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1. Apie Verslininko portalą 

1.1. Paskirtis 

 Verslininko portalo funkcionalumas suteikia verslininkams galimybę siųsti muitinės deklaracijų 

ir su jų įforminimu susijusius pranešimus į Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą (toliau – MDAS), 

siųsti finansinės informacijos užklausų pranešimus į Muitinės mokesčių apskaitos ir kontrolės 

informacinę sistemą (toliau – MAKIS), elektroniniu būdu teikti finansinės informacijos prašymus bei 

gauti atitinkamą elektroninę informaciją. 

1.2. Prieš pradėdami darbą su Verslininko portalu 

 Verslininko portalas pasiekiamas naudojant interneto naršyklę ir yra pritaikytas darbui su 

naršyklėmis Internet Explorer 11 (arba naujesnė), Firefox 38 (arba naujesnė), Chrome 43 (arba 

naujesnė). 

 Verslininko portalu ketinantis naudotis naudotojas turi turėti įdiegtą skaitmeninį sertifikatą, kuris 

būtų užregistruotas bei patvirtintas Muitinės sistemoje. Skaitmeniniai sertifikatai turi būti sukonfigūruoti 

taip, kad naudojimo metu būtų prieinami Windows operacinės sistemos aplinkoje. 

 Prieš pradėdami naudotis Verslininko portalu, atlikite papildomus žingsnius, pateiktus šio 

skyriaus poskyriuose. 

1.2.1. Patikrinkite, kurią Java versiją naudojate 

 Prieš pradėdami naudotis Verslininko portalu patikrinkite, kuri Java versija įdiegta kompiuteryje. 

Kad darbas su sistema būtų sėkmingas, turi būti įdiegta 7 arba naujesnė Java versija. 

 Norėdami patikrinti, kuri versija yra įdiegta kompiuteryje, atidarykite kompiuterio valdymo 

skydelį (angl. Control Panel) ir iš pateiktų sistemos valdymo elementų pasirinkite „Java“ – paprastai 

galite surasti paieškos laukelyje įrašę Java. 
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Java nuoroda valdymo skydelyje 

 Jei pavaizduotos ikonos nerandate, pasinaudokite šio skyrelio pabaigoje pateikta Java valdymo 

aplinkos parsisiuntimo nuoroda. 

 Ant nuorodos du kartus spragtelėkite pele. Sistema atvers Java valdymo skydelį, kuriame turite 

paspausti mygtuką „Apie..“ (angl. About). 
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Java valdymo skydelis 

 Bus atidarytas langas, kuriame matysite informaciją apie kompiuteryje įdiegtą  Java versiją. 

 

Informacija apie įdiegtą kompiuteryje Java versiją  

 Jei versiją (skaičių šalia angliško žodžio Version) matote ankstesnę nei 7, atnaujinkite ją 

Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus: uždarykite versijos peržiūros langą paspaudę mygtuką 
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„Close“ ir Java valdymo skydelyje paspauskite skirtuką „Update“. Atsidariusiame lange paspauskite 

mygtuką „Update Now“ ir įdiekite naujinimus. 

 

Java versijos atnaujinimas 

 Java valdymo aplinką galima atsisiųsti šiuo adresu: http://java.com/en/download/manual.jsp. 

 Atidarę pateiktą nuorodą, matysite panašų langą į pateiktą paveikslėlyje. Kad atsisiųstumėte 

„Java“ versiją, tinkančią Windows operacinei sistemai, paspauskite nuorodą „Windows XP/Vista..“.  

http://java.com/en/download/manual.jsp
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Java atsisiuntimo puslapis 

 

Ar naudotojo kompiuteryje įdiegta naujausia Java versija taip pat galite pasitikrinti paspaudę 

nuorodą: https://www.java.com/verify. 

Jeigu jūsų kompiuteryje naudojama Java versija yra ne naujausia, tuomet bus pasiūlyta ją 

atnaujinti. Norėdami įsidiegti naujausią Java versiją paspauskite mygtuką „Agree and Continue“. 

https://www.java.com/verify
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Ne naujausia Java versija. Java versijos atnaujinimas. 

 

Pasirinkus „Agree and Continue“ funkciją automatiškai bus inicijuojamas Java versijos 

atnaujinimo diegimas jūsų kompiuteryje (priklausomai nuo jūsų kompiuteryje įdiegtų nustatymų, 

sistema gali paprašyti patvirtinti tarpines operacijas – sekite nuorodas.). 

Įdiegus Java atnaujinimą sistema informuos naudotoją. 
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Naudotojo kompiuteryje įdiegta rekomenduojama Java versija. 

1.2.2. Jei naudojatės Internet Explorer naršykle 

 Jeigu darbui su Verslininko portalu naudojate Internet Explorer naršyklę, patikrinkite, ar 

pažymėti reikalingi saugumo rodmenys. Norėdami tai padaryti, atidarykite naršyklės langą ir 

pagrindiniame meniu pasirinkite: Tools  Internet Options.  
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Papildomi Internet Explorer naršyklės nustatymai  

 Kai atliksite šiuos veiksmus, atsidarys naršyklės nustatymų langas, kuriame turėsite pasirinkti 

skirtuką „Security“. 
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Papildomi Internet Explorer naršyklės nustatymai  

 Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką „Custom level..“. 

 

Papildomi nustatymai Internet Explorer naršyklei 

 Atsidariusiame saugumo nustatymų lange raskite punktą „Scripting“ ir nustatykite: 

ActiveScripting  Enable. 
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Papildomi Internet Explorer naršyklės nustatymai  

 Tame pačiame sąraše „Scripting“ pažymėkite: Scripting of Java applets  Enable ir paspauskite 

mygtuką „OK“. 
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Papildomi Internet Explorer naršyklės nustatymai  

 Naršyklės nustatymų lange pasirinkite skirtuką „Advanced“. 
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Papildomi Internet Explorer naršyklės nustatymai  

 Paspauskite mygtuką „OK“ . Uždarę naršyklės langą, atidarykite jį iš naujo. 

 Taip pat patikrinkite kompiuteryje įdiegtos naršyklės versiją. Jei kompiuteryje įdiegta 11 ar 

vėlesnė Internet Explorer versija, tinkamam portalo atvaizdavimui bus reikalinga papildomų nustatymų. 

 Norėdami patikrinti, kuri Internet Explorer versija įdiegta kompiuteryje, atidarykite naršyklės 

langą ir pagrindiniame meniu pasirinkite: Help  About Internet Explorer. 
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Naudojamos Internet Explorer naršyklės versijos patikrinimas 

 Pasirinkus nurodytus meniu punktus, bus atidarytas Internet Explorer naršyklės informacinis 

langas. 

 

Naudojamos Internet Explorer naršyklės informacijos langas 

 Jei atidarytame lange matote 11 ir naujesnę naudojamos naršyklės versiją, atidarę portalo 

nuorodą, įsitikinkite, kad yra išjungtas atvaizdavimo suderinamumas rėžimas (Compatibility View). . 

Įrankių meniu pasirinkite atvaizdavimo suderinamumo nustatymus (Compatibility View Settings). 
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Atvaizdavimo suderinamumo funkcija 

 Paspaudę meniu, matysite atvaizdavimo suderinamumo informaciją. Žemiau esančiame 

paveiksle parodyta, kaip turi būti pažymėti nustatymai, kai suderinamu rėžimas yra neaktyvus. 
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Neaktyvavus atvaizdavimo suderinamumo rėžimas 

1.2.3. Jei naudojatės Mozilla Firefox naršykle 

 Pirmą kartą atvėrus Verslininko portalo nuorodą, naudojant Mozilla Firefox naršyklę, bus 

pateiktas langas, perspėjantis apie nenustatytą sertifikato užsakovą. Tokiu atveju turite paspausti ant 

nuorodos „Or you can add an exception“. 
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Perspėjimas apie nenustatytą sertifikato užsakovą 

 Paspaudus nuorodą, bus pateiktas pavaizduotas pranešimas. Paspauskite mygtuką „Add 

Exception“. 
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Perspėjimas apie nenustatytą sertifikato užsakovą 

 Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką „Get Certificate“. 
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Papildomi prisijungimo nustatymai 

 Atsidarius pavaizduotam langui, paspauskite mygtuką „Confirm Security Exception“. 
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Papildomi prisijungimo nustatymai 

 Naršyklėje bus atidarytas pradinis Verslininko portalo langas. 



22 

 

 

Pradinis verslininko portalo puslapis 

2. Darbo su programa pagrindai 

2.1. Prisijungimas ir atsijungimas  

2.1.1. Prisijungimas prie Verslininko portalo 

 Norėdami prisijungti prie Verslininko portalo, atidarę pagrindinį portalo langą, paspauskite 

mygtuką „Prisijungti“. 
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Prisijungimo prie Verslininko portalo langas 

 Sistema pateiks sertifikato pasirinkimo langą. 
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Sertifikato pasirinkimo langas 

 Pažymėkite reikalingą sertifikatą pele ir paspauskite mygtuką „OK“. Jei naudotojui yra priskirta 

daugiau nei viena atstovaujama įmonė, sistema pateiks atstovaujamos įmonės pasirinkimo langą, 

kuriame naudotojui bus matomos visos jam priskirtos atstovaujamos įmonės. 

