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LR aktualijos: lapkritis 2021 

ES aktualijos: lapkritis 2021 

Kombinuota nomenklatūra 2022  
Eglė Pučkuvienė, Virginija Dordzikienė, Muitų politikos skyriaus vyriausios specialistės, Muitinės departamentas

Elektroninio atvykimo pranešimo „IE507“ svarba išvykstantiems kroviniams iš Klaipėdos uosto  
Lidija Milinskienė, Muitinės tarpininkų skyriaus vadovė, UAB “Hegelmann Multimodal”

Sankcijų Baltarusijos režimui taikymas  
Andrius Košel, Advokatas, Advokatų profesinė bendrija “SPC Legal”

Vyriausybės turėtų pagalvoti apie mokesčių nuo transporto išlaidų atsisakymą,  
kol padėtis „normalizuosis“  
Omer Wagner, Advokatas, PwC Israel

Tarptautinių švelniosios teisės (soft-law) šaltinių taikymas muitiniam įvertinimui:  
Lietuvos ir ES teismų požiūris  
Dr. Gediminas Valantiejus, Advokatas, Advokato kontora GVLEX

Savarankiškos prekės ar kitų prekių reikmenys tarifinio klasifikavimo tikslais:  
ES Teisingumo Teismo vertinimai  
Dr. Gediminas Valantiejus, Advokatas, Advokato kontora GVLEX

Leidinio  turinys
TEISINĖS IR KITOS AKTUALIJOS

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

TEISMŲ PRAKTIKA

https://community.customsclearance.net/webinar-books


Sveiki,
nuo 2022 m. keičiasi daugiau nei 1000 prekių kodų, o kur dar klasifikavimo pastabų pakeitimai! Nemaža tikimybė, 
kad tai įtakos ir Jūsų prekes. Jei dar nesirūpinote, dabar pats laikas, nes prekės kodo pasikeitimas įtakos mokesčius, 
apribojimus, prekių kilmę, leidimus specialiosioms procedūroms ir daugiau! Pradėti galite nuo bendros apžvalgos 
straipsnyje „Kombinuota nomenklatūra 2022“.

Toliau klasifikavimo tema kviečiame gilintis į teismo išaiškinimą, kada prekė klasifikuojama kaip „savarankiška“, o 
kada – kaip kitos prekės reikmuo. Nors įdomiausios šioje byloje yra kalbinės vingrybės, t. y., kas ankstesnėje teismo 
nutartyje buvo turėta galvoje nurodant „jiems“, „jų“, „jos“. Europos Sąjungos Teisingumo Teismui teko dar kartą 
aiškinti savo ankstesnius išaiškinimus!

Muitinės formalumų Klaipėdos uoste specifika ir administracinės atsakomybės taikymas vežėjams - straipsnyje 
apie elektroninio atvykimo pranešimo „IE507“ svarbą. Per uostą nesenai nebuvo leista išgabenti baltarusiškos 
produkcijos, apie šio pobūdžio prekybos suvaržymus - straipsnyje „Sankcijų Baltarusijos režimui taikymas“. 

Ir tęsiame temą, pradėtą spalio mėn. leidinio numeryje – apie Muitinio įvertinimo kompendiumą. Kokią reikšmę šis 
teisės šaltinis turės teisme ginant savo poziciją dėl prekių muitinės vertės nustatymo? Atsakymą rasite straipsnyje 
apie „soft-law“. Vertės tema taip pat kviečiame pagalvoti apie priemonę, kuria valstybė gali padėti verslui, o ir 
ekonomikos atsigavimui, pandemijos metu drastiškai išaugus tarptautinio transporto kaštams - jų neapmokestinti.

“Daugiau žinoti, daugiau pasiekti!” - šia įsiminusia fraze redakcijos vardu linkiu naudingo skaitymo ir iki susitikimo 
5-oje Muitinės praktikų konferencijoje!

Enrika Naujokė

Redaktorės žodis

https://www.lcpa.lt/


Kviečiame Jus dalyvauti atvykstant į konferenciją!  Kaina dalyviui 290 Eur, į šią kainą įskaičiuotas ir pageidaujančių įmonės 
darbuotojų dalyvavimas internetu. Užsiregistravus iki 2021-11-15 taikoma 15 % nuolaida. Muitinės praktikų asociacijos 
nariams 50 % nuolaida. Valstybės institucijų atstovams dalyvavimas nemokamas, prašome registruotis nurodant darbo 
el. pašto adresą.

Parkavimas atvykusiems nemokamas, prašome registruojantis nurodyti automobilio numerius. 

Kontaktai pasiteiravimui: 

VIETA: ŽALGIRIO ARENA, NEMUNO SALĖ, KARALIAUS MINDAUGO PR. 50, KAUNAS IR INTERNETU.

REGISTRACIJOS FORMA WWW.LCPA.LT

 8 664 26393 lcpa@lcpa.lt

PROGRAMA
8.30-9.00  Registracija 
9.00-9.15 	 Konferencijos	dalyvius	pasveikins	VDU	ŽŪA	kanclerė	prof.	Astrida	Miceikienė,	Kauno		 	
	 	 teritorinės	muitinės	direktorius	Juozas	Ragelis	ir	Muitinės	praktikų	asociacijos	direktorė			
	 	 Enrika	Naujokė
9.15-10.15  DISKUSIJA APIE MUITINĖS PROCESŲ TOBULINIMĄ  
	 	 Diskusijos	dalyviai:	Jonas	Miškinis	Muitinės	departamentas,	Edmundas	Daukantas	„Lineka“,		
	 	 Rugilė	Andziukevičiūtė-Buzė	„Transporto	inovacijų	asociacija“,	Gintautas	Pupalaigis	„Linava“.
	 	 Moderuoja	Eligijus	Vinckus,	advokatas,	APB	„HITUS	Legal“	ir	Jonas	Sakalauskas,	advokatas,		
	 	 APB	„AAA	Law“.
10.15-10.45   Apie muitinės formalumus Bulgarijoje pokalbis su prof. dr. Momchil Antov, 5 min.*
10.45-11.45  KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS PRANEŠIMAI IR DISKUSIJA
	 	 „Administracinės	atsakomybės	taikymas	teritorinėje	muitinėje“,	Dalia	Gudauskienė,	Kauno		
	 	 teritorinės	muitinės	Teisės	skyriaus	viršininkė.
	 	 ,,Muitinės	leidimų	sistemos	praktinis	taikymas“,	Dovilė	Kuktienė,	Kauno	teritorinės	muitinės		
	 	 Kontrolės	organizavimo	skyriaus	viršininkė.
	 	 Moderuoja	Ingrida	Mačiūnienė,	UAB	“Autosabina	Logistic”	logistikos	vadovė	ir	Vida		 	
	 	 Balkienė,	UAB	„Vilniaus	Transimeksa“	direktoriaus	pavaduotoja.
11.45-13.00     Teisinės aktualijos šį rudenį ir pasirengimas 2022 su Enrika Naujoke, 30 min.* 
13.00-14.00  MUITINĖS LABORATORIJOS VEIKLA IR PREKIŲ KLASIFIKAVIMO IŠŠŪKIAI VERSLUI
	 	 	„Laboratoriniai	tyrimai	mokestiniuose	ginčuose“,	Ramutė	Neniškienė,	Muitinės		 	 	
	 	 laboratorijos	direktorė.
	 	 	„Prekių	klasifikavimo	ginčai	Mokestinių	ginčų	komisijoje“,	Andrius	Venius,	Mokestinių	ginčų		
	 	 komisijos	narys.
	 	 Moderuoja	dr.	Gediminas	Valantiejus,	advokatas,	advokato	kontora	GVLEX.
14.00-14.30   „Muitų teisė praktikams“ - jau 100-asis numeris! Įžvalgos verslui, 15 min.*
14.30-16.00  MUITINĖS SISTEMOS
		 	 “Muitinės	sistemos	ir	duomenų	svarba.	ICS2	projekto	vystymo	pavyzdys”,	Milda	Stravinskė,		
	 	 AB	Lietuvos	paštas	projekto	vadovė.
	 	 „Muitinės	mokesčių	apskaitos	ir	kontrolės	informacinė	sistemos	(MAKIS)	paslaugų	portalas“,		
	 	 Kristina	Boičukė,	Muitinės	departamento	Mokesčių	administravimo	skyriaus	vyr.	specialistė.
	 	 „Verslo	įžvalgos	ir	praktika	naudojantis	elektroninėmis	muitinės	sistemomis“,	Vladas	Žvikas,		
	 	 UAB	„DHL	Lietuva“	muitinės	tarpininkų	atstovų	grupės	vadovas.
	 	 Moderatorė	Lina	Petronienė,	UAB	„DHL	Lietuva“	muitinės	reikalų	ekspertė.
16.00-16.15 	 Baigiamasis	žodis
16.15 	 Bendravimas,	diskusijos,	susipažinimas	su	naujais	asociacijos	nariais
19.00 	 Narių	vakaras
  *Konferencijos dalyviams prieiga prie video peržiūros bus suteikta 
  jau lapkričio mėn.
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Adobe Stock

