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Sveiki,
sumos, priskaičiuotos nustačius deklaravimo neatitikimus, o taip pat ir sumos, dėl kurių pralaimimi ginčai 
su muitine, skaičiuojamos milijonais (žr. Muitinės veiklos ataskaitos apžvalga). Akivaizdu, kad išmanyti 
muitinės sritį verta. Tad kviečiame atnaujinti ir gilinti žinias jau š. m. birželio 17 d. 4-oje Muitinės praktikų 
konferencijoje! Dalyvavimas gyvai arba internetu. Leidinyje rasite turiningą konferencijos programą, 
informacija taip pat skelbiama www.lcpa.lt 

Muitinės veiklos ataskaitoje nurodyta, kad atliekant supaprastintus mokestinius patikrinimus daugiausiai 
neatitikimų nustatyta muitinės vertės srityje (priskaičiuota 3 mln. 747 tūkst. eurų). Muitinės vertės tema 
pateikiame Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimo apžvalgą ir taip pat domimės, su 
kokiais iššūkiais susiduria verslas kaimyninėje Ukrainoje. 

Iš pirmo žvilgsnio paprastų produktų klasifikavimas gali tapti ESTT dėmesio verta problema! Sužinokite, 
į ką svarbu atkreipti dėmesį klasifikuojant obliuotos medienos lentas suapvalintomis briaunomis. Tuo 
tarpu Lietuvos teismai sprendė ginčą dėl privačių tyrimų laboratorijų išvados tinkamumo, pagrindžiant 
prekių klasifikavimo kodą. Sužinosite, kokias sąlygas reikia išpildyti, kad tokios išvados būtų tinkamos. 

Taip pat rašome apie importo PVM skolą laikinojo įvežimo atveju, o poilsio pertraukėlei kviečiame 
susipažinti su Atstovų muitinėje internetinių kursų lektoriumi dr. Gediminu Valantiejumi.

Naudingų žinių ir, tikimės, iki greito susitikimo konferencijoje!

Enrika Naujokė

Redaktorės žodis

https://www.lcpa.lt/
https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
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TEISINĖ IR KITOS AKTUALIJOS

LR teisinės aktualijos: gegužė 2021

Adobe Stock

Gegužę aktualijos šiose srityse: leidimai naudoti specialias plombas; naudotų transporto 
priemonių muitinis įvertinimas; muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimas; elektroninė prekių 
laikinojo saugojimo deklaracija; importo PVM, surinkto taikant specialią importo PVM deklaravimo 
ir mokėjimo procedūrą, ataskaita; ir daugiau!
Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai

2021.05.13 Nr. XIV-297. Keičiami Administracinių nusižengimų kodekso straipsniai: 342 straipsnis Augalų apsaugos 
produktų vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai, reklamavimo, įvežimo į Lietuvos Respubliką reikalavimų 
pažeidimas; 589 straipsnis Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai. Įsigalioja 
2021.11.01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2021.05.05 nutarimu Nr. 302 pakeistas LRV 2010.04.28 nutarimas Nr. 458 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos 
Sąjungos teisės aktų, nustatančių žuvininkystės produktų importo, eksporto ir reeksporto tvarką, įgyvendinimą, 
paskyrimo“.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)

2021.05.17 įsakymu B1-397/1B-326 pakeistas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės 
departamento generalinio direktoriaus 2014.12.30 įsakymas Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl Nekomerciniais tikslais vežamų 
gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija. Įsakymas įsigalioja 2021.05.22.

Muitinės departamentas

2021.05.28 įsakymu 1B-352 pakeistos LR muitinės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento 
2005.08.10 įsakymu Nr. 1B-550 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 
Įsakymas įsigalioja 2021.05.29.

2021.05.26 įsakymu 1B-346 patvirtintas importo PVM, surinkto taikant specialią importo PVM deklaravimo ir 
mokėjimo procedūrą, ataskaitos pildymo ir pateikimo muitinei tvarkos aprašas (toliau – Tvarka). Tvarka nustato 
ataskaitos, kurioje nurodomi duomenys apie muitinės deklaraciją savo vardu muitinei pateikusio asmens taikant LR 
PVM įstatymo XII skyriaus aštuntajame skirsnyje nurodytą specialią importo pridėtinės vertės mokesčio deklaravimo 
ir mokėjimo procedūrą surinktą importo pridėtinės vertės mokestį, pildymo ir pateikimo muitinei tvarką. Įsakymas 
įsigalioja 2021.07.01.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3bb3df0beaf11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b7dae000ae5511eba871a26c1fc3fbc1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ef3e0f80b9f511eb8c24980b2b0e0fef
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b1b3950bf9f11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c91cd4b0bf7911eba2bad9a0748ee64d
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2021.05.21 įsakymu 1B-339 pakeistas Muitinės departamento 2017.06.16 įsakymas Nr. 1B-501 „Dėl Leidimų naudoti 
specialias plombas išdavimo taisyklių ir Reikalavimų specialioms plomboms patvirtinimo“. Pakeistos Leidimų naudoti 
specialias plombas išdavimo taisyklės ir išdėstytos nauja redakcija. Pakeisti Reikalavimai specialioms plomboms ir 
išdėstyti nauja redakcija. Įsakymas įsigalioja 2021.05.26.

2021.05.18 įsakymu 1B-329 pakeistas Muitinės departamento 2015.03.31 įsakymas Nr. lB-244 „Dėl Elektroninės 
prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių 
laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 2021.05.20.

2021.05.17 įsakymu 1B-320 pakeistas Muitinės departamento 2017.07.28 įsakymas Nr. 1B-645 „Dėl Muitinės 
prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 
2021.05.22.

2021.05.11 įsakymu 1B-311 pakeistos Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklės, 
patvirtintos Muitinės departamento 2019.10.31 įsakymu Nr. 1B-989 „Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių 
muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.

2021.05.11 įsakymu 1B-310 pakeistas Muitinės departamento 2021.02.25 įsakymas Nr. 1B-116 „Dėl pagalbos 
priemonių mokesčių mokėtojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, taikymo“ 
ir išdėstytas nauja redakcija.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61b1e7d0bc8a11eb8c24980b2b0e0fef
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e9a4f170b86911eb8c24980b2b0e0fef
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b7df930ba0111eb8c24980b2b0e0fef
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e748540b25211eba871a26c1fc3fbc1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec1e7fa0b25811eba871a26c1fc3fbc1
https://www.muita.lt/mokymai/isvenkite-klaidu-deklaruojant-dvejopo-naudojimo-prekes
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TEISINĖS IR KITOS AKTUALIJOS

ES aktualijos: gegužė 2021

Image by Angeles Balaguer from Pixabay

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 21 savaitę. PMO: du nauji dokumentai, kuriuos priėmė Muitinio įvertinimo techninis 
komitetas dėl honorarų ir licencijų mokesčių; pranešimas dėl tarpvalstybinio vakcinų judėjimo; 
5-oji pasaulinė AEO konferencija. ES: tarifinių kvotų netaikymas importuojamiems Jungtinės 
Karalystės kilmės produktams; tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriuose; antidempingo 
ir antisubsidijų priemonės įvairių prekių importui; neapmokestinimas importo muitais ir PVM 
importuojamų prekių, skirtų spręsti migracijos krizės sukeltas problemas.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Muitinės veiklos ataskaita už 2020 m.

„Metinė muitinės veiklos ataskaita verslo akimis“ – viena temų, kuria diskutuota 3-ioje Muitinės 
praktikų konferencijoje. Muitinės departamento specialistai kvietė teikti siūlymus, kokia informacija, 
pateikiama ataskaitoje, būtų reikalinga verslui. Į po konferencijos pateiktus siūlymus buvo 
atsižvelgta, tad šiemet parengtoje ataskaitoje už 2020 m. daugiau verslui naudingos informacijos. 
Apžvelkime kai kuriuos skaičius.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt
https://www.customsclearance.net/lt/articles/es-aktualijos-geguze-2021
https://www.customsclearance.net/lt/courses/metine-muitines-veiklos-ataskaita-verslo-akimis
https://lrmuitine.lt/mport/failai/veikla/veiklos_kryptys/2020_metine_ataskaita.pdf
https://www.customsclearance.net/lt/articles/muitines-veiklos-ataskaita-uz-2020-m
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Dr. Ilona Mishchenko 
Jūrų ir muitų teisės katedros docentė

National University “Odessa Law Academy”

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Kas ne taip su 
muitiniu įvertinimu 

Ukrainoje?

Į Ukrainą importuojamų prekių muitinis įvertinimas yra vienas iš daugiausiai iššūkių keliantis 
tarptautinės prekybos operacijų etapų. Prekių muitinę vertę nustatyti gana lengva, tačiau beveik 
neįmanoma įtikinti muitinę, kad vertė yra tiksli ir pagrįsta faktine kaina.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Monika Bielskienė
Advokatė

Advokatų profesinė bendrija WALLESS

TEISMŲ PRAKTIKA

Lietuviška byla ESTT: 
DAF sandorio kaina ir 

ją viršijančios faktinės 
transportavimo 

išlaidos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) išnagrinėjo lietuvišką UAB „Lifosa“ (sprendimas 
byloje C-75/20) bylą dėl importuotų prekių – techninės sieros rūgšties – muitinės vertės nustatymo. 
Joje buvo iškeltas klausimas, ar muitinė turi teisę prie sandorio kainos papildomai pridėti vežimo 
išlaidas, jei pagal šalių sutartas Incoterms DAF sąlygas vežimo išlaidos jau yra įtrauktos į sandorio 
kainą, tačiau faktiškai ją viršija.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/kas-ne-taip-su-muitiniu-ivertinimu-ukrainoje
https://www.customsclearance.net/lt/articles/lietuviska-byla-estt-daf-sandorio-kaina-ir-ja-virsijancios-faktines-transportavimo-islaidos
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Ingrida Sakalienė
Tarifų skyriaus vyriausioji specialistė

Muitinės departamentas

TEISMŲ PRAKTIKA

ESTT: pjautinės 
medienos (lentų) 

klasifikavimas

Kadangi į Lietuvą yra nemažai importuojama medienos, medienos gaminių, pjautinės medienos 
iš Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, manau, kad 2021 m. balandžio 15 d. ES Teisingumo teismo 
sprendimas (toliau - ESTT) byloje C-62/20 NV Vogel Import Export v Belgische Staat, kurioje 
nagrinėtas prekių tarifinio klasifikavimo klausimas būtent dėl pjautinės medienos (lentų) 
klasifikavimo, gali būti aktualus ir Lietuvos verslui.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/estt-pjautines-medienos-lentu-klasifikavimas
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-tarifinis-klasifikavimas-pradedantiesiems
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Dr. Gediminas Valantiejus
Advokatas 

Advokatų profesinė bendrija “iLAW”

TEISMŲ PRAKTIKA

Privačių tyrimų 
laboratorijų išvadų 

reikšmė klasifikuojant 
prekes: teismų 

praktikos požiūris

Mokestiniuose ginčuose dėl teisingo prekių tarifinio klasifikavimo ir tinkamo klasifikavimo kodo 
(pagal ES Kombinuotąją Nomenklatūrą) priskyrimo dažnai kyla klausimas kokia yra privačių 
(muitinės įstaigų sistemai nepriklausančių) tyrimo laboratorijų išvadų dėl prekių kodo teisinė 
reikšmė. Ypač tais atvejais, kai verslo subjektai, nesutikdami su muitinės įstaigų (Muitinės 
laboratorijos) atliktais prekių mėginių tyrimų rezultatais bei jų pagrindu atliktu prekių klasifikavimu, 
savo pozicijai apginti kreipiasi į kitas ekspertinių tyrimų įstaigas (laboratorijas) ir, remdamiesi jų 
išvadomis, ginčija muitinės sprendimus. 