 Jei naudotojui priskirta viena atstovaujama įmonė, šis langas nebus rodomas. Kai bus pasirinktas 

sertifikatas, sistema pateiks pagrindinį langą bei praneš apie sėkmingą prisijungimą: „Jūs sėkmingai 

prisijungėte prie sistemos.“. 
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Naudotojo atstovaujamų įmonių sąrašas 

 Norėdami pasirinkti vieną iš pateiktų įmonių, paspauskite nuorodą „Pasirinkti“, esančią 

konkrečios įmonės informacinės eilutės pabaigoje. 
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Naudotojo atstovaujamos įmonės pasirinkimas 

 Prisijungus sėkmingai matysite pranešimą: „Jūs sėkmingai prisijungėte prie sistemos.“. 
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Langas, atidaromas sėkmingo prisijungimo prie sistemos atveju 

2.1.2. Atstovaujamos įmonės pakeitimas 

 Jei naudotojui, sukurtam Verslininko portale, yra priskirta daugiau nei viena atstovaujama 

įmonė, prisijungus prie portalo, bet kuriuo metu galima pakeisti pasirinktą atstovaujamą įmonę. 

Norėdami pakeisti įmonę, paspauskite nuorodą „Pakeisti“, esančią šalia atstovaujamos įmonės 

informacijos. 
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Atstovaujamos įmonės pakeitimo operacija 

 Kai paspausite nuorodą „Pakeisti“, sistema pateiks naudotojui priskirtų atstovaujamų įmonių 

sąrašą. 
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Naudotojui priskirtų atstovaujamų įmonių sąrašas 

 Pateiktame sąraše pasirinkite reikalingą įmonę ir paspauskite nuorodą „Pasirinkti“, esančią 

konkrečios įmonės informacinės eilutės pabaigoje. 

 Paspaudus nuorodą „Pasirinkti“, atstovaujamų įmonių sąrašas bus uždarytas ir naudotojas matys 

pagrindinį sistemos langą. 
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2.1.3. Atsijungimas nuo Verslininko portalo 

 Norėdami atsijungti nuo sistemos, paspauskite mygtuką „Atsijungti“. 

 

Atsijungimas nuo Verslininko portalo 

2.1.4. Kalbos pasirinkimas 

 Verslininko portale yra numatytos 2 kalbos – lietuvių ir anglų.  Kalba pakeičiama, kai 

paspaudžiama ant vėliavėlės piktogramos:  - lietuvių kalba,  - anglų kalba. 
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Kalbos pasirinkimas 

2.2. Darbas Verslininko portalo aplinkoje 

2.2.1. Pagrindinės operacijos 

  Priklausomai nuo Verslininko portale sukurto naudotojo teisių, prisijungus prie sistemos 

atitinkamam naudotojui matomos pagrindinės operacijos, esančios pagrindiniame meniu. Jei naudotojui 

priskirta bendroji rolė, prisijungęs prie sistemos, naudotojas mato meniu punktą „Deklaracijos“, kurį 

pasirinkus prieinamos pagrindinės operacijos, reikalingos deklaracijų pranešimų pateikimui ir valdymui. 

Jei naudotojui priskirta finansinės informacijos užklausų pateikimo teisė, prisijungęs prie sistemos, 

naudotojas mato meniu punktą „Užklausos“. Jei naudotojui priskirta finansinės informacijos prašymų 

pateikimo teisė, prisijungęs prie sistemos, naudotojas mato meniu punktą „Prašymai“. Priklausomai nuo 

to, kokios teisės priskirtos naudotojui – jis gali matyti tiek meniu punktų. Pasirinkus reikiamą meniu 

punktą prieinamos pagrindinės operacijos, reikalingos užklausų bei prašymų pranešimų pateikimui ir 

valdymui: 
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Pagrindiniai meniu punktai 

 Deklaracijos 

o Sukurti deklaraciją – pasirinkus šį meniu punktą, naudotojui bus suteikta galimybė įvesti 

naujo deklaracijos pranešimo duomenis. Operacijos žingsniai detalizuojami skyriuje 

„Naujo pranešimo sukūrimas“. 

o Ieškoti deklaracijų – pasirinkus šį meniu punktą, naudotojui bus pateiktas deklaracijų 

pranešimų paieškos langas. Operacijos žingsniai detalizuojami skyriuje „Pranešimų 

paieška“. 

o Įkelti deklaracijos pranešimą – pasirinkus šį meniu punktą, naudotojui bus pateikiamas 

pranešimo, kuris yra išsaugotas kompiuterio standžiajame diske ar išorinėje laikmenoje, 

įkėlimo į sistemą langas. Operacijos žingsniai detalizuojami skyriuje „Error! Reference 

source not found.“ 

 Užklausos 

o Sukurti užklausą – pasirinkus šį meniu punktą, naudotojui bus suteikta galimybė įvesti 

naujos užklausos duomenis. Operacijos žingsniai detalizuojami skyriuje „Naujo 

pranešimo sukūrimas“. 

o Ieškoti užklausų – pasirinkus šį meniu punktą, naudotojui bus pateiktas 

paklausimų/prašymų paieškos langas. Operacijos žingsniai detalizuojami skyriuje 

„Pranešimų paieška“. 

o Įkelti užklausos pranešimą – pasirinkus šį meniu punktą, naudotojui bus pateikiamas 

užklausos/prašymo pranešimo, kuris yra išsaugotas kompiuterio standžiajame diske ar 

išorinėje laikmenoje, įkėlimo į sistemą langas. Operacijos žingsniai detalizuojami 

skyriuje „Error! Reference source not found.“. 

 Prašymai 

o Sukurti prašymą – pasirinkus šį meniu punktą, naudotojui bus suteikta galimybė įvesti 

naujos užklausos/pranešimo duomenis. Operacijos žingsniai detalizuojami skyriuje 

„Naujo pranešimo sukūrimas“.. 

o Ieškoti prašymų – pasirinkus šį meniu punktą, naudotojui bus pateiktas 

paklausimų/prašymų paieškos langas. Operacijos žingsniai detalizuojami skyriuje 

„Pranešimų paieška“. 

o Įkelti prašymo pranešimą – pasirinkus šį meniu punktą, naudotojui bus pateikiamas 

užklausos/prašymo pranešimo, kuris yra išsaugotas kompiuterio standžiajame diske ar 
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išorinėje laikmenoje, įkėlimo į sistemą langas. Operacijos žingsniai detalizuojami 

skyriuje „Atsakymų į išsiųstus pranešimus peržiūra“. 

2.2.2. Naujo pranešimo sukūrimas 

2.2.2.1. Naujo deklaracijos pranešimo sukūrimas 

 Norėdami sukurti naują deklaracijos pranešimą, prisijunkite prie Verslininko portalo ir 

pasirinkite operacijas: Deklaracijos  Sukurti deklaraciją. Sistema pateiks langą, kuriame turite 

pasirinkti pranešimo, kurį norite pateikti tipą. 

 

Kuriamo pranešimo tipo pasirinkimo langas 

 

 Atsidariusiame lange išskleiskite sąrašą ir iš jo pasirinkite reikalingą pranešimo tipą (paspauskite 

atitinkamo tipo pavadinimą pele, pvz., „IE515LT – Eksporto deklaracija eksporto įstaigoje“). Pasirinkę 

tipą, paspauskite mygtuką „Kurti pranešimą“. Sistema pateiks pranešimo duomenų įvedimo langą, čia 

pateikiamas eksporto deklaracijos eksporto įstaigoje pranešimo pagrindinių duomenų įvedimo langas).  
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Eksporto deklaracijos eksporto įstaigoje pagrindinių duomenų įvedimo langas 

 Kiekvieno tipo deklaracijos duomenų įvedimo langas yra sudarytas iš trijų pagrindinių dalių: 
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Pagrindinės deklaracijos lango dalys 

1. Kairysis meniu medis. 

2. Pagrindinių operacijų juosta: 

2.1. „Išsaugoti XML“ – pranešimas išsaugomas naudotojo nurodytoje direktorijoje. Operacija 

naudojama, norint išsaugoti nebaigtą pranešimą arba ruošinį. Operacijos žingsniai detaliai 

aprašomi skyriuje „Pranešimo išsaugojimas“. 
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2.2. „Tikrinti“ – operacija naudojama pranešimo formoje įvestų duomenų patikrinimui. Operacijos 

žingsniai detaliai aprašomi skyriuje „Pranešimo duomenų tikrinimas“. 

2.3. „Pasirašyti elektroniniu būdu“ – operacija naudojama, norint pasirašyti paruoštą dokumentą. 

Operacijos žingsniai detaliai aprašomi skyriuje „Pranešimo pasirašymas“.  

2.4. „Siųsti“ – operacija naudojama paruošto pranešimo išsiuntimui į nurodytą Muitinės įstaigą. 

Operacijos žingsniai detaliai aprašomi skyriuje „Pranešimo išsiuntimas“. 

3. Pagrindinis duomenų langas – čia pateikiamas pranešimo pavadinimas ir duomenų laukai. 

 Bet kurio tipo deklaracijų pranešimams formos laukai, kurie privalo būti užpildyti, žymimi 

žvaigždutės (žym.: *) simboliu, pavyzdžiui, laukas LRN. 

 Duomenys, kurie turi būti įvedami į formą, gali būti trijų tipų: 

 Tušti laukai reiškia, kad juos pildyti turite patys (pvz., LRN numeris turi būti įvedamas 

naudotojo).  

 Laukai, prie kurių yra paieškos piktograma (žym.: , pavyzdžiui, „Deklaracijos tipas 1 (1.1)“) 

reiškia, kad reikšmės, įvedamos šiuose laukuose, turi atitikti reikšmes, nurodytas informaciniuose 

žinynuose. Į tokius laukus reikšmės gali būti įvedamos klaviatūra arba pasirinkus atitinkamą reikšmę 

informaciniame žinyne. Daugiau informacijos apie informacinių žinynų naudojimą pateikiama skyriuje 

„Informaciniai žinynai“.  

