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Redaktorės žodis

Sveiki,
Liepos 1 d. pokyčiai svarbūs visiems, internetu įsigyjantiems daiktus iš trečiųjų šalių. Deklaruoti muitinei
teks siuntas nepriklausomai nuo jų vertės, t.y. net ir kelių eurų vertės siuntas. Tai bus galima atlikti
ir patiems, naudojantis savarankiško deklaravimo sistema, kai siuntos vertė neviršys 1000 Eur. Toks
deklaravimas – ne vieno nuolatinio smulkių siuntų gavėjo laukta galimybė. Tačiau kokios siuntų gabentojų
nuotaikos deklaravimo pokyčių išvakarėse?
Kita aktuali tema – tarifinės kvotos. Trims metams pratęstos verslo lenktynės dėl plieno produktams
taikomų tarifinių pirmumo kvotų, kurios kartais išnaudojamos per vieną dieną! Kvotų temą įvairiais
aspektais apžvelgiame net trijuose straipsniuose. Beje, abiem minėtomis temomis buvo skaitomi
pranešimai ir diskutuojama šį mėnesį vykusioje 4-oje Muitinės praktikų konferencijoje. Jei nedalyvavote,
turite galimybę pagilinti žinias žiūrėdami įrašus.
Dar viena aktualija – atnaujinta ES-Vietnamo lengvatinės prekybos sutarties gairė. Išaiškinta, kaip turi
būti surašomas kilmės dokumentas siuntos padalijimo atveju. Tai naudinga informacija pagalvojimui
dirbantiems ir su kitomis sutartimis. Kita klasikinė tema - tarifinis klasifikavimas. Planuojant importuoti
naujus produktus svarbu teisingai nustatyti prekės kodą. Šiame darbe gali padėti muitinės teikiamos
rekomendacijos.
Teismų praktikos rubrikoje – kintanti teismų praktika dėl muitinės sandėlio turėtoją atstovaujančio fizinio
asmens administracinės atsakomybės. Taip pat priminimas, kad ginčai teisme yra nepigus „malonumas“,
tad reikia gerai apgalvoti susijusias išlaidas ir jų atlyginimą laimėjimo ar pralaimėjimo atveju.
Kaip visuomet rasite ir daugiau informacijos. Linkime naudingų žinių ir, nepaisant visų šiemet
„neatostogaujančių“ pokyčių, - vasariškai gražios liepos!
Enrika Naujokė
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TEISINĖ IR KITOS AKTUALIJOS

LR teisinės aktualijos: birželis 2021

Adobe Stock

Birželį aktualijos šiose srityse: PVM ir akcizų grąžinimas arba atsisakymas juos išieškoti; muitinės
administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklės; muitinės elektroninių
paslaugų teikimo taisyklės; pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes
pašto siuntose apskaičiavimo taisyklės; įvežimo bendroji deklaracija ir minimalus duomenų
rinkinys; ir daugiau!
Kadangi daug teisinių pakeitimų yra susiję su mažos vertės siuntų deklaravimu nuo š. m. liepos 1 d., atkreipiame
dėmesį, kad informacija verslui ir privatiems asmenims šia tema taip pat skelbiama Muitinės departamento svetainės
E-prekyba skiltyje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV)
2021.06.21 nutarimu Nr. 493 LRV pakeitė Atvejų, kai už importuojamas prekes sumokėti pridėtinės vertės mokestis
ir (arba) akcizai grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti, sąrašą, patvirtintą LRV 2004 m. kovo 24 d. nutarimu
Nr. 330 „Dėl Atvejų, kai už importuojamas prekes sumokėti pridėtinės vertės mokestis ir (arba) akcizai grąžinami arba
atsisakoma juos išieškoti, sąrašo patvirtinimo“. Keletas pakeitimų:
• „3.9. išleistos į laisvą apyvartą prekės, sudarančios pašto siuntas, kurias savo vardu muitinei deklaravo ir už
kurias PVM ir (arba) akcizus sumokėjo ūkio subjektai, turintys teisę gabenti pašto siuntas, ne dėl priklausančių
nuo minėtų ūkio subjektų priežasčių neįteikiamos gavėjui ir išgabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos arba
muitų teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinamos, išskyrus Sąrašo 3.11 papunktyje nurodytą atvejį;“.
• „3.11. išleistos į laisvą apyvartą prekės, kurias asmens, kuriam skirtos šios prekės, naudai savo vardu muitinei
deklaravo ir už kurias importo PVM turi surinkti ir sumokėti asmenys, turintys teisę taikyti Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus aštuntajame skirsnyje nustatytą specialią importo PVM
deklaravimo ir mokėjimo procedūrą, nebuvo įteiktos gavėjui, kuriam jos buvo skirtos, ir išgabenamos iš Europos
Sąjungos teritorijos arba muitų teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinamos.“
Nutarimas įsigalioja 2021.07.01.
2021.06.21 nutarimu Nr. 492 LRV pakeitė Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo
taisykles, patvirtintas LRV 1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748 „Dėl Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais
susijusių sumų mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstė nauja redakcija. Taisyklėmis nustatoma muitų, importo
akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio ir su jais susijusių sumų (baudų ir delspinigių) mokėjimo tvarka. Nutarimas
įsigalioja 2021.07.01.
2021.06.02 nutarimu Nr. 405 LRV pakeitė 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1236 „Dėl asmeniniam vartojimui
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importuojamų gyvūninių produktų ir nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių kontrolės“ ir jį išdėstė nauja
redakcija. Nutarimas įsigalioja 2021.06.08.

