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Sveiki,
Kas svarbiau – geras klausimas ar geras atsakymas? Neatsakysiu, tačiau ačiū naujai startavusių 
internetinių Atstovo muitinėje kursų dalyviui už gerą klausimą „Ar muitinės formalumai ir kitose šalyse 
tokie patys?“. Šia tema savo asmenine patirtimi dalinasi dvi kursų lektorės – Monika Bielskienė ir Milda 
Stravinskė, įžangoje pabrėždamos, kad muitų teisė, visų pirma, yra tarptautinės prekybos „palydovė“, tad 
tarptautinis kontekstas ir tarptautinis bendradarbiavimas, bendrų taisyklių, susitarimų ir požiūrių paieška 
yra neišvengiami. 

Kovą prisiminėme „senus“ laikus, nes dėl muitinės sistemų griūties teko dirbti „popieriniu“ būdu. 
Geroji pusė – įvertinome, kaip sistemos palengvino ir pakeitė darbą! Apie vieną iš tokių naudingų 
muitinės sistemų, skirtų muitinės mokesčių apskaitai ir kontrolei, rašo Muitinės departamento Mokesčių 
administravimo skyriaus specialistai. Šio skyriaus specialistams taip pat dėkojame už atsakymą į klausimą, 
kokiais atvejais yra galimybė susigrąžinti importo mokesčius, jeigu importuota prekė yra eksportuojama.

Mėgstantiems skaityti teismų praktiką – trijų įdomių bylų apžvalgos. Dažnai ginčų objektu tampančia 
prekių klasifikavimo tema ir gana reta administracinių nuobaudų taikymo dėl apribojimų ir draudimų 
pažeidimo tema. Pastarosios bylos apžvalgoje be kita ko aptariama, kuomet atsakomybė kyla būtent 
muitinės tarpininkui. 

Ir tai dar ne viskas! Rasite teisines aktualijas. Sužinosite, ar grąžinant ES lengvatinės kilmės prekes iš 
Jungtinės Karalystės galima pasinaudoti muito lengvata. Bei pateiktas atsakymas į klausimą: “Kas gali 
atstovauti muitinei tikrinant prekes?”.

Įdomaus ir naudingo skaitymo!

Enrika Naujokė 

Redaktorės žodis

https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai


4 2021 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos

2021 kovas, Nr. 94

TEISINĖ IR KITOS AKTUALIJOS

LR teisinės aktualijos: kovas 2021

Adobe Stock

Kovo mėnesį aktualijų temos: cheminės medžiagos (REACH), vakcinų eksporto leidimai, kovai 
su Covid skirtų medicinos prekių siuntų deklaravimas, prekių gabenamų vykdant karinę veiklą 
deklaravimas (NATO 302-oji forma arba ES 302-oji forma), dokumentų nacionalinių kodų sąrašas, 
galutinio vartojimo procedūra, įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimas ir daugiau!

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2021.03.17 nutarimu Nr. 163 nutarta pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 687 
„Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, 
iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos 
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/
EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio Direktyvas 
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo“ ir jį išdėstyti nauja 
redakcija. Nutarimas įsigalioja 2021.03.23.

2021.03.03 nutarimu Nr. 137 nutarta įgyvendinant 2021 m. sausio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 
2021/111, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, ir atsižvelgdama į 2015 m. 
kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/479 dėl bendrų eksporto taisyklių 5 ir 6 straipsnius:

1. Paskirti Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsakinga 
už Reglamente (ES) 2021/111 ar kituose pagal Reglamento (ES) 2015/479 5 ir 6 straipsnius priimtuose ir po 
Reglamento (ES) 2021/111 laikino galiojimo pabaigos taikomuose Komisijos reglamentuose kompetentingai 
institucijai nurodytų funkcijų vykdymą.

2. Pavesti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui, suderinus su Muitinės departamentu prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos, nustatyti Reglamente (ES) 2021/111 ar kituose pagal Reglamento (ES) 
2015/479 5 ir 6 straipsnius priimtuose ir po Reglamento (ES) 2021/111 laikino galiojimo pabaigos taikomuose 
Komisijos reglamentuose nurodytų eksporto leidimų išdavimo tvarką.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas netenka galios tą dieną, kai panaikinamas Reglamente (ES) 2021/111 ar kituose 
pagal Reglamento (ES) 2015/479 5 ir 6 straipsnius priimtuose ir po Reglamento (ES) 2021/111 laikino galiojimo 
pabaigos taikomuose Komisijos reglamentuose nustatytas reikalavimas eksportuoti juose nurodytas prekes tik 
pagal eksporto leidimą.

