CONTRACT REGARDING STORAGE OF GOODS
IN CUSTOMS WAREHOUSE No … /2017

PREKIŲ SAUGOJIMO MUITINĖS SANDĖLYJE
SUTARTIS NR.../2017

Closed Joint Stock Company PREMUITA, company code
123958422, Kirtimų 69,Vilnius, later on referred to as the
Owner of the Customs Warehouse, represented by the head of
“Premuita” Raimundas Galinauskas, and a foreign

Uždaroji akcinė bendrovė “PREMUITA“, į/k 123958422, Kirtimų
69,Vilnius, (toliau - muitinės sandėlio savininkas), atstovaujama direktoriaus Raimundo Galinausko, ir asmuo, turintis teisę
disponuoti numatomomis saugoti muitinės sandėlyje prekėmis,
(toliau va-dinamas disponentas), atstovaujama direktoriaus

, authorised to
placed
in
the

dispose
customs

the goods
warehouse,

intended to
represented

be
by

, hereinafter referred to as the Customer, according to
Commis-sion Regulation (EEC) No. 2454/93, setting down the
provisions of implementing the Community Customs (as
lastly amended by Regulation (EC) No. 530/2013 and other
legal acts), have concluded the following Contract regarding
the storage of the Customer’s goods in the customs
warehouse (hereinafter re-ferred to as Contract):
I. SUBJECT OF THE CONTRACT
1.1 The Customer shall dispose the Owner of the Customs
Warehouse the goods for storing in the customs warehouse
and authorise him to execute activities authorised by customs
proce-dures, set out in the section 5.2 of the present Contract.
1.2 The goods will be placed in the category “A”
warehouse, located Kirtimu Str.69,Vilnius., Lithuania.
II. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES
2. The Customs Warehouse Owner shall undertake:
2.1 Store the goods disposed by the Customer in the customs
warehouse;
2.2 Inform the Customer of the working hours and working order of the customs warehouse;
2.3 Establish the appropriate conditions necessary for the Customer to dispose the goods stored in the customs warehouse;
2.4 Establish the conditions necessary for the Customer to inspect the goods disposed by him and stored in the customs warehouse;
2.5 Carry out standard operations of handling the goods stored
in the customs warehouse, established in the customs warehouse
establishment licence according to the law acts, or to establish
the conditions necessary for the Customer to carry out the said
operations;
2.6 Allow the Customer to take the goods from the customs
warehouse for performing standard operations of handling according to the legal acts, if it is established in the customs warehouse establishment licence that some standard operations of
handling the goods can be carried out by taking out the goods for
a time from the customs warehouse;
2.7 If necessary, allow the Customer to take samples of the
goods after they are declared according to the established order
and appropriate customs formalities to be carried out;
Inform the Customer about suspending or terminating the operation of customs warehouse by the decision of authorized customs
authority by giving 10 days’ prior written notice;
2.1 Carry out the duties of the Owner of Customs Warehouse,
associated with the storing of goods disposed by Customer (except the storage duties carried out by Customer himself), according to the requirements of the law acts;
2.2 Carry out the liabilities associated with the temporary storing
of goods disposed by Customer (given that the Customer makes a
request to store temporarily the goods he is authorized to dispose
in the customs warehouse);
2.3 Move the goods to a different custom warehouse if requested by the Customer
2.4 Execute activities authorised by customs procedures, set out
in the section 5.2 of the present Contract.
3. The Customer shall undertake:
3.1 Submit to the Owner of Customs Warehouse documents and
information necessary for accounting the goods stored in the customs warehouse he is authorized to dispose and for executing
other contractual arrangements;
3.2 Bring in the goods that will be placed in the customs warehouse in a regular packing (the package has to be durable and
firmly protect the goods from damage while unloading, storing
and transporting them);
3.3 Inform the Owner of the Customs Warehouse of bringing in
and out of the goods by giving 24 hours’ prior notice;
3.4 Follow the provisions set out in the legal acts regulating the
activities and working order of customs warehouse;
3.5 Give a warranty for the goods stored in the customs warehouse for the amount not less than total amount of import duties