Lietuvos Respublikos Seimas (LRS)
2021.06.10 pakeistas Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas Nr. XII-336 ir išdėstytas nauja redakcija.
Įstatymo tikslas – nustatyti reikalavimus asmenims, pageidaujantiems užsiimti tam tikra veikla, susijusia su Deleguotojo
reglamento (ES) Nr. 639/2014 9 straipsnio nuostatas atitinkančių pluoštinių kanapių veislių (toliau – įteisintos veislės)
auginimu, pluoštinių kanapių produktų ir pluoštinių kanapių gaminių tiekimu rinkai ir importu, taip pat importo
licencijuojamos veiklos sąlygas ir sudaryti teisines prielaidas asmenų veiklos priežiūrai šioje srityje atlikti. Pakeitimai
įsigalioja 2021.11.01.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ir Muitinės departamentas (MD)
2021.06.12 įsakymu Nr. VA-39/1B-399 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių
inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą, patvirtintą VMI ir MD 2003 m. vasario 26 d.
įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių
biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“. Įsakymas įsigalioja 2021.07.01.

Muitinės departamentas
2021.06.22 įsakymu Nr. 1B-416 pakeitė Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas MD 2017 m.
kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“. Keletas pakeitimų:
• Pakeistas 22.2 ir išdėstytas taip: „22.2. asmenį identifikuojantis kodas (asmens kodas ir (arba) pridėtinės vertės
mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas, jeigu asmuo yra PVM mokėtojas. Muitų teisės aktų reguliuojamą
veiklą vykdantys asmenys nurodo EORI kodą). Tuo atveju, kai užsienio valstybės pilietis neturi asmens kodo,
nurodomas paso ar kito, jo tapatybę patvirtinančio dokumento kodas“.
• Paslaugų gavėjams, iki 2021 m. liepos 1 d. turėjusiems prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų, papildomai
suteikiamos teisės gauti naujas paslaugas; Vieno langelio informacinės sistemos elektroninės paslaugos ir
Mažos vertės siuntų deklaravimas.
Įsakymas įsigalioja 2021.07.01.
2021.06.10 įsakymu Nr. 1B-385 pakeitė Muitinės įstaigų klasifikatorių, patvirtintą MD 2009 m. birželio 25 d.
įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 2021.06.15.
2021.06.10 įsakymu Nr. 1B-384 pakeitė MD 2009 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų
deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstė
nauja redakcija. Įsakymas įsigalioja liepos 1 d.
2021.06.10 įsakymu Nr. 1B-383 pakeitė MD 2010 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. 1B-202 „Dėl Įvežimo bendrosios
deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su
įvežimo bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ ir 2 punktą
išdėstė taip: „2. Nustatau, 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. rugsėjo 30 d.“. Įsakymas įsigalioja 2021.06.19.
2021.05.31 įsakymu Nr. 1B-359 leido taikyti VŠĮ „Emprekis“ 2021 m. birželio mėnesio žinyne „Autotransporto
kainos Lietuvoje“ nurodytas kainas transporto priemonių muitinės vertės nustatymui ir naudoti muitinio įvertinimo
kontrolės tikslams. Įsakymas galioja nuo 2021.06.01.
2021.05.31 įsakymu Nr. 1B-371 patvirtino pridedamus: grynųjų pinigų deklaravimo formą; grynųjų pinigų
deklaravimo formos pildymo, pateikimo ir muitinio įforminimo tvarkos aprašą ir kitus susijusius dokumentus. Įsakymas
įsigalioja 2021.06.04.
2021.05.31 įsakymu Nr. 1B-368 patvirtino Grynųjų pinigų deklaracijų ir Grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijų
pateikimo ir muitinio įforminimo tvarkos aprašą (pridedama). Pripažino netekusiu galios MD 2006 m. gruodžio
29 d. įsakymą Nr. 1B-891 „Dėl grynųjų pinigų deklaracijos formų, Reikalavimų grynųjų pinigų deklaracijos blanko
formai bei Grynųjų pinigų deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir
papildymais. Įsakymas įsigalioja 2021.06.03.
2021 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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ES aktualijos: birželis 2021

