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APŽVALGOS IR KOMENTARAI
Nedidelė prekės vertė – rinkoje egzistuojanti kaina, gerų verslo derybinių įgūdžių
rezultatas ar apgaulė?
Milda Stravinskė, Redakcinės kolegijos narė, „Muitų teisė praktikams“

Kokią įtaką prekių klasifikavimo efektyvumui ir tikslumui daro technologijos?
Randy Rotchin, Verslo vystymo ir pasaulinės prekybos vadovas, Avalara, Inc.

Uosto bendruomenės sistema ir muitinė (I dalis)

Uwe Liebschner, Tarptautinis uostų bendruomenių sistemų asociacijos atstovas

Uosto bendruomenės sistema ir muitinė (II dalis)

Uwe Liebschner, Tarptautinis uostų bendruomenių sistemų asociacijos atstovas

TEISMŲ PRAKTIKA
Palūkanos už iš ES valstybės narės susigrąžinamas neteisėtai išieškotas
muitinės administruojamas sumas ir jų vertinimas ES teismų praktikoje
Dr. Gediminas Valantiejus, Advokatas, Advokato kontora GVLEX

Kur pakankamo rūpestingumo klasifikuojant prekes ribos?
Jurgita Bartninkienė, Direktorė, UAB “Muita”

Solidari atsakomybė už skolą muitinei: tai „tik“ muito ar ir kitų mokesčių rizika?
Jurgita Stanienė, Muitų atitikties skyriaus vadovė, UAB “Muita”

KLAUSIMAI - ATSAKYMAI
Sankcijos: naujas teisės aktas, galiojančių sankcijų terminai
Jurgita Stanienė, Muitų atitikties skyriaus vadovė, UAB “Muita”
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Redaktorės žodis

Sveiki,
karo Ukrainoje ir sankcijų klausimai toliau formuoja mūsų kasdienybę ir su tarptautine prekyba susijusią veiklą.
Lietuvoje priimtas Vyriausybės nutarimas dėl Tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo - apžvelgiame, į ką
svarbu atkreipti dėmesį verslui. Taip pat, atsakydami į klausimą, primename apie galiojančių sankcijų Rusijai ir
Baltarusijai „senų“ sutarčių vykdymo terminus.
Būtent šių dienų aktualijos nulėmė ir artėjančios 6-osios Muitinės praktikų konferencijos temas. Aptarsime sankcijų
rizikos valdymą versle, kelsime klausimus, koks muitinės specialistų vaidmuo įmonėse, kokios jų pareigos ir
atsakomybės, o taip pat kalbėsime technologijų, kurios padeda priimti vis efektyvesnius ir tikslesnius atitiktį
užtikrinančius sprendimus su muitinės veikla susijusiuose procesuose, tema. Detalesnę informaciją rasite pridėtoje
konferencijos programoje. Kviečiame dalyvauti!
Technologijoms skirti keli šio numerio straipsniai - skaitykite apie jų taikymą klasifikuojant prekes ir apie uostų
bendruomenių sistemas efektyviam procesų uostuose valdymui. Be dėmesio neliko ir „klasikinės“ temos (muitinė
vertė, tarifinis klasifikavimas, importo mokesčiai): apžvelgiame mažesnės nei įprasta prekių muitinės vertės
deklaravimo pagrindimą, rūpestingumo ribas klasifikuojant prekes ir administracinės atsakomybės taikymą,
solidarios atsakomybės už muitinei deklaruojamus mokesčius taikymą, bei galimybę reikalauti palūkanų už
neteisėtai išieškotas mokesčių ir susijusias sumas.
Temų gilinimuisi daug, tad - naudingų žinių ir sėkmingo jų taikymo praktikoje!
Enrika Naujokė

PROGRAMA

8:00-8:45
8:45-9:00
9:00-10:00

10:00-10:30
10:30-11:30

Pranešėjai iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės!
2022 m. birželio 2 d., Klaipėdoje ir internetu
Registracija
Konferencijos atidarymas

SMK Socialinių mokslų kolegijos direktorė Viktorija Palubinskienė ir Muitinės praktikų asociacijos
direktorė Enrika Naujokė

MUITINĖS PROFESIONALO VAIDMUO ŠIUOLAIKINĖJE ORGANIZACIJOJE

Kintanti ES teisinė aplinka: kaip specialistai ribojimus paverčia galimybėmis?
Christophe Pereira, muitų ir tiekimo grandinės vadovas, La Poste Groupe, Prancūzija
2022-iais rasta nauja muitinės tarpininko „rūšis“?
Tadas Ronkaitis, muitinės tarpininkų skyriaus vadovas, UAB „Laika Logistics“
Moderuoja: Ernesta Jonaitienė, SMK studijų programų vadovė

SPARČIAI KINTANTI TEISINĖ APLINKA: KAS UŽ KĄ ATSAKO?

