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Sveiki,
Su prekių kilme susiję teisiniai pasikeitimai nėra dažni, tačiau balandį jų buvo ne vienas! Dėmesį 
ypač patraukė Komisijos įgyvendinimo sprendimas atšaukti privalomosios kilmės informacijos (PKI) 
sprendimus JAV kilmės motociklams. Nutarėme pasidomėti, ar verslas Lietuvoje naudojasi PKI 
sprendimais ir apskritai daugiau apie juos sužinoti. Žiniomis maloniai sutiko pasidalinti kilmės ekspertė 
Mette Werdelin Azzam, su ja kviečiame susipažinti skaitant interviu.

Laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) tema taip pat nėra dažna, tačiau ateityje jų svarba, matyt, tik augs – apie 
tokių zonų kūrimą uostuose plačiai buvo diskutuojama Jungtinėje Karalystėje, o pasauliniu mastu aktyviai 
veikia LEZ asociacija. Šia tema - interviu su Klaipėdos LEZ generaliniu direktoriumi Eimantu Kiudulu.

Pavasariui aktualus klausimas teismų praktikoje: kaip klasifikuoti lašiukus nuo erkių katėms, o tiksliau 
- ar leidimas prekę pateikti rinkai kaip veterinarinį medikamentą reiškia, kad ji Kombinuotojoje 
nomenklatūroje gali būti klasifikuojama kaip medikamentas? Apžvelgiame ir dar vieną bylą, primenančią, 
kad muitinės procedūrų planavimo ir deklaravimo klaidos gali tapti brangiu „malonumu“. Lygiai taip 
pat, kaip ir atstovo muitinėje nepasirūpinimas tinkamu įgaliojimu atstovauti užsakovą, žr. atsakymas į 
skaitytojo klausimą.

Rasite ir daugiau aktualios informacijos. Mūsų plačioje, gilioje ir kintančioje srityje būtina nuolat 
atnaujinti žinias, tad nepraleiskite dar vienos puikios progos tai padaryti! Kviečiame dalyvauti š. m. 
birželio 17 d. Vilniuje ir internetu vyksiančioje 4-oje Muitinės praktikų konferencijoje (programa 
šiame leidinio numeryje). O jeigu aktuali dvejopo naudojimo prekių tema - birželio 8 d. vyksiančiuose 
mokymuose.

Įdomaus ir naudingo skaitymo!

Enrika Naujokė

Redaktorės žodis



4-oji MUITINĖS PRAKTIKŲ KONFERENCIJAA
Preliminari programa

2021-06-17
Internetu ir, kiek leis ribojimai dėl Covid, Courtyard Vilnius City Center, Rink�nės g. 3, Vilnius

Kontaktai: mob. 8 644 65553, el. p. info@lcpa.lt

 

     8.00 – 9.00  Registracija
     9.00 – 9.15  Dalyvių pasveikinimas, planuojamas video sveikinimas nuo EBA asociacijos Ukrainoje
  9.15 – 10.30  PASIRENGIMAS PVM POKYČIAMS (MAŽAVERTĖS SIUNTOS) NUO LIEPOS 1 D.

- „Fizinių asmenų gaunamų siuntų savarankiškas deklaravimas“, Justas Dukavičius, Mui�nės 
departamento Muitų poli�kos skyriaus vyr. specialistas
- „E.prekybos pokyčiai nuo 2021 m. liepos 1 d. Verslo ir privačių klientų lūkesčiai“, Jonas Duoba, 
Skubių siuntų logis�kos ekspertas
Moderuoja Milda Stravinskė, AB Lietuvos paštas projekto vadovė

10.30 – 11.00 Kavos pertrauka
11.00 – 12.30  SANDORIŲ KAINODARA IR MUITINĖ VERTĖ
  - „Ar gali VMI nepatvir�n� susijusių asmenų tarpusavio sandorio kainos“, Vaidė Riškutė, VMI 

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento vyr. patarėja 
  - „Sandorių kainodara ir mui�nė vertė“, Jovita Mikšienė, Mui�nės departamento Mui�nio 

įver�nimo skyriaus vyr. specialistė 
  - „Importuojamų prekių kainų koregavimas po importo: iššūkiai verslui“, pranešėjas derinimas
  Moderuoja Monika Bielsienė, APB WALLESS, advokatė
12.30 – 13.30 Pietų pertrauka
13.30 – 14.40 FITOSANITARINIAI IR VETERINARINIAI REIKALAVIMAI BREXIT ŠVIESOJE
  - „Importo ir eksporto fitosanitariniai reikalavimai: medinės pakuotės, naudota ž.ū. technika ir 

kita“, Vilma Mikelai�enė, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
Pasienio kontrolės koordinavimo skyriaus vedėja

  - Veterinariniai klausimai ir/arba verslo pranešimas, pranešimai derinami
  Moderuoja �a�imieras �a�ėnas, �AB Eas�ng �ust Broker generalinis direktorius
14.40 - 15.10 Kavos pertrauka
15.10-16.40 TENDENCIJOS PAŽEIDIMŲ IR KITOSE SRITYSE
  - „Tarifinių kvotų administravimas ir taikymo ypatumai“, Ingrida Beliokienė, Mui�nės 

departamento Tarifų skyriaus vyriausioji specialistė
  - „Deklarantų administracinės atsakomybės ribos ir besikeičian� teismų prak�ka“, dr. �ediminas 

Valan�ejus, APB „iLA�“ advokatas, Mykolo Romerio universiteto lektorius
  - „Importo rizikų valdymas. Atvejo analizė“, Jonas Sakalauskas, APB „AAA Law“ partneris, 

advokatas
  Moderuoja Jonas Sakalauskas, APB „AAA Law“ partneris, advokatas
16.45 – 17.00 BAIGIAMASIS ŽODIS

Kaina internetu dalyvaujančiai įmonei, nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, 250 Eur. Dalyvaujant 
konferencijoje „gyvai“ � kaina 250 Eur dalyviui. Registruojan�s iki š.m. birželio 3 d. taikoma 15 % nuolaida. 
Mui�nės prak�kų asociacijos nariams taikoma 50 % nuolaida.   
Automo�ilius galima stat�� uniPark po�eminėje automo�ili� stovėjimo aikštelėje prie daugiafunkcinio kvartalo „Business 
Stadium“, �ink�nės g� �, �ilnius� Aikštelė �ra po „�ourt�ard �� Marrio�“ vieš�u�iu, ji �ra mokama ����, kaina � val� � � Eur� 
Atsiskait�� galima su uniPark programėle ar kasoje�
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LR teisinės aktualijos: balandis 2021

Adobe Stock

Sveikatos apsaugos ministerija

2021.04.29 įsakymu Nr. V-990 patvirtintas eksporto leidimų išdavimo, įgyvendinant 2021 m. kovo 11 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/442, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, 
ir 2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/521, kuriuo nustatomos tvarkos, kuria tam tikrus 
gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, konkrečios taikymo nuostatos, tvarkos aprašas (toliau – 
Aprašas). Aprašas nustato prašymų išduoti leidimą eksportuoti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/442 1 straipsnio 
1 dalyje nurodytas vakcinas nuo su SŪRS susijusių koronavirusų (SARS-CoV rūšių) (toliau – COVID-19 vakcinos) 
ir tokioms vakcinoms gaminti naudojamas veikliąsias medžiagas, įskaitant motininių ir gamybinių ląstelių bankus 
pateikimo ir nagrinėjimo, sprendimų dėl eksporto leidimų išdavimo ar neišdavimo priėmimo, bendradarbiavimo su 
Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarką. Eksporto leidimus išduoda Valstybinė 
vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Įsakymas įsigalioja 2021.05.01.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)

2021.04.10 įsakymu BĮ-304 patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasienio veterinarijos postų 
ir teritorinių padalinių, atliekančių iš trečiųjų šalių importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų siuntų 
tikrinimą dėl ekologiškumo atitikties, sąrašas. Įsakymas įsigalioja 2021.04.10.

Muitinės departamentas

2021.04.29 įsakymu 1B-271 leista taikyti nustatant transporto priemonių muitinę vertę ir muitinio įvertinimo kontrolės 
tikslams VŠĮ „Emprekis“ 2021 m. gegužės mėnesį žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ nurodytas kainas. 
Įsakymas įsigalioja 2021.05.01.

2021.04.23 įsakymu Nr. 1B-261 pakeista patvirtinta EUR.1 judėjimo sertifikato blanko privalomoji forma ir išdėstyta 
nauja redakcija, taip pat atlikta keletas kitų pakeitimų. Įsakymas įsigalioja 2021.04.27.

2021.04.19 įsakymu 1B-253 patvirtintas muitinės leidimų, suteikiamų muitinės leidimų sistemos priemonėmis, 
valdymo proceso aprašas (toliau – Aprašas). Aprašas nustato prašymų išduoti muitinės leidimus apdorojimo ir 
Lietuvos Respublikos muitinėje išduotų muitinės leidimų valdymo tvarką. Įsakymas įsigalioja 2021.04.23.

Balandžio mėnesio aktualijos: pakeista patvirtinta EUR.1 judėjimo sertifikato blanko privalomoji 
forma; patvirtintas muitinės leidimų, suteikiamų muitinės leidimų sistemos priemonėmis, valdymo 
proceso aprašas; patvirtintas eksporto leidimų eksportuoti COVID-19 vakcinas išdavimo tvarkos 
aprašas ir daugiau!

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7416c420a97c11ebbcbbc2971cdac3cb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15ffb600990811eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b706f6c0a98a11ebbcbbc2971cdac3cb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50134340a67b11ebbcbbc2971cdac3cb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b4540f0a34111ebb9bbd96a0c51af2c
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TEISINĖS IR KITOS AKTUALIJOS

ES aktualijos: balandis 2021

Photo by Sandro Gonzalez on Unsplash

Apžvalga su muitinės sritimi susijusių teisės aktų ir pranešimų, paskelbtų ES oficialiajame leidinyje, taip 
pat informacijos, kurią skelbia Europos Komisija. Atnaujinama kas savaitę (aktuali informacija siunčiama 
el. paštu užsiprenumeravus naujienlaiškį www.customsclearance.net)!

Naujienos 17 savaitę: ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas 
įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.; papildomi importo muitai tam tikriems JAV kilmės produktams; 
Komisijos viešosios konsultacijos dėl Sąjungos muitinės kodekso; yra ir daugiau aktualijų.
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt
https://www.muita.lt/mokymai/isvenkite-klaidu-deklaruojant-dvejopo-naudojimo-prekes
https://www.customsclearance.net/lt/articles/es-aktualijos-balandis-2021
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Eimantas Kiudulas
Generalinis direktorius 

Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos 
valdymo bendrovė

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Klaipėdos 
LEZ: laisvųjų 

zonų nauda 
verslui, veiklos 

standartai

Apie laisvųjų zonų naudą verslui, šių zonų skirtumus ir panašumus įvairiose šalyse, buvimą 
organizacijų nariais ir atitikties tarptautiniams standartams svarbą kalbamės su Eimantu Kiudulu, 
Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės generaliniu direktoriumi.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/klaipedos-lez-laisvuju-zonu-nauda-verslui-veiklos-standartai
https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Kavos 
pertraukėlė su ... 

Mette Werdelin 
Azzam

 Mette Werdelin Azzam 
Nepriklausoma muitinės ir prekybos 

sutarčių specialistė

Jessica Yang  
Direktorė 

JY XBorder Consulting Ltd

Leidinio viešnia yra Mette Werdelin Azzam, kilmės taisyklių ekspertė, dešimt metų dirbusi Pasaulio 
muitinių organizacijoje (PMO) kaip vyresnioji techninė pareigūnė, daugiausia dėmesio skirianti 
kilmei. Dabar ji dirba kaip nepriklausoma muitinės ir prekybos susitarimų specialistė, kurios patirtis 
ir pomėgis yra kilmės taisyklės. Interviu parengė Jessica Yang, konsultacijų įmonės JY XBorder 
Consulting Ltd, Londonas, Jungtinė Karalystė, vadovė.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/kavos-pertraukele-su-mette-werdelin-azzam
https://www.lcpa.lt/
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Mette Werdelin Azzam  
Nepriklausoma muitinės ir prekybos 

sutarčių specialistė

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Privalomoji kilmės 
informacija – 

kas tai?

Redakcijos žodis. Privalomąja kilmės informacija (PKI) Lietuvoje kol kas dar nesinaudojama. 
Tačiau kitose ES šalyse, pavyzdžiui, Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, išduota nemažai PKI 
sprendimų. Tad, matyt, tik laiko klausimas, kada bus Lietuvoje priimti pirmieji sprendimai dėl PKI. 
Muitinės deklaracijoje toks sprendimas nurodomas kodu C627.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/privalomoji-kilmes-informacija-kas-tai
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-kilme-praktines-situacijos-ir-klaidos?authenticated=1


10 2021 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos

2021 balandis, Nr. 95

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Nesuderintų taisyklių 
iššūkiai verslui

Anna Gayk  
Vadovaujanti partnerė 

Mendel Verlag GmbH & Co. KG

Dr. Borys Kormych  
Profesorius, Jūrų ir muitų teisės 

katedros vedėjas 
Nacionalinis universitetas 
“Odesos teisės akademija”

Enrika Naujokė  
Direktorė 

UAB “Muita”

Straipsnis išverstas ir publikuojamas maloniai sutikus Pasaulio muitinių organizacijai. Anglų kalba straipsnis 
yra publikuotas naujausiame “WCO news” numeryje.

Šio straipsnio autoriai teigia, kad taisyklių harmonizavimas (suderinimas) turėtų būti svarbiausias 
darbotvarkės dalykas tiek tiems, kurie priima teisės aktus, tiek tiems, kurie juos įgyvendina. 
Pagrindimui autoriai pristato kai kurias problemas, su kuriomis susiduria įmonės dėl nepakankamo 
taisyklių suderinimo arba dėl nesuderinto šių taisyklių įgyvendinimo. Nagrinėjamos trys temos: 
sunkumai nustatant produktui taikomas lengvatinės kilmės taisykles pagal SS kodą; muitinės 
registracijos kodo Europos Sąjungos šalyse gavimo skirtumai; AEO programos įgyvendinimo 
iššūkiai Ukrainoje.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/courses/aeo-sklandus-prasymo-pateikimas-ir-gauto-leidimo-valdymas
https://www.customsclearance.net/lt/articles/nesuderintu-taisykliu-issukiai-verslui
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Valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Sudėtinių 
produktų įvežimo 

reikalavimai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad jau nuo šių metų balandžio 
21 dienos keičiasi reikalavimai iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos (ES) teritoriją įvežamiems 
sudėtiniams produktams. Visi sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje nėra mėsos ir kuriems yra 
taikomas temperatūrinis režimas, galės būti įvežami tik su veterinarijos sertifikatu.

Sudėtiniai produktai, t. y. maisto produktai, kurių sudėtyje yra tiek augalinių, tiek ir perdirbtų gyvūninių produktų. 
Sudėtinių produktų siuntoms, įvežamoms į ES teritoriją iš trečiųjų šalių reikalavimai yra numatyti Reglamento (ES) 
2019/625 12 ir 14 straipsniuose.

Sudėtinių produktų grupės

Išskiriamos trys sudėtinių produktų grupės:
• Į I grupę patenka sudėtiniai produktai, kurie įvežami ir laikomi kontroliuojamos temperatūros sąlygomis 

(pavyzdžiui: picos, majonezas).
• II grupėje – sudėtiniai produktai, kuriuos vežant ir laikant yra nebūtinos kontroliuojamos temperatūros sąlygos 

ir jų sudėtyje yra perdirbtos mėsos (pavyzdžiui, sriubos).
• III grupę sudaro sudėtiniai produktai, kuriuos vežant ir laikant yra nebūtinos kontroliuojamos temperatūros 

sąlygos ir jų sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų, išskyrus perdirbtą mėsą (pavyzdžiui: makaronai, 
sausainiai ir pan.).

Reikalavimai I ir II grupių sudėtiniams produktams

Abiejų grupių sudėtiniuose produktuose esantys perdirbti gyvūniniai produktai turi būti pagaminti Europos Komisijos 
patvirtintose įmonėse trečiosiose šalyse arba valstybių narių įmonėse. Kiekvienas perdirbtas gyvūninis produktas 
sudėtiniame produkte turi būti iš patvirtintos trečiosios šalies tam produktui. Trečioji šalis, kur buvo pagamintas 
sudėtinis produktas, yra Reglamento (ES) Nr. 2021/404 ar Reglamento (ES) Nr. 2021/405 priedo sąraše.

II grupės sudėtinių produktų mėsa turi būti kilusi iš trečiosios šalies, kuri yra patvirtinta mėsos produktui.

Kiekvienas sudėtiniame produkte esantis gyvūninis produktas turi būti iš trečiosios šalies, kuri pateikusi likučių 
planus, patvirtintus Sprendimu 2011/163/ES pagal atitinkamą rūšį ar prekę.

