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DĖL TARPTAUTINĖS PAŠTO SIUNTOS
CONCERNING INTERNATIONAL POSTAL ITEMS
Pranešame, kad Lietuvos pašto Pašto skirstymo departamente, esančiame Rodūnios kelias
9, 02034 Vilniuje, Jūsų vardu gauta pašto siunta Nr MT700044955LT iš Hondūras. Jums
adresuota siunta, vadovaujantis muitų teisės aktais, turi būti pateikta ir deklaruota muitinei.
Jūsų gautos siuntos deklaravimui trūksta dokumentų, todėl prašome pateikti: sąskaitą faktūrą
(angl. Invoice), sąskaitos apmokėjimo išrašų kopijas (bankų ar kitų mokėjimo sistemų išrašus)
ir kt.
Reikalingus dokumentus galite pateikti per Lietuvos pašto internetinę svetainę
www.post.lt/siuntupaieska, į specialų lauką suvedę siuntos numerį. Dokumentų pateikimo
formoje prašome užpildyti nurodytus laukelius. Užpildę visus laukelius, paspauskite
"Deklaruoti". Jūsų duomenys bus automatiškai pateikti AB Lietuvos pašto deklarantams. Apie
duomenų priėmimą informuosime Jūsų nurodytu el. paštu. Norėdami papildyti / patikslinti
informaciją - pakartotinai užpildykite formą ir prisekite papildomus dokumentus.
Siuntai deklaruoti reikiamus dokumentus Lietuvos pašto deklarantams galima pateikti ir el.
paštu deklarantas.ppc@post.lt* arba faksu (8 5) 210 4838.
Jei dokumentuose pateikiama ne visa prašoma informacija, trūkstamą dalį nurodykite el.
laiške. Siunčiant el. laišką "Tema" lauke (angl. Subject) prašome nurodyti siuntos gavėjo
vardą, pavardę ir siuntos numerį. Pvz., Vardenis Pavardenis, MT700044955LT.
Jei neturite ar negalite pateikti su pašto siunta susijusių dokumentų (galioja tik tuo atveju,
jei siuntėjas ir gavėjas yra fiziniai asmenys), prašome parengti, pasirašyti ir el. paštu
deklarantas.ppc@post.lt*
atsiųsti
raštą,
kurio
formą
galite
rasti
adresu
www.post.lt/dokumentai/prasymas.doc. Kartu su šiuo raštu pateikite ir siuntoje esančių daiktų
(prekių) specifikacijas (detalius aprašymus) bei nurodykite daiktų kiekį. Pavyzdžius
besisiunčiančios įmonės turi muitinei pateikti išankstinio apmokėjimo sąskaitą (angl. Proforma
Invoice).
Remiantis turima informacija ir jūsų atsiųstais dokumentais pašto siunta bus deklaruojama
muitinei. Jei bus priskaičiuota mokėtinių mokesčių, Jums el. paštu bus atsiųstas pranešimas su
informacija apie mokėtinus mokesčius. Baigus importo procedūrą siunta bus persiųsta į Jus
aptarnaujantį paštą Jums įtekti. Muitinės suskaičiuotus mokesčius galėsite apmokėti pašte
atsiimdami siuntą. Atsiimant siuntą pašte reikia pateikti asmens dokumentą.
AKTREIPKITE DĖMESĮ
Siunta Pašto skirstymo departamente bus saugoma iki 2009-03-19 (28 dienos nuo
gavimo dienos).
Dokumentuose turi būti nurodyti žemiau pateikti duomenys:
Prekių kaina
Prekių pavadinimas (-ai)
Užsakymo/siuntos numeris (Item/order number)
Siuntimo/transportavimo išlaidos (Shipping expenses)
Gavėjo vardas, pavardė ir adresas
Kontaktinis telefonas ir el.pašto adresas

PLEASE NOTE
the parcel will be stored at the Mail Sorting Department till 2009-03-19 (28 days from
day of receipt).
the following details (data) must be indicated in the documents:
the price of goods (objects);
the name of goods (objects);
item/order number;
shipping expenses (costs);
receiver’s name, surname and address;
phone number and e-mail address.

Norėdami sekti siuntos MT700044955LT judėjimą, galite mobiliuoju telefonu
nuskenuoti QR barkodą, esantį šio pranešimo viršutiniame dešiniajame kampe.

To track the movement of the parcel No. MT700044955LT on your mobile phone, you
can scan the QR code provided in the top left corner of this message.