Atsakomybė muitinės teisėje – kas nustatyta Sąjungos muitinės kodekse?
Dr. Talke Ovie, advokatė, HARNISCHMACHER LÖER WENSING Rechtsanwälte PartG mbB, Vokietija
Darbo ir sutarčių teisė taikant atsakomybę už muitų teisės pažeidimus Lietuvoje
Dr. Gediminas Valantiejus, advokatas, Dr. Gedimino Valantiejaus advokato kontora GVLEX

11:30-12:30
12:30-14:00

Moderuoja: Ingrida Kemežienė, advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ mokesčių
audito ir bylinėjimosi ekspertė

TARPTAUTINĖS SANKCIJOS: VERSLO RIZIKOS VALDYMAS

Tarptautinės sankcijos ir muitinės veikla: praktiniai iššūkiai
Rolandas Jurgaitis, eksporto kontrolės ir sankcijų ekspertas

Sankcijos už ES ribų ir poveikis bei iššūkiai ES įmonėms kasdieniame versle
Dr. Ulrich M. Möllenhoff, advokatas, Möllenhoff Rechtsanwälte, Vokietija

Tarptautinės sankcijos: teisinis reguliavimas ir rizikos valdymas. Svarbiausios pamokos verslui
Inga Karulaitytė-Kvainauskienė, partnerė, advokatė ir Rūta Sakalauskaitė, sertifikuota
sankcijų ekspertė, advokatų kontora ECOVIS ProventusLaw

14:00-14:30
14:30-16:00

Moderuoja: Dr. Aistė Medelienė, advokatų profesinės bendrijos „WALLESS“ partnerė, advokatė ir Enrika
Naujokė, Muitinės praktikų asociacijos direktorė

MUITINĖS FORMALUMŲ SKAITMENIZAVIMAS: ĮRANKIAI, GALIMYBĖS IR IŠŠŪKIAI

Prekybos koridorių ir Vieno langelio sistemų sąsaja
Kevin Shakespeare, Strateginių projektų ir tarptautinio vystymo direktorius, Institute of Export &
International Trade, Jungtinė Karalystė
Darbas su dideliais duomenimis („big data“): analitiniai įrankiai
Marcin Majewski, netiesioginių mokesčių komandos vadovas, PwC Lenkija

16:00-16:15
16:15-16:30
17:00

Muitinės paslaugų skaitmenizavimas: galimybės ir iššūkiai
Arūnas Sabaliauskas, muitinės paslaugų plėtros vadovas, Trevio UAB
Moderuoja: Kazimieras Kazėnas, UAB „Easting Cust Broker“ generalinis direktorius ir Monika
Bielskienė, advokatė, PwC Lietuva netiesioginių mokesčių skyriaus projektų vadovė

Naujų asociacijos narių prisistatymas
Baigiamasis žodis
Narių vakaras

Vieta: Klaipėdos Piliavietės Rytinės Kurtinos salė (Priešpilio g. 2, Klaipėda) ir INTERNETU.
Kainos. Atvykstantiems: 290 Eur dalyviui. Internetu: 145 Eur dalyviui arba 290 Eur dviem ir daugiau tos
pačios įmonės dalyviams. Ankstyva registracija: 20% nuolaida užsiregistravus iki 2022.05.10. Muitinės
praktikų asociacijos nariams: 50% nuolaida. Institucijų atstovams: kviečiami dalyvauti kaip svečiai.
Narių vakaras: 45 Eur dalyviui.
Kai kurie pranešimai bus anglų kalba, toliau rasite informaciją, kaip naudotis sinchroniniu vertimu.
+370 664 26393

lcpa@lcpa.lt
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TEISINĖS AKTUALIJOS

