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Instrukcija 
Šią muitinės deklaraciją ir lydimuosius dokumentus turite stipriai pritvirtinti 

siuntos išorinėje pusėje, pageidautina permatomuose prilipdomuose vokuose. 

Jei ši deklaracija nėra aiškiai matoma iš išorės arba jei jūs norėtumėte ją įdėti 

į siuntą, išorinėje siuntos pusėje turite pritvirtinti žymą ir joje nurodyti, kad 

muitinės deklaracija yra siuntoje. 

Muitiniam tikrinimui paspartinti prašome užpildyti šią deklaraciją anglų, 

prancūzų arba gavimo šalyje priimta kalba. 

Įrašykite, jei žinote, gavėjo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, taip 

pat – siuntėjo (savo) telefono numerį. 

Kad gavimo šalies muitinė galėtų atlikti jūsų siuntos muitinį tikrinimą, ji turi 

tiksliai žinoti, koks yra siuntos turinys. Todėl deklaraciją turite užpildyti 

išsamiai ir įskaitomai. Antraip siuntos siuntimas gali užtrukti ir kilti kitų 

nepatogumų gavėjui. Dėl neteisingai ar dviprasmiškai užpildytos deklaracijos 

gali būti skirta bauda arba siunta konfiskuota. 

Jūsų siunčiamoms prekėms gali būti taikomi apribojimai. Be to, jūs turite 

sužinoti, kokios yra importo ir eksporto galimybės (draudimai, apribojimai, 

tokie kaip karantinas, vaistų priemonės gaminiams taikomi apribojimai ir t. t.) 

bei dokumentai (prekybinė sąskaita, prekių kilmės sertifikatas, licencija, 

leidimas prekėms, kurioms taikomas karantinas (gyvūninės, augalinės kilmės 

produktai, maisto produktai ir t. t.), kurių gali būti reikalaujama gavimo šalyje.  

Komercinė siunta – tai bet kuri pagal susitarimą eksportuojama ar 

importuojama prekė, nepaisant to, ar ji parduodama už pinigus, ar iškeičiama 

nemokant pinigų. 

(1) Prašome smulkiai aprašyti kiekvieną siuntoje esantį daiktą (pvz.:, vyriški 

medvilniniai marškiniai). Negalima pateikti bendro pobūdžio informacijos, 

pavyzdžiui, „atsarginės detalės“, „prekių pavyzdžiai“, „maisto produktai“ ir t. 

t. 

(2) Pašome nurodyti kiekvieno daikto kiekį ir naudojamą matavimo vienetą.  

(3) ir (4) Prašome nurodyti kiekvieno daikto svorį neto (kilogramais). 

Parašykite bendrą siuntos svorį (kilogramais), įskaitant pakuotę, atitinkantį 

svėrimo rezultatą pateikiant siųsi siuntą. 

(5) ir (6) Prašome parašyti kiekvieno daikto vertę ir siuntos vertę, nurodyti 

naudojamą valiutą (pvz.:, CHF, jei kalbama apie Šveicarijos frankus). 

(7) ir (8) HS prekės kodas (šešiaženklis) turi remtis Pasaulio muitinių 

organizacijos parengta Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema. 



Terminas „kilmės šalis“ reiškia šalį, kurioje prekės buvo sukurtos (pvz.:, šalį, 

kurioje jos buvo padarytos, pagamintos ar surinktos). Komercinių siuntų 

siuntėjams patartina pateikti šiuos duomenis, nes tai palengvins šių siuntų 

apdorojimą muitinėje. 

(9) Pašome nurodyti mokėjimų sumą, sumokėtą paštui už siuntimą. Atskirai 

nurodykite bet kurį kitą mokestį (pvz.:, draudimo). 

(10) Prašome pažymėti langelį ar langelius, patikslindami siuntos rūšį. 

(11) Prašome patikslinti, ar siuntos turiniui (gyvūninės, augalinės kilmės 

produktams, maisto produktams ir t. t.) taikomas karantinas arba kiti 

apribojimai. 

(12), (13) ir (14) Jei prie jūsų siuntos pridedama licencija ar sertifikatas, 

prašome pažymėti atitinkamą langelį ir nurodyti licencijos ar sertifikato 

numerį. Prie visų komercinių siuntų turėtumėte pridėti sąskaitą. 
(15) Nurodydami datą ir pasirašydami prisiimate atsakomybę už siuntą. 