Muitinės formalumams atlikti reikalingų dokumentų įforminimas, pašto siuntos su muitinei
reikalingais dokumentais pateikimas ir deklaravimas muitinei, kitų susijusių veiksmų atlikimas
Jums kainuos 30 (trisdešimt) litų (su PVM). Šį mokestį Jums reikės sumokėti tik tuo atveju, jei
prekes, gaunamas Jūsų pašto siuntoje, Jūsų vardu deklaruos muitinei Lietuvos paštas, ir už šias
prekes muitinė apskaičiuos muito ir (ar) kitus mokesčius už prekes, gaunamas Jūsų pašto
siuntoje. Gaunamą pašto siuntą Jūs taip pat galite deklaruoti muitinei pats arba naudodamasis
muitinės tarpininkų paslaugomis, tačiau apie tai atskiru pranešimu turite informuoti Lietuvos
paštą iš anksto. Pranešimo formą galite rasti Lietuvos pašto interneto svetainėje www.post.lt.

Performance of customs formalities, required documentation submission and declaration to
the customs and other relating actions are charged with 30 (thirty) LTL (including VAT). You
will pay the fee only if the goods contained in your parcel are subject to duties and must be
declared to the customs by declarants of AB Lietuvos paštas. You may also declare incoming
items to the customs yourself or using the services of the customs broker, but you should
inform about that AB Lietuvos paštas in advance. The notification form is available on the
website of Lithuania Post at www.post.lt.

Daugiau informacijos galite rasti internete adresu www.post.lt/duk.
Ačiū, kad naudojatės akcinės bendrovės Lietuvos pašto paslaugomis!
Iškilus neaiškumams, skambinkite telefonu 8 700 55400 darbo dienomis nuo 8.00 iki
18.00.
* El. paštas deklarantas.ppc@post.lt yra skirtas tik dokumentams priimti. Prašome šiuo adresu nesiųsti
kitokio pobūdžio laiškų, nes į juos nebus atsakyta. Jūsų el. laiško gavimą patvirtins automatiškai
generuojamas ir Jums išsiunčiamas atsakymas / pranešimas.
Pagarbiai
akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Rodūnios kelias 9,
02034 Vilnius
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This is to inform you that parcel No. MT700044955LT iš HONDURAS has been received
on your behalf at the Mail Sorting Department of AB Lietuvos paštas, located at Rodūnios
kelias 9, 02034 Vilnius. According to customs legislation the parcel addressed to you must be
submitted and declared to the customs. Some documents for the customs clearance procedure
are missing therefore please provide us with: invoice, copies of statements of account
payments (extract of bank or other payment systems).
You may submit the necessary documents via Lithuania Post’s website
www.post.lt/en/help/parcel-search/ entering the parcel number in a special field. Please fill in
the indicated fields in the document submission form. After completing all fields, click on the
button "Declare". Your data will be automatically submitted to AB Lietuvos paštas. We will
inform you about the data receipt to the indicated e-mail address. If you would like to add or
correct the information, please, recomplete the form and attach additional documents.
Also, you may submit documents necessary for the customs clearance procedure by e-mail:
deklarantas.ppc@post.lt* or via fax: (8 5) 210 4838.
If the documentation does not contain all requested information, please indicate the missing
part in your e-mail. Please specify the receiver’s name, surname and item number in the field
"Subject" of your e-mail, for example: Name Surname, MT700044955LT.
If you do not or can not provide relevant documents on the parcel (valid only if the sender
and addressee are natural persons), please prepare an official letter, the form of which you may
find on our website www.post.lt/dokumentai/prasymas.doc, sign it and e-mail to
deklarantas.ppc@post.lt*. Along with this letter, please give specifications (detailed
descriptions) of items (goods) and indicate the quantity of items. Companies sending samples
must provide a proforma invoice to the customs in the e-mail.
Based on available information and documents you have sent, the parcel will be declared to
the customs. If you are to be charged with fees, we will send a message with information about
the charges by e-mail. After the import procedure is finished, the parcel will be forwarded to
the post office for delivery to you. You can pay the fees calculated by the customs at the post
office when collecting the postal item. You will need to provide an identity document when
collecting item at the post office.

For more information please visit www.post.lt/duk.
Thank you for using the services of AB Lietuvos paštas!
In case of doubt, please call 8 700 55400 on weekdays from 8.00 till 18.00.

* E-mail deklarantas.ppc@post.lt is intended only for the receipt of documents, please do not send any
other inquiries (no answers will be sent). Receipt confirmation will be automatically send to you.
Best regards,
AB Lietuvos paštas

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 121215587
PVM mokėtojo kodas LT212155811