 Laukams, kurie turi būti palikti tušti (tai yra, nevedama jokia reikšmė), arba vedamos reikšmės 

„Taip“ ir „Ne“ (pvz., eksporto deklaracijai eksporto įstaigoje, lauke „Sauga ir saugumas“) yra 

pateikiami sąrašai, iš kurių galite pasirinkti reikalingą reikšmę. 

2.2.2.2. Naujo užklausos pranešimo sukūrimas 

 Norėdami sukurti naują užklausą, prisijunkite prie Verslininko portalo ir pasirinkite operacijas: 

Užklausos  Sukurti užklausą. Sistema pateiks langą, kuriame turite pasirinkti užklausos, kurį norite 

pateikti, tipą. 
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Kuriamos užklausos tipo pasirinkimo langas 

 Atsidariusiame lange išskleiskite sąrašą ir iš jo pasirinkite reikalingą užklausos tipą (paspauskite 

atitinkamo tipo pavadinimą pele, pvz., „UZK001: Sumokėtos įmokos per kredito įstaigą/Muitinės 

įgaliotam pareigūnui“). Pasirinkę užklausos tipą, paspauskite mygtuką „Sukurti“. Sistema pateiks 

užklausos duomenų įvedimo langą, čia pateikiamas Sumokėtų įmokų per kredito įstaigą/Muitinės 

įgaliotam pareigūnui (UZK001) užklausos pagrindinių duomenų įvedimo langas).  
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užklausos  pagrindinių duomenų įvedimo langas 

 Kiekvieno tipo užklausos duomenų įvedimo langas yra sudarytas iš trijų pagrindinių dalių: 
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Pagrindinės užklausos lango dalys 

4. Kairysis meniu medis.  

5. Pagrindinių operacijų juosta: 

5.1. „Išsaugoti XML“ – užklausos xml formato pranešimu išsaugomas naudotojo nurodytoje 

direktorijoje. Operacija naudojama, norint išsaugoti nebaigtą pranešimą arba ruošinį. 

5.2. „Tikrinti“ – operacija naudojama užklausos formoje įvestų duomenų patikrinimui. 

5.3. „Pasirašyti elektroniniu būdu“ – operacija naudojama, norint pasirašyti paruoštą užklausą. 

Operacijos žingsniai detaliai aprašomi skyriuje „Pranešimo pasirašymas“.  

5.4. „Siųsti“ – operacija naudojama paruoštos užklausos išsiuntimui. Operacijos žingsniai detaliai 

aprašomi skyriuje „Pranešimo išsiuntimas“. 

6. Pagrindinis duomenų langas – čia pateikiami užklausos pranešimo duomenų laukai. 

 Užklausos pavadinimas pateikiamas viršuje, po pagrindinių operacijų juosta. 

Bet kurio tipo užklausų pranešimams formos laukai, kurie privalo būti užpildyti, žymimi 

žvaigždutės (žym.: *) simboliu.  

Kai kurie laukai sistemos užpildomi automatiškai (jų reikšmių koreguoti negalima). 
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2.2.2.3. Naujo prašymo pranešimo sukūrimas 

 Norėdami sukurti naują prašymą, prisijunkite prie Verslininko portalo ir pasirinkite operacijas: 

Prašymai  Sukurti prašymą. Sistema pateiks langą, kuriame turite pasirinkti reikiamą prašymo tipą. 

 

Kuriamo prašymo tipo pasirinkimo langas 

 Atsidariusiame lange išskleiskite sąrašą ir iš jo pasirinkite reikalingą prašymo tipą (paspauskite 

atitinkamo tipo pavadinimą pele, pvz., „Prašymas grąžinti permoką (FDAPP001)“). Pasirinkę tipą, 

paspauskite mygtuką „Sukurti“. Sistema pateiks prašymo duomenų įvedimo langą.  
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Prašymo FDAPP001 pagrindinių duomenų įvedimo langas 

 Kiekvieno tipo prašymo duomenų įvedimo langas yra sudarytas iš trijų pagrindinių dalių: 
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Pagrindinis prašymo lango dalys 

1.  Kairysis meniu medis. 

2. Pagrindinių operacijų juosta: 

2.1. „Išsaugoti XML“ – prašymas xml formatu išsaugomas naudotojo nurodytoje direktorijoje. 

Operacija naudojama, norint išsaugoti nebaigtą pranešimą arba ruošinį. Operacijos žingsniai 

detaliai aprašomi skyriuje „Pranešimo išsaugojimas“. 

2.2. „Išsaugoti PDF“ – prašymo duomenys parodomi/išsaugomi pdf formatu. 

2.3. „Tikrinti“ – operacija naudojama prašymo formoje įvestų duomenų patikrinimui. Operacijos 

žingsniai detaliai aprašomi skyriuje „Pranešimo duomenų tikrinimas“. 

2.4. „Pasirašyti elektroniniu būdu“ – operacija naudojama, norint pasirašyti paruoštą dokumentą. 

Operacijos žingsniai detaliai aprašomi skyriuje „Pranešimo pasirašymas“.  

2.5. „Siųsti“ – operacija naudojama paruošto prašymo išsiuntimui. Operacijos žingsniai detaliai 

aprašomi skyriuje „Pranešimo išsiuntimas“. 

3. Pagrindinis duomenų langas – čia pateikiamas prašymo pavadinimas ir duomenų laukai. 
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 Bet kurio tipo prašymo formos laukai, kurie privalo būti užpildyti, žymimi žvaigždutės (žym.: *) 

simboliu, pavyzdžiui, laukas „Prašymo registracijos numeris“. 

2.2.3. Specifinių duomenų įvedimas/pildymas 

2.2.3.1. Informaciniai žinynai 

 Informaciniai žinynai – tai sąrašai, kuriais naudodamiesi galite įvesti tam tikrų laukų reikšmes. 

Žinynuose pateikiami galimų reikšmių kodai, matomi užpildytoje deklaracijoje bei kodų aprašymai. 

 Norėdami pasinaudoti informaciniu žinynu, paspauskite šalia atitinkamo lauko esančią paieškos 

piktogramą, žym.: . 
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Informacinio žinyno sąrašo atidarymas 

 Pranešimo duomenų įvedimo formoje paspaudus paieškos piktogramą, esančią šalia reikšmės 

įvedimo lauko, atidaromas naujas langas, kuriame pateikiamas visas galimų kodų, kurie gali būti vedami 

į atitinkamą lauką, sąrašas.  

 Reikšmės sąrašuose pateikiamos abėcėlės tvarka. Į vieną sąrašo puslapį įrašoma ne daugiau kaip 

10 reikšmių. Jei kodų sąraše yra daugiau nei 10 reikšmių, jos išskirstomos puslapiais, pavyzdžiui, 
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pateiktame sąraše iš viso yra 255 reikšmės (tai matyti sąrašo apačioje). Taip pat sąrašo apačioje 

pateikiami valdymo mygtukai, kuriais naudodamiesi galite pereiti iš vieno puslapio į kitą. Paspaudę 

mygtuką  , pereisite į kitą puslapį, paspaudę mygtuką , pereisite į paskutinį sąrašo puslapį. Jei 

paspausite mygtuką , grįšite vienu puslapiu atgal, paspaudę  mygtuką, grįšite į pirmąjį sąrašo 

puslapį (pastarieji mygtukai tampa aktyvūs tada, kai atidarytas ne pirmas sąrašo puslapis). Kuris 

puslapis yra pateiktas peržiūros metu, galite matyti sąrašo apačioje (paveikslėlyje rodoma, jog atverstas 

pirmas iš 14 puslapis). Taip pat puslapio įvedimo laukelyje, galite nurodyti, kurį puslapį pageidaujate 

atversti – įrašykite atitinkamą reikšmę į laukelį ir paspauskite mygtuką „Enter“. 

 

Informacinio žinyno reikšmių sąrašas 

 Siekiant supaprastinti reikšmių kodų įvedimą, informaciniuose žinynuose numatyta paieškos 

galimybė. Paieška gali būti vykdoma pagal kodo reikšmę arba pagal aprašymą. Tarkime, paveikslėlyje 

pavaizduotame kalbų informaciniame žinyne reikia rasti visas kalbas, kurių kode yra raidė „B“. Iš 

atsirandančio sąrašo pasirinkite, kad paieška bus vykdoma pagal šalies kodą, į paieškos laukelį įrašykite 

raidę „B“ ir paspauskite „Enter“. 
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pav. 2.2.3.1.1 Informacinio žinyno reikšmės pagal kodą paieška 

 Sistema pateiks rastų kodų, kuriuose yra raidė „B“, sąrašą. 

 Ieškant reikalingo kodo pagal aprašymą, nebūtina įvesti pilną aprašymo žodį. Paieška gali būti 

atliekama ir pagal žodžio fragmentą. 

 

Paieškos rezultatų sąrašas 

 Jei norite, kad kodų sąraše pasirinkta reikšmė būtų įvesta į pildomą laukelį, pažymėkite 

atitinkamą reikšmę pele. Sąrašas bus uždarytas, o į laukelį bus įvesta pasirinktoji reikšmė. 

2.2.3.2. Datos pasirinkimas 

 Data įvedama, kai pasirenkama atitinkama reikšmė kalendoriuje. Norėdami įvesti datą į tam tikrą 

datos įvedimo vietą, paspauskite kalendoriaus piktogramą, esančią šalia konkretaus lauko. 
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Datos pasirinkimo piktograma deklaracijos formoje 
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Datos pasirinkimo piktograma užklausos formoje 

 

 Paspaudus kalendoriaus piktogramą, atidaromas datos pasirinkimo langas. 
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Datos pasirinkimo langas 

 Atsidariusiame lange pasirinkite reikalingą datą. Pagal nutylėjimą, pasirinkus datos įvedimo 

funkciją, atvertame kalendoriuje pažymima einamoji data. Norėdami pakeisti mėnesį, naudokitės „<“ ir 

„>“ mygtukais. Norėdami pakeisti metus, naudokitės „<<“ ir „>>“mygtukais. Pasirinkę reikalingus 

metus, mėnesį ir dieną, spustelėkite pele. Datos pasirinkimo langas bus uždarytas, o datos įvedimo lauke 

matysite norimą datą.  

