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Kodėl svarbu kontroliuoti medinę pakavimo medžiagą?  
Vilma Mikelaitienė, Pasienio kontrolės koordinavimo skyriaus vedėja,  
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Medinis ar plastikinis stalo reikmuo (muitas 0% ar 6,5 %)?  
Virginija Dordzikienė, Muitų politikos skyriaus vyriausioji specialistė, Muitinės departamentas

Kilmės taisyklės: antrosios PMO konferencijos akcentai  
Pasaulio muitinių organizacijos sekretoriatas

Nelengvatinės kilmės taisyklės: “Jei nesprendžiate problemos - ji didėja!”  
Brian Rankin Staples, President, Trade Facilitation Services

PKK specialiojo K priedo peržiūra: pagrindiniai aspektai  
Roman Brühwiler, Senior Adviser, Section Free Trade- and Customs Agreements,  
Swiss Federal Customs Administration

Privalomoji kilmės informacija: Vokietijos patirtis  
Vokietijos muitinė

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba: atsakymai į užklausas ir jų svarba verslui  
Jolita Mačiulytė, Vyriausioji patarėja, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Karjeros galimybės ieškantiems darbo ir savo svajonių profesijos!  
Muitinės praktikų asociacija

Leidinio  turinys
TEISINĖS IR KITOS AKTUALIJOS

MOKYMASIS, STUDIJOS, ŽINIOS

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

KLAUSIMAI - ATSAKYMAI



Sveiki,
Kiekviena prekė turi savo kilmės šalį, kurią deklaruojame muitinei neretai per daug nesusimąstydami. 
Nelengvatinė kilmė ilgą laiką nebuvo prioritetų sąraše kalbant apie atitiktį teisiniam reguliavimui. Tačiau 
tai pasikeitė šalims pradėjus taikyti įvairius importo ribojimus priklausomai nuo prekių kilmės šalies. 
Verslo rizika ypač gerai atsiskleidžia viename naujausių ESTT sprendimų, kviečiame pažiūrėti  3 min. 
animuotą video „Nelengvatinė importuojamų saulės modulių kilmė: muitas 0% ar 67,9%?“.   

Kaip jau suprantate, šiame leidinio numeryje pagrindinis dėmesys – prekių kilmei. Kilmės temai buvo 
skirta gegužę vykusi PMO konferencija, apžvelgta straipsniuose, publikuotuose PMO naujienų leidinyje. 
PMO maloniai sutikus, straipsnius išvertėme ir kviečiame jus kartu pasigilinti į įvairius prekių kilmės 
aspektus.

Konferencijos, ypač kai yra galimybė susitikti gyvai, yra puiki platforma profesinėms pažintims ir 
diskusijoms. Būtent birželį vykusioje 4-oje Muitinės praktikų konferencijoje (pranešimų įrašus rasite 
čia) pertraukos metu su gerb. Vilma Mikelaitiene, Valstybinė augalininkystės tarnyba, įsišnekome apie 
tai, kodėl taikoma griežta fitosanitarinė kontrolė medinei pakuotei. Taip gimė mintis apie straipsnį dar 
viena tema, apie kurią per daug nesusimąstome „kol šalis nesusiduria su karantinio kenkėjo invazijos 
sukelta našta, kol žaliuojantys miškai netampa žuvusių medžių kapinynu, kai per keletą metų sunaikinami 
spygliuočių ir lapuočių miškai parkuose bei rekreacinėse teritorijose.“

Savo žiniomis ir įžvalgomis taip pat dalinasi ekspertės iš Muitinės departamento ir Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos. Tad belieka palinkėti, kad spėtumėte viską – ir vasariškais orais pasilepinti, ir turėti 
gerą bei naudingą laiką skaitant leidinį!

Enrika Naujokė

Redaktorės žodis

https://www.customsclearance.net/lt/courses/nelengvatine-importuojamu-saules-moduliu-kilme-muitas-0-ar-679
https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/4-toji-muitines-praktiku-konferencija-2021-06-17
https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/4-toji-muitines-praktiku-konferencija-2021-06-17
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Adobe Stock

Liepos mėn. aktualijos: Intrastato ataskaitų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės; Veterinarinių 
tikrinimų ir muitinės formalumų atlikimo pasienio veterinarijos posto tikrinimo centruose tvarkos 
aprašas; Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo 
priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių pakeitimas; Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų 
registre tvarkos aprašas; Mažos vertės siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už 
prekes mažos vertės siuntose apskaičiavimo tvarkos aprašas; ir daugiau!