Photo by Ryutaro Tsukata from Pexels

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 25 savaitę: pratęstas tam tikriems importuojamiems plieno produktams nustatytos
apsaugos priemonės galiojimas; antidempingo tyrimo dėl tam tikrų importuojamų korozijai
atsparaus plieno gaminių inicijavimas; ribojamosios priemonės importui ir eksportui iš/į Baltarusiją;
ES siūlo Pasaulio muitinių organizaciją modernizuoti, kad būtų sustiprinta daugiašalė tvarka; ir
daugiau naujienų!
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

2021 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Mažaverčių siuntų
deklaravimo
pokyčiai ir
bendradarbiavimo
su muitine
perspektyvos

Elektroninės prekybos ir mažaverčių siuntų deklaravimo ir apmokestinimo pokyčių pradėta laukti
jau nuo 2017 m., kai įsigaliojo vadinamasis e-prekybos PVM paketas, kuriuo Europos Sąjungos
Taryba be kita ko priėmė sprendimą naikinti importo PVM lengvatą siuntoms iki 22 eurų vertės.
Artėjant pasikeitimų įsiteisėjimo išvakarėms temos aktualumas augo, diskusijos karštėjo, verslas
garsiai kalbėjo apie jau nueitą pasiruošimo kelią ir vis dar likusias problemas.
Kaip verslui sekėsi ruoštis siuntų deklaravimo naujovėms, taikomoms nuo š.m. liepos 1 d., buvo kalbėta ir 4-oje
Muitinės praktikų asociacijos konferencijoje (š.m. birželio 17 d.): diskutavome apie tai, su kokiomis kliūtimis susidurta,
ir apie tai, kokios yra verslo matomos perspektyvos tolesniame ir ganėtinai platesniame nei vien tik siuntų deklaravimas
bendradarbiavimo su muitine kelyje.

Teisiniai pasikeitimai
Trumpai pateiksime mažaverčių siuntų deklaravimo teisinių naujovių apžvalgą. Naujovės, kaip ir minėta, yra Europos
Sąjungos (ES) mastu priimtų direktyvų ir reglamentų įgyvendinimo pasekmė, tai yra:
• Importo kontrolės sistemos (ICS2) startas. Sistemos pirmasis etapas nuo 2021 m. kovo 15 d. jau paleistas
ir išankstinės įvežimo deklaracijos (vadinamos ENS, angl. Entry summary declarations) saugos ir saugumo
vertinimo tikslu jau yra teikiamos į Europos Komisijos (EK) sistemą. Tai siuntų gabentojų klientams nematomas
pokytis, tačiau vis tik iš operatorių reikalaujantis nemažai papildomų veiksmų – informacijos kaupimo,
sisteminimo, apdorojimo ir žinučių mainų tarp EK, muitinės ir kitų tiekimo grandinės dalyvių.
Kiti pokyčiai akivaizdesni, jie tiesiogiai bus matomi ir siuntų gavėjams:
• PVM lengvatos mažavertėms (iki 22 Eur vertės) siuntoms panaikinimas – reiškiantis, kad net itin nedidelės
vertės siuntos bus apmokestinamos importo PVM.
• Privalomas naujo tipo standartinių elektroninių deklaracijų teikimas – tai papildoma pareiga, kurią turės
išpildyti arba siuntas gabenantys ir jas deklaruojantys vežėjai, arba patys asmenys, pasirinkę deklaruoti siuntas
savarankiškai per naująjį muitinės sukurtą savarankiško deklaravimo portalą.
• Mokesčių išankstinio surinkimo modelių įgyvendinimas – priskirtinas prie reikšmingesnių ir klientui labiau
matomų pasikeitimų. Tai yra dar viena naujovė, suteiksianti galimybę pirkėjams, perkantiems specialioje
schemoje dalyvaujančiose platformose, sumokėti PVM dar prekės pirkimo metu.
Verslas aktyviai ruošėsi visų šių teisinių reikalavimų įgyvendinimui. Akcentuotina, kad pasiruošimo procesas
nebuvo lengvas ir vyravo ganėtinai įtempta atmosfera dėl atvirų klausimų gausos. Ir sunkumai buvo jaučiami ne tik
nacionaliniame lygmenyje, bet ir ES mastu.
Taigi, siuntas gabenantys ir jas deklaruojantys vežėjai kėlė klausimus tiek tarptautinėse organizacijose, tiek Lietuvos
muitinei individualiai. Jėgas suvienijo Muitinės praktikų, Skubių siuntų gabentojų ir Transporto inovacijų
asociacijos. Konferencijos metu būtent šių trijų verslo asociacijų atstovės Lina Petronienė, deleguota kaip Skubių
siuntų gabentojų asociacijos atstovė, Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė, Transporto inovacijų asociacijos vadovė ir Milda
Stravinskė, Muitinės praktikų asociacijos valdybos narė siuntė bendrą žinutę, kad verslas šiuo metu buvo ir yra itin
susitelkęs ir ypatingai vieningas sprendžiant asociacijos narių veiklą tiesiogiai paveiksiančius klausimus.
2021 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Milda Stravinskė, Muitinės praktikų asociacija, Lina Petronienė, Skubių siuntų gabentojų asociacija, Rugilė
Andziukevičiūtė-Buzė, Transporto inovacijų asociacija