 Norėdami uždaryti datos pasirinkimo langą ir jos neįvesti, paspauskite „x“ mygtuką, esantį datos 

pasirinkimo lango viršuje, dešiniajame kampe. 

Pastaba: datą naudotojas gali įvesti ir rankinių būdu. Naudojamas datos formatas YYYY-MM-DD (kur 

YYYY – metai, MM – mėnuo, DD – diena). Įvedus datą naudotojas klaviatūroje turi paspausti „Enter“ 

klavišą. 

2.2.3.3. Papildomų duomenų įvedimas 

 Pildant pranešimų (deklaracijų, užklausų) formas, naudotojui pateikiami tik pagrindiniai laukai, 

kuriuos jis turi užpildyti. Tam tikri laukai tampa matomi tik pasirinkus naujų duomenų įvedimo 

operaciją arba išskleidus papildomų laukų langą. 

2.2.3.3.1. Papildomų duomenų įvedimas deklaracijos formoje 

 Užpildę pagrindinių deklaracijos duomenų laukus, kairiajame meniu medyje pasirinkite meniu 

punktą „Verslininkai“. Sistema pateiks informacijos apie verslininkus įvedimo laukus. 
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Informacijos apie verslininkus įvedimo laukai 

 Atidarytame lange pateikiami tik informacijos apie deklarantą įvedimo laukai. Norėdami įvesti 

kitų laukų informaciją (pavyzdžiui, eksportuotojo informaciją), paspauskite antraštę „Eksportuotojas 

(2)“. 
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Informacijos apie verslininkus įvedimo laukai 

 Paspaudus antraštę, pateikiami eksportuotojo duomenų įvedimo laukai. 
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Informacijos apie verslininkus įvedimo laukai 

 Kairiajame deklaracijos meniu medyje meniu punktai, pažymėti aplanko (žym.: ) bei  

simboliais, reiškia, kad yra papildomų, su jais susijusių, meniu punktų, kurie bus matomi, kai paspausite 

 mygtuką, esantį šalia konkretaus meniu punkto pavadinimo. Taip pat ši piktograma rodo, jog toje 

deklaracijos vietoje gali būti daugiau nei viena reikšmė. Konkretus reikšmių skaičius rodomas šalia 

meniu punkto laužtiniuose skliaustuose. 

 Kairiajame deklaracijos meniu medyje paspauskite  mygtuką, esantį šalia meniu punkto 

„Transporto priemonės“ – bus pateikta papildomų meniu punktų. 
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Informacijos apie transporto priemones įvedimo laukai 

 Kairiajame deklaracijos meniu medyje pasirinkite punktą „Transporto priemonių išvykstant 

sąrašas“. Sistema atvers informacijos įvedimo langą. Norint įvesti šią informaciją, reikia paspausti 

mygtuką „Naujas transporto priemonė išvykstant“. Sistema pateiks duomenų įvedimo laukus. 
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Informacijos apie transporto priemones įvedimo laukai 

 

Informacijos apie transporto priemones įvedimo laukai 
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 Norėdami pridėti papildomą „transporto priemonę išvykstant“, kairiajame meniu medyje 

paspauskite pagrindinį meniu punktą „Transporto priemonių išvykstant sąrašas“ – bus atidarytas langas, 

kuriame pateikiamas jau įvestų transporto priemonių sąrašas. 

 

Informacijos apie transporto priemones įvedimo laukai 

 Čia galima pasirinkti naujų duomenų įvedimo operaciją (paspauskite mygtuką „Nauja transporto 

priemonė išvykstant“), taip pat galima peržiūrėti jau įvestus duomenis (paspauskite mygtuką „Išskleisti“) 

arba juos ištrinti (paspauskite mygtuką „Ištrinti“). 

2.2.3.3.2. Papildomų duomenų įvedimas užklausų formose 

 Pildant užklausų formas, naudotojui pateikiami tik pagrindiniai laukai, kuriuos jis turi užpildyti. 

Tam tikri laukai tampa matomi tik pasirinkus naujų duomenų įvedimo operaciją (pvz. užklausos 

UZK008 „Apskaičiuota importo PVM, kuris įskaitomas VMI“ formoje).  

 Kairiajame meniu medyje pasirinkite punktą „Deklaracijos“. Sistema atvers informacijos 

įvedimo langą. Šiuo atveju įvedami skirtingų deklaracijų MRN turi būti atskiriami kableliais. 
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Deklaracijų MRN įvedimo laukas 

Deklaracijų MRN įvedimo laukas 
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Pastaba: jeigu pagal taisykles užklausos duomenys negali būti pateikti pagal detalius deklaracijų MRN, 

pasirinkus punktą „Deklaracijos“ bus pateiktas tuščias langas. 

2.2.3.3.3. Papildomų duomenų įvedimas prašymų formose 

1. Pildant prašymų formas, naudotojui pateikiami tik pagrindiniai laukai, kuriuos jis turi užpildyti. Tam 

tikri laukai tampa matomi tik pasirinkus naujų duomenų įvedimo operaciją arba išskleidus 

papildomų laukų langą. 

2.  Kairiajame meniu medyje meniu punktai, pažymėti aplanko simboliu (žym.: ), reiškia, kad 

yra papildomų, su jais susijusių, meniu punktų, kurie bus matomi, kai paspausite  mygtuką, esantį 

šalia konkretaus meniu punkto pavadinimo. 

3.  Kairiajame deklaracijos meniu medyje paspauskite  mygtuką, esantį šalia meniu punkto 

„Paklausėjas“ – bus pateiktas papildomas meniu punktas „Kontaktinė duomenys“. 

 

Informacijos apie paklausėją įvedimo laukai 
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4.  Kairiajame deklaracijos meniu medyje pasirinkite punktą „Kontaktiniai duomenys“. Sistema 

atvers informacijos įvedimo langą. 

 

Kontaktinės informacijos įvedimo laukai 

2.2.3.3.4. Priedų pridėjimas prie prašymo pranešimo 

Pildant prašymų formas naudotojas su prašymu turi pateikti ir papildomus dokumentus. 

Pateikiant finansinės informacijos prašymą galima pridėti tik .pdf formato dokumentus. 

 Kairiajame meniu medyje pasirinkite punktą „Priedai“. Sistema atvers informacijos įvedimo 

langą. Norint pridėti priedus riekia paspausti mygtuką „Naujas priedas“. Sistema pateiks duomenų 

įvedimo langą. 
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Priedų informacijos langas 

 

 

Priedų detalios informacijos langas 



60 

 

 

 Norėdami pridėti dokumentą (priedą) paspauskite mygtuką , suraskite ir pasirinkite 

reikiamą pridėti dokumentą, kuris saugomas naudotojo kompiuterio standžiajame diske. Pasirinktas 

dokumentas bus pridėtas prie prašymo pranešimo, automatiškai bus užpildyta informacija laukelyje 

„Priedo tipas“ (nurodomas įkelto dokumento tipas) – šio laukelio duomenų keisti negalima. 

Taip pat automatiškai užpildomas laukelis „Aprašymas“ – įrašomas įkelto dokumento pavadinimas. 

Naudotojas šio laukelio duomenis gali koreguoti pagal poreikį. 

 

Įkeltas priedas prie prašymo pranešimo 

 

Norėdami pridėti daugiau priedų, kairiajame meniu medyje paspauskite pagrindinį meniu punktą 

„Priedai“ – bus atidarytas langas, kuriame pateikiamas jau pridėtų priedų sąrašas. 
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Priedų įvedimo laukai 

 Čia galima pasirinkti priedų įvedimo operaciją (paspauskite mygtuką „Naujas priedas“), taip pat 

galima peržiūrėti jau pridėtus priedus (paspauskite mygtuką „Išskleisti“) arba juos ištrinti (paspauskite 

mygtuką „Ištrinti“). 

4.1.1.1. Pranešimo išsaugojimas 

4.1.1.1.1. Deklaracijos pranešimo išsaugojimas 

 Per pranešimų duomenų peržiūrą bet kurį pranešimą galite išsisaugoti savo kompiuteryje. Reikia 

atidaryti jo detalios informacijos peržiūros langą ir paspausti saugojimo mygtuką. 
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Eksporto deklaracijos eksporto įstaigoje detalios informacijos peržiūros langas 

 Šią operaciją taip pat galima atlikti ir kuriant arba redaguojant pranešimą.  
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Eksporto deklaracijos eksporto įstaigoje detalios informacijos peržiūros langas 

 Norėdami išsaugoti pranešimą kūrimo ar redagavimo metu, prieš paspausdami mygtuką 

„Išsaugoti XML“. 

 Norėdami išsaugoti pranešimą, paspauskite mygtuką „Išsaugoti XML“. Toliau atliekami 

žingsniai priklauso nuo naršyklės tipo. Žemiau pateikiami skyriai, kuriuose aprašomas pranešimo 

išsaugojimas, jei naudojatės Internet Explorer arba Mozilla Firefox naršyklėmis. 
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4.1.1.1.2. Jei naudojatės Internet Explorer naršykle 

 Paspaudus mygtuką „Išsaugoti“, bus atidarytas langas, kuriame turėsite pasirinkti norimą atlikti 

operaciją. 