Nutarimas įsigalioja 2021.03.06.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d45f32a08b0811eb9fecb5ecd3bd711c
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Muitinės departamentas

2021.03.26 įsakymu Nr. 1B-193 patvirtintos Vykdant karinę veiklą gabenamų ar naudojamų prekių, kurioms 
įforminama NATO 302-oji forma arba ES 302-oji forma, deklaravimo, muitinio įforminimo ir tikrinimo taisyklės. 
Pripažintas netekusiu galios Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 
1B-312 „Dėl Krovinių, deklaruojamų su 302 forma, muitinio įforminimo ir tikrinimo instrukcijos patvirtinimo“. Įsakymas 
įsigalioja 2021.03.31.

2021.03.24 įsakymu Nr. 1B-188 pakeistas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. 
įsakymas Nr. 1B-271 „Dėl muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarkos“. Vienas 
pakeitimų:„1.6. kai į šiuo įsakymu patvirtintą Medicininės paskirties prekių, būtinų kovai su COVID-19 pandemija, 
sąrašą įtrauktų prekių siuntos pristatomos dalimis ir jas būtina skubos tvarka pristatyti gavėjams, suinteresuotam 
asmeniui leidžiama pateikti laikinojo saugojimo deklaraciją, kurioje nurodytas visas numatomas pristatyti prekių 
kiekis. Tokiais atvejais pagal SMK 171 straipsnį pateikta muitinės deklaracija, vadovaujantis 2015 m. lapkričio 24 
d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo 
taisyklės (toliau – SMK įgyvendinimo aktas) 192 straipsniu, laikoma laikinojo saugojimo deklaracija. Pristatyti prekių 
kiekiai po jų pateikimo muitinei nedelsiant išleidžiami, registruojant jų laikinojo saugojimo pabaigą;“. Įsakymas 
įsigalioja 2021.03.25.

2021.03.22 įsakymu Nr. 1B-182 pripažintas netekusiu galios Kitų dokumentų, naudojamų muitinio įforminimo tikslams, 
nacionalinių kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 
1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“, 24 punktas.

2021.03.15 įsakymu Nr. 1B-155 pakeistos Galutinio vartojimo procedūros įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo 
ir priėmimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklės. Vieno pakeitimo pavyzdys: „1. Galutinio vartojimo procedūros 
įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo ir priėmimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklės (toliau – Taisyklės) 
reglamentuoja galutinio vartojimo procedūros įvykdymo dokumento, nurodyto 2015 m. liepos 28 d. Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 
papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (toliau – 
Reglamentas (ES) 2015/2446), 175 straipsnio 1 dalyje, pildymo, pateikimo ir priėmimo Lietuvos Respublikos muitinėje 
tvarką, taikomą, kai prekėms įforminta galutinio vartojimo procedūra pripažįstama įvykdyta ir muitinės priežiūra 
baigiama pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas 
Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 952/2013), 215 ir 254 straipsnius.“. Įsakymas įsigalioja 
2021.03.17

2021.03.12 įsakymu Nr. 1B-148 pakeistas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. 
įsakymas Nr. 1B-202 „Dėl Įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, 
susijusios su įvežimo bendrosios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija. 
Įsakymu patvirtintos Įvežimo bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio pateikimo, priėmimo ir kitos 
elektroninės informacijos, susijusios su įvežimo bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio apdorojimu, 
mainų taisyklės. Taip pat nustatyta, kad tais atvejais, kai pagal Reglamento (ES) 2015/2447 183 straipsnio 1 dalies 
b punkto antrą įtrauką ir c punktą skubių siuntų vežėjai ir pašto paslaugų teikėjai privalo pateikti Reglamento (ES) 
2015/2446 106 straipsnio 2 dalyje nurodytą minimalų duomenų rinkinį ir kai Reglamento (ES) 2015/2447 183 straipsnio 
2 dalyje nurodyta pirmoji įvežimo muitinės įstaiga veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje, pirmiau minėto duomenų 
rinkinio leidžiama nepateikti nuo 2021 m. kovo 15 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Įsakymas įsigalioja 2021.03.13.