LR aktualijos: gegužė 2022

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 21 savaitę (gegužės 23-29 d.): paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
dėl Lietuvos Respublikos Tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo; pakeistas muitinės įstaigų
klasifikatorius; Vilniaus TM pakomitečio posėdis tema „Reikalavimai prašymams dėl muitinės
deklaracijų taisymo arba pripažinimo negaliojančiomis“; ir daugiau naujienų!
TEISĖS AKTAI
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2022.05.27 paskelbtas nutarimas Nr. 535 Dėl Lietuvos Respublikos Tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo,
kuriuo, be kita ko, patvirtintas Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašas. (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas įgyvendinant
tarptautines sankcijas, koordinuojant ir užtikrinant jų įgyvendinimą, bei laikinojo administratoriaus skyrimo, tarptautinių
sankcijų išimčių ir leidimų suteikimo, įšaldytų ekonominių išteklių aprašymo ir realizavimo, informacijos gavimo ir
teikimo tvarką. Nutarimas įsigalioja 2022.05.28
2022.05.12 nutarimu Nr. 488 pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl
valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“. Konsolidavime
dalyvauja Muitinės departamentas, teritorinės muitinės ir kitos institucijos. Nutarimas įsigalioja 2022.05.13.
Muitinės departamentas
2022.05.23 įsakymu Nr. 1B-379 pakeistas 2009.06.25 įsakymu Nr. 1B-351 patvirtintas muitinės įstaigų
klasifikatorius, kuriuo Kenos geležinkelio postui (LTVG1000), Šumsko kelio postui (LTVKB0001), Molo jūrų uosto
postui (LTLUA0001) priskirta funkcija „9TF“ – atlikti PVM grąžinimą (pagal pateiktus TAX FREE čekius) ne Europos
Sąjungos valstybių narių piliečiams (įskaitant piliečius, neturinčius ES rezidento statuso) bei pakeistas Bugenių
geležinkelio posto (LTSG40001) darbo laikas „I–VII 24 h, o laikotarpiu nuo 2022-05-23 iki 2022-09-01 8.00–20.00“.
Įsakymas įsigalioja 2022.05.23.
2022.05.13 įsakymu VA-48/1B-357 pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Muitinės departamento
surenkamąsias sąskaitas, ir pajamų, gautų už muitinės teikiamas papildomas paslaugas, mokamų į kitų muitinės
įstaigų sąskaitas, kodų sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m.
vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160. Įsakymas įsigalioja 2022.09.01.
2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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2022.05.04 įsakymu Nr. 1B-327 pripažintas netekusiu galios 2016.10.20 įsakymas Nr. 1B-859 „Dėl Garanto
elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 2022.09.01.
2022.05.04 įsakymu Nr. 1B-330 pakeistos Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės,
patvirtintos 2016.04.14 įsakymu Nr. 1B-273, ir išdėstytos nauja redakcija. Įsakymas įsigalioja 2022.09.01.
2022.05.03 įsakymu Nr. 1B-320 patvirtintas „Kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės
plombomis, tinkamumo liudijimų įforminimo tvarkos aprašas“. Neteko galios 2003.05.09 įsakymas Nr. 1B-459
„Dėl Kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimų pildymo bei
registravimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Įsakymas įsigalioja 2022.05.04.
Valstybinė mokesčių inspekcija
2022.05.11 įsakymu Nr. VA-47 patvirtintos PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo ir pateikimo
taisyklės. Įsakymas įsigalioja 2022.07.01.
2022.05.04 įsakymu Nr. VA-43 pakeistos Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taisyklės, patvirtintos
2010.08.02 įsakymu Nr. VA-88, ir išdėstytos nauja redakcija. Įsakymas įsigalioja 2023.02.13.

MUITINĖS AKTUALIJOS IR ĮVYKIAI
2022.05.27 Kvietimas į Muitinės konsultacinio komiteto Vilniaus pakomitečio posėdį. Birželio 3 dieną vyks Muitinės
konsultacinio komiteto Vilniaus TM pakomitečio posėdis. Tema - „Reikalavimai prašymams dėl muitinės deklaracijų
taisymo arba pripažinimo negaliojančiomis“.
2022.05.24 Mokymai verslui. Birželio 1 d. 10-12 val. vyks Europos Komisijos Prekybos generalinio direktorato
organizuojami nuotoliniai mokymai (anglų kalba), kurių metu bus pristatyta Europos Komisijos sukurta
„Access2Markets“ sistema; jos atskiros dalys, skirtos importui/eksportui, statistikai, kilmės nustatymui ir kitoms
užsienio prekybos sritims.
2022.05.06 Gegužės 8-ąją Lietuvos muitinė mini 103-ąjį gimtadienį.
2022.05.04 Svarbu: Nuo gegužės 1-osios neliko jokių Europos Sąjungos išimčių dėl dvejopos paskirties prekių
tiekimo Rusijai ir Baltarusijai. Draudžiamas bet koks dvejopos paskirties prekių eksportas į Rusiją (Reglamentas
(ES) 2022/328) ir Baltarusiją (Reglamentas (ES) 2022/355).

