijos trukmę



MUITINĖS OPERACIJOS

 referencinis dydis nustatomas kiekvienai prašyme/ 

leidime nurodytai muitinės operacijų grupei atskirai

 laikinasis saugojimas

 tranzitas

 muitinis sandėliavimas

 laikinasis įvežimas

 laikinasis įvežimas perdirbti

 galutinis vartojimas

 išleidimas į laisvąją apyvartą



PAVYZDŽIAI (1)

 išleidimas į laisvąją apyvartą atidedant mokesčių 

sumokėjimą  

 vidutinė muitinės operacijos trukmė – kalendorinis 

mėnuo

 pradiniu dydžiu laikoma didžiausia kalendoriniam 

mėnesiui tenkanti mokestinės prievolės suma arba 

pareiškėjo pasiūlytas dydis, jei jis didesnis



PAVYZDŽIAI (2)

 laikinasis saugojimas, tranzitas, muitinės sandėliavimas

 remiamasi vidutine muitinės operacijos trukme

 pasirenkami ne mažiau kaip 3 reikšmingiausi 

laikotarpiai

 apskaičiuojama tiksli  mokestinės prievolės suma 

kiekvienam laikotarpiui

 pradiniu dydžiu laikoma didžiausia mokestinės 

prievolės suma arba pareiškėjo pasiūlytas dydis, jei 

jis didesnis



PAVYZDŽIAI (3)

muitinis sandėliavimas, laikinasis saugojimas (kai yra 

istoriniai duomenys)
 bendra prekių vertė per vienerius metus - €50 000 000 

 maksimali muito norma - 10%, PVM - 21%

 vidutinė operacijos trukmė - dvi savaitės

 metinė muito suma - €50 000 000 x 10% = €5 000 000 

 metinė PVM suma - €55 000 000 x 21% = €11 550 000

 savaitės suma - €16 550 000 / 52 savaitės ≈ €318 000

 referencinis dydis - €318 000 x 2 savaitės = €636 000 

 + mokestinė prievolė už likučius 



PAVYZDŽIAI (4)

muitinis sandėliavimas, laikinasis saugojimas (kai nėra 

istorinių duomenų)

 numatoma prekių vertė per vienerius metus - €50 000 000 

 prekių vertė įvertinus sandėlio talpą - €5 000 000

 maksimali muito norma - 10%, PVM - 21%

 muito suma - €5 000 000 x 10% = €500 000 

 PVM suma - €5 500 000 x 21% = €1 155 000

 referencinis dydis - €1 655 000 



PAVYZDŽIAI (5)

muitinis sandėliavimas, laikinasis saugojimas (kai nėra 

istorinių duomenų)

 referencinis dydis, nustatytas panašios talpos veikiančiam 

muitinės ar laikinojo saugojimo sandėliui

 kuriame ketinama saugoti panašias prekes 



SPRENDIMO DERINIMO PROCEDŪRA

muitinės pareiga suderinti nustatomą referencinį dydį 

su pareiškėju/ leidimo turėtoju

pareiškėjo/ leidimo turėtojo teisė pateikti argumentus 

dėl pradinio referencinio dydžio pagrįstumo   



SVARBU
pareiga vykdyti nustatyto referencinio dydžio stebėseną 

tenka

 muitinei

 leidimo turėtojui

muitinės taikomi stebėsenos būdai

 kiekvienos muitinės operacijos atžvilgiu

 auditas

 leidimo turėtojo taikomi stebėsenos būdai

 techninės ir administracinės priemonės
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ