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Evelina Liaubaitė
Teisininkė 

Advokatų profesinė bendrija “AAA Law”

Importo PVM 
prievolės atsiradimo 

vieta (laikinasis 
įvežimas)

Importo PVM prievolės atsiradimo vieta – prekių įvežimo į Sąjungos teritoriją ar prekių patekimo į 
Sąjungos ekonominę apyvartą, galutinės paskirties vieta? Į šį klausimą gilinosi ir 2021 m. kovo 3 
d. atsakymą pateikė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT), priėmęs sprendimą 
byloje C-7/20. 

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/privaciu-tyrimu-laboratoriju-isvadu-reiksme-klasifikuojant-prekes-teismu-praktikos-poziuris-2
https://www.customsclearance.net/lt/articles/importo-pvm-prievoles-atsiradimo-vieta-laikinasis-ivezimas
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MOKYMASIS, STUDIJOS, ŽINIOS

Interviu su 
atstovo muitinėje 
kursų lektoriumi 

dr. Gediminu 
Valantiejumi

Dr. Gediminas Valantiejus
Advokatas 

Advokatų profesinė bendrija “iLAW”

Laura Grikinienė 
Projektų vadovė 

UAB “Muita”

Įsibėgėjus Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas, internetiniam 
mokymo kursui (šnek. muitinės tarpininkų kursui), kviečiame susipažinti su šių kursų lektoriumi 
dr. Gediminu Valantiejumi. Gediminas yra ILAW LEXTAL advokatas, Mykolo Romerio universiteto 
Viešojo valdymo ir verslo fakulteto ES mokesčių ir muitų teisės srities dalykų lektorius. Mokymo 
kurse – teisinės atsakomybės, laikinojo saugojimo ir tikslinio naudojimo temomis Gedimino 
parengti moduliai. Interviu metu kalbame apie tai, kas lektorių sudomino pasirinkti muitinės sritį, 
kaip efektyviai mokintis ir kitais klausimais.

Įdomu, kaip pasirinkote muitinės sritį? Kas sudomino ar paskatino?

Tai ilga istorija, susijusi, tikriausiai, su visos mano teisinės veiklos ir karjeros specifika – ją pradėjau dirbdamas 
valstybės tarnautoju būtent mokesčių administravimo įstaigoje, atstovaudamas valstybę mokestiniuose ginčuose. 
Vėliau šioje srityje teko specializuotis dirbti ir teisininku, teisėjo padėjėju Lietuvos vyriausiajame administraciniame 
teisme, rengiant sprendimus mokestinių ginčų bylose, tame tarpe ir bylose su muitine. Sukaupta praktinio darbo 
patirtis leido vėliau ir akademinėje veikloje pasirinkti muitinės sritį, mokestinius ginčus su muitine, kaip tyrimo objektą, 
kurio pagrindu 2019 m. parengiau ir apgyniau teisės mokslo krypties disertaciją. 

Muitinės sritį laikyčiau itin unikalia ir įdomia (kaip teisininkui) todėl, kad joje susikerta ir yra taikomos net trijų 
lygmenų teisės normos – tarptautinės, ES bei nacionalinės (Lietuvos Respublikos) teisės, tenka spręsti net ir jų 
prieštaravimus, kolizijas, neatitikimus, domėtis tarptautinių organizacijų (Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) 
priimamais sprendimais). Be to, šioje srityje itin įdėmiai tenka sekti ES teisės raidą ir ES teismų praktikos naujoves, 
kadangi muitų teisės pagrindą ES valstybėse narėse sudaro tiesiogiai taikomi ES teisės aktai – reglamentai. Taigi, 
ši sritis yra labai plati, dinamiška, itin orientuota į tarptautinį bei ES aspektą, o ne tik į nacionalinius įstatymus ar 
taisykles.