2021.03.10 įsakymu Nr. 1B-144 pakeistas Muitinės įstaigų klasifikatorius, patvirtintas Muitinės departamento 
generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“, 
ir 2.16 papunkčio skiltis „Muitinės įstaigos atliekamos funkcijos“ išdėstyta taip: „DEP DES EIN ENT REG“. Įsakymas 
įsigalioja 2021.03.15.

2021.03.21 įsakymu Nr. 1B-130 pakeistos Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos Muitinės 
departamento generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų 
teikimo taisyklių patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae0d1800913511eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/34ce0ee08c9411eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1cf391b08af411eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/65369570864a11eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50915c20830911eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43f24ba0818811eb9601893677bfd7d8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/52ed46b07c2811eb9601893677bfd7d8
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ES aktualijos: kovas 2021

Photo by Maria Prczybilla on Unsplash

Kai kurios naujienų kovą (iki 26 d.): KN paaiškinimų subpozicijoms 8543 70 90, 9506 69 90 
ir dėl antistresinių kamuoliukų pakeitimai; reglamentai dėl tam tikrų prekių klasifikavimo - 
elektromechaninis prietaisas, skirtas asmens odos priežiūrai, kameros objektyvo laikiklis ir vaizdo 
stebėjimo sistemos įrašymo įrenginys; tvarkos, kuria vakcinas nuo COVID-19 ir joms gaminti 
naudojamas veikliąsias medžiagas leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, konkrečios 
taikymo nuostatos; pranešimas įmonėms, ketinančioms į ES importuoti arba iš jos eksportuoti 
ozono sluoksnį ardančių kontroliuojamų medžiagų.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/es-aktualijos-kovas-2021
https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Muitinės mokesčių 
apskaitos ir kontrolės 

informacinė sistema 
(MAKIS). Naujas 
funkcionalumas!

 Kristina Boičukė
Vyriausioji specialistė

Mokesčių administravimo skyrius 
Muitinės departamentas

Paulius Bindokas  
Vyriausiasis specialistas

Mokesčių administravimo skyrius 
Muitinės departamentas

Muitinės mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinė sistema (toliau - MAKIS) – tai realaus laiko 
režimu veikiantis centralizuotas Integruotos muitinės informacinės sistemos posistemis. MAKIS 
paskirtis – teisingai ir laiku apskaityti visus muitinės mokesčių mokėtojų mokestinius įsipareigojimus 
muitinei, įplaukas, mokesčių mokėtojams grąžintinas sumas ir įsipareigojimus Valstybės iždui. 
Sistemoje realiu laiku automatiškai registruojami muitinės deklaracijose apskaičiuoti mokesčiai 
ir įplaukos į muitinės surenkamąsias sąskaitas bankuose. MAKIS sukurta ir pradėta naudoti 
Lietuvai stojant į Europos Sąjungą (2004-05-01). Sistema nuolat vystoma atsižvelgiant į naujus 
teisės aktų reikalavimus ir atsirandančius muitinės veiklos poreikius.

Naujas funkcionalumas. Kaip pradėti naudotis?

Iš MAKIS, naudojant MAKIS paslaugų portalą (toliau - Portalas), kuris yra pasiekiamas adresu https://makis.lrmuitine.
lt, mokesčių mokėtojams teikiama informacija apie jų mokestinį balansą, įsiskolinimus muitinei ir mokėtinas sumas, 
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įskaitomą pridėtinės vertės mokestį, mokestinių prievolių išieškojimo būklę ir 
kitus muitinės mokesčių mokėtojams aktualius sistemoje esančius duomenis. Mokesčių mokėtojai turi galimybę per 
Portalą pateikti prašymus, susijusius su muitinės administruojamais mokesčiais. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Portale 
įgyvendinta galimybė mokesčių mokėtojui, gavus atsakymą į užklausą apie jo mokestinį balansą, mygtuko „Mokėti“ 
paspaudimu atlikti mokėtinos sumos ar jos dalies sumokėjimą elektroninėje erdvėje per Valstybės informacinių išteklių 
sąveikumo platformą (toliau – VIISP). VIISP naudojamas apmokėjimo protokolas apjungia įvairius mokėjimo būdus, o 
informacija apie įvykdytą apmokėjimą  gaunama iš karto, tiek darbo, tiek šventinėmis dienomis, todėl yra pranašesnė 
už paprasto bankinio pavedimo atlikimą. Vieno apmokėjimo kaina yra 28 centai, ją renka VIISP tarpininkas.

Klientai, norintys pradėti naudotis Portalo paslaugomis, turi užsiregistruoti muitinės elektroninių paslaugų gavėju 
Lietuvos muitinės bendro naudotojų valdymo portale (toliau - BAP) adresu https://bap.lrmuitine.lt. BAP pagrindiniame 
puslapyje rasite naudotojo vadovą ir taisykles, kuriais vadovaujantis atliksite visus registravimosi žingsnius. Kilus 
klausimams, visada galite kreiptis pagalbos bendraisiais Lietuvos Respublikos muitinės IT paslaugų centro kontaktais: 
tel. 8 5 236 2302 ir el. pašto adresu itpc@lrmuitine.lt. Jei jau esate užsiregistravęs BAP, jums teisės naudoti Portalu 
yra suteiktos automatiškai, todėl jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia ir prie Portalo galite jungtis iškart.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 1B-649 „Dėl užklausų ir prašymų, 
susijusių su Lietuvos Respublikos muitinės administruojamais mokesčiais, teikimo ir muitinės administruojamų 
mokesčių sumokėjimo per Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos paslaugų portalą taisyklių 
patvirtinimo“ reglamentuoja užklausų mokesčių duomenims ir prašymų administracinėms paslaugoms, susijusioms 
su muitinės administruojamais mokesčiais, gauti teikimo ir muitinės administruojamų mokesčių sumokėjimo per 
Portalą tvarką.

Detali MAKIS paslaugų portalo naudojimosi instrukcija (Naudotojo vadovas) ir kita aktuali informacija pateikiama 
Portalo pagrindinio puslapio viršuje paspaudus pagalbos mygtuką.

https://makis.lrmuitine.lt/
https://makis.lrmuitine.lt/
https://bap.lrmuitine.lt/bap-cas-app/login?service=https%3A%2F%2Fbap.lrmuitine.lt%2Fbap-app%2Flogin%2Fcas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7fd61380dd5b11eaabd5b5599dd4eebe
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Detalus Portale teikiamų paslaugų aprašymas

UŽKLAUSOS

Užklausos mokesčių duomenims gauti elektroniniu būdu yra teikiamos Portale užpildant užklausų elektronines 
formas, kaip nurodyta MAKIS paslaugų portalo naudotojo instrukcijoje. Pagal pateiktas užklausas teikiami tokie 
asmens mokesčių duomenys:

• sumokėtos įmokos per kredito įstaigą arba muitinės įgaliotam pareigūnui;
• permokų įskaitymai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau 

– VMI);
• pagal muitinės vykdomuosius dokumentus antstolių išieškotos sumos;
• mokestinis balansas;
• piniginio užstato panaudojimas;
• mokėtinos sumos ir permokos;
• apskaičiuota importo pridėtinės vertės mokesčio, kuris įskaitomas VMI;
• mokestinės nepriemokos ir jų išieškojimo būklė;
• įtrauktos į apskaitą mokestinės prievolės;
• nesumokėtų mokestinių prievolių mokėjimo terminas;
• grąžintos permokos.

PRAŠYMAI

Prašymai teikiami MAKIS paslaugų portale, užpildant prašymo elektroninę formą ir pridedant susijusius dokumentus, 
laikantis MAKIS paslaugų portalo naudotojo instrukcijos nurodymų. Prašymai, teikiami elektroniniu būdu, yra šie:

• prašymas grąžinti permoką;
• prašymas įskaityti permoką kaip piniginį užstatą;
• prašymas įskaityti permokas VMI;
• prašymas įskaityti trečiųjų asmenų sumokėtus mokesčius;
• prašymas grąžinti piniginį užstatą;
• prašymas atlyginti piniginiu užstatu mokestines nepriemokas;
• prašymas atleisti nuo priskaičiuotų delspinigių ir paskirtos baudos;
• prašymas atidėti ir išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą;
• prašymas atidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimą;
• prašymas išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą;
• prašymas pateikti pažymą dėl įsipareigojimų muitinei vykdymo;
• prašymas perduoti mokestinių nepriemokų ir permokų administravimą kitai teritorinei muitinei; 
• prašymas suteikti informaciją apie mokestinės paskolos sutarties vykdymą;
• laisvos formos prašymas.