Sudėtiniuose produktuose esantys perdirbti gyvūniniai produktai turi atitikti visus reikalavimus, kuriuos nustato 
Reglamentas (ES) 2020/692, t. y. gyvūniniai  produktai turi būti pagaminti:

• ES arba
• trečiojoje šalyje, kur pagamintas sudėtinis produktas, arba kitoje trečiojoje šalyje, iš kurios yra leidžiamas 

importas, patvirtinant, kad jiems nebuvo taikytas kitoks riziką mažinantis apdorojimas nei tas, kuris taikomas 
šalyje, kur pagamintas sudėtinis produktas.

Šių produktų siuntą turi lydėti veterinarijos sertifikatas, kurio forma yra nurodyta Reglamento (ES) 2020/2235 III 
priedo:
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• 50 skyriuje (COMP) – importui,
• 52 skyriuje (TRANSIT-COMP) – tranzitui.

Veterinarijos sertifikatas turi būti išduotas ir pasirašytas tos trečiosios šalies kompetentingos tarnybos, kur ir buvo 
pagamintas sudėtinis produktas. Be to, minėtiems sudėtiniams produktams atliekant pasienio veterinarinę kontrolę, 
būtina pateikti ir Bendrąjį sveikatos įvežimo dokumentą (BSĮD-P).

Už sudėtinių produktų siuntą atsakingas veiklos vykdytojas prieš jos atvežimą į pasienio veterinarijos postą (toliau – 
PVP) privalo ne vėliau kaip prieš 24 val. (arba prieš 4 val. dėl logistinių apribojimų) iki siuntos atvykimo į PVP pateikti 
informaciją apie siuntą per Traces NT sistemą, užpildydamas BSĮD I dalį, o jo originalas, pasirašytas už siuntą 
atsakingo veiklos vykdytojo, turi būti pateiktas kartu su kitais siuntos lydimaisiais dokumentais, atvežus siuntą į PVP.

Prieiga prie TRACES NT sistemos suteikiama pateikus prašymą per https://imvis.vmvt.lt.

Reikalavimai į III grupę patenkančių sudėtinių produktų įvežimui

Šios grupės sudėtiniams produktams taip pat galioja reikalavimas, kad jų sudėtyje esantys perdirbti gyvūniniai 
produktai turi būti pagaminti Europos Komisijos patvirtintose įmonėse trečiosiose šalyse arba valstybių narių įmonėse.

Sudėtinis produktas gali būti kilęs iš trečiosios šalies, kuri išvardinta nors viename iš patvirtintų sąrašų dėl:
• mėsos produktų,
• žuvininkystės produktų,
• pieno produktų arba kiaušinių produktų.

Kiekvienas gyvūninis produktas, esantis sudėtiniame produkte, turi būti iš trečiosios šalies, kuri pateikusi likučių 
planus, patvirtintus Sprendimu 2011/163/ES pagal atitinkamą rūšį ar prekę.

Sudėtiniame produkte esantiems pieno produktams ir kiaušinių produktams buvo taikomas riziką mažinantis 
apdorojimas, kuris bent jau atitinka Reglamento (ES) Nr. 2020/692 XXVII priedo B skiltyje ir XXVIII priede nustatytus 
reikalavimus.

Siuntą turi lydėti Veiklos vykdytojo asmeninio patvirtinimo pažymėjimas, kurį pildo importuotojas (t.y. parengti ir 
pasirašyti turi importuojančio maisto tvarkymo subjekto atstovas). Jo forma nurodyta Reglamento (ES) 2020/2235 V 
priede ir ją galima pildyti (V priedas).

Taip pat būtina pateikti pasienio veterinarinės kontrolės metu BSĮD-P, (išskyrus produktus, kuriems nurodyti 
Reglamento (ES) 2021/630 priede).

Sudėtinių produktų siuntą lydintis dokumentas nuo 2021-04-21

Reglamento (ES) 2020/2235 35 straipsnis nustato, kad bus taikomas pereinamasis laikotarpis. Sudėtinių produktų 
siuntoms su senos formos veterinarijos sertifikatu (nustatytu Reglamentu (ES) Nr. 28/2012) į ES teritoriją galės būti 
įvežamos iki šių metų spalio 20 dienos tuo atveju, jeigu veterinarijos sertifikatas buvo išduotas iki 2021 m. rugpjūčio 
21 d.

Tačiau toms sudėtinių produktų siuntoms, kurioms iki 2021 m. balandžio 21 d. nereikėjo trečiosios šalies kompetentingos 
tarnybos išduoto veterinarijos sertifikato, joms bus būtinas jau naujos formos veterinarijos sertifikatas arba Veiklos 
vykdytojo asmeninio patvirtinimo pažymėjimas.