Apžvelgiame teisės aktų registre skelbiamus teisės aktų pakeitimus, kai kuriuos teismų sprendimus ir LR muitinės 
svetainėje skelbiamas aktualijas ir įvykius. Informaciją atnaujiname kiekvieną savaitę!   

Aktualijos 47 savaitę (lapkričio 22-28 d.): pakeistas Muitinės įstaigų klasifikatorius; Vilniaus 
teritorinės muitinės pakomitečio posėdyje bus pristatomos „Muitinės „Vieno langelio“ aplinka ir 
Lietuvos patirtis“ ir „Delegavimo sutarčių pasirašymas per Muitinės leidimų sistemą“ temos.

TEISINĖS IR KITOS AKTUALIJOS

TEISĖS AKTAI

Muitinės departamentas

2021.11.22 įsakymu Nr. 1B-835 pakeistas Muitinės įstaigų klasifikatorius, patvirtintas 2009.06.25 įsakymu Nr. 1B-
351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“. Keletas pakeitimų: pakeista santrumpų dalis „Muitinės įstaigų 
specialiosios kompetencijos santrumpos“ ir išdėstyta taip: 9AP – muitinės įstaiga, priimanti prašymus ir suteikianti 
leidimus prekių turėtojui patikrinti muitinės prižiūrimas prekes ir (arba) imti jų pavyzdžius (mėginius); 9BP – muitinės 
įstaiga, kurioje nagrinėjami asmenų, pageidaujančių naudotis muitinės elektroninėmis paslaugomis, prašymai; 9DN – 
muitinės įstaiga, priimanti prašymus ir sprendimus pripažinti negaliojančia priimtą muitinės ir reeksporto deklaraciją; 
ir taip toliau. Įsakymas įsigalioja 2021.11.23, kai kurie papunkčiai - 2022.01.01.

2021.11.15 įsakymu Nr. 1B-807 patvirtinti LR muitinės vykdomiems patikrinimams naudojamų dokumentų 
registravimo tvarkos aprašas ir formos. Įsakymas įsigalioja 2021.11.20.

2021.11.09 įsakymu Nr. 1B-793 papildytas Nacionalinių matavimo vienetų, reikalingų mokesčių apskaičiavimui, 
sąrašas, patvirtintas 2019.01.16 įsakymu Nr. 1B-47 „Dėl Nacionalinių matavimo vienetų, reikalingų mokesčių 
apskaičiavimui, sąrašo patvirtinimo ir Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos 
muitinei, sąrašo skelbimo“, nurodatant kaitinamojo tabako produktų matavimo vienetą. Įsakymas įsigalioja 
2022.01.01.

2021.11.09 įsakymu Nr. 1B-789 pakeistas 2021.06.29 įsakymas Nr. 1B-436 „Dėl Siuntų vežėjų sąrašo 
administravimo“, ir išdėstytas nauja redakcija. Nustatyta, kad siuntų vežėjai, atitinkantys Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 47 punkto ir LR muitinės įstatymo 24 straipsnio 3 dalies reikalavimus, ir kurie 
iki 2021 m. liepos 1 d. nesikreipė (nesiidentifikavo) į Muitinės departamentą dėl įtraukimo į Siuntų vežėjų sąrašą, 
privalo tai padaryti. Įsakymas įsigalioja 2021.11.10.

2021.11.08 įsakymu Nr. 1B-787 pakeista LR muitinės kompetencijos srityje susidarančių dokumentų saugojimo 
terminų rodyklė ir išdėstyta nauja redakcija. Įsakymas įsigalioja 2021.11.09.

2021.11.05 įsakymu Nr. 1B-782 patvirtintos Leidimo prekių turėtojui patikrinti muitinės prižiūrimas prekes ir (arba) 
imti jų pavyzdžius (mėginius) suteikimo taisyklės. Pripažintas netekusiu galios 2016.06.20 įsakymas Nr. 1B-525 

http://Apžvelgiame teisės aktų registre skelbiamus
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3e3f050491c11ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b7ec71046d911ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ea2375c0421d11ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5b9d220413c11ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0613e5b0406311ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bc91fee0406211ec992fe4cdfceb5666


6 2021 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos

2021 lapkritis, Nr. 102

„Dėl Leidimo prekių turėtojui patikrinti muitinės prižiūrimas prekes ir (arba) imti jų pavyzdžius (mėginius) suteikimo 
taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 2021.11.09.

2021.11.05 įsakymu nr. 1B-781 patvirtintos Leidimo laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje 
vietoje suteikimo taisyklės. Nustatyta, kad iki Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) modernizavimo darbų 
atlikimo Sąjungos muitinės kodekso 145 straipsnio 1 dalyje nurodyta laikinojo saugojimo deklaracija, deklaruojant 
prekes, laikinai saugomas šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje, nenaudojama. Pripažintas netekusiu galios 
2016.05.02 įsakymas Nr. 1B-359 „Dėl Leidimų laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje 
suteikimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Įsakymas įsigalioja 2021.11.08.

2021.10.29 įsakymu Nr. 1B-760 pakeistos Prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo taisyklės, patvirtintos 
2010.06.29 įsakymu Nr. 1B-443 „Dėl Prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo taisyklių patvirtinimo“. Keletas iš 
pakeitimų:

• Pakeistas 8 punktas ir išdėstytas taip: „8. Vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo reglamento 
238 straipsnio nuostatomis, muitinei nusprendus paimti mėginį, deklaraciją pateikęs deklarantas apie tai 
informuojamas elektroniniu pranešimu, kuriame nurodoma mėginio ėmimo laikas ir vieta. Jeigu prekės yra 
deklaruojamos žodžiu ar veiksmu, deklarantas apie mėginio ėmimą informuojamas žodžiu arba kitomis ryšio 
priemonėmis (pvz., telefonu ar elektroniniu paštu).“

• Pakeistas 9 punktas ir išdėstytas taip: „9. Deklarantas iki paskirto mėginio ėmimo laiko gali elektroniniu 
pranešimu pateikti prašymą pakeisti mėginio ėmimo laiką ar vietą. Deklaranto pavedimu mėginio ėmime gali 
dalyvauti vežėjo atstovas.“

Įsakymas įsigalioja 2021.11.05.

Statistikos departamentas

2021.10.28 įsakymu Nr. DĮ-264 nustatytos intrastato ribos 2022 m.:
• Nuo 2022 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais 

metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 280 tūkst. EUR.
• Nuo 2022 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais 

metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 200 tūkst. EUR.
• Nuo 2022 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais 

metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 5 mln. EUR.
• Nuo 2022 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais 

metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 8 mln. EUR.