APMOKĖJIMAS

Per MAKIS paslaugų portalą muitinės administruojamus mokesčius galima sumokėti gavus atsakymą pagal užklausą 
„Mokestinis balansas“ ir greta atsakymo į užklausą paspaudus mygtuką „Formuoti mokėjimą“. Mokėjimai vykdomi 
per Elektroninius valdžios vartus, kur pasirinkus norimą elektroninės bankininkystės sistemą, atliekamas mokėjimas.

Nauda klientams

Portalo nauda akivaizdi tiek verslui, tiek ir fiziniams asmenims. Visa MAKIS kaupiama informacija lengvai ir 
nepertraukiamai užklausų pagalba pasiekiama elektroninėmis priemonėmis, tad nereikia derintis prie teritorinių 
muitinių darbo valandų ir visą reikiamą informaciją galite gauti iškart, o duomenys pateikiami ne tik PDF, bet ir XLSX 
formatais. Visi prašymai susiję su mokesčių administravimu generuojami automatiškai iš jūsų prašymo užklausoje 
pateiktų duomenų, todėl praktiškai panaikinama klaidų galimybė. Per portalą galima apmokėti visą ar dalį įregistruotos 
mokestinės prievolės, taip pat galima atlikti išankstinį mokėjimą. Informaciją apie pavedimą muitinė gauna iš karto, 
net ir nedarbo dienomis, todėl lyginant su standartiniais bankiniais pavedimais tai daug patogesnis būdas, ypač jei 
pinigus reikia pervesti nedelsiant. Šis prievolės apmokėjimo metodas taps dar aktualesniu, kai bus panaikinta PVM 
lengvata smulkioms siuntoms.

Naudojimo rekomendacijos

Portalas pritaikytas naudotis visomis populiariausiomis naršyklėmis ir mobiliaisiais įrenginiais tiek Android, tiek iOS 
aplinkose. Prieš pradedant naudotis Portalu rekomenduotina visų pirma susipažinti su Naudotojo vadovu ir kita  tekste 
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paminėta dokumentacija. Iškilus nesklandumams ar neaiškumams, susijusiems su Portalo funkcijomis, maloniai 
prašome kreiptis į jus atstovaujančios teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus specialistus. 
Informacija ir pagalba reikalinga dėl paslaugų gavėjų registracijos ir paskyros tvarkymo teikiama bendrais Lietuvos 
Respublikos muitinės IT paslaugų centro kontaktais: tel. 8 5 236 2302 ir el. pašto adresu itpc@lrmuitine.lt.

Klientams kylančių klausimų apžvalga

Vienas iš dažniausiai užduodamų klausimų jungiantis prie MAKIS paslaugų portalo – įmonės atstovavimas. Išsamią 
instrukciją, kaip paskirti įmonės atstovus galite rasti BAP naudotojo vadove. Reikėtų pažymėti, kad registruoti naują 
paslaugų gavėją (šiuo atveju įmonę) gali tik registruotas naudotojas, todėl dažniausiu atveju, norint sukurti įmonės 
profilį ir priskirti ją atstovauti galinčius asmenis, įmonės atstovas visų pirma turi užsiregistruoti BAP patvirtindamas 
savo tapatybę (kaip fizinis asmuo) per Elektroninius valdžios vartus, o tada BAP aplinkoje užpildyti paslaugų gavėjo 
registracijos formą.  Muitinės pareigūnai, išnagrinėję ir aktyvavę registruojamos įmonės paskyrą, su Jumis susisieks 
Jūsų registracijos prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu. Sėkmingai atlikę aprašytus 
žingsnius, galėsite pasinaudoti Paslaugų gavėjo atstovų teisių tvarkymo funkcionalumu, kuris apima atstovų pridėjimą, 
atstovavimo nutraukimą, administratoriaus teisių priskyrimą, veiklos profilių priskyrimą. Priskyrus įmonės darbuotojus 
atstovauti įmonę, jie galės jungtis prie Portalo autentifikuodamiesi (kaip fiziniai asmenys) per Elektroninius valdžios 
vartus.