, (toliau -disponentas), vadovaudamiesi 1993 m. lie-pos 2 d.
Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiu Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės
kodeksą, įgyvendinimo nuostatais (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 birželio 10 d. ,reglamentu (ES) Nr.
530/2013) bei kitais teisės aktais, sudarė šią Prekių saugojimo
muitinės sandėlyje sutartį (toliau – Sutartis):
I. SUTARTIES DALYKAS
1.1 Disponentas perduoda muitinės sandėlio savininkui saugoti
muitinės sandėlyje prekes, kuriomis jis turi teisę disponuoti, ir
įgalioja jį atlikti su jomis Sutarties 5.2 punkte nurodytus muitinės sankcionuotus veiksmus.
1.2 Disponento perduotos prekės saugomos “A” tipo muitinės
II.sandėlyje, esančiame Kirtimų g.69,Vilniuje
II ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖ
2. Muitinės sandėlio savininkas įsipareigoja:
1.1 saugoti muitinės sandėlyje disponento perduotas prekes;
1.2 supažindinti disponentą su muitinės sandėlio darbo grafiku
ir tvarka;
1.3 sudaryti disponentui tinkamas sąlygas disponuoti muitinės
sandėlyje saugomomis prekėmis;
1.4 sudaryti sąlygas disponentui apžiūrėti jo perduotas ir muitinės sandėlyje saugomas prekes;
1.5 teisės aktų nustatyta tvarka atlikti įprastines muitinės
sandėlyje saugomų prekių tvarkymo operacijas, nurodytas
muitinės sandėlio steigimo leidime, arba sudaryti sąlygas jas
atlikti disponentui;
1.6 teisės aktų nustatyta tvarka leisti disponentui laikinai
išgabenti prekes iš muitinės sandėlio įprastinėms tvarkymo operacijoms atlikti, jeigu muitinės sandėlio steigimo leidime nurodyta, kad tam tikras įprastines prekių tvarkymo operacijas galima atlikti laikinai išgabenant prekes iš muitinės sandėlio;
1.7 leisti disponentui prireikus paimti muitinės sandėlyje saugomų prekių pavyzdžius (mėginius), teisės aktų nustatyta tvarka juos deklaruojant ir pateikiant muitiniam įforminimui;
įgaliotai muitinės įstaigai teisės aktų nustatyta tvarka priėmus
sprendimą dėl muitinės sandėlio veiklos sustabdymo arba nutraukimo ne vėliau kaip per 10 dienų raštu informuoti apie tai
disponentą;
2.3 vykdyti teisės aktų nustatytas muitinės sandėlio savininko prievoles, susijusias su disponento perduotomis saugoti
prekėmis (išskyrus saugotojo prievoles, jeigu jas vykdo pats disponentas);
2.4 vykdyti įsipareigojimus, susijusius su disponento perduotų
saugoti prekių laikinu saugojimu (jeigu disponentas pageidauja
prekes, kuriomis jis turi teisę disponuoti, laikinai saugoti muitinės sandėlyje);
2.5 disponento pageidavimu perkelti jo perduotas saugoti prekes į kitą muitinės sandėlį;
2.6 atlikti su muitinės sandėlyje saugomomis prekėmis Sutarties 5.2 punkte nurodytus muitinės sankcionuotus veiksmus.
3. Disponentas įsipareigoja:
3.1 pateikti muitinės sandėlio savininkui dokumentus ir informaciją, reikalingus muitinės sandėlyje saugomų prekių, kuriomis jis turi teisę disponuoti, apskaitai vesti ir kitiems sutartiniams įsipareigojimams vykdyti;
3.2 prekes, pageidaujamas saugoti muitinės sandėlyje, pateikti tvarkingai įpakuotas (įpakavimas turi būti pakankamai patvarus ir patikimai apsaugoti prekes nuo pažeidimų jas kraunant,
saugant arba transportuojant);
3.3 prieš 24 val. pranešti muitinės sandėlio savininkui apie prekių atvežimą į muitinės sandėlį ir/arba išvežimą iš jo;
3.4 laikytis muitinės sandėlio veiklą reglamentuojančių teisės
aktų ir jo darbo tvarkos;
3.5 už prekių saugojimą muitinės sandėlyje pateikti garantiją,
ne mažesnę už importo muitų ir mokesčių sumą, nustatytą už