 

Deklaracijos pranešimų saugojimo funkcija 

 Kai paspausite mygtuką „Saugoti“ (angl. Save), atsidarys langas, kuriame reikia pasirinkti, 

kurioje kompiuterio direktorijoje norima išsaugoti dokumentą. Jei reikia, pakeiskite dokumento 

pavadinimą ir paspauskite mygtuką „Saugoti“ (angl. Save). 
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Deklaracijos pranešimų saugojimo funkcija 

 Po šių veiksmų dokumentas bus išsaugotas pasirinktoje kompiuterio vietoje. 

1.1.1.1. Jei naudojatės Mozilla Firefox 

 Kai paspausite mygtuką „Išsaugoti“, atsidarys langas, kuriame turėsite pasirinkti, kokią operaciją 

norite atlikti. 
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Deklaracijos pranešimų saugojimo funkcija 

 Įprastai pirmoji siūloma funkcija yra „Atidaryti su“ (angl. Open with), tačiau, jei norite 

dokumentą išsaugoti savo kompiuteryje, pasirinkite funkciją „Saugoti failą“ (angl. Save File) ir 

paspauskite mygtuką „OK“. Toliau jokių veiksmų atlikti nebereikės, kadangi Firefox naršyklė 

dokumentą automatiškai saugo Jūsų pasirinktoje direktorijoje, į kurią keliami visi dokumentai, saugomi 

naudojant šią naršyklę. 

1.1.2. Pranešimo duomenų tikrinimas 

 Įvestų pranešimo (deklaracijų, užklausų, prašymų) duomenų teisingumą galite patikrinti 

naudodami pranešimo duomenų tikrinimo operaciją. Duomenų tikrinimo operacija yra pasiekiama naujo 

pranešimo (deklaracijų, užklausų, prašymų) kūrimo metu arba kai pranešimas yra įkeliamas iš failo. 

 Norėdami patikrinti pranešimo (deklaracijų, užklausų, prašymų) duomenis, paspauskite mygtuką 

„Tikrinti“. Sistema patikrins, ar visi privalomi laukai užpildyti, ar laukuose, kuriems yra priskirti 

informaciniai žinynai, įvestos teisingos reikšmės, taip bus atliekamas ir veiklos taisyklių tikrinimas. 
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Deklaracijos duomenų tikrinimo operacija 
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Užklausos duomenų tikrinimo operacija 
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Prašymo duomenų tikrinimo operacija 

 

Jei atliekant patikrinimą randama klaidų, jų sąrašas bus matomas virš pranešimo (deklaracijos, 

užklausos, prašymo) pavadinimo. 
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Deklaracijos duomenų tikrinimo operacija. Rastų klaidų pateikimas 
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Užklausos duomenų tikrinimo operacija. Rastų klaidų pateikimas 
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Prašymo duomenų tikrinimo operacija. Rastų klaidų pateikimas 

 Rastų klaidų sąrašas pateikiamas lentelėje. Lentelę sudaro dvi grafos: „Duomenų elementas“ – 

čia pateikiama nuoroda į pranešimo formos lauką, kuriame rasta klaida, ir „Aprašymas“ – pateikiamas 

paaiškinimas, kodėl įvesta laukelyje reikšmė yra netinkama (žr.: Error! Reference source not found.), 

kai kuriais atvejais parodomas veiklos taisyklės numeris, pagal kurią tikrinant nustatyta klaida. 
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Rastų klaidų sąrašų pavyzdžiai 

 Jei tikrinimo metu nerandama jokių klaidų, naudotojui pranešama, jog „Pranešimas sėkmingai 

patikrintas“. 
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Deklaracija patikrinta sėkmingai 
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Užklausa patikrinta sėkmingai 
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Prašymas patikrintas sėkmingai 

 Patikrinę pranešimo duomenis, galite paruoštą pranešimą pasirašyti ir išsiųsti tolimesniam 

apdorojimui. 

1.1.3. Pranešimo pasirašymas 

 Prieš išsiunčiant pranešimą (deklaraciją, užklausą, prašymą) į tolesniam apdorojimui, būtina jį 

pasirašyti elektroniniu būdu.  

 

 Norėdami pasirašyti paruoštą pranešimą (deklaraciją, užklausą, prašymą), paspauskite mygtuką 

„Pasirašyti elektroniniu būdu“. 
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Deklaracijos pasirašymas elektroniniu būdu 
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Užklausos pasirašymas elektroniniu būdu 

 



80 

 

 

Prašymo pasirašymas elektroniniu būdu 

 

 Pasirašius dokumentą, sistema pateiks informacinį pranešimą „Pasirašyta sėkmingai“ ir bus 

pažymėta, jog pranešimas (deklaracija, užklausa, prašymas) pasirašytas. 
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El. būdu pasirašyta deklaracija 
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El. būdu pasirašyta užklausa 
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El. būdu pasirašytas prašymas 

 Jei pasirašę dokumentą paspausite mygtuką „Taisyti“, sistema informuos: „Dėmesio! Prieš 

išsiųsdami pranešimą registravimui, Jūs turite iš naujo pasirašyti jį. Naujas pranešimo ID buvo 

sugeneruotas ir priskirtas!“. 
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Informacinis pranešimas, pateikiamas naudotojui, kai deklaraciją pasirenkama redaguoti po pasirašymo 
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Informacinis pranešimas, pateikiamas naudotojui, kai užklausą pasirenkama redaguoti po pasirašymo 
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Informacinis pranešimas, pateikiamas naudotojui, kai prašymą pasirenkama redaguoti po pasirašymo 

Pataisę dokumentą, paspauskite mygtuką „Pasirašyti elektroniniu būdu“ dar kartą. 

1.1.4. Pranešimo išsiuntimas 

 Siunčiamas dokumentas (deklaracija, užklausa, prašymas) turi būti pasirašytas. Pasirašymo 

procedūra aprašyta ankstesniame skyriuje „Pranešimo pasirašymas“. Visiškai paruoštas dokumentas 

(deklaracija, užklausa, prašymas) išsiunčiamas paspaudus mygtuką „Siųsti“. 
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Deklaracijos pasirašyto pranešimo išsiuntimo operacija 
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Užklausos pasirašyto pranešimo išsiuntimo operacija 
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Prašymo pasirašyto pranešimo išsiuntimo operacija 

 Sistema išsiųs paruoštą pranešimą (deklaraciją, užklausą, prašymą) ir informuos, jog 

„Pranešimas sėkmingai išsiųstas“. 
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Informacinis pranešimas, pateikiamas naudotojui, kai deklaracija išsiunčiama sėkmingai  
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Informacinis pranešimas, pateikiamas naudotojui, kai užklausa išsiunčiama sėkmingai  
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Informacinis pranešimas, pateikiamas naudotojui, kai prašymas išsiunčiamas sėkmingai  

1.1.5. Pranešimų paieška 

1.1.5.1. Deklaracijų paieška 

 Deklaracijų paieška atliekama pagal naudotojo atstovaujamą įmonę, tai yra, jei naudotojui, 

prisijungusiam prie Verslininko portalo yra priskirta daugiau nei viena įmonė, vykdant paiešką, į 

paieškos rezultatus bus įtraukti tik tie pranešimai, kurie buvo išsiųsti iš tos įmonės, kurią kaip 

atstovaujamą naudotojas pasirinko prisijungimo metu. 

 Norėdami atlikti pranešimų paiešką, meniu pasirinkite: Deklaracijos  Ieškoti deklaracijų. 

Sistema atvers deklaracijų paieškos langą. 
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Deklaracijų paieškos rezultatų tuščia įrašų lentelė 

 Deklaracijų paieškos langas sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių – kairiojoje lango pusėje 

pateikiami paieškos kriterijų laukai, o pagrindinėje dalyje pateikiami paieškos rezultatai.  

 Paieška gali būti vykdoma pagal tokius kriterijus kaip: pranešimo „Pavadinimas“ (čia iš 

iškrentančio sąrašo galite pasirinkti pranešimų, kurių paiešką norite atlikti, pavadinimą), „Data nuo“ ir 

„Data iki“ (šiuose laukuose gali būti nurodomas laiko intervalas, per kurį pranešimai buvo išsiųsti į 

Muitinės įstaigą. Datos įvedimo operacija aprašyta skyriuje „Datos pasirinkimas“). Taip pat galite 

nurodyti konkrečius pranešimo duomenis tokius kaip: MRN, „Pranešimo ID“ bei LRN. Jei pažymėsite 

„Susiję“, paieškos rezultatų lange bus pateikti ir paieškos kriterijus atitinkantys pranešimai, ir su jais 

susiję pranešimai (tokie kaip patvirtinimas ar papildomi sisteminiai pranešimai). 
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Deklaracijų pranešimų paieškos kriterijų laukai 

 Nurodžius tinkamus paieškos kriterijus, rasti deklaracijų pranešimai pateikiami paieškos 

rezultatų lange.  
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Paieškos kriterijus atitinkančių deklaracijų pranešimų sąrašas 

 Paieškos rezultatų langas sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: lentelės „Pranešimo aprašas“, 

kurioje pateikiama pagrindinė pranešimo informacija (kol nepasirinktas joks pranešimas iš rastųjų, 

lentelės laukai tušti) ir lentelės „Pranešimai“, kurioje pateikiamas rastų pranešimų skaičius bei visas jų 

sąrašas.  