Įsakymas įsigalioja 2021.10.29

MUITINĖS AKTUALIJOS IR ĮVYKIAI

2021.11.22 Muitinės konsultacinio komiteto Vilniaus teritorinės muitinės pakomitečio posėdis vyks š. m. gruodžio 9 
d. nuotoliniu būdu. Pirmoji posėdyje pristatoma tema - „Muitinės „Vieno langelio“ aplinka ir Lietuvos patirtis“, antroji - 
„Delegavimo sutarčių pasirašymas per Muitinės leidimų sistemą“.

2021.11.19 Internetinė sesija: Intelektinės nuosavybės teisių savininkai lapkričio 25 d. kviečiami į internetinę sesiją 
dėl elektroninių prašymų imtis veiksmų teikimo per IPEP.

2021.11.16 Išplėstinis MKK pakomitečio posėdis Klaipėdoje lapkričio 24 d. Tema: su KIPIS naudojimu susiję šiandien 
aktualūs klausimai.

2021.11.05 Lietuvos muitinė konsultuoja: muitinės formalumai, mokesčiai ir apribojimai kalėdinėms dovanoms.

2021.11.03 Paskirti trys Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai.

2021.11.03 Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Muitinės departamentas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

2021.10.28 Importuotojų, kurių prekių muitinė vertė tikslintina po įforminimo, dėmesiui – verslui naudingas 
supaprastinimas.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bc91fee0406211ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d85091403d6611ec992fe4cdfceb5666
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/ivykiai/ivykis?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28014f2ad
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28014ec89
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/ivykiai/ivykis?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28014e0a1
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28014c314
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28014bc78
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28014bf14
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28014b0b1
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TEISINĖS IR KITOS AKTUALIJOS

ES aktualijos: lapkritis 2021

Photo by Paulius Andriekus on Unsplash (Kaunas, Lietuva)

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

Naujienos 47 savaitę: ESTT nutartis dėl pomastektominių liemenėlių tarifinio klasifikavimo; 
sustabdomas autonominių muitų taikymas tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės 
produktams; covid vakcinų eksportui nebereikės leidimų, tačiau bus vykdoma jų priežiūra; PEM 
pereinamojo laikotarpio kilmės taisyklės pradedamos taikyti tarp ES ir Moldovos Respublikos; 
internete jau pasiekiama Suderintos sistemos nomenklatūros 2022 m. versija.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt
https://www.customsclearance.net/lt/articles/es-aktualijos-lapkritis-2021
https://www.customsclearance.net/lt/courses/muitu-teises-aktualijos-2021-ruduo-2020-m
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 Virginija Dordzikienė
Muitų politikos skyriaus vyriausioji 

specialistė
Muitinės departamentas

Naujoji 2022 m. Kombinuotosios nomenklatūros redakcija patvirtinta 2021 m. spalio 21 d. 
Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1832. Apžvelgiame svarbesnes naujoves, kurių iš 
tiesų yra labai daug.

Eglė Pučkuvienė
Muitų politikos skyriaus vyriausioji 

specialistė
Muitinės departamentas

Kombinuota 
nomenklatūra 2022

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/kombinuota-nomenklatura-2022
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-tarifinis-klasifikavimas-pazengusiems-iii-dalis
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Elektroninio 
atvykimo pranešimo 

„IE507“ svarba 
išvykstantiems 

kroviniams iš 
Klaipėdos uosto

Lidija Milinskienė 
Muitinės tarpininkų skyriaus vadovė

UAB “Hegelmann Multimodal”

Šiame straipsnyje noriu aptarti ir dar kartą priminti kaip svarbu yra tinkamai komunikuoti tarpusavyje 
bei keistis žiniomis, kad būtų išvengta klaidų bei administracinės atsakomybės nuobaudų. Tad 
apžvelkime kas yra elektroninis pranešimas „IE507“ ir kokia yra jo svarba.  