Statistikos departamentas ir Muitinės departamentas

2021.07.30 įsakymu Nr. DĮ-186/1B-527 patvirtintos: Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, 
pateikimo ir priėmimo taisyklės; Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas UPS-01 (mėnesinės) statistinis formuliaras; 
Intrastato statistinės ataskaitos Įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinis formuliaras. Pripažįntas netekusiu galios 
2019 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. DĮ-247/1B-1078 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, 
pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės 
ataskaitos Įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 
Įsakymas įsigalioja 2022.01.01.

Muitinės departamentas ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2021.07.08 įsakymu Nr. 1B-467/B1-554 patvirtintas Veterinarinių tikrinimų ir muitinės formalumų atlikimo 
pasienio veterinarijos posto tikrinimo centruose tvarkos aprašas. Aprašas nustato Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos kontroliuojamų ne Europos Sąjungos prekių siuntų veterinarinių tikrinimų pasienio veterinarijos posto 
tikrinimo centre ir muitinės formalumų atlikimo tvarką. Įsakymas įsigalioja 2021.07.15.

Muitinės departamentas 

2021.07.30 įsakymu Nr. 1B-531 pakeistos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos 
valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklės, patvirtintos 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1B-223 „Dėl 
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų 
teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 2022.01.01.

2021.07.28 įsakymu 1B-521 leista taikyti VŠĮ „Emprekis“ 2021 m. rugpjūčio mėnesio žinyne „Autotransporto kainos 
Lietuvoje“ nurodytas kainas transporto priemonių muitinės vertės nustatymui ir naudoti muitinio įvertinimo 
kontrolės tikslams. Įsakymas įsigalioja 2021.07.29.

2021.07.23 įsakymu Nr. 1B-511 ištaisytos korektūros klaidos 2021 m. liepos 14  d. įsakyme Nr. 1B-480 „Dėl Muitinės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05697cc0f10211eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/367548b0e49811eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/58488770f12e11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e005ab0ef9111eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e99c9fe0eed611eb9f09e7df20500045
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departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 
1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir 
raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Įsakymas įsigalioja 2021.07.29.

2021.07.19 įsakymu Nr. 1B-491 patvirtintas Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre tvarkos aprašas 
(pridedamas); Asmens tipų klasifikatorių (pridedamas). Įsakymas įsigalioja 2021.07.22.

2021.07.14 įsakymu Nr. 1B-480 pakeistos Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų 
apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklės, patvirtintos 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1B-810 „Dėl 
Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo 
taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 2021.07.17.

2021.06.30 įsakymu Nr. 1B-441 nustatyta, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. 10.30 val. mažos vertės siuntų ir paštu 
atsiunčiamų siuntų deklaracijos pateikiamos ir įforminamos išmaniosios Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos 
(iMDAS) priemonėmis. Įsakymas įsigalioja 2021.07.01.

2021.06.30 įsakymu Nr. 1B-445 pakeistos Prekių, deklaruotų muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje, 
tikrinimo ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku organizavimo taisyklės, 
patvirtintos 2020 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1B-158 „Dėl Prekių, deklaruotų muitinės deklaracijų apdorojimo 
sistemoje, tikrinimo ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku organizavimo taisyklių 
patvirtinimo“, ir išdėstytos nauja redakcija (pridedama). Įsakymas įsigalioja 2021.07.01.

2021.06.29 įsakymu Nr. 1B-432 patvirtintas Fizinių asmenų gaunamų smulkių prekių siuntų deklaravimo 
naudojantis išmaniosios Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos portalu tvarkos aprašas (pridedamas). Įsakymas 
įsigalioja 2021.07.01.

2021.06.29 priimtas įsakymas Nr. 1B-436 dėl siuntų vežėjų sąrašo administravimo. Įsakymas įsigalioja 2021.06.29.

2021.06.29 įsakymu Nr. 1B-437 pakeistas Muitinės įstaigų klasifikatorius, patvirtintas 2009 m. birželio 25 d. 
įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 2021.07.01.