and taxes, liable for the disposed stored goods (given that Customer undertakes the liabilities of the goods keeper or in the case
such requirements are set by the Owner of Customs Warehouse);
3.6 Inform the Owner of Customs Warehouse by written notice
before the disposal of the Community goods for storage in the
customs warehouse about the customs clearance condition of the
said goods, their destination and the intention of storing them in
the customs warehouse;
3.7 Inform the Owner of Customs Warehouse by giving 48 hours’
prior notice by phone or verbally about the standard operations of
handling the goods requested to carry out in the customs warehouse and determined in the customs warehouse establishment
licence;
3.7 Inform the Owner of Customs Warehouse by giving 48 hours’
prior notice by phone or verbally about the intended temporary
taking out of the goods for executing the standard operations of
handling, if it is provided in the customs warehouse establishment
licence that some standard operations of handling the goods can
be carried out by taking out the goods for a time from the customs warehouse;
3.8 Reimburse to the Owner of Customs Warehouse the loss
associated with shipping, transporting and storing the disposed
goods stored in the customs warehouse, if the said goods are restrained or confiscated by the customs at Customers fault;
3.9 Take out the goods disposed by the Customer and stored
temporarily in the customs warehouse until the end of the temporary storage period;
3.10 In the event of suspending or terminating the operation of
customs warehouse by the decision of authorized customs authority, the Customer shall take out the goods stored in the customs
warehouse which he is authorized to dispose, from the said warehouse within the period of 30 days after receiving the notice from
the Owner of the Customs Warehouse about the termination of
activities of the customs warehouse.
4.The Owner of the Customs Warehouse shall have the right :
4.1 Refuse to accept the goods for storing in the customs warehouse if they do not comply with the requirements of sections
4.1-4.5 of the present Contract;
4.2 Submit the goods disposed by Customer and stored in the
customs warehouse for the actions authorized by customs procedures, if the Customer fails to comply with the requirements listed
in sections 4.10 or 4.11 of the present Contract;
4.3 Before accepting the Community goods disposed by the
Customer for storage in the customs warehouse require that the
Customer or his authorized representative shall submit the information by written notice about the customs clearance condition of
the said goods, their destination and the intention of storing them
in the customs warehouse;
4.4 Suspend the issue of goods disposed for storage by the Customer from the customs warehouse until the full payment for the
services rendered by the Owner of the Customs Warehouse, if the
Customer is indebted for the said services or at least once has
failed to make a payment in time;
4.5 Refuse to issue the goods disposed by the Customer from
the customs warehouse, if the validity of customs warehouse establishment licence is terminated according the order determinated by the acts of law.
4. The Customer shall have the right:
5.1 Inspect the goods disposed by him and stored in the customs warehouse;
5.2 If necessary, take samples of the goods disposed by him and
stored in the customs warehouse after they are declared according to the established order and appropriate customs formalities
have been carried out;
5.2 Carry out standard operations of handling the goods disposed by him and stored in the customs warehouse, determined
in the customs warehouse establishment licence;
5.3 Transfer all his disposed goods stored in the customs warehouse to the state ownership or destroy the said goods under the
supervision of the customs (for his account or for account of the
other concerned person);
5.4 Change the owner (recipient) of the goods stored in compliance with the customs storing procedure or temporarily according
the acts of law;
5.6 Submit the goods disposed by the Customer and stored in
the customs warehouse in order to execute the selected actions
authorised by customs procedures.
III. PROCEDURE FOR ACCEPTANCE AND ISSUANCE OF GOODS