Šaltiniai tolesnei informacijai

Dėl pereinamojo laikotarpio taikymo https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_ic_composite-prods_
certification-transition-effect.pdf 

Europos Komisijos informacija dėl sudėtiniams produktams taikomų naujų reikalavimų https://ec.europa.eu/food/
safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en

Informacija VMVT svetainėje: https://vmvt.lt/naujienos/keiciasi-reikalavimai-del-sudetiniu-produktu-ivezimo-ne-es-
saliu ; https://vmvt.lt/eksportas-ir-importas/importas-ir-reimportas/produktai/sudetiniu-produktu-ivezimo-i-es-treciuju

https://imvis.vmvt.lt/
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_ic_composite-prods_certification-transition-effect.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_ic_composite-prods_certification-transition-effect.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en
https://vmvt.lt/naujienos/keiciasi-reikalavimai-del-sudetiniu-produktu-ivezimo-ne-es-saliu
https://vmvt.lt/naujienos/keiciasi-reikalavimai-del-sudetiniu-produktu-ivezimo-ne-es-saliu
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Eglė Pučkuvienė
Muitų politikos skyriaus vyr. specialistė 

Muitinės departamentas

TEISMŲ PRAKTIKA

Lašiukų katėms nuo 
erkių klasifikavimas

Šiame straipsnyje apžvelgsime Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) 2020 m. kovo 10 
d. sprendimą byloje C-941/19, kuriame nagrinėjamas šiuo metų laiku aktualios prekės, katėms 
skirto užlašinamojo tirpalo nuo blusų ir erkių, tarifinis klasifikavimas. Iš šio sprendimo matome, 
kad išduotas leidimas prekę pateikti rinkai kaip veterinarinį medikamentą dar nereiškia, kad ji 
Kombinuotojoje nomenklatūroje (toliau – KN) klasifikuojama kaip medikamentas.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/lasiuku-katems-nuo-erkiu-klasifikavimas
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-tarifinis-klasifikavimas-pazengusiems-iii-dalis
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Dr. Gediminas Valantiejus
Advokatas 

Advokatų profesinė bendrija “iLAW”

TEISMŲ PRAKTIKA

Laikinasis įvežimas 
perdirbti: neteisingo 

reeksporto 
procedūros kodo 

pasekmės

Pagal laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą ne Sąjungos prekės, taikant sąlyginio neapmokestinimo 
sistemą, yra įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją ir būna šioje teritorijoje neapmokestintos (kol 
laikomasi procedūros sąlygų). Atitinkamai šią muitinės procedūrą vykdantys asmenys, siekdami 
pasinaudoti laikinai įvežtų perdirbti prekių atleidimu nuo importo mokesčių, privalo tiksliai laikytis 
visų teisės aktų reikalavimų. Šiame straipsnyje, apžvelgiant naujausią ir aktualią teismų (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo) praktiką aptariama, kurie pažeidimai, susiję su laikinojo 
įvežimo perdirbti procedūros vykdymu, sudaro pagrindo pripažinti skolą muitinei ir ar formalūs 
dokumentiniai procedūros neatitikimai atleidžia nuo skolos muitinei apskaičiavimo.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/laikinasis-ivezimas-perdirbti-neteisingo-reeksporto-proceduros-kodo-pasekmes
https://www.customsclearance.net/lt/courses/administracine-atsakomybe-uz-muitu-muitines-teises-aktu-pazeidimus-atskiros-nusizengimu-rusys-v-dalis
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Andrius Košel
Advokatas 

Advokatų profesinė bendrija “SPC Legal”

KLAUSIMAI - ATSAKYMAI

Įgaliojimo 
atstovauti muitinėje 

nepateikimo 
pasekmės

Skaitytojo klausimas. Muitinės tarpininkų įmonė, veikianti kaip tiesioginis atstovas, turi pateikti 
muitinei kliento įgaliojimą tokiam atstovavimui (arba sutartį). Kokios pasekmės nepateikus 
įgaliojimo? Ar įgaliojimas galioja, jei jį iš kliento pusės pasirašė ne bendrovės vadovas, o kitas 
darbuotojas, pavyzdžiui, vadybininkas? 

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/igaliojimo-atstovauti-muitineje-nepateikimo-pasekmes
https://www.customsclearance.net/lt/courses/atstovo-muitineje-kvalifikacijos-panaikinimas-del-teises-aktu-pazeidimo


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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