Jei įmonė jau registruota BAP, o ją atstovauti nori ne fizinis, o juridinis asmuo, tada tos įmonės administratorius turi 
inicijuoti delegavimo sutartį.

Jei asmuo dar nėra užsiregistravęs BAP, bet gali įmonę atstovauti VIISP platformoje, tada prie BAP jis gali jungtis, 
kaip verslo atstovas, o muitinę  visi duomenys dėl atstovavimo pasieks automatiškai.

Kitas dažnas klausimas – kokį identifikacinį lauką naudoti įmonės registravimo formoje. Pažymime, kad BAP portale 
kuriant įmonės profilį yra leidžiama pasirinktinai pateikti įmonės identifikacinius duomenis, tačiau tam, kad Portale 
nekiltų nesklandumų yra rekomeduotina užpildyti EORI kodo lauką.

Tolesnė Portalo plėtra

Portalas nuolat tobulinamas atsižvelgiant į verslo poreikius. Pastaruoju metu, gavę prašymus iš verslo atstovų, 
papildėme atsakymų į užklausas formavimą ne tik PDF, bet ir XSLX formatais. Šiais metais numatoma sudaryti 
galimybę, be jau šiuo metu naudojamų mokėjimo būdų mokestines prievoles per Portalą, apmokėti ir bankų mokėjimo 
kortelėmis. Netolimoje ateityje laukia ir daugiau patobulinimų, siekiant Portalą pritaikyti kuo patogesniam deklaracijų 
už smulkias siuntas apmokėjimo procesui. 

https://www.lcpa.lt/
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Muitų teisė: 
tarptautiškumo 

kontekstas

Mes, Milda Stravinskė ir Monika Bielskienė, susitikome pasikalbėti apie platesnį mūsų kasdienės 
su muitine susijusios veiklos kontekstą – tarptautiškumą. Juk muitų teisė, visų pirma, yra 
tarptautinės prekybos „palydovė“, tad tarptautinis kontekstas ir tarptautinis bendradarbiavimas, 
bendrų taisyklių, susitarimų ir požiūrių paieška yra neišvengiami. Nei vienas importuotojas ir 
nei viena muitinės institucija negali veikti izoliuotai. Būtinybė suderinti daugybę sferų ir interesų 
lemia gausybę tarptautinių susitarimų ir reikalavimų. Beruošdamos muitinės tarpininkų kursus, 
abi matėme poreikį šį kontekstą atskleisti savo būsimiems kolegoms o dalintis lengviausia savo 
asmenine patirtimi. Tad apie tai ir pakalbėjome.  

Monika Bielskienė  
Advokatė 

Advokatų profesinė bendrija 
“WALLESS”

Milda Stravinskė  
Projekto vadovė 

AB Lietuvos paštas

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/muitines-ir-susijusiu-reikalavimu-tarptautinis-kontekstas
https://www.customsclearance.net/lt/courses/vmi-ir-muitines-patikrinimu-santykis-ar-instituciju-isvados-gali-issiskirti
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Enrika Naujokė  
Direktorė 

UAB “Muita”

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

ES ir JK LPS: 
lengvatinė kilmė ir 
prekių grąžinimas

Pradėjus taikyti Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Karalystės (JK) lengvatinės prekybos 
susitarimą (LPS) buvo daug diskutuojama apie verslo modelį, kai prekės gabenamos iš ES į 
distribucijos centrus JK, o iš šių centrų po perpardavimo - atgal į ES. Šia tema buvo rašoma 
daugelyje aktualių straipsnių1. Dėmesys buvo skiriamas atsakymui į klausimus: Ar iš distribucijos 
centrų į ES grąžinamoms ES lengvatinės kilmės prekėms gali būti taikomos tarifų lengvatos, jei JK 
tos prekės niekaip nėra pakeistos? Jeigu tokios galimybės nėra - kokiomis kitomis galimybėmis 
galima pasinaudoti siekiant mokėti mažiau muito?

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/es-ir-jk-lps-lengvatine-kilme-ir-prekiu-grazinimas
https://www.customsclearance.net/lt/courses/es-jk-susitarimas-kaip-pasinaudoti-0-muitais
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Evelina Liaubaitė
Teisininkė 

APB “AAA Law”

TEISMŲ PRAKTIKA

Biuro mašina ar 
tikrinimo įrankis?