5.5 The goods to be placed in the customs warehouse and
issued from it shall be registered in the appropriate accounting
documentation.
5.6 In the event of mismatch in the sort, amount, or other
properties of goods defined in the waybill or in any other documents supplied with the goods, the act of acceptation of goods

perduotas saugoti prekes (jeigu disponentas prisiima saugotojo
įsipareigojimus arba jeigu to reikalauja muitinės sandėlio savininkas);
3.6 prieš perduodamas muitinės sandėlyje saugoti Bendrijos
prekes, raštu informuoti muitinės sandėlio savininką apie šių
prekių muitinį statusą, paskirtį ir jų saugojimo muitinės sandėlyje tikslą;
3.7 apie pageidaujamas muitinės sandėlyje atlikti įprastines
prekių tvarkymo operacijas, nurodytas muitinės sandėlio steigimo leidime, telefonu ar žodžiu informuoti muitinės sandėlio savininką ne vėliau kaip prieš 48 val. iki jų atlikimo pradžios;
3.8 apie numatomą laikiną prekių išgabenimą iš muitinės
sandėlio įprastinėms jų tvarkymo operacijoms atlikti, jeigu muitinės sandėlio steigimo leidime nurodyta, kad tam tikras įprastines tvarkymo operacijas numatoma atlikti laikinai išgabenant
prekes iš muitinės sandėlio, žodžiu informuoti muitinės sandėlio
savininką ne vėliau kaip prieš 48 val. iki prekių išgabenimo;
3.9 dėl jo kaltės muitinei sulaikius arba konfiskavus muitinės
sandėlyje saugomas jo perduotas prekes, atlyginti muitinės
sandėlio savininkui nuostolius, susijusius su šių prekių krovimu,
transportavimu ir saugojimu;
3.10 muitinės sandėlyje laikinai saugomas disponento perduotas prekes išgabenti iš muitinės sandėlio iki jų laikino saugojimo
laikotarpio pabaigos;
3.11 įgaliotai muitinės įstaigai teisės aktų nustatyta tvarka
priėmus sprendimą nutraukti muitinės sandėlio veiklą, išgabenti
jame saugomas prekes, kuriomis jis turi teisę disponuoti, iš šio
sandėlio per 30 dienų nuo muitinės sandėlio savininko pranešimo apie muitinės sandėlio veiklos nutraukimą gavimo dienos.
4. Muitinės sandėlio savininkas turi teisę:
4.1 nepriimti saugoti muitinės sandėlyje disponento perduodamų prekių, jeigu jos pateiktos nesilaikant Sutarties 4.1–
4.5 punktų reikalavimų;
4.2 pateikti muitinės sandėlyje saugomas disponento perduotas prekes muitinės sankcionuotiems veiksmams, jeigu disponentas nesilaiko Sutarties 4.10 arba 4.11 punktų reikalavimų;
4.3 priimdamas į muitinės sandėlį saugoti disponento perduotas Bendrijos prekes, reikalauti disponento ar jo įgalioto asmens
raštu pateikti informaciją apie šių prekių muitinį statusą, paskirtį
ir jų saugojimo muitinės sandėlyje tikslą;
4.4 sustabdyti, iki visiško atsiskaitymo už muitinės sandėlio
savininko suteiktas paslaugas, disponento perduotų saugoti prekių išdavimą iš muitinės sandėlio, jeigu disponentas yra skolingas už šias paslaugas arba už jas bent kartą laiku neatsiskaitė;
4.5 neišduoti disponento perduotų prekių iš muitinės sandėlio,
jeigu teisės aktų nustatyta tvarka sustabdytas jo steigimo leidimo galiojimas.
5. Disponentas turi teisę:
5.1 apžiūrėti muitinės sandėlyje saugomas jo perduotas prekes;
5.1 prireikus paimti muitinės sandėlyje saugomų jo perduotų
prekių pavyzdžius (mėginius), nustatyta tvarka juos deklaruojant ir pateikiant muitiniam įforminimui;
5.3 atlikti įprastines muitinės sandėlyje saugomų jo perduotų
prekių tvarkymo operacijas, nurodytas muitinės sandėlio steigimo leidime;
5.4 teisės aktų nustatyta tvarka perduoti visas muitinės
sandėlyje saugomas jo perduotas prekes arba jų dalį valstybės
nuosavybėn arba prižiūrint muitinei jas sunaikinti (savo arba
kito suinteresuoto asmens lėšomis);
5.5 teisės aktų nustatyta tvarka pakeisti prekių, kurioms taikoma muitinio sandėliavimo procedūra, arba laikinai saugomų
prekių savininką (gavėją);
5.6 teisės aktų nustatyta tvarka pateikti muitinės sandėlyje
saugomas jo perduotas prekes pasirinktiems muitinės sankcionuotiems veiksmams įforminti.
III. PREKIŲ PRIĖMIMO Į MUITINĖS SANDĖLĮ IR IŠDAVIMO IŠ JO TVARKA
5.7 Priimamos į muitinės sandėlį saugoti ir iš jo išduodamos
prekės registruojamos muitinės sandėlyje saugomų prekių apskaitos dokumentuose.
5.8 Prekių priėmimo į muitinės sandėlį metu nustačius, kad