Viena iš Jūsų dėstomų temų - Teisinės atsakomybės už muitinės įgyvendinamų 
teisės aktų pažeidimus taikymas. Kodėl atstovui muitinėje (šnek. muitinės tarpininkui, 
deklarantui) šią temą svarbu gerai išmanyti?

Iš esmės bet kuriam tarptautinės prekybos versle dirbančiam asmeniui ir ypač atstovui muitinėje tenka neišvengiamai 
susidurti rizikomis dėl teisinės atsakomybės taikymo. Ją gali nulemti net ir netyčinės klaidos, neatidumas, formalūs 
netikslumai pildant muitinei teikiamus dokumentus, pranešimus, deklaracijas, įvairūs, atrodytų net ir neesminiai, 
nukrypimai nuo muitinės formalumų tvarkos ar atskirų veiksmų atlikimo terminų.

Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, jog įstatymų leidėjo, o neretai ir teismų praktikos pozicija dėl tokių pažeidimų 
vertinimo yra gana griežta (kadangi valstybei jie gali sukelti finansinius nuostolius bei praradimus nesumokėtų importo 
mokesčių forma). Nuostatų, numatančių įvairias atsakomybės taikymo priemones yra daug ir įvairių, jos įtvirtintos 
skirtinguose teisės šaltiniuose, pradedant Mokesčių administravimo įstatymu baigiant Administracinių nusižengimų 
kodeksu ir Baudžiamuoju kodeksu. 

Dėl šios priežasties, siekiant susigaudyti šioje sistemoje, o kartu sumažinti ir riziką būti patrauktam atsakomybėn 

https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
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būtina gerai suprasti teisinės atsakomybės reguliavimo struktūrą, ją nustatančių teisinės šaltinių rūšis, skirtingas 
atsakomybės taikymo procedūras bei jų eigą. Jų žinojimas, kilus bet kokiam nesutarimui ar konfliktui su muitinės 
įstaigomis, leidžia sėkmingai apginti savo teises, laiku imtis būtinų teisinės gynybos priemonių.

Kaip praktikuojantis advokatas nuolat domitės naujomis bylomis, taip pat ir muitų teisės 
pažeidimų srityje. Kurios iš jų Jums įsiminė labiausiai ir kodėl?

Reikėtų pastebėti, jog savo, kaip advokato praktikoje, tikriausiai esu susidūręs iš esmės su visų kategorijų bylomis ir 
ginčais, pradedant paprasčiausiomis administracinių nusižengimų bylomis, baigiant ginčais dėl prekių klasifikavimo, 
kilmės ir vertės nustatymo, muitinės procedūrų tinkamo įgyvendinimo. Mano asmeninė patirtis šioje srityje leidžia teigti, 
jog kilus konfliktui bei ginčui su muitine, kuomet mokesčių mokėtojas/ atstovas muitinėje skirtingai vertina situaciją, 
reikėtų nebijoti drąsiai bei aktyviai ginti savo teises, kadangi ginčus nagrinėjančios institucijos, teismai, daugeliu 
atveju, jei ir nepanaikina ar neperžiūri apskaičiuotų mokesčių sumų, visuomet turi teisę sumažinti skirtos baudos dydį 
ar net atleisti mokesčių mokėtoją nuo skirtos baudos, jam apskaičiuotų delspinigių už mokesčių nesumokėjimą laiku. 
Tenka pastebėti, jog tokia galimybe teismų praktikoje yra naudojamasi vis dažniau, be to, pastaruoju metu teismai 
gana liberaliai bei palankiai vertina ir klausimus dėl atstovų muitinėje (deklarantų) atsakomybės ribų (jas aiškina 
siaurai).