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Sankcijų Baltarusijos 
režimui taikymas

Andrius Košel 
Advokatas

Advokatų profesinė bendrija “SPC Legal”

Sankcijos taikomos suvaržant pinigų, paslaugų ir prekių judėjimą į/iš sankcionuojamos šalies, 
pavyzdžiui, š. m. rugsėjį Lietuvos muitinė sustabdė Baltarusijos įmonės „BelAZ“ savivarčių 
išgabenimą į Čilę (žr. aktualija). Nauju reglamentavimu toliau vystomos ribojimų sistemos poveikį 
jaučia vis daugiau tiek tarptautinės prekybos, tiek logistikos sektoriaus verslų. Apžvelkime, kas 
žinotina ir į ką svarbu verslui atkreipti dėmesį. 

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/elektroninio-atvykimo-pranesimo-ie507-svarba-isvykstantiems-kroviniams-is-klaipedos-uosto
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d280144030
https://www.customsclearance.net/lt/articles/sankciju-baltarusijos-rezimui-taikymas
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Vyriausybės turėtų 
pagalvoti apie 
mokesčių nuo 

transporto išlaidų 
atsisakymą, kol padėtis 

„normalizuosis“
Omer Wagner

Advokatas
PwC Israel

Vertimas straipsnio, kuris buvo publikuotas naujausiame Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) leidinio 
„WCO News” numeryje. Iš anglų kalbos išversta maloniai sutikus PMO. 

Pastaruoju metu drastiškai išaugusios transporto išlaidos sukėlė sunkumų importuotojams ir 
ekonomikos atsigavimui. Vienas iš situacijos palengvinimo būdų galėtų būti, kad vyriausybės 
atleistų nuo mokesčių, kuriais šios išlaidos apmokestinamos. Izraelyje teisės aktai leidžia taikyti 
tokią išimtį ypatingomis aplinkybėmis, kurių importuotojas negali kontroliuoti.

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.lcpa.lt/
https://www.customsclearance.net/lt/articles/vyriausybes-turetu-pagalvoti-apie-mokesciu-nuo-transporto-islaidu-atsisakyma-kol-padetis-normalizuosis
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Tarptautinių švelniosios 
teisės (soft-law) šaltinių 

taikymas muitiniam 
įvertinimui: Lietuvos ir 

ES teismų požiūris
Dr. Gediminas Valantiejus

Advokatas
Advokato kontora GVLEX

Leidinyje „Muitų teisė praktikams“ (2021 m. spalio mėn.) numeryje (Nr. 101) buvo aptarta Europos 
Komisijos parengto Muitinio įvertinimo sąvado (Kompendiumas) naujoji redakcija. Neabejotina, 
kad šis ES institucijų parengtas vadinamosios „švelniosios“ (soft-law) teisės šaltinis, apimantis 
rekomendacinio pobūdžio išaiškinimus dėl prekių muitinės vertės deklaravimo, bus itin svarbus 
siekiant užtikrinti vieningą ir teisingą muitinio įvertinimo principų ir bendrųjų nuostatų taikymą ES 
valstybėse narėse. Plėtojant ir papildant šią temą, šiame straispnyje siekiama atsakyti į klausimą, 
o kokia yra kitų (ne ES institucijų priimtų) tarptautinių švelniosios (soft-law) teisės šaltinių reikšmė 
būtent konkrečiai muitinio įvertinimo procese ir kaip jie taikomi praktiškai, pavyzdžiui, teismų 
praktikoje, ginčuose su muitine.