Verslo iššūkiai ir likusi problematika
Su kokiais iššūkiais buvo susidurta deklaravimo naujovėms besiruošiant?
Pirmasis iš jų – teisinių naujovių daugialypiškumas. Galima konstatuoti, kad dauguma teisinių naujovių įsigalioja
ir sistemos paleidžiamos vienu metu.
Nuo ES direktyvose nustatytų jų įgyvendinimo terminų nei verslas, nei muitinė niekur pabėgti negalėjo. Tačiau
asociacijų nuomone, tam tikri nacionaliniai sprendimai ir muitinės IT sistemų vystymo planai galėjo būti
koreguojami, paskubinant jų įgyvendinimą. Konkrečiai pabrėžtinas būtent laiko kontekstas. Štai inovatyvūs
savarankiško deklaravimo sprendimai kitose Baltijos šalyse padaryti ir veikia ganėtinai seniai, kaimyninėse šalyse
jau yra nusistovėjusi bendradarbiavimo su muitine ir žinučių mainų sistema savarankiško deklaravimo atveju. Šiuo
atžvilgiu Lietuvos smulkių siuntų vežėjai yra nesaugesni, nes iki paskutinės minutės tiksliai nežinojo, nei iš
kliento pusės, nei iš siuntas gabenančio operatoriaus pozicijos, kaip patogiai ir sklandžiai veiks savarankiško
deklaravimo sistema, kiek laiko truks pats deklaravimo procesas sėkmės atveju.
Susirūpinimą verslui kelia ir EORI kodo suteikimo Muitinės leidimų sistemoje (MLS) procedūra, be kurios
savarankiškas deklaravimas nėra galimas. Kuo ilgiau klientui truks pasiruošimo ir savarankiško deklaravimo procesas,
tuo siuntas gabenantys vežėjai ilgiau turės laikyti tokias siuntas savo sandėliuose.
Kaip nepalankų sprendimą verslas mato ir ribojimą siuntas savarankiškai deklaruojantiems fiziniams asmenims
muitinės deklaracijas teikti dar iki fizinio siuntos atvykimo, neleidžiantį taupyti visų brangaus laiko. Išankstinio
deklaravimo galimybe galės pasinaudoti tik siuntas gabenantys operatoriai, jeigu siuntų gavėjai patikės savo siuntų
deklaravimą būtent jiems.
Verslo asociacijų atstovų nuomone, pats elektroninis deklaravimas galėjo startuoti gerokai anksčiau nei importo
lengvatos panaikinimas, taip leidžiant verslui tinkamai adaptuotis, ir pasiruošti lengvatos panaikinimo cunamio
bangai.
Verslo akimis nėra adekvačios ir atsakomybės taikymo ribos muitinės tarpininkams, tai yra, jos yra per griežtos
ir muitinės pareigūnui paliekama interpretacijos laisvė teisės aktų nuostatų taikymui. Vis gi pabrėžtina, kad muitinė
artimiausiu metu skelbia, jog bus atlaidesnė ir taikys maksimalų tolerancijos režimą mažareikšmiams pažeidimams,
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netyčinėms klaidoms, kurių gali pasitaikyti deklaruojant siuntas system2system būdu.
Kaip reikšminga problema įvardintas ir nepakankamas verslo įtraukimas į muitinės IT sistemų kūrimo procesą
bei į procedūrų peržiūrėjimą ir naujovių diegimą. Verslas jį liečiančių sistemų kūrimo ir keitimo procese turi aktyviai
dalyvauti viso projekto eigoje – nuo pirminės vizijos parengimo iki pilno jos išpildymo.
Kita akcentuota neišspręsta problema yra, galima sakyti, neįsiklausytos verslo nuomonės pasekmė: naujoji Muitinės
leidimų sistema (MLS) neturi sąsajos su iMDAS – sistema, kuria besinaudojant bus deklaruojamos būtent mažavertės
siuntos. Tai reiškia, kad deklaracijų pripažinimo negaliojančiomis procesas laikinai lieka „popierinis“,
reikalaujantis rankinio darbo. Netgi pilnai įgyvendinus numatytą sistemos funkcionalumą (ne anksčiau nei šių
metų rudenį) sistema vis tiek nebus „draugiška“, prašymus pildant formas dėl kiekvienos konkrečios deklaracijos
pripažinimo negaliojančia reikės teikti atskirai, nebus galimas konsoliduotas prašymų teikimas. Tai pavyzdys, kad
būtinas verslo įtraukimas pradiniuose etapuose, kuriant duomenų apsikeitimo sistemas ir kitas į vartotoją nukreiptas
programas.
Dar viena ganėtinai aštri problema - veiklos tęstinumo procedūra - būtinas pasiruošimas nenumatytam atvejui
“contingency“. Veiksmingo, verslą tenkinančio, muitinės numatyto plano IT sistemų neveikimo atveju nėra.
Popierinių deklaracijų pildymas ir forminimas, asociacijų nuomone, net ir kritiniu atveju nėra tinkamas sprendimas
deklaruojant tūkstančius ar dešimtis tūkstančių siuntų per dieną. Tai pareikalautų tiek verslo, tiek muitinės nepagrįstai
didelio žmogiškųjų resursų indėlio ir tam tikra prasme būtų netgi naudingiau laukti sistemų atsigavimo, nei tokiu
sudėtingu būdu apdoroti itin nedidelę procentinę dalį visų muitinamų siuntų.
Įvardintas ir komunikacijos su muitine trūkumas, pasiūlyta vadovautis gerosios praktikos pavyzdžiais: Jungtinėje
Karalystėje bei Lietuvoje verslą kuriančios įmonės atstovė, dalyvavusi konferencijoje, pasidalino itin džiuginančia
Jungtinės Karalystės Brexit pasiruošimo laikotarpiu vykdyta bendradarbiavimo su verslu praktika ir muitinės
informacijos pateikimo paprastumu bei sklaida.
Tuo tarpu Lietuvoje veikiantiems siuntų gabentojams deklaravimo naujovių pasiruošimo eigoje ypatingai pristigo
savalaikio aktyvaus bendradarbiavimo su muitine. Neneigta ir pasidžiaugta, kad bendradarbiavimas pastaruoju metu
itin suaktyvėjo, tačiau klausimus verslas pradėjo kelti dar praeitų metų pradžioje ir sistemingai apie juos priminė,
tačiau į tam tikrus klausimus atsakymų ar palankių sprendimų vis dar neturi.
Itin neigiamai verslas vertina IT specifikacijų parengimo vėlavimą ir parengtų specifikacijų dažną keitimą.