Ar banknotų tikrintuvas priskirtinas prie biuro mašinų ar prie matavimo arba tikrinimo įrankių? 
Situacija įdomi tuo, kad dėl tapačių prekių buvo priimti du privalomosios tarifinės informacijos 
(toliau – PTI) sprendimai – pagal vieną iš jų ši prekė priskirta kombinuotosios nomenklatūros 
(KN) 8472 kodui, t.y. biuro mašinoms, pagal antrąjį – KN 9031 kodui, t.y. matavimo arba tikrinimo 
įrankiams. Komisija įgyvendinimo reglamentu suklasifikavo prekę KN 8472 kodu. Ar toks 
klasifikavimas teisingas ir galiojantis? Į klausimą atsakė ir išaiškinimą pateikė Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas (toliau – ESTT). 

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/biuro-masina-ar-tikrinimo-irankis
https://www.customsclearance.net/lt/courses/atstovavimas-muitineje-es
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Dr. Gediminas Valantiejus
Advokatas 

Advokatų profesinė bendrija “iLAW”

TEISMŲ PRAKTIKA

Prekių klasifikavimo 
teisingumo 
įrodinėjimo 

procedūriniai 
klausimai

Tinkamo ir teisingo prekių tarifinio klasifikavimo užtikrinimas yra aktuali praktinė problema. Būtent 
netikslus prekių suklasifikavimas pagal ES Kombinuotąją Nomenklatūrą labai dažnai yra viena 
pagrindinių mokestinių ginčų su muitine priežasčių. Verslo subjektams, susidūrus su tokiomis 
situacijomis, kai siekiama ginčyti muitinės sprendimus dėl atlikto prekių klasifikavimo peržiūrėjimo, 
yra labai svarbu žinoti kokios yra jų procedūrinės teisės teikti reikiamus naujus įrodymus dėl 
klasifikavimo teisingumo bei reikalauti muitinės atlikti papildomus tikrinimo veiksmus. Atsižvelgiant 
į tai, straipsnyje, pasitelkdami naujausią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką 
mokestinių ginčų bylose, apžvelgiame minėtus klausimus ir dėl jų pateiktus teismo išaiškinimus.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/courses/administracine-atsakomybe-uz-muitu-muitines-teises-aktu-pazeidimus-atskiros-nusizengimu-rusys-v-dalis
https://www.customsclearance.net/lt/articles/prekiu-klasifikavimo-teisingumo-irodinejimo-proceduriniai-klausimai
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TEISMŲ PRAKTIKA

Administracinė 
atsakomybė už 
prekių, kurioms 

nustatyti apribojimai 
ar draudimai, 

gabenimo tvarkos 
pažeidimus

Tarptautinės prekybos praktikoje neretai tenka susidurti su situacijomis, kai į ES bei Lietuvos 
Respublikos muitų teritoriją tenka įvežti ar iš jos išvežti prekes, kurių importui, eksportui ar tranzitui 
taikomi papildomai apribojimai, draudimai arba specialus režimas (gabenimas leidžiamas tik 
turint galiojantį leidimą, licenciją ar kitą dokumentą). Praktiniu požiūriu tokiais atvejais dažnai 
kyla klausimas kas ir kada atsako (administracine tvarka) už tokių prekių gabenimo pažeidimus 
muitinėje bei kuomet atsakomybė kyla būtent muitinės tarpininkui? Straipsnyje, pasitelkiant 
naujausią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (2021 m.), siekiama atsakyti į visus šiuos 
klausimus bei pateikiamos rekomendacijos, leidžiančios mažinti bei valdyti atsakomybės taikymo 
rizikas.

Dr. Gediminas Valantiejus
Advokatas 

Advokatų profesinė bendrija “iLAW”

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/administracine-atsakomybe-uz-prekiu-kurioms-nustatyti-apribojimai-ar-draudimai-gabenimo-tvarkos-pazeidimus
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KLAUSIMAI - ATSAKYMAI

Atstovavimas muitinei tikrinant prekes
Esame muitinės tarpininkų įmonė. Susiduriame su problema, kad forminant muitinės deklaracijas 
centralizuotos sistemos principu (pavyzdžiui, deklaracija forminama Klaipėdoje, o prekių pateikimo 
vieta yra Vilnius) prekių tikrinimo atveju (raudonas kanalas) kartais reikalaujama, kad prekių 
tikrinime privalomai dalyvautų muitinės tarpininko įmonės darbuotojas. Kadangi vykti į kitą miestą 
būtų didelės laiko ir kaštų sąnaudos, ar galima įgalioti tikrinime atstovauti kitą asmenį (pavyzdžiui, 
vairuotoją)?