shall be concluded. The act of acceptance shall be signed by the
customs official supervising the customs warehouse, the representative of the Customer or carrier and the Owner of the Customs Warehouse (or his representative).
5.7 The goods, which are stored in the customs warehouse,
shall be handed only to the person, entitled to dispose the
goods, after the customs check is executed and the customs,
shipping and other compulsory documents are formalized according to the acts of law.
IV. CONDITIONS OF PAYMENT
5.8 The Customer shall undertake to cover the costs related to
the storage and at customs warehouse and services provided by
the customs warehouse in accordance with tariffs established by
the customs warehouse (Annex 1). An invoice will be provided
to customer after all of the good are taken out of the customs
warehouse.
5.9 The contract price shall be paid in accordance with the
following conditions: i.e., within 10 days after the invoice has
been received.
V. LIABILITY OF THE PARTIES
5.10 The Owner of the Customs Warehouse shall be liable for
the loss or damage of the goods stored in the customs warehouse and for the fulfilment of liabilities provided in the Contract;
5.11 The Customer shall be liable for the failure to execute requirements of customs warehouse, regulations while placing the
goods in the customs warehouse, taking them out of the customs warehouse and disposing them in the customs warehouse.
5.12 The Owner of the Customs Warehouse shall not be liable
for the loss suffered by the Customer in the event of suspending
or terminating the operation of customs warehouse by the decision of authorized customs authority.
VI. CONDITIONS FOR EFFECT, AMENDMENT
AND TERMINATION OF THE CONTRACT
6.1 The Contract will come into effect upon the day it is signed.;
6.2 The Contract may be amended and supplemented upon
written consent of the contracting parties.
6.3 The Contract may be terminated in the event the operation
of the customs warehouse has been cancelled by decision of the
authorized customs authority in accordance with the procedure
established by law, and the goods disposed by the Customer for
storage in the customs warehouse are taken out of it within the
period determined in the section 4.11 of the present Contract or
if they are formalized executing the procedures determined in
the section 5.2 of the present Contract.
6.4 Each party may terminate the present Contract on giving a
month’ prior notice in writing to the other party.
6.5 Any disputes regarding the amendment or supplementation of the present Contract and failure to undertake the contractual obligations will be resolved in accordance with the procedure established by law.
6.6 The Contract cancels any previous agreements between
the parties regarding the matters, discussed in this Contract.
VII. LEGAL ADDRESSES AND ACCOUNTS
OF THE CONTRACTING PARTIES
Owner of the Customs Warehouse:
JSC “PREMUITA”
Kirtimu str. 69,
Vilnius, LT-02244 Lithuania
Company code 123958422
AB SEB bank
IBAN LT097044060001184597
Тел. +37068657297, факс +3705
2642488
Director
Raimundas Galinauskas
------------------------------------(signature)
A.V.