Ateities klausimas
Konstatuota, kad būtinas platesnis valstybinių institucijų požiūris, įvertinant, ką Lietuva gali laimėti dėl
didėjančių prekybos srautų per Lietuvą. Todėl būtina ne tik kalbėti, bet ir veikti, siekiant procedūrų supaprastinimo,
diegiant rizikos vertinimo procedūras, nestabdančias sąžiningo verslo, kuriant bazinius poreikius atliepiančią ir XXI
a. realijas atitinkančią infrastruktūrą, įgyvendinant vieno langelio principą įvairioms procedūroms, skatinant duomenų
apsikeitimą skaitmeniniu būdu (pavyzdžiui, eFTI).
Verslas geranoriškai pasiruošęs maksimaliam įsitraukimui inovatyvių sprendimų kartu su muitine beieškant, reikia tik,
kad muitinė tokias idėjas palaikytų.
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Rekomendacinis
prekės kodas
verslo planavimui

Ramutė Neniškienė
Muitinės laboratorijos direktorė
Muitinės departamentas

Verslas į Muitinės laboratoriją paprastai kreipiasi norėdamas sužinoti prekės Kombinuotosios
nomenklatūros kodą ir (arba) tam tikrus jos parametrus, kad galėtų įsivertinti savo verslo plano
finansinius bei su prekių įvežimo ar išvežimo draudimais bei apribojimais susijusius aspektus.
Apžvelkime, kaip šį kodą gauti ir ką daryti, jei su juo nesutinkate.
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Enrika Naujokė
Direktorė
UAB “Muita”