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

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

http://Leidinyje „Muitų teisė praktikams“ (2021 m. spalio mėn.) numeryje (Nr. 101) buvo aptarta Europos Komisijos parengto Muitinio įvertinimo sąvado (Kompendiumas) naujoji redakcija. Neabejotina, kad šis ES institucijų parengtas vadinamosios „švelniosios“ (soft-law) teisės šaltinis, apimantis rekomendacinio pobūdžio išaiškinimus dėl prekių muitinės vertės deklaravimo, bus itin svarbus siekiant užtikrinti vieningą ir teisingą muitinio įvertinimo principų ir bendrųjų nuostatų taikymą ES valstybėse narėse. Plėtojant ir papildant šią temą, šiame straispnyje siekiama atsakyti į klausimą, o kokia yra kitų (ne ES institucijų priimtų) tarptautinių švelniosios (soft-law) teisės šaltinių reikšmė būtent konkrečiai muitinio įvertinimo procese ir kaip jie taikomi praktiškai, pavyzdžiui, teismų praktikoje, ginčuose su muitine.
https://www.customsclearance.net/lt/articles/tarptautiniu-svelniosios-teises-soft-law-saltiniu-taikymas-muitiniam-ivertinimui-lietuvos-ir-es-teismu-poziuris
https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
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Savarankiškos prekės 
ar kitų prekių reikmenys 

tarifinio klasifikavimo 
tikslais: ES Teisingumo 

Teismo vertinimai
Dr. Gediminas Valantiejus

Advokatas
Advokato kontora GVLEX

ES Teisingumo teismas, aiškindamas Kombinuotosios nomenklatūros (KN) nuostatas, ne kartą 
yra pabrėžęs, jog prekių tarifinį klasifikavimą lemiantis kriterijus paprastai turi būti nustatytas 
atsižvelgiant į šių prekių objektyvius požymius ir objektyvias savybes, kurie išvardyti KN pozicijos 
aprašyme ir skyriaus ar skirsnio pastabose. Tačiau prekės, turinčios savarankiškas savybes 
ir aiškią paskirtį, negali būti pripažintos kitų, su jomis susijusių prekių reikmenimis (priedais), 
ir klasifikuojamos kaip savarankiška prekė. Straipsnyje aptariama naujausia ES Teisingumo 
praktika (byloje C-706/20), leidžianti atskirti savarankiškas prekes ar kitų prekių reikmenis tarifinio 
klasifikavimo tikslais bei papildanti ankstesnius išaiškinimus šiais klausimais.

TEISMŲ PRAKTIKA

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Dr. Gedimino Valantiejaus advokato kontora GVLEX (pradėjusi veiklą nuo 2021 m. spalio mėn.) atstovauja 
fizinius ir juridinius asmenis Lietuvos Respublikoje, ginant jų teises ir teisėtus interesus mokestiniuose 
ginčuose (įskaitant ginčus su muitine), administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose, teikia 

išvadas, rekomendacijas, konsultacijas bei rengia procesinius dokumentus. 

Sukaupta 20-ies metų advokato dr. Gedimino Valantiejaus teisinio darbo patirtis specializuojantis mokestinių 
bei muitinės ginčų nagrinėjimo bei konsultavimo dėl jų klausimais srityse bei akademinėje veikloje leidžia 
pasiūlyti ir kompleksinius sprendimus iš esmės visais aktualiais tarptautinės prekybos, muitų ar mokesčių 

bei muitinės veiklos teisinio reguliavimo ar su jais susijusiais klausimais taikant tiek Europos Sąjungos, tiek ir 
Lietuvos Respublikos teisę. 

Bet kuriais susijusias klausimais visuomet galite kreiptis tel. +370 668 82 788, el. p. gediminas@gvlex.lt. 
Interneto nuoroda: https://gvlex.eu/

https://www.customsclearance.net/lt/articles/savarankiskos-prekes-ar-kitu-prekiu-reikmenys-tarifinio-klasifikavimo-tikslais-es-teisingumo-teismo-vertinimai


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“; dr. Gediminas Valantiejus, 
advokato kontora GVLEX; Milda Stravinskė, Muitinės praktikų asociacijos valdybos narė; 
Monika Bielskienė, advokatė, PwC Lietuva.

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.) ir straipsnių kituose leidiniuose www.customsclearance.net 
platformoje.

Prenumeratos forma https://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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