TEISMŲ PRAKTIKA
2022.05.27 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A-1700-442/2022.
Ginčas kilo dėl Klaipėdos teritorinės muitinės priimto sprendimo ir patikrinimo ataskaitos teisėtumo ir pagrįstumo,
kuriuo muitinė nusprendė patikslinti UAB „Glassbel Baltic“ importo deklaracijose importuotų prekių muitinę vertę
sumokėtais licenciniais mokesčiais už prekių ženklą ir perskaičiuoti importo mokesčius, papildomai apskaičiuojant
6 393 Eur muito bei 46 386 Eur importo PVM, 211 Eur delspinigių ir skirti 30 procentų papildomai apskaičiuotos 52
779 Eur sumos dydžio baudą – 15 834 Eur. Teismas konstatavo, kad centrinis mokesčių administratorius (Muitinės
departamentas) priimdamas sprendimą neištyrė ir nenustatė visų reikšmingų aplinkybių, susijusių su bendrovės
apmokestinimu, todėl skundžiamas sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 dalies nuostatų.
Teismo nutartimi muitinės sprendimas panaikintas, bendrovės skundas perduotas Muitinės departamentui nagrinėti
iš naujo. Apie šį ginčą detaliau skaitykite Monikos Bielskienės straipsnyje „Kokios yra licencinių mokesčių įtraukimo į
muitinę vertę ribos?“, publikuotame „Muitų teisė praktikams“ Nr. 101, 2021 m. spalį.
2022.05.17 Vilniaus apygardos teismo neskundžiama nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-1541053/2022. Už tai, kad vykdamas per sieną nedeklaravo muitinei gabenamų 2200 Eur, asmeniui buvo pritaikyta
administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 208 str. Kontrabanda 2 d.: pinigai konfiskuoti
ir skirta 1820 Eur bauda. Vėliau, Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2022 m. kovo 3 d. nutartimi
asmens skundas tenkintas iš dalies, institucijos nutarimas panaikintas dalyje dėl administracinio poveikio priemonės –
2 200 eurų konfiskavimo ir pakeistas dalyje dėl paskirtos nuobaudos, nutarimu paskirtos 1 820 Eur baudos mokėjimą
išdėstant per 24 mėnesius. Vilniaus apygardos teismas paliko šį sprendimą nepakeistą.
2022.05.11 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-89-421/2022. LAT pateikė
išaiškinimus dėl teisės normų, reglamentuojančių bendrovės vadovo žalos bendrovei atlyginimą, aiškinimo ir
taikymo. Ginčo situacija: Bendrovė sudarinėjo fiktyvius sandorius su Latvijos bendrove ir prekes deklaravo 42 00
procedūrai, nors prekės iš Lietuvos nebuvo išgabenamos. Muitinė, nustačiusi pažeidimą, pakeitė procedūros kodą
į 40 00 ir apskaičiavo mokesčius. Bendrovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš už fiktyvius sandorius atsakingo
vadovo 296 902,22 Eur žalos atlyginimą ir 5 proc. procesines palūkanas.

2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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TEISINĖS AKTUALIJOS

ES aktualijos: gegužė 2022

Adobe Stock

Apžvalga su muitinės sritimi susijusių teisės aktų ir pranešimų, paskelbtų ES oficialiajame leidinyje, taip pat
informacijos, kurią skelbia Europos Komisija, Pasaulio muitinių organizacija ir Pasaulio prekybos organizacija.
Atnaujinama kas savaitę!

Naujienos 21 savaitę (gegužės 23-29 d.): atnaujinta Registruotųjų eksportuotojų (REX) sistemos
naudojimo gairė; reglamentai dėl antidempingo ir/arba kompensacinių muitų Kinijos kilmės
geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms, Kinijos ir Egipto kilmės austoms ir (arba) siūtoms
stiklo pluošto medžiagoms, bei Kinijos ir Brazilijos kilmės elektrolitiniu būdu chromu padengto
plieno produktams.
OFICIALUSIS LEIDINYS
Rusija ir Baltarusija - sankcijos
2022.05.04 L 130I Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/699, kuriuo dėl Rusijos pašalinimo kaip
paskirties vietos iš Sąjungos bendrųjų eksporto leidimų taikymo srities iš dalies keičiamas Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/821. Reglamentu (ES) 2021/821 nustatyti aštuoni Sąjungos bendrieji eksporto
leidimai tam tikroms prekėms eksportuoti į tam tikras paskirties vietas laikantis konkrečių sąlygų ir reikalavimų. Šiuo
metu eksportuojant į Rusiją gali būti naudojamasi trimis bendraisiais Sąjungos eksporto leidimais: ES003 (prekių
reeksportas į ES po taisymo arba pakeitimo), ES004 (prekių eksportas į muges ar parodas), ES005 (telekomunikacijų
įrangos eksportas). Atsižvelgiant į Sąjungos sankcijas Rusijos atžvilgiu, tikslinga pašalinti Rusiją iš Sąjungos bendrųjų
eksporto leidimų Nr. ES003, ES004 ir ES005 paskirties vietų sąrašų, kad Rusija negalėtų naudotis ypatingos svarbos
technologijomis ir dvejopo naudojimo prekėmis. Todėl Reglamentas (ES) 2021/821 atitinkamai iš dalies keičiamas.
E-muitinė
2022.05.10 L 133 Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/714 ir Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES)
2022/715, kuriais Belgijai, Bulgarijai, Kiprui, Lietuvai, Nyderlandams, Suomijai ir Vengrijai leidžiama taikyti nukrypti
leidžiančią nuostatą, pagal kurią „Importo kontrolės sistemai 2“ skirtos informacijos apie pašto siuntomis atsiunčiamas
prekes mainams vykdyti ir tai informacijai saugoti leidžiama naudoti neelektronines duomenų apdorojimo priemones.
Tarifinis klasifikavimas
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.
2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Nedidelė prekės vertė
– rinkoje egzistuojanti
kaina, gerų verslo
derybinių įgūdžių
rezultatas ar apgaulė?

Milda Stravinskė
Redakcinės kolegijos narė
„Muitų teisė praktikams“

Mažos muitinės vertės deklaravimo ir muitinės vertės dirbtinio sumažinimo (angl. undervaluation)
problema buvo aktuali visais laikais, o teisingos muitinės vertės nustatymo kontrolė niekuomet
nepasitraukė iš muitinės tikrinimą atliekančių specialistų akiračio.
Ši tema įvairiausiais pjūviais buvo nagrinėta 2022 m. kovo 31 d. Roterdame vykusiame akademinės bendruomenės
organizuotame tarptautiniame seminare, kuris yra keturių Europos universitetų (Miunsterio, Valensijos, Bolonijos ir
Roterdamo) gražaus bendradarbiavimo rezultatas.
Akademikų, teisininkų, muitinės atstovų skaitytų pranešimų metu buvo pristatyta tarptautinė muitinę vertę
reglamentuojančių teisės aktų bazė, prisiminti atgarsiai žymiosios kontroliuojamųjų sandorių kainodaros Hamamatsu
bylos, kurios nuosprendis Europos Teisingumo Teisme (ETT) anuomet 2017 metų pabaigoje, regis, sudrebino visą
muitinės praktikų pasaulį. Kilo klausimas - kaip reikės taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje, kai teismas pasisakė,
kokia vertė muitinio įvertinimo požiūriu negali būti priimta susijusių įmonių sandoriuose, tačiau neišsakė, kokia ta
nauja, „teisinga“ praktika turėtų būti ir, kaip ji turėtų būti formuojama. Ekspertų nuomone, žiūrint į šią bylą iš dabartinės
perspektyvos, galima teigti, kad nuosprendis iš esmės nepakeitė verslo ir muitinės taikytos praktikos.
Buvo kelti klausimai, ką reikėtų patobulinti teisiniame reglamentavime, kad jis nesukurtų nepageidaujamos
biurokratijos ir nesudarytų papildomų kaštų verslui. Muitų teisė stipriai besikeičiančioje verslo aplinkoje buvo išvadinta
„senamadiška“ ir atgyvenusia, ne vienas diskusijų dalyvis ją „siuntė“ į muziejų. Patys muitinės atstovai diskutavo, ar
tikrai sąskaita elektroninėje prekyboje yra vienintelis būdas muitinės vertės pagrindimui, ar tam nepakaktų tiesiog
elektroninių duomenų. Tačiau tenka pripažinti, kad ES teisė yra įtakota tarptautinių Pasaulio prekybos organizacijos
susitarimų, kurių normas esmingai pakeisti būtų nemenkas iššūkis.