2021.06.29 įsakymu Nr. 1B-431 patvirtintas Mažos vertės siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už 
prekes mažos vertės siuntose apskaičiavimo tvarkos aprašas (pridedamas). Įsakymas įsigalioja 2021.07.01.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/958626e0e92911eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61a10ae0e53a11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ce019d0d99b11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b7339930d9a711eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de683710d8c911eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/51be7ac0d8da11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e6f3350d8da11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4aaf8ca0d8ae11eb9f09e7df20500045
https://www.customsclearance.net/lt/courses/pasirengimas-pvm-pokyciams-mazavertes-siuntos-nuo-liepos-1-d


6 2021 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos

2021 liepa, Nr. 98

TEISINĖS IR KITOS AKTUALIJOS

ES aktualijos: liepa 2021

Photo by Nicolás Perondi on Unsplash (Budapeštas, Vengrija)

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 30 savaitę: ES ir Argentinos susitarimas dėl tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų 
pakeitimo; dėl informacijos apie importuojamas prekes, kurioms pagal importo apmokestinimo 
schemą netaikomas PVM, saugojimo ir automatinės prieigos prie tos informacijos; pranešimai 
apie antidempingo priemonių galiojimo pabaigą importuojamiems labai atspariems nuovargiui 
plieno strypams ir aspartamui. 

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt
https://www.customsclearance.net/lt/articles/es-aktualijos-liepa-2021
https://www.lcpa.lt/
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Kodėl svarbu 
kontroliuoti 

medinę pakavimo 
medžiagą?

Dažnai net nesusimąstome, kad prekyboje bet kokiai produkcijai paremti, sutvirtinti, gabenti 
naudojama medinė pakavimo medžiaga (toliau – MPM) gali kelti kokią nors grėsmę. Dėl 
nusistovėjusių gamybos technologijų, dydžių standartų ir galimybės MPM panaudoti daug kartų 
šią produkciją labai patogu naudoti. 

Vilma Mikelaitienė 
Pasienio kontrolės koordinavimo skyriaus 
vedėja, Valstybinė augalininkystės tarnyba 

prie Žemės ūkio ministerijos

Virginija Dordzikienė
Muitų politikos skyriaus vyriausioji 

specialistė
Muitinės departamentas

Medinis ar 
plastikinis stalo 
reikmuo (muitas 

0% ar 6,5 %)?

Apžvelgiame Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) prejudicinį sprendimą aktualioje 
byloje, susijusį su tarifinio klasifikavimo klausimais. Ginčo prekė: „stiklinės iš bambuko“ sudarytos 
iš augalinių pluoštų (72,33 % masės) ir melamino dervos (25,2 % masės), pastaroji suteikia 
prekei formą, tvirtumą. Kelti klausimai: kaip reikia aiškinti KN 3924 ir 4419 pozicijas klasifikuojant 
šią prekę; ar reikia taikyti 3 BAT a punktą (pozicija, kurioje prekė aprašyta tiksliausiai) ar 3 BAT b 
punktą (pagal medžiagą, kuri prekei suteikia esminį požymį).

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/kodel-svarbu-kontroliuoti-medine-pakavimo-medziaga
https://www.customsclearance.net/lt/articles/medinis-ar-plastikinis-stalo-reikmuo-muitas-0-ar-65
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Pasaulio muitinių organizacijos 
sekretoriatas

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Kilmės taisyklės: 
antrosios PMO 
konferencijos 

akcentai

Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) sekretoriatas surengė antrąją Pasaulinę kilmės konferenciją, 
vykusią 2021 m. kovo 10 –12 d., siekdamas skatinti keitimąsi žiniomis apie kilmės taisyklių valdymą 
ir įgyvendinimą tiek muitinės, tiek prekybininkų požiūriu. Korėjos muitinės finansuojamas renginys 
vyko internetu. Straipsnyje pateikiami kai kurie pranešėjų akcentuoti aspektai [1].

Nelengvatinės 
kilmės taisyklės: 

“Jei nesprendžiate 
problemos - ji 

didėja!”
Brian Rankin Staples

President
Trade Facilitation Services

Straipsnis neskirtas nei mokslinei, nei išsamiai apžvalgai buvusios ar dabartinės veiklos 
vadovaujantis Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) susitarimu dėl kilmės taisyklių, taip pat jis 
nėra išsami lengvatinės ir nelengvatinės kilmės taisyklių skirtumų analizė (manau, kad dauguma 
šio leidinio skaitytojų tai jau supranta). Priešingai, šiame straipsnyje pateikiamas asmeninis ir 
subjektyvus požiūris į problemas, susijusias su nelengvatinės kilmės taisyklėmis, ir siūlomi 
sprendimai jų sumažinimui arba bent jau skatinama diskusija. Siūlomų sprendimų pagrindu yra 
tai, kaip suprantama problemų struktūra.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/kilmes-taisykles-antrosios-pmo-konferencijos-akcentai
https://www.customsclearance.net/lt/articles/nelengvatines-kilmes-taisykles-jeigu-nespresite-problemu-jos-tik-dides
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

PKK specialiojo 
K priedo peržiūra: 

pagrindiniai 
aspektai

Roman Brühwiler
Senior Adviser

Section Free Trade- and Customs 
Agreements, Swiss Federal Customs 

Administration

1974 m. įsigaliojo Tarptautinė muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencija (Kioto 
konvencija). Siekiant neatsilikti nuo valdžios institucijų ir tarptautinės prekybos raidos, 1990-aisiais 
Kioto konvencija buvo peržiūrėta ir 2006 m. vasario 3 d įsigaliojo kaip Pataisyta Kioto konvencija 
(PKK). PKK netrukus tapo modernių ir veiksmingų muitinės procedūrų modeliu.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/en/courses/nelengvatine-importuojamu-saules-moduliu-kilme-muitas-0-ar-679
https://www.customsclearance.net/lt/articles/pkk-specialiojo-k-priedo-perziura-pagrindiniai-aspektai
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Privalomoji kilmės 
informacija: 

Vokietijos patirtis
Vokietijos muitinė

Privalomoji kilmės informacija (PKI) – tai muitinės administracijos raštu priimtas sprendimas, 
kuriuo patvirtinama prekių kilmė. Jis taip pat žinomas kaip „išankstinis sprendimas dėl prekių 
kilmės“. Toks sprendimas nustatytą laiką yra privalomas pareiškėjui ir muitinei.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/privalomoji-kilmes-informacija-vokietijos-patirtis
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-kilme
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KLAUSIMAI-ATSAKYMAI

Valstybinė maisto 
ir veterinarijos 

tarnyba: atsakymai 
į užklausas ir jų 

svarba versluiJolita Mačiulytė
Vyriausioji patarėja

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Skaitytojos klausimas: „Kaip operatyviai gauti atsakymą į pateiktą užklausą iš Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos?“. Į šį ir keletą kitų mūsų papildomai užduotų klausimų (dėl užklausų 
teikimo būdų, atsakymų juridinės galios ir kt.) maloniai sutiko atsakyti Jolita Mačiulytė, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji patarėja.

Kokiais klausimais dažniausiai verslas kreipiasi į Valstybinę maisto ir veterinarijos 
tarnybą (VMVT)?

Detalios statistikos neturime, tačiau apytiksliai būtų galima apibendrinti, kad: apie 1/3 užklausų gauname dėl 
gyvūninių produktų, sudėtinių produktų, šalutinių gyvūninių produktų importo ir tranzito; 1/3 dėl gyvūnų augintinių 
įvežimo; 1/3 dėl negyvūninio maisto ir pašarų importo. Įvairūs kiti klausimai sudaro nedidelę dalį, iki 10 proc. visų 
gaunamų užklausų.  

Kokiu būdu teikiamos rašytinės užklausos VMVT ir per kiek laiko tikėtis atsakymo? 

Paklausėjas gali rinktis iš tikrai nemažai užklausų pateikimo būdų, taip pat ir per socialinius tinklus. Visi būdai ir 
terminai nustatyti VMVT direktoriaus 2019-12-29 įsakymu Nr. B1-966 patvirtintose asmenų konsultavimo taisyklėse 
(toliau – Taisyklės). Jų 10 punkte nurodyta, kad rašytinės konsultacijos teikiamos:

• 10.1. socialiniame tinkle „Facebook“ – per 1 darbo dieną, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gauto 
klausimo užregistravimo dienos;

• 10.2. el. paštu klausimai@vmvt.lt ar per Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto portalą https://epilietis.lrv.
lt/ - per 5 darbo dienas nuo gauto klausimo užregistravimo dienos;

• 10.3. raštu – per 20 darbo dienų nuo gauto klausimo užregistravimo dienos, jei paklausimui nagrinėti reikalingas 
papildomas tyrimas, konsultacijos suteikimo terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų laikotarpiui.