-------------------------------------------(signature)

prekių rūšis, kiekis arba kitos charakteristikos neatitinka
duomenų, nurodytų muitinės, transporto, prekybos arba kituose
prekes lydinčiuose dokumentuose, surašomas prekių priėmimo
aktas, kurį pasirašo muitinės įstaigos, prižiūrinčios muitinės
sandėlį, pareigūnas, disponento arba vežėjo atstovas ir muitinės
sandėlio savininkas (arba jo atstovas).
5.9 Prekės iš muitinės sandėlio išduodamos turinčiam teisę
jomis disponuoti asmeniui tik muitinei patikrinus ir teisės aktų
nustatyta tvarka įforminus išduodamoms prekėms muitinės,
transporto ir kitus jai privalomus pateikti dokumentus.
IV. ATSISKAITYMO TVARKA
5.10 Disponentas įsipareigoja mokėti už prekių saugojimą
muitinės sandėlyje ir kitas muitinės sandėlio paslaugas pagal
muitinės sandėlio savininko nustatytus įkainius (1.priedas). PVM
sąskaita-faktūra už prekių saugojimą išrašoma,kai disponentas
iš muitinės sandėlio išveža visas prekes.
5.11 Sutartą mokestį mokėti šiomis sąlygomis: per 10 dienų
po sąskaitos-faktūros gavimo.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.12 Muitinės sandėlio savininkas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už muitinės sandėlyje saugomų disponento perduotų
prekių praradimą ar sugadinimą ir Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą;
5.13 Disponentas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už nustatytos veiksmų, kuriuos jis atlieka padėdamas prekes į muitinės
sandėlį, paimdamas iš jo ir disponuodamas jomis muitinės
sandėlyje, tvarkos nesilaikymą.
5.14 Muitinės sandėlio savininkas neatsako už disponento nuostolius, patirtus įgaliotai muitinės įstaigai teisės aktų nustatyta
tvarka priėmus sprendimą sustabdyti arba nutraukti muitinės
sandėlio veiklą.
VI. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO
IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
6.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos;
6.2 Sutartis gali būti pakeista bei papildyta šalių rašytiniu
susitarimu.
6.3 Sutartis netenka galios, jeigu įgaliota muitinės įstaiga
teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą nutraukti muitinės sandėlio veiklą, o disponento perduotos saugoti muitinės
sandėlyje prekės iš jo išgabentos per Sutarties 4.11 punkte
nurodytą laiką arba joms įforminti Sutarties 5.2 punkte nurodyti
muitinės sankcionuoti veiksmai.
6.4 Bet kuri Sutarties šalis gali nutraukti sutartį, apie tai ne
vėliau kaip prieš mėnesį raštu pranešusi kitai šaliai.
6.5 Ginčai dėl Sutarties pakeitimo ir papildymo bei ja prisiimtų
įsipareigojimų nevykdymo sprendžiami teisės aktų nustatyta
tvarka.
6.6 Sutartis panaikina bet kokį ankstesnį susitarimą tarp šalių
klausimais, aptartais šioje Sutartyje.
VII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI
IR ATSISKAITYMO SĄSKAITOS
Muitinės sandėlio savininkas
UAB ”PREMUITA”
Kirtimų g. 69, LT-02244 Vilnius, Lietuva
Įm. kodas 123958422
A/s LT09 7044 0600 0118 4597
SEB bankas
Tel. +3705 2601765, faksas +3705
2642488
Direktorius
Raimundas Galinauskas
A. V.
------------------------------------( parašas )
A.V.

-------------------------------------------(parašas)