Kalbant apie labiausiai įsiminusias bylas yra pasitaikę itin kurioziškų situacijų, kuomet muitai buvo papildomai taikomi 
ir skaičiuojami neatsižvelgiant į jų ekonominę paskirtį, prasmę, pavyzdžiui, apskaičiuojami neįrodžius prekės muitinės 
kilmės (ES kilmės prekėms). Administracinių nusižengimų bylose ne kartą yra tekę matyti situacijų, kuomet muitinės 
įstaigose buvo netinkamai ar netiksliai skaičiuojami patraukimo atsakomybėn senaties terminai, tad į juos, susidūrus 
su administracinės atsakomybės taikymo muitinėje grėsme, rekomenduočiau atkreipti dėmesį pirmiausiai.

Adobe Stock

Kaip vertinate šių kursų mokymo būdą – video įrašų forma?

Šiuo metu, ypač vertinant COVID-19 pandemijos situaciją ir taikomas karantino priemones, mokymasis nuotoliniu 
būdu, būtent video įrašų forma, tikriausiai, yra viena iš labiausiai tinkamų bei priimtiniausių priemonių savo žinioms 
ir kompetencijoms lavinti. Reikėtų pastebėti, jog su visais kursų dalyviais yra pasidalijama ir papildoma medžiaga – 
konspektais, straipsniais – kas, derinant juos su peržiūrimais video įrašais leidžia pasiekti iš esmės tą patį mokymosi 
efektyvumą kaip ir mokantis standartine, klasikine forma.

Kam rekomenduotumėte kursus – ar tik būsimiems atstovams muitinėje, ar jie tinka ir 
tiems, kam tiesiog reikia bazinių žinių muitinės srityje? Ar tinka kursai asmenims kurie iki 
šiol nebuvo susidūrę su muitinės sritimi?

Manyčiau, jog pati kursų programa yra orientuota ir į asmenis, kurie nori įgyti bazinių žinių, tai tikrai nėra akademinių 
studijų programa. Kursų metu dirbama ne su akademine literatūra, bet su konkrečiais teisės aktais, kita praktine 
medžiaga. Be to, kursų medžiagoje yra stengiamasi (ir aš pats stengiuosi) orientuotis į praktinius pavyzdžius, sieti 
pateikiamas nuorodas, paaiškinimus su praktinėmis situacijomis, realiomis bylomis ir kitais konkrečiais pavyzdžiais, 
kurių pagrindu yra teikiami paaiškinimai, rekomendacijos, tad medžiagą gali studijuoti iš esmės kiekvienas šia sritimi 
besidomintis (net ir joje nedirbęs) asmuo.



13 2021 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos

2021 gegužė, Nr. 96

Esate mokslų daktaras. Tai pasiekimas, reikalaujantis daug darbo ir pastangų. Tačiau ir 
kursus užbaigti yra iššūkis, ypač dirbančiam žmogui. Ką patartumėte besimokantiems, 
kaip tai daryti efektyviai, kaip nenuleisti rankų ir pasiekti tikslą – užbaigti kursus?

Muitinės srities teisės aktų gausa, procedūrų ir formalumų įvairovė tikrai gali atrodyti sunkiai įsisavinama ar paini – 
bent jau iš pirmo žvilgsnio. Turėčiau pasakyti, jog ir man pačiam yra tekę išgyventi tą patį, pavyzdžiui, disertacijos 
rengimo procese. Tačiau kartu pastebėčiau, jog kuo daugiau yra gilinamasi į šią sritį (kuri pati savaime yra labai 
aiškaus praktinio pobūdžio), skaitoma literatūra, straipsniai, bylos, tuo ji tampa įdomesnė ir patraukli, tad niekuomet 
nereikėtų pasiduoti pačioje pradžioje. 

Man pačiam labai padeda ir padėjo savo trumpų užrašų, konspektų vedimas mokymosi proceso metu, kylančių 
esminių minčių, užsirašymas, konspektavimas ir pakartojimas, t. y. ne vien tik pasyvus mokymo medžiagos skaitymas 
ir klausymas. Tikiuosi tai galėtų būti naudinga ir kursų dalyviams, kuriems nuoširdžiai linkiu sėkmės!



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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