Elektroninė prekyba ir vertės mažinimas
Didesnio dėmesio renginyje sulaukė elektroninėje prekyboje egzistuojančios prekių muitinės vertės mažinimo rizikos
problema. Su importo PVM lengvatos panaikinimu, įsiteisėjusiu nuo 2021 m. liepos 1 dienos, ši problema ne tik, kad
nesumažėjo, bet ir dar labiau paaštrėjo. Praktika rodo, kad elektroninėje prekyboje įsigytų prekių deklaruojamos
vertės sumažėjo.
Keltas klausimas apie tai, kokios apgaulingai mažinamos vertės kontrolei skirtos priemonės galėtų būti veiksmingos.
Svarstyta, jog pritaikius tam tikras rizikos valdymo priemones, kontroliuojančios institucijos galėtų griežčiau tikrinti ar
netgi blokuoti tam tikras rizikingas pardavimo platformas. Tačiau diskusijų metu prieita išvados, jog vargu, ar tokia
priemonė duotų ilgalaikį rezultatą - mat šiandieną sustabdytos „juodajame sąraše“ esančio pardavėjo siunčiamos
prekės rytoj bus parduodamos kitu vardu pasivadinusioje elektroninėje parduotuvėje.
Pranešėjai ir diskusijų dalyviai pritarė, jog muitų teisės nuostatos, kuriomis vadovaujamasi kontroliuojant smulkių
siuntų vertes ir kelias tonas sveriančius krovinius, ne itin skiriasi. Europos Sąjungoje egzistuoja netolygus muitinės
kontrolės lygmuo. Štai seminare pranešimus rengę Nyderlandų muitinės atstovai laikosi pragmatinio požiūrio neįmanoma plačia apimtimi tikrinti mažavertes siuntas. Muitinė turi ieškoti balanso tarp kontrolės taikymo priemonių
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.
2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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Randy Rotchin
Verslo vystymo ir pasaulinės prekybos
vadovas
Avalara, Inc., Kanada

Kokią įtaką prekių
klasifikavimo
efektyvumui ir
tikslumui daro
technologijos?

Straipsnis publikuotas naujausiame Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) leidžiamame leidinyje, žr. „What impact
is technology having on efforts to improve HS classification efficiency and accuracy?“. Iš anglų kalbos į lietuvių kalbą
išvertėme ir publikuojame maloniai sutikus PMO.

Viena pagrindinių diskusijų temų 2019 m. PMO konferencijoje dėl Suderintos sistemos (SS)
ateities krypties buvo SS kompleksiškumas. Buvo išreikštas susirūpinimas dėl SS klasifikavimo
sudėtingumo, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurioms suteikiama galimybė dalyvauti
pasaulio ekonomikoje, bet jos nebūtinai turi tam reikalingų priemonių.
Ne paslaptis, kad SS klasifikavimas daugelyje įmonių tebėra rankiniu būdu atliekamas procesas. 2016 m. Thomson
Reuters/KPMG atliktos apklausos 95% respondentų informavo, kad susiduria su klasifikavimo sunkumais. To
rezultatas – didelis klasifikavimo klaidų skaičius. Pavyzdžiui, Kanados generalinis auditorius keliose ataskaitose,
skirtose šalies parlamentui, nurodė 20% ir didesnį nustatytų klaidų procentą.
PMO siūlo daugybę svarbių išteklių, kaip pagalbines priemones klasifikavimui, pavyzdžiui, aiškinamąsias pastabas
ir nuomones. Tačiau vidutiniam deklarantui, kuriam gali kilti iššūkis laiku klasifikuoti tūkstančius, dešimtis tūkstančių
ar net milijonus prekių, šie ištekliai gali būti ne tokie naudingi. PMO priemonės iš esmės yra informacijos saugyklos,
kurios didžiajai daugumai asmenų, kurių SS raštingumas ir patirtis yra vidutinė arba iš vis jos nėra, yra ribotos naudos.
Tradiciškai norint įveikti žinių trūkumą naudojami mokymai. Nors mokymai nepakeičiami, bet reikalauja laiko ir pinigų,
ir tik nedaugelis organizacijų skiria beveik pakankamai išteklių tokioms pastangoms. Galbūt todėl Jungtinės Karalystės
Muitinės akademija, kuri buvo sukurta siekiant organizuoti mokymus Didžiosios Britanijos prekybininkams rengiantis
Brexit, iš viso skiria tik 40 valandų mokymų tokioms svarbioms sritims kaip „Muitinės procesai ir procedūros“,
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Daugiau informacijos: https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
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Uwe Liebschner
Tarptautinės uostų bendruomenių sistemų
asociacijos atstovas
Vokietija