Kilmės dokumentas
siuntos padalijimo
atveju
(ES-Vietnamo LPS)

Išleista aktuali ES-Vietnamo lengvatinės prekybos susitarimo (EVLPS) kilmės taisyklių gairės
versija. Šioje, jau penktoje, versijoje įtraukti paaiškinimai, kaip turi būti surašytas pareiškimas
apie prekių kilmę (PPK) tuo atveju, jeigu siunta tranzito šalyje padalijama į keletą siuntų. Taip pat
paaiškinti komercinio dokumento, kuriame gali būti surašomas PPK, naudojimo aspektai.
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros
agentūra
Eksporto ir importo administravimo skyrius

Eksporto AGREX
ir importo AGRIM
licencijos

Dažnas juridinis ar fizinis asmuo eksportuodamas ar importuodamas tam tikrus žemės ūkio
produktus susiduria su sunkumais muitinėje, nes neturi reikiamų licencijų ir nepateikia apie jas
informacijos muitinės deklaracijoje. Svarbu iš anksto, dar prieš deklaruojant produktus muitinei,
pasidomėti, ar nebus privaloma pateikti eksporto (toliau – AGREX) ar importo (toliau – AGRIM)
licencijos.
Kas ir kokiems produktams išduoda licencijas?
Jeigu juridinis ar fizinis asmuo neturi reikiamos AGRIM ar AGREX licencijos, krovinio išmuitinimas gali užtrukti
savaitę, ar net ilgiau, priklausomai nuo to, kaip greitai pats asmuo kreipsis į reikiamą įstaigą. Licencijų reikia tokiems
žemės ūkio produktams kaip ryžiai, pluoštinės kanapės, žemės ūkio kilmės etilo alkoholis, cukrus, alyvuogių
aliejus, česnakai, grybai, galvijiena, pienas ir pieno produktai, kiauliena, kiaušiniai ir paukštiena.

Photo by Shelley Pauls on Unsplash

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra „Litfood“ išduoda AGREX ir AGRIM licencijas. Atvejai, kai šios licencijos yra
reikalingos, nustatyti 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2016/1237.
AGREX licencijos išduodamos tik ryžiams ir pieno sektoriaus produktams tokiems kaip pieno milteliai bei sūriai. Pieno
sektoriaus produktų (pieno miltelių ir sūrių) eksportas administruojamas pagal specialiąsias sąlygas (atsižvelgiant į
2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2020/761 XIII priedą). Eksportuojant pieno
sektoriaus produktus pagal specialiąsias sąlygas gali būti reikalaujamas prekybos su trečiosiomis šalimis įrodymas
(eksporto/ importo deklaracijos).
Svarbu paminėti tai, kad, atsižvelgiant į 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2016/1237,
AGREX licencija ryžiams reikalinga tik nuo 500 kg. Eksportuojant pieno sektoriaus produktus, nustatytus 2019
m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2020/761 XIII priede, AGREX licencija reikalinga
nepriklausomai nuo ketinamo eksportuoti produkto kiekio.
2021 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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„Litfood“ išduoda paprastas AGRIM (ne pagal importo tarifines kvotas) bei AGRIM licencijas (pagal importo tarifines
kvotas). Paprastos AGRIM licencijos išduodamos ryžiams, pluoštinių kanapių produktams ir žemės ūkio kilmės etilo
alkoholiui. AGRIM licencijos – javams, ryžiams, cukrui, alyvuogių aliejui, česnakams, grybams, galvijienai, pienui ir
pieno produktams, kiaulienai, kiaušiniams, paukštienai. Dažniausiai išnaudojamos ryžių, alyvuogių aliejaus ir
česnakų importo tarifinės kvotos.
AGRIM licencija ryžiams reikalinga nuo 1000 kg, žemės ūkio kilmės etilo alkoholiui – 100 hl, o pluoštinių kanapių
produktams šią licenciją reikia pateikti dėl bet kokio prašomo kiekio. Taip pat AGRIM licencija reikalinga ir importuojant
bet kokį produkto kiekį lengvatine arba tarifinių kvotų tvarka.