 Jei paieškos kriterijų įvedimo metu buvo pažymėtas laukelis „Susiję“, paieškos rezultatų lange 

pateikiamas visas nurodytus paieškos kriterijus atitinkančių pranešimų sąrašas. 
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Paieškos kriterijus atitinkančių pranešimų sąrašas kartu su susijusiais pranešimais 

 Šalia aplanko piktogramos (žym.: ), esantis  rodo, jog yra su pranešimu susijusių pranešimų 

– susiję pranešimai gali būti siųsti naudotojo (pavyzdžiui, prašymas taisyti pateiktą deklaraciją) ir gali 

būti gauti iš Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (pavyzdžiui, pateikto pranešimo preliminaraus 

patvirtinimo pranešimas). Norėdami pamatyti susijusius pranešimus, paspauskite  mygtuką, esantį 

šalia rasto pranešimo pavadinimo. Susijusių pranešimų sąrašas bus išskleistas. 
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Susijusių pranešimų sąrašo peržiūra 

 Norėdami peržiūrėti pranešimo informaciją, pele spragtelėkite ant pranešimo pavadinimo. 

Lentelė „Pranešimo aprašas“ užpildoma pasirinkto pranešimo duomenimis, taip pat tampa aktyvus 

mygtukas „Peržiūrėti“. Mygtukas „Kurti susijusį“ aktyvuojamas tik tuo atveju, jei pasirinktam 

pranešimui galima sukurti susijusį pranešimą. 
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Paieškos kriterijus atitinkančių pranešimų sąrašas 

 Norėdami peržiūrėti detalią pranešimo informaciją, paspauskite mygtuką „Peržiūrėti“. Sistema 

atvers detalios informacijos peržiūros langą.  

 Duomenų peržiūros lange taip pat pateikiama galimybė išsaugoti peržiūrimą pranešimą – detali 

operacija pateikiama skyriuje „Pranešimo išsaugojimas“. 
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Pranešimo detalios informacijos peržiūros langas 

1.1.5.1.1. Atsakymų į išsiųstus pranešimus peržiūra 

 Naudodamiesi pranešimų paieškos funkcija, galite patikrinti, kokius pranešimus gavote iš 

Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos: ar išsiųstas pranešimas buvo priimtas, ar atmestas, jei 

atmestas, dėl kokių priežasčių. 

 Norėdami peržiūrėti gautus atsakymus iš MDAS, vykdydami paiešką, pažymėkite laukelį 

„Susiję“.  
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Pranešimų paieškos kriterijų įvedimo laukai 

 Jei pagal nurodytus paieškos kriterijus pranešimas randamas, sistema pateikia paieškos rezultatus 

– pagrindinį ieškomą pranešimą bei su juo susijusius pranešimus, kurie iš karto sąraše nėra matomi. 



101 

 



102 

 

 

Pranešimų paieškos rezultatai su susijusiais pranešimais 

 Norėdami pamatyti susijusius pranešimus, paspauskite  mygtuką, esantį šalia rasto pranešimo 

pavadinimo. Susijusių pranešimų sąrašas bus išskleistas. 
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Rastas pranešimas, pateikiamas kartu su susijusiais pranešimais 

 Visi su pagrindiniu pranešimu susiję pranešimai pateikiami eilės tvarka, kokia buvo gauti ar 

išsiųsti. Vėliausiai išsiųstas ar gautas pranešimas pateikiamas sąrašo apačioje. Praspauskite pranešimo, 

kurį norite peržiūrėti, pavadinimą ir mygtuką „Peržiūrėti“. 
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Susijusio pranešimo detalios informacijos peržiūra 

 Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“, sistema atidaro pasirinkto pranešimo detalios informacijos 

peržiūros langą. 
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Pranešimo detalios informacijos peržiūra 

 

1.1.5.2. Susijusio pranešimo sukūrimas  

 Verslininko portalo naudotojams numatyta galimybė kurti susijusius pranešimus. Ši funkcija 

palengvina darbą, kadangi nereikia pakartotinai vesti duomenų, kurie kartojasi pagrindiniame ir su juo 

susijusiuose pranešimuose. Susijusius pranešimus galima kurti vienam iš žemiau pateiktų pranešimų: 

 IE515LT – eksporto deklaracija eksporto įstaigoje; 

 IE513LT – prašymas taisyti eksporto deklaraciją; 

 IE582LT – užklausa dėl nepatvirtintos eksporto deklaracijos; 

 IEI15LT – importo deklaracija; 

 IEI13LT – prašymas taisyti importo deklaraciją; 

 IE615LT – bendroji išvežimo deklaracija; 

 IE315LT – bendroji įvežimo deklaracija; 

 IEA15LT – BŽŪP išankstinis pranešimas; 

 IEA13LT – prašymas taisyti BŽŪP išankstinį pranešimą. 

 Norėdami sukurti susijusį pranešimą jau sistemoje esančiam, raskite reikalingąjį naudodamiesi 

paieškos funkcija – paieška detaliai aprašyta skyriuje „Pranešimų paieška“. Radę reikalingą dokumentą, 

paieškos rezultatų lange pažymėkite pranešimą pele. 
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Pranešimų paieškos rezultatų vaizdavimas 

 Pranešimo aprašo lentelė bus užpildyta pasirinkto pranešimo duomenimis ir mygtukas „Kurti 

susijusį“ taps aktyvus. 
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Susijusio pranešimo sukūrimo operacija 

 Paspauskite mygtuką „Kurti susijusį“. Sistema atvers susijusio pranešimo tipo pasirinkimo 

langą. 
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Susijusio pranešimo sukūrimo operacija 

 Norėdami pasirinkti reikalingą tipą, paspauskite jo pavadinimą pele. 
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Susijusio pranešimo tipo pasirinkimas 

 Pranešimo tipo pasirinkimo langas bus uždarytas ir sistema atvers pasirinkto susijusio pranešimo 

tipo pildymo formą. Jei formos atidarymo metu pagrindinio pranešimo duomenų perkelti nepavyko, 

naudotojui pranešama, jog „Įvyko konvertavimo klaida, todėl sukurtas naujas dokumentas“. Tokiu 

atveju naudotojui pateikiama tuščia pasirinkto pranešimo tipo duomenų įvedimo forma ir visus 

pranešimo laukus reikia pildyti iš naujo. 
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pav. 1.1.5.2.1 Langas, pateikiamas naudotojui po nesėkmingo duomenų įkėlimo 

 Sėkmingai įkėlus duomenis, naudotojui atidaroma forma su perkeltais duomenimis iš 

pagrindinio pranešimo ir patvirtinama, jog „Pasirinkto pranešimo duomenys kito pranešimo kūrimui 

įkelti“ (žr.: Error! Reference source not found.). 
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Langas, pateikiamas naudotojui po sėkmingo duomenų įkėlimo  

 Užpildykite likusius laukus ir atlikite kitas reikalingas standartines funkcijas (patikrinkite, 

pasirašykite ir išsiųskite pranešimą). 
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1.1.5.3. Užklausų/prašymų pranešimų paieška 

Pranešimų paieška atliekama pagal naudotojo atstovaujamą įmonę, tai yra, jei naudotojui, 

prisijungusiam prie sistemos yra priskirta daugiau nei viena įmonė, vykdant paiešką, į paieškos 

rezultatus bus įtraukti tik tie pranešimai, kurie buvo išsiųsti iš tos įmonės, kurią kaip atstovaujamą 

naudotojas pasirinko prisijungimo metu. 

 Norėdami atlikti užklausų paiešką, meniu pasirinkite: Užklausos  Ieškoti užklausų. Norėdami 

atlikti prašymų paiešką, meniu pasirinkite: Prašymai  Ieškoti prašymų. Sistema atitinkamai atvers 

užklausų arba prašymų pranešimų paieškos langą. 

 

 

Paieškos rezultatų tuščia įrašų lentelė 

 Pranešimų paieškos langas sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių – kairiojoje lango pusėje 

pateikiami paieškos kriterijų laukai, o pagrindinėje dalyje pateikiami paieškos rezultatai.  
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 Paieška gali būti vykdoma pagal tokius kriterijus kaip: pranešimo „Pavadinimas“ (čia iš 

iškrentančio sąrašo galite pasirinkti pranešimų, kurių paiešką norite atlikti, pavadinimą), „Data nuo“ ir 

„Data iki“ (šiuose laukuose gali būti nurodomas laiko intervalas, per kurį pranešimai buvo išsiųsti. 

Datos įvedimo operacija aprašyta skyriuje „Datos pasirinkimas“). Taip pat galite nurodyti konkrečius 

pranešimo duomenis tokius kaip: LCR, „Pranešimo ID“ bei Užklausos ar prašymo numerį. Jei 

pažymėsite „Susiję“, paieškos rezultatų lange bus pateikti ir paieškos kriterijus atitinkantys pranešimai, 

ir su jais susiję pranešimai (tokie kaip patvirtinimas ar papildomi sisteminiai pranešimai). 

 

Pranešimų paieškos kriterijų laukai 

 Nurodę paieškos kriterijus, paspauskite mygtuką „Ieškoti“. 

 Nurodžius tinkamus paieškos kriterijus, rasti pranešimai pateikiami paieškos rezultatų lange.  
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Paieškos kriterijus atitinkančių užklausų pranešimų sąrašas 
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Paieškos kriterijus atitinkančių prašymų pranešimų sąrašas 

 Paieškos rezultatų langas sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: lentelės „Pranešimo aprašas“, 

kurioje pateikiama pagrindinė užklausos/prašymo pranešimo informacija (kol nepasirinktas joks 

pranešimas iš rastųjų, lentelės laukai tušti) ir lentelės „Pranešimai“, kurioje pateikiamas rastų 

pranešimų skaičius bei visas jų sąrašas.  

 Jei paieškos kriterijų įvedimo metu buvo pažymėtas laukelis „Susiję“, paieškos rezultatų lange 

pateikiamas visas nurodytus paieškos kriterijus atitinkančių pranešimų sąrašas. 
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Paieškos kriterijus atitinkančių užklausų pranešimų sąrašas kartu su susijusiais pranešimais 
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Paieškos kriterijus atitinkančių prašymų pranešimų sąrašas kartu su susijusiais pranešimais 

 Aplanko piktograma (žym.: ), esanti šalia pranešimo pavadinimo, rodo, jog yra su 

užklausos/prašymo pranešimu susijusių pranešimų – susiję pranešimai gauti iš išorinių sisteminių 

komponenčių (pavyzdžiui, pateikto pranešimo patvirtinimo pranešimas, atsakymo pranešimas). 