Uosto bendruomenės
sistema ir muitinė
(I dalis)

Muitinė sujungia įvairių institucijų reikalavimų „dėlionės“ dalis priimdama sprendimą dėl muitinės
procedūros įforminimo. Todėl, tarp daugelio kitų proceso dalyvių, muitinė atlieka itin svarbų vaidmenį
efektyviai vykdant operacijas uoste, o glaudus visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimas
yra kokybės garantas. Šioje straipsnio dalyje apžvelgsime užduotis ir problemas, su kuriomis
susiduria logistikos sektorius, pagrindines muitinės funkcijas ir iššūkius, bei tai, kaip susijusių
procesų efektyvumas uostuose gali būti pakeltas į aukštesnį lygį.1
Užduotys ir problemos, su kuriomis susiduria logistikos sektorius
Dabartiniai pasaulinio tiekimo trūkumai (angl. bottlenecks) ir su tuo susijęs prekių pasiūlos sąstingis rodo, koks
svarbus kasdieniame gyvenime yra globalių ryšių tinklas ir koks dominuojantis yra laiko veiksnys ekonomikoje, kuriai
keliami nuolat didėjantys efektyvumo ir našumo reikalavimai.
Tokie populiarūs terminai, kaip 24/7 principas, pristatymas tiksliai laiku, ar dar dramatiškesnis „pagal nustatytą
eilę“, bei spartus elektroninės prekybos augimas, kelia didžiulius organizacinius iššūkius logistikai. Taip pat reikia
nepamiršti, kad 4-osios pramonės revoliucijos amžiuje vis svarbesnė vieta tenka prekių pristatymo laiku ir sklandžiai
reikalavimams.
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Artėjantys mokymai
2022.06.09
internetu
1,5 val. | 89 Eur

Importo mokesčių apskaičiavimas
muitinės tikslais ir prekių fiksavimas
apskaitoje
Ingrida Kemežienė yra advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir
partneriai“ mokesčių audito ir bylinėjimosi ekspertė

Seminaras skirtas: Importuojančių ir eksportuojančių įmonių deklarantams bei
finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojams.

Tel. +370 664 26393
El. p. mokymai@muita.lt

Daugiau
informacijos

2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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Uwe Liebschner
Tarptautinės uostų bendruomenių sistemų
asociacijos atstovas
Vokietija

Uosto bendruomenės
sistema ir muitinė
(II dalis)

Uostų bendruomenės sistemų (angl. Port Community Systems, sutr. PCS) ar vieno langelio
(VL) sistemų tikslas nėra pakeisti esamas sistemas. Jomis kaip tik siekiama sukurti reikiamą
elektroninę infrastruktūrą ir mechanizmus, kad administraciniai procesai būtų susieti su visų
susijusių suinteresuotųjų šalių veikla. Bendradarbiavimas yra raktinis žodis, kad visi būtų įtraukti
ir būtų sukurta moderni efektyviai veikiančio uosto aplinka. Tai kuria prekybai patrauklią aplinką
ir skatina ekonominės veiklos augimą. Taigi, kokį vaidmenį atlieka PCS ir, ar jos gali būti kuriamo
bendro proceso kertinė dalis?1
Uostų bendruomenės sistemų aplinka
Atkreipkime dėmesį į PCS aplinką ir bendradarbiavimą su muitine. Pirmiausia apžvelkime keletą faktų ir šiek tiek
informacijos.
PCS gali būti suprantamos kaip Vieno langelio sprendimai, kurie veikia kaip atitinkamos bendruomenės duomenų
centras, dažniausiai vietinėje aplinkoje. Tai nebūtinai reiškia, kad PCS galimybės yra ribotos. PCS veikia vietinėje
aplinkoje todėl, kad beveik kiekvienas uostas išsiskiria savo individualumu.
PCS nėra kažkas naujo, ar kokia moderni tendencija. Uosto bendruomenės sistemos egzistuoja nuo aštuntojo
dešimtmečio pradžios, kai per pirmąją didelę elektroninių priemonių naudojimo bangą uosto pramonė taip pat gavo
naudos iš „modernios“ veiklos. Tuo metu, ypatingai Europoje, suklestėjo dėmesys šiai temai. Taigi, Europoje yra
sutelkta PCS patirtis. Tačiau tai nereiškia, kad diegiamos už Europos ribų PCS yra paprastos europietiškų sprendimų
kopijos.
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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Dr. Gediminas Valantiejus
Advokatas
Advokato kontora GVLEX