Paprasta ar kvotinė AGRIM licencija?
Paprastos AGRIM licencijos prievolė taikoma pagal 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES)
Nr. 2016/1237. Kvotinė AGRIM licencija suteikia galimybę pasinaudoti muito mokesčių lengvatomis. Priklausomai
nuo „Litfood“ administruojamo produkto sektoriaus muito mokesčių lengvatos dydis gali būti įvairus. Kaip pavyzdys,
importuojant ryžius, prekės kodas 1006304210, pagal importo tarifinę kvotą taikomas muito mokestis - 0
Eur, o nesinaudojant kvota tarifas 175 Eur/ 1000 kg. „Litfood“ taip pat išduoda AGRIM licencijas tik pagal importo
tarifines kvotas, kurių tarifinės kvotos eilės numeris prasideda 09.4XXX.
Atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2020/761 ir 2019 m. gruodžio 17
d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2020/760, priklausomai nuo ketinamo eksportuoti ar importuoti produkto
sektoriaus pagal importo tarifinę kvotą gali būti reikalaujamas prekybos su trečiosiomis šalimis įrodymas (eksporto/
importo deklaracijos)

AGREX ir AGRIM licencijų išdavimas
Juridiniai ar fiziniai asmenys, teikiantys paraišką AGREX ar AGRIM licencijai gauti pirmą kartą, pirmiausia privalo
sudaryti su „Litfood“ Paraiškų importo ir eksporto licencijoms gauti teikimo elektroniniu būdu sutartį.
Kreipiantis dėl kvotinės AGRIM licencijos, priklausomai nuo ketinamo eksportuoti ar importuoti produkto sektoriaus,
gali būti reikalaujami ir kiti atitinkamuose reglamentuose ar teisės aktuose nustatyti dokumentai/ įrodymai, pavyzdžiui,
nepriklausomybės deklaracija, sąskaitos faktūros, teisių perėmėjų prekybos su trečiosiomis šalimis įrodymai
(eksporto/ importo deklaracijos).
Kartu su paraiška AGREX ar AGRIM licencijai gauti visada teikiamas atitinkamo dydžio užstatas, tačiau jeigu užstato
suma yra 100 eurų arba mažesnė (kaip nustatyta 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES)
Nr. 2016/1237) užstato pateikti nereikalaujama. Atitinkamo dydžio užstatas teikiamas už Europos Sąjungos teisės
aktuose numatytus įsipareigojimus, susijusius su žemės ūkio ir maisto produktų eksportu iš Europos Sąjungos arba
importu į Europos Sąjungą. Užstatas apskaičiuojamas pagal atskiriems žemės ūkio produktams nustatytą užstato
dydį. Užstatas gali būti pateikiamas arba grynaisiais pinigais, arba atlikimo laidavimo draudimo raštu.
Paraiškos paprastoms AGREX ir AGRIM licencijoms gauti teikiamos kiekvieną darbo dieną. Atsižvelgiant į paraiškos
bei užstato pateikimo laiką gali skirtis licencijos išdavimo terminas. Juridiniam/ fiziniam asmeniui pateiktus paraišką
ir atitinkamo dydžio užstatą, AGREX ir AGRIM licencijos išduodamos tą pačią darbo dieną po 14 valandos. Jeigu
paraiškos pateikiamos po 14 valandos licencija išduodama kitą darbo dieną po 14 valandos.
Kvotinių AGRIM licencijų išdavimas užtrunka ilgiau. Atsižvelgiant į įsigaliojusio 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2020/761 9 straipsnį, licencijos išduodamos tik Komisijai paskelbus paskirstymo
koeficientą, iki kiekvieno mėnesio pabaigos, nuo sausio 1 d. galiojančios licencijos išduodamos ankstesnių metų
gruodžio 15–31 d.
AGREX ir AGRIM licencijų išdavimo procesas gali užtrukti juridiniam ar fiziniam asmeniui nespėjus laiku pateikti
užstato, jeigu juridinis ar fizinis asmuo pretenduoja į importo tarifinę kvotą, licencija gali būti neišduota nespėjus
laiku pateikti paraiškos AGRIM licencijai gauti, arba neturint pakankamai prekybos su trečiosiomis šalimis įrodymų
(eksporto/ importo deklaracijų).
Siekiant efektyviai planuoti savo laiką ir darbus, prašome juridinius ir fizinius asmenis, pageidaujančius įgyti AGREX
ar AGRIM licenciją kreiptis į „Litfood“. Konsultacijos metu suteiksime informaciją apie tai, kaip ketinamų eksportuoti
ar importuoti produktų eksporto ar importo procesą paversti kuo sklandesniu.
Žemiau pateiktas AGRIM licencijos pavyzdys (forma iš Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2016/1239).
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Muitinės deklaracijoje nurodomi licencijų kodai
• AGREX IR AGRIM licencijos muitinės deklaracijoje nurodomos šiais kodais:
• X001 - eksporto licencija AGREX,
• L001 - importo licencija AGRIM,
• Y100 - specialiosios nuorodos importo licencijoje AGRIM (piklausomai nuo produkto sektoriaus kvotinėje
AGRIM licencijoje gali būti nurodytos skirtingos specialiosios sąlygos, t. y. skirtingas muito mokesčių lengvatos
dydis ar kitos specialiosios nuostatos, kurias privaloma nurodyti pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą
(ES) Nr. 2020/761).