Pažymėtina, kad Taisyklių 10.1 ir 10.2 punktuose nurodyti rašytinių konsultacijų teikimo terminai taikomi I lygio 
konsultacijoms. Jei įvertinus paklausimo turinį nustatoma, kad reikalinga II lygio konsultacija, apie tai informuojamas 
paklausėjas ir rašytinė konsultacija suteikiama per 20 darbo dienų nuo gauto klausimo užregistravimo dienos. Jei 
paklausimui nagrinėti reikalingas papildomas tyrimas, konsultacijos suteikimo terminas gali būti pratęstas dar 10 
darbo dienų laikotarpiui.

Taip pat atkreipsiu dėmesį, kad rašytinės konsultacijos pateikiamos asmeniui tokiu būdu, kokiu gautas paklausimas, 
jei asmuo nepageidavo kitaip. 

Kurį iš būdų rekomenduotumėte rinktis?

Norint, kad į užklausą būtų atsakyta kuo operatyviau, svarbu pateikti išsamią informaciją. Būtent dėl informacijos 
trūkumo dažniausiai užtrunka atsakymai. 

Siekiant operatyviai ir išsamiai atsakyti į klausimus, VMVT prašo klausimus dėl įvežimo (importo) į Europos Sąjungą, 
vežimo iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį tranzitu per Europos Sąjungą arba su laikinu saugojimu ar 



perkrovimu Lietuvos Respublikos muitinės sandėliuose ir eksporto pateikti užpildant pridedamą formą (žr. žemiau) ir 
ją išsiunčiant el. paštu klausimai@vmvt.lt

Photo by Brett Jordan on Unsplash

Kokią juridinę galią turi VMVT raštu pateikti paaiškinimai? 

Iš ties svarbu žinoti, kad VMVT neprisiima atsakomybės už konsultacijas, suteiktas tarnybinių mobiliojo ryšio telefonų 
numeriais, už konsultacijas žodžiu, kai pokalbiai neįrašyti, neoficialias konsultacijas seminarų ar susitikimų metu 
ir panašiais atvejais. Tačiau prisiima atsakomybę už oficialiai raštu ar žodžiu Taisyklėse nustatyta tvarka suteiktas 
konsultacijas.

Tai svarbu, nes poveikio priemonės už asmens netinkamą teisės aktų vykdymą, kurį lėmė klaidinga konsultacija, nėra 
taikomos, nebent ūkio subjektas buvo informuotas, kad konsultacija klaidinga, pasikeitė teisinis reglamentavimas ar 
pan. (žr. išsami informacija Taisyklėse).

Jeigu nesate tikri, kaip tinkamai savo veikloje taikyti teisės aktų nuostatas, rekomenduojame pasirūpinti rašytine 
VMVT konsultacija.

Norėdami peržiūrėti ir atsisiųsti Klausimo pateikimo formą, spauskite čia.

https://www.customsclearance.net/files/article-translations/2503/pdf/Paklausim%C5%B3%20anketa.pdf
https://www.customsclearance.net/lt/courses/agrim-licencija-ka-turetumete-zinoti
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Muitinės praktikų asociacija

MOKYMASIS, STUDIJOS, ŽINIOS

Karjeros galimybės 
ieškantiems darbo 

ir savo svajonių 
profesijos!

Ne paslaptis jog pandemijos laikotarpis stipriniai pakeitė ir pakoregavo daugelio iš mūsų gyvenimus 
bei kasdienybę, kasdienę rutiną apvertė aukštyn kojomis. Dalis šalies gyventojų prarado darbus 
ir buvo priversti ieškoti naujų karjeros galimybių. Smagu tai, jog žmonės nebijo net didžiausių 
pokyčių. Praradę darbus yra pasiryžę iš naujo mokytis ir kardinaliai pakeisti darbo pobūdį bei 
profesiją.

Šiam laikotarpiui įsibėgėjus, sulaukėme ir kitų didelių permainų. Tokių kaip:
• Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos
• PVM taikymo mažavertėms siuntoms pokyčiai, kurie įsigaliojo nuo liepos 1 d. 