Norėdami pamatyti susijusius pranešimus, paspauskite  mygtuką, esantį šalia rasto pranešimo 

pavadinimo. Susijusių pranešimų sąrašas bus išskleistas. 
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Susijusių užklausos pranešimų sąrašo peržiūra 
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Susijusių prašymų pranešimų sąrašo peržiūra 

Norėdami peržiūrėti pranešimo informaciją, pele spragtelėkite ant pranešimo pavadinimo. Lentelė 

„Pranešimo aprašas“ užpildoma pasirinkto pranešimo duomenimis, taip pat tampa aktyvus mygtukai 

„Peržiūrėti“ ir „Išsaugoti“. 
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Paieškos kriterijus atitinkančių užklausos pranešimų sąrašas 
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Paieškos kriterijus atitinkančių prašymų pranešimų sąrašas 

 Norėdami peržiūrėti detalią pranešimo informaciją, paspauskite mygtuką „Peržiūrėti“. Sistema 

atvers detalios informacijos peržiūros langą. Duomenų peržiūros lange taip pat pateikiama galimybė 

išsaugoti peržiūrimą pranešimą – detali operacija pateikiama skyriuje „Pranešimo išsaugojimas“. 
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Užklausos pranešimo detalios informacijos peržiūros langas 

 



124 

 

 

Prašymo pranešimo detalios informacijos peržiūros langas 

1.1.1.1. Atsakymų į išsiųstus pranešimus peržiūra 

 Naudodamiesi paieškos funkcija, galite patikrinti, kokius pranešimus gavote: ar išsiųstas 

užklausos/prašymo pranešimas buvo priimtas, ar atmestas, jei atmestas, dėl kokių priežasčių. 

 Norėdami peržiūrėti gautus atsakymus, vykdydami paiešką, pažymėkite laukelį „Susiję“. 
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Paieškos kriterijų įvedimo laukai 

 Jei pagal nurodytus paieškos kriterijus randama atitinkančių duomenų, sistema pateikia paieškos 

rezultatus – pagrindinį ieškomą pranešimą bei su juo susijusius pranešimus, kurie iš karto sąraše nėra 

matomi. 
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Paieškos rezultatai su susijusiais pranešimais 

 Norėdami pamatyti susijusius pranešimus, paspauskite  mygtuką, esantį šalia rasto pranešimo 

pavadinimo. Susijusių pranešimų sąrašas bus išskleistas. 
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Paieškos rezultatai, pateikiami kartu su susijusiais pranešimais 

 Paspauskite pranešimo, kurį norite peržiūrėti, pavadinimą ir mygtuką „Peržiūrėti“. 
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Susijusio pranešimo detalios informacijos peržiūra 

 Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“, sistema atidaro pasirinkto pranešimo detalios informacijos 

peržiūros langą. 
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Pranešimo detalios informacijos peržiūra 

Kai kurie pranešimai (pvz. užklausos atsakymas) peržiūrėti pateikiami .pdf formatu. 
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Pranešimo .pdf formatu peržiūra 

 Tokį pranešimą norėdami peržiūrėti .xml formatu pasirinkite skiltį XML. 
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Skiltis XML 
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Pranešimo .xml formatu peržiūra 

1.1.6. Pranešimo įkėlimas 

 Verslininko portalo naudotojui numatyta galimybė įkelti paruoštus pranešimus, saugomus 

naudotojo kompiuterio standžiajame diske ar išorinėje laikmenoje. Pranešimai turi būti paruošti xml 

formatu.  

 Norėdami įkelti paruoštą pranešimą į Verslininko portalą, meniu pasirinkite: Deklaracijos  

Įkelti deklaraciją, Užklausos  Įkelti užklausą, Prašymai  Įkelti prašymą. Sistema atidarys pranešimų 

įkėlimo į sistemą langą. 
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Pranešimo įkėlimo į sistemą langas 

 Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką „Pasirinkti“. Sistema atvers dokumentų paieškos 

langą. Pasirinktie dokumentą, kurį norite įkelti į sistemą, ir paspauskite mygtuką „Open“. 
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Deklaracijų paieškos rezultatų tuščia įrašų lentelė 

 Dokumentų paieškos langas bus uždarytas, o pranešimų įkėlimo lange matysite pasirinkto 

dokumento pavadinimą. Paspauskite mygtuką „Įkelti pranešimą“.  
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Pranešimo įkėlimo patvirtinimas 

 Pranešimų įkėlimo į sistemą langas bus uždarytas, o naudotojui bus pateiktas įkelto pranešimo 

duomenų peržiūros langas. 
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2. Administravimas 

 Administravimo operacijos yra skirtos Verslininkų portalo naudotojų bei taikomųjų programų 

administravimui. Visos operacijos, aprašytos šio skyriaus poskyriuose, pasiekiamos tik naudotojų bei 

taikomųjų programų administratoriaus teises turinčiam naudotojui. Jei naudotojas neturi 

administratoriaus teisių, šių operacijų, prisijungęs prie sistemos, jis nematys.  

 Prisijungęs prie sistemos portalo administravimo teises turintis naudotojas be pagrindinių 

operacijų galės naudotis funkcija „Administravimas“. 

 

Administravimo meniu punktai 

2.3. Tvarkyti atstovų informaciją 

2.3.1. Atstovo duomenų peržiūra 

 Norėdami peržiūrėti įmonei priskirto atstovo informaciją, prisijunkite prie sistemos ir pasirinkite 

pagrindinio meniu punktus: Administravimas  Tvarkyti atstovus. Sistema atvers įmonei, su kuria 

prisijungimo metu yra dirbama, priskirtų atstovų sąrašą. 
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Pagrindinis atstovų informacijos tvarkymo langas 

 Atsidariusiame lange pasirinkite atstovą, kurio informaciją pageidaujate peržiūrėti, ir paspauskite 

to atstovo ID numerį. 

 

Pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūra 
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 Sistema atvers pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūros langą. 

 

Pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūros langas 

 Atstovo detalios informacijos peržiūros lange yra pasiekiamos tokios operacijos kaip: „Keisti 

duomenis“ (operacija detaliai aprašoma skyriuje „Atstovo duomenų keitimas“), „Panaikint atstovo 

priskyrimą“ (operacija detaliai aprašoma skyriuje „Atstovo priskyrimo panaikinimas“) ir „Atšaukti“, 

naudojama norint grįžti į pradinį atstovų sąrašą. 

2.3.2. Atstovo duomenų keitimas 

 Norėdami pakeisti įmonei priskirto atstovo duomenis, prisijunkite prie sistemos ir pasirinkite 

pagrindiniame meniu: Administravimas  Tvarkyti atstovus. Sistema atvers įmonei, su kuria 

prisijungimo metu yra dirbama, priskirtų atstovų sąrašą. 
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Pagrindinis atstovų informacijos tvarkymo langas 

 Atsidariusiame lange pasirinkite atstovą, kurio informaciją pageidaujate keisti, ir paspauskite to 

atstovo ID numerį. 

 

Pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūra 
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 Sistema atvers pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūros langą – jame paspauskite 

mygtuką „Keisti duomenis“. 

 

Pasirinkto atstovo duomenų keitimo operacija 

 Sistema atvers pasirinkto atstovo duomenų keitimo langą, kuriame aktyvūs laukai bus tie, kurių 

reikšmes galite keisti. 
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Pasirinkto atstovo duomenų keitimo laukai 

 Pakeitę atstovo informaciją, patikrinkite, ar visi pažymėti privalomieji laukai (žym.: * ) yra 

užpildyti, ir paspauskite mygtuką „Patvirtinti“. 
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Duomenų keitimo patvirtinimas 

 Jei visi privalomi laukai užpildyti, sistema praneš, jog „Atstovo duomenys sėkmingai pakeisti.“ 

Pastaba: naudotojas, kuriam Verslininko portale yra priskirta Administratoriaus rolė, naujo 

elektroninio sertifikato sau įsikelti negali. Tokiu atveju naudotojas turėtų kreiptis į teritorinę muitinę. 
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Sėkmingo duomenų pakeitimo pranešimas 

 Norėdami uždaryti naudotojo detalios informacijos langą po sėkmingo duomenų pakeitimo, 

paspauskite mygtuką „Atšaukti“.  
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Duomenų keitimo atšaukimas 

 Jei pakeistų duomenų išsaugoti nenorite, paspauskite mygtuką „Atšaukti“. Atstovo duomenų 

keitimo langas bus uždarytas be jokių pakeitimų. Sistema pateiks įmonei priskirtų naudotojų pradinį 

sąrašą. 

2.3.3. Atstovo priskyrimas  

 Norėdami įmonei priskirti naują atstovą, kuris yra registruotas sistemoje, tačiau priskirtas kitai 

įmonei, prisijunkite prie sistemos ir pagrindiniame meniu pasirinkite: Administravimas  Tvarkyti 

atstovus. Sistema atvers įmonei, su kuria prisijungimo metu yra dirbama, priskirtų naudotojų sąrašą. 



145 

 

 

Pagrindinis atstovų informacijos tvarkymo langas 

 Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką „Priskirti atstovą“.  

 

Naujo atstovo priskyrimas įmonei 

 Sistema atvers priskiriamo atstovo ID įvedimo langą. 
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Priskiriamo atstovo ID įvedimo langas 

 Atsidariusio lango laukelyje „Atstovo ID (licencijos numeris)“ įveskite atstovo, kuris jau 

registruotas sistemoje, ID numerį ir paspauskite mygtuką „Patvirtinti“.  