Kontaktai kilus klausimams
Iškilus klausimams dėl eksporto/ importo licencijavimo procedūrų prašome kreiptis:
Vedėjas Simonas Pusvaškis, el. p. s.pusvaskis@litfood.lt, tel. +370 640 70156
Specialistė Roberta Kasarauskaitė, el. p. r.kasarauskaite@litfood.lt, tel. +370 611 87891
Specialistė Eglė Bartasevičiūtė, el. p. e.bartaseviciute@litfood.lt, tel. + 370 658 81995
AGRIM licencijos formą rasite prie straipsnio internete, paspaudę čia.
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Ingrida Beliokienė
Tarifų skyriaus vyriausioji specialistė
Muitinės departamentas

Tarifinės pirmumo
kvotos – kas
žinotina verslui

Tarifinių kvotų naudojimas – svarbi tema daugeliui verslų ir jos aktualumas nemažėja. Apžvelkime,
kokie klausimai dėl tarifinių kvotų kyla verslui ir į ką svarbu atkreipti dėmesį.
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

KLAUSIMAI-ATSAKYMAI

Plieno produktų tarifinių kvotų taikymo
ypatumai
Redakcijos žodis. Šį mėnesį paskelbtas reglamentas, kuriuo pratęstas tam tikriems
importuojamiems plieno produktams nustatytų apsaugos priemonių galiojimas. Į klausimą apie šių
priemonių taikymo ypatumus maloniai sutiko atsakyti Ingrida Beliokienė, Muitinės departamento
Tarifų skyriaus vyriausioji specialistė.
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.
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TEISMŲ PRAKTIKA

Dr. Gediminas Valantiejus
Advokatas
Advokatų profesinė bendrija “iLAW”

Muitinės sandėlio
aptarnavimo sutarties
reikšmė taikant
administracinę
atsakomybę už
sandėlio veiklos
pažeidimus

Muitinės sandėlių veiklos tvarkos pažeidimas (Administracinių nusižengimų kodekso 215 str.)
yra vienas iš dažniausiai sutinkamų administracinių nusižengimų muitų (muitinės) teisės srityje.
Atsižvelgiant į tai, straipsnyje apžvelgiama naujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika,
kurioje išaiškinta kokiomis sąlygomis kyla muitinės sandėlio turėtoją atstovaujančio fizinio asmens
atsakomybė už minėtą pažeidimą ir kuria keičiama ankstesnė (iki 2021 m. gegužės 3 d.) suformuota
teismų praktika. Straipsnyje, visų pirma, nagrinėjama kokią reikšmę atsakomybės atsiradimui
turi muitinės sandėlio aptarnavimo sutarties tarp muitinės ir sandėlio turėtojo nuostatos ir kada
jomis gali būti remiamasi (arba priešingai – negali būti remiamasi) tokio pobūdžio administracinių
nusižengimų bylose.
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.
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TEISMŲ PRAKTIKA

Bylinėjimosi
išlaidų atlyginimas
administracinių
nusižengimų
bylose

Andrius Košel
Advokatas
Advokatų profesinė bendrija “SPC Legal”

Šiuolaikiniai teisiniai ginčai praktiškai nebeįsivaizduojami be šiame procese dalyvaujančių
asmenų išlaidų. Šios išlaidos gali sudaryti reikšmingas sumas, pavyzdžiui, 11 383,68 Eur už
advokato pagalbą muitinės tarpininko atstovei ginče su teritorine muitine dėl veiksmų pripažinimo
administraciniu nusižengimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021-06-08 nutartis teisminiame
procese Nr. ANB-397-4-06-3-00922-2018-7).
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

NORITE DIRBTI MUITINĖS
TARPININKO ATSTOVO
DARBĄ? UAB"MUITA" KVIEČIA
Į SAVO KOMANDĄ
KLAIPĖDOJE!
ĮSIGYK KURSUS DABAR
MOKYKIS IR DIRBK
Susisiekite su mumis:
lcpa@lcpa.lt arba
+370 664 26393

UAB "Muita" didžiuojasi būdama
asociacios nare
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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

Bendradarbiavimas

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

Norite leidinyje paskelbti savo
straipsnį ar pranešimą? Susisiekite
su mumis! Mielai aptarsime bendradarbiavimo 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

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.

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.