Po Brexit įvedimo, nemaža dalis Jungtinėje Karalystėje gyvenančių tautiečių pradėjo svarstyti apie galimybę grįžti į 
gimtąją šalį. Daugelį metų emigrantais buvę lietuviai jaučiasi dviprasmiškai. Grįžti į Lietuvą nori, tačiau bijo, jog čia 
negalės realizuoti savęs ir rasti sau tinkamo darbo pasiūlymo. Šioje situacijoje didelį privalumą įgauna būtent šios dvi 
permainos, kurios paskatino naujų darbo vietų atsiradimą mūsų šalyje. 

Išstojus Jungtinei Karalystei iš ES ir dėl to augant muitinės procedūrų kiekiams, nepaprastai populiari ir paklausi tapo 
muitinės tarpininko atstovo profesija! O po š.m. liepos 1 d. pasikeitimų, šių specialistų poreikis tik dar labiau išaugo. 
Jeigu kyla klausimas, kodėl gi verta rinktis muitinės tarpininko atstovo profesiją, "pasufleruosime", kad atsakymas 
labai paprastas: muitinės tarpininkai visada turi darbo! Kaip žinia, visais ekonomikos etapais vyksta tarptautinis 
prekių judėjimas, iš šalies išvežamos ir į šalį įvežamos prekės, o jos, kaip žinia, vartotojų negali pasiekti be muitinės 
ir muitinės tarpininko paslaugų. 

Koks yra muitinės tarpininko atstovo darbas? Šis darbas tikrai ypatingas, niekada nenuspėjamas, nemonotoniškas. 
Kasdien nauji kroviniai, skirtingų muitinės procedūrų forminimas, neprognozuojamos situacijos bei užduotys. Toks 
darbo pobūdis puikiai tinka iššūkius mėgstantiems, atkakliems ir entuziastingiems asmenims. 

Muitinės tarpininko atstovų atliekamos funkcijos – maksimali pagalba tarptautinėje prekių logistikos grandinėje atliekant 
muitinės formalumus. Tikslas – sklandus ir operatyvus muitinės dokumentų paruošimas, deklaracijų pateikimas ir 
kliento atstovavimas muitinėje. Muitinės tarpininko atstovas glaudžiai bendradarbiauja su prekių gavėjais, siuntėjais, 
krovinių ekspeditoriais bei muitine. 

Puiki žinia ta, jog išaugus muitinės tarpininkų atstovų paklausai atsirado ir naujas mokymosi būdas šiai kvalifikacijai 
gauti. Tai yra nuotoliniai Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas, mokymo kursai. Šis kursas 
paruoštas taip, jog galima mokytis bet kada ir iš bet kurio pasaulio kampelio! Šia galimybe mielai naudojasi ne tik 
Lietuvoje gyvenantys, bet ir svečiose šalyse apsistoję lietuviai. Kursai paruoši aukštos kvalifikacijos specialistų, o 
kursų programa yra suderinta su Muitinės departamentu.

Pasidalinti savo nuomone apie kursus paprašėme ir kursų dalyvių: Apie Muitinės tarpininkų kursus nuotoliniu būdu 
kalba kursų dalyvė Vakarė: https://www.youtube.com/watch?v=Liw9GbxJM4E&t=1s.

https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
https://www.youtube.com/watch?v=Liw9GbxJM4E&t=1s
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Iš pirmo karto egzaminą išlaikiusi Elina: "Kokybiški ir aktualūs mokymai, lankstus šiuolaikinis formatas, dėstytojai-
praktikai, vienas geriausių mano gyvenimo pasirinkimų! Mokymų organizatorių operatyvi pagalba, daugybė praktinių 
užduočių, konferencijos ir žinoma,”vyšnaitė” ant torto - mokymų baigimo sertifikatas".

Gyvenimas nestovi vietoje, kai užsidaro durys, atsidaro langas! Nors pandemijos laikotarpis ne vienam mūsų paliko 
nemalonių pėdsakų, tačiau tuo pačiu atvėrė ir naujas galimybes, drąsiai priimkite jas ir pasinaudokite naujomis 
karjeros galimybėmis.

Kilo klausimų? Susisiekite su mumis: lcpa@lcpa.lt, tel. 8 664 26393

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


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, 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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