Importo mokesčių grąžinimo atvejai
Ar yra galimybė susigrąžinti importo mokesčius, jeigu importuota prekė yra eksportuojama? 
Pavyzdžiui, Lietuvos įmonė importuoja prekes iš Kinijos (išleidžia į laisvą apyvartą). Po kelių 
mėnesių susiklosto taip, kad parduoda jas (niekaip nepakeistas) įmonei Šveicarijoje ir eksportuoja. 
Ar tokiu atveju Lietuvos įmonė galėtų kreiptis dėl importo mokesčių sugrąžinimo? Nes prekės 
buvo eksportuotos, o pati įmonė, jeigu būtų numačiusi iš anksto, kad susiklostys tokia situacija, 
būtų neišleidusi prekių į laisvą apyvartą, o padėjusi jas į muitinės sandėlį.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/atstovavimas-muitinei-tikrinant-prekes
https://www.customsclearance.net/lt/articles/importo-mokesciu-grazinimas-po-prekiu-isleidimo
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-tarifinis-klasifikavimas-pazengusiems-iii-dalis


Informacija apie leidinį
„Muitų teisė praktikams“ leidžiamas kartą per mėnesį, iki sekančio mėnesio 5 d. Leidėjas 
UAB „Muita“, tel. +370 46 257150, el. p. muita@muita.lt. 

Redakcinės kolegijos nariai: Enrika Naujokė, UAB „Muita“ direktorė; dr. Gediminas Valantiejus, 
APB “iLAW” advokatas, Mykolo Romerio universiteto lektorius, vyr. mokslo darbuotojas; 
Milda Stravinskė, Muitinės praktikų asociacijos valdybos narė; Monika Bielskienė, APB 
„WALLESS“ advokatė.

Skaitytojų klausimai
Nerandate informacijos ar atsakymo 
į klausimą? Susisiekite su mumis! 
Paruošime atsakymą ir publikuosime 
artimiausiuose leidinio numeriuose.

Bendradarbiavimas
Norite leidinyje paskelbti savo 
straipsnį ar pranešimą? Susisiekite 
su mumis! Mielai aptarsime ben-
dradarbiavimo galimybes ir sąlygas.

Prenumerata
Domina nacionalinių muitų teisės aktų pakeitimų apžvalga? Paskaitytumėte ir vieną kitą straipsnį? Prenumeruokite 
nemokamą leidinio versiją, siunčiamą el. paštu pdf formatu. 

Jeigu norite skaityti pilną leidinio turinį, įsigykite metinę „Muitų teisė praktikams“ prenumeratą (mokamą 
leidinio versiją). Jums bus ne tik siunčiamas leidinys pdf formatu, bet ir suteikta internetinė prieiga prie visų 
leidinyje publikuotų straipsnių (nuo 2012 m.).

Prenumeratos forma www.muita.lt/lt/p/leidinys-muitu-teise-praktikams

Leidinio arba jo straipsnių platinimas, citavimas
2021 © UAB „Muita“. Leidinio mokama versija, t. y. leidinio numeris su pilna jame publikuota informacija, 
yra skirta tik tiems asmenims, kurie jį įsigijo/ gavo teisėtu būdu tiesiogiai iš UAB „Muita“ arba per  
www.customsclearance.net platformą. Leidinio arba jo straipsnių įsigijimas/ gavimas kitu būdu yra neteisėtas. 
Leidinio ir jame pateikiamos neviešos informacijos platinimas be UAB „Muita“ rašytinio sutikimo yra draudžiamas 
ir užtraukia teisės aktuose numatytą atsakomybę. Leidinio nemokamos versijos platinimui apribojimai 
netaikomi. 

Cituojant leidinyje publikuotus straipsnius prašome nurodyti straipsnio pavadinimą, autorių ir leidinio numerį, 
kuriame šis straipsnis buvo publikuotas.

Atsakomybė už leidinio turinį
Šiame leidinyje pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir negali būti vertinama kaip teisinis 
patarimas, išvada ar konsultacija. Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai sutampa su leidėjų nuomone.
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