 

Įvesto atstovo ID patvirtinimas 

 Sistema patikrins, ar įvestas teisingas ID numeris. Jei pagal įvestą ID numerį registruotų 

naudotojų duomenų bazėje nebus rastas joks naudotojas, sistema praneš apie klaidą – „Atstovas 

nerastas“. 
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Klaidos pranešimas, pateikiamas įvedus neegzistuojantį atstovo ID 

 Jei pagal įvestą ID registruotas naudotojas randamas, sistema pateiks priskirto naudotojo detalios 

informacijos peržiūros langą. 
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Sėkmingai priskirto naudotojo detalios informacijos peržiūros langas, pateikiamas po sėkmingo priskyrimo 

 Atstovo detalios informacijos peržiūros lange yra pasiekiamos tokios operacijos: „Keisti 

duomenis“ (operacija detaliai aprašoma skyriuje „Atstovo duomenų keitimas“), „Panaikinti atstovo 

priskyrimą“ (operacija detaliai aprašoma skyriuje „Atstovo priskyrimo panaikinimas“), „Atšaukti“ –

naudojama, norint grįžti į pradinį atstovų sąrašą. 

2.3.4. Atstovo priskyrimo panaikinimas 

 Norėdami panaikinti atstovo priskyrimą įmonei, prisijunkite prie sistemos ir pagrindiniame 

meniu pasirinkite: Administravimas  Tvarkyti atstovus. Sistema atvers įmonei, su kuria prisijungimo 

metu yra dirbama, priskirtų naudotojų sąrašą. 

 

Pagrindinis atstovų informacijos tvarkymo langas 

 Atsidariusiame lange pasirinkite atstovą, kurio priskyrimą pageidaujate panaikinti, ir paspauskite 

to atstovo ID numerį. 
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Pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūra 

 Sistema atvers pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūros langą, jame paspauskite 

mygtuką „Panaikinti atstovo priskyrimą“. 
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Pasirinkto atstovo priskyrimo panaikinimo operacija 

 Sistema pateiks priskyrimo panaikinimo patvirtinimo pranešimą – „Ar jūs tikrai norite panaikinti 

atstovo priskyrimą?“. 
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Atstovo priskyrimo panaikinimo patvirtinimas 

 Paspauskite mygtuką „OK“ ir sistema panaikins naudotojo priskyrimą. Po priskyrimo 

panaikinimo matysite pradinį atstovų sąrašą.  
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 Jei priskyrimo panaikinimo patvirtinimo pranešimo nepatvirtinsite ir paspausite mygtuką 

„Cancel“, pranešimas bus uždarytas be jokių pakeitimų. 

 

Atstovo priskyrimo panaikinimo atšaukimas 

 Norėdami grįžti į pradinį atstovų sąrašo langą, atstovo detalios informacijos lange paspauskite 

mygtuką „Atšaukti“ (Cancel). 

2.3.5. Naujo atstovo registracija 

 Norėdami priregistruoti naują atstovą, prisijunkite prie sistemos ir pagrindiniame meniu 

pasirinkite: Administravimas  Tvarkyti atstovus. Sistema atvers įmonei, su kuria prisijungimo metu 

yra dirbama, priskirtų naudotojų sąrašą. 
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Pagrindinis atstovų informacijos tvarkymo langas 

 Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką „Registruoti atstovą“.  

 

Naujo atstovo registracija 

 Sistema atvers naujo atstovo duomenų įvedimo langą. 
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Naujo atstovo duomenų įvedimo langas 

 Duomenų įvedimo lange privalomi užpildyti laukai pažymėti žvaigždutės simboliu (žym.: * ). 

Užpildykite visus privalomus laukus. Norėdami priskirti sertifikatą, paspauskite mygtuką „Pasirinkti“.  
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Sertifikato pasirinkimo operacija 

 Sistema atvers sertifikato paieškos langą. Jame pasirinkite reikalingą sertifikatą ir paspauskite 

mygtuką „Atverti“ (Open) arba du kartus pele paspauskite ant reikalingo sertifikato pavadinimo. 
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Sertifikato pasirinkimo langas 

 Sertifikato pasirinkimo langas bus uždarytas, o atstovo duomenų lange, lauke „Sertifikatas“, 

matysite, kad pasirinktas sertifikatas įkeliamas. 
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Pasirinkto sertifikato pavadinimas 

 Norėdami išsaugoti įvestus atstovo duomenis, paspauskite mygtuką „Parvirtinti“. Jei visi laukai 

užpildyti teisingai, sistema praneš, jog „Atstovo duomenys sėkmingai išsaugoti.“. Taip pat naudotojui 

bus suteikta „Rolė“ bei „Atstovo ID numeris“. 
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Sėkmingai sukurtas naujas atstovas 

 Jei duomenų saugojimo metu nustatoma, jog ne visi pravalomi laukai užpildyti, sistema praneš 

apie klaidą – „Ne visi privalomi laukai užpildyti“. Tokiu atveju užpildykite visus likusius privalomus 

laukus ir paspauskite mygtuką „Patvirtinti“ dar kartą. 
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Ne visi privalomi laukai užpildyti 

 Atkreipkite dėmesį į tai, jog laukelyje „Šalis“ gali būti įvedamas tik dviženklis šalies kodas. Jei 

šiame lauke bus įvesta netinkama reikšmė, sistema praneš, jog „Laukas „Šalis“ yra per ilgas. Įveskite 2 

simbolių šalies kodą.“. 
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Neteisingas šalies kodas 

 Jei duomenų įvedimo lange paspausite mygtuką „Atšaukti“, naujo atstovo duomenų įvedimo 

langas bus uždarytas be jokių pakeitimų. 
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3. Bendroji informacija 

3.1. Užklausos 

Naudojantis Verslininko portalo funkcionalumu muitinės prievolininkas (verslininko atstovas) 

turi galimybę elektroniniu būdu pateikti šias užklausas: 

 UZK001: Sumokėtos įmokos per kredito įstaigą arba muitinės įgaliotam pareigūnui; 

 UZK002: Permokų įskaitymai iš VMI; 

 UZK003: Pagal muitinės vykdomuosius dokumentus antstolių išieškotos sumos; 

 UZK005: Mokestinis balansas; 

 UZK006: Piniginio užstato panaudojimas; 

 UZK007: Mokėtinos sumos ir permokos; 

 UZK008: Apskaičiuota importo PVM, kuris įskaitomas VMI; 

 UZK009: Mokestinės nepriemokos ir jų išieškojimo būklė; 

 UZK010: Įtrauktos į apskaitą mokestinės prievolės; 

 UZK011: Nesumokėtų mokestinių prievolių mokėjimo terminas; 

 UZK013: Grąžintos permokos. 

3.2. Prašymai 

Naudojantis Verslininko portalo funkcionalumu muitinės prievolininkas (verslininko atstovas) 

turi galimybę elektroniniu būdu pateikti šiuos prašymus: 

 Dėl muitinės administruojamų mokesčių permokų panaudojimo: 

o FDAPP001: Prašymas grąžinti permoką; 

o FDAPP002: Prašymas įskaityti permoką kaip piniginį užstatą; 

o FDAPP004: Prašymas įskaityti permokas VMI; 

o FDAPP005: Prašymas įskaityti trečiųjų asmenų sumokėtus mokesčius. 

 Dėl piniginio užstato panaudojimo: 

o FDAPP003: Prašymas grąžinti piniginį užstatą 

o FDAPP015: Prašymas atlyginti piniginiu užstatu mokestines nepriemokas. 

 Dėl atleidimo nuo priskaičiuotų delspinigių ar paskirtos baudos: 

o FDAPP016: Atleisti nuo priskaičiuotų delspinigių ir paskirtos baudos. 

 Dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo: 
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o FDAPP007: Prašymas atidėti ir išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą; 

o FDAPP009: Prašymas atidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimą; 

o FDAPP010: Prašymas išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą. 

 Kiti prašymai: 

o FDAPP008: Prašymas pateikti pažymą dėl įsipareigojimų muitinei vykdymo; 

o FDAPP011: Prašymas perduoti mokestinių nepriemokų ir permokų 

administravimą kitai teritorinei muitinei; 

o FDAPP012: Prašymas suteikti informaciją apie mokestinės paskolos sutarties 

vykdymą; 

o FDAPP013: Prašymas. 
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4.  Taikomųjų programų administravimas 

 Taikomosios programos – tai programos, su kuriomis gali dirbti administruojamai įmonei 

priskirti atstovai. Norėdami priskirti arba panaikinti priėjimą prie šių programų, prisijunkite prie 

sistemos ir meniu pasirinkite tokius punktus: Administravimas  Priskirti taikomąją programą. Sistema 

pateiks taikomųjų programų sąrašą. 

 

Taikomųjų programų sąrašas 

 Norėdami įmonės naudotojams priskirti taikomąją programą, paspauskite mygtuką „Priskirti“, 

esantį konkrečios programos informacinės eilutės pabaigoje. 
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Taikomosios programos priskyrimas 

 Sėkmingai suteikus prieigą, sistema informuos, jog „Programa priskirta sėkmingai.“. 
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Taikomoji programa sėkmingai priskirta 

 Norėdami atšaukti taikomosios programos priskyrimą, paspauskite mygtuką „Atšaukti“, esantį 

konkrečios programos informacinės eilutės pabaigoje.   
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Taikomosios programos panaikinimas 

 Sėkmingai panaikinus programos priskyrimą, sistema informuos, jog „Programos priskyrimas 

pašalintas sėkmingai.“. 
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Taikomoji programa sėkmingai panaikinta 

 