Palūkanos už iš ES valstybės
narės susigrąžinamas
neteisėtai išieškotas muitinės
administruojamas sumas
ir jų vertinimas ES teismų
praktikoje

Verslo praktikoje dažnai pasitaiko situacijų, kai iš verslo subjektų muitinė išieško įvairias jos
administruojamas įmokas ar sankcijas, nors toks išieškojimas ar įpareigojimas jas sumokėti vėliau
gali būti pripažintas neteisėtu, prieštaraujančiu ES teisės nuostatoms. Atitinkamai, tuomet kyla
klausimas, ar tokios, neteisėtai išieškotos ir/ar sumokėtos sumos (muitai, kitos įmokos, sankcijos),
kurias administruoja muitinė, ES valstybėse narėse privalo būti grąžintos su palūkanomis,
apskaičiuotomis už laikotarpį, per kurį buvo atitinkamam asmeniui (verslo subjektui) neteisėtai
atimta galimybė disponuoti atitinkamomis pinigų sumomis? Straipsnyje apžvelgsime kaip tokie
klausimai turėtų būti sprendžiami pagal naujausią ES Teisingumo Teismo praktiką.
ES Teisingumo Teismo bylų C‑415/20, C‑419/20 ir C‑427/20 (2022 m.) faktinės aplinkybės
Sujungtose bylose C‑415/20, C‑419/20 ir C‑427/20 ES Teisingumo Teismas nagrinėjo Vokietijos Federacinės
Respublikos teismų prašymus priimti prejudicinius sprendimus ir išaiškinti ES muitų teisės aktų nuostatas, susijusias
su palūkanų apskaičiavimu už neteisėtai, pažeidžiant ES teisės nuostatas, iš tarptautinės prekybos verslo subjektų
išieškotas susigrąžinimas muitų ar kitų muitinės administruojamų mokesčių (išmokų) sumas arba jiems pritaikytas
sankcijas.
Konkrečiai, minėtose bylose buvo nagrinėjamos trys susijusios situacijos, kuriose ES Teisingumo Teismui Vokietijos
teismai pateikė tarpusavyje susijusius klausimus dėl ES muitų teisės aktų nuostatų dėl palūkanų už verslo subjektų
susigrąžinamas muitinės administruojamas įmokų/išmokų ar sankcijų sumas.
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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Jurgita Bartninkienė
Direktorė
UAB „Muita“

Kur pakankamo
rūpestingumo
klasifikuojant prekes
ribos?

Prekių tarifinis klasifikavimas - sritis, kurioje Lietuvoje dirbančiam deklarantui nesunku
„užsidirbti“ administracinę nuobaudą. Nuobaudos būtų galima išvengti, jeigu pavyktų įrodyti,
kad buvo klasifikuojama pakankamai rūpestingai. Teismuose vis bandoma išsiaiškinti: kurgi tos
rūpestingumo ribos? Apžvelgiame aktualią bylą, kurioje ginčas kilo dėl nuobaudos, skirtos už
neteisingą išmaniųjų apyrankių klasifikavimą.
2022 m. balandžio 7 d. Klaipėdos apygardos teismas (toliau - Teismas) priėmė sprendimą administracinio nusižengimo
byloje Nr. AN2-73-606/2022.

Faktinė situacija
Klaipėdos teritorinė muitinė (toliau – Muitinė) atliko įmonės ūkinės komercinės veiklos patikrinimą ir, remdamasi
muitinio įforminimo metu pateiktais dokumentais, nustatė, kad išleidimui į laisvą apyvartą buvo neteisingai deklaruotos
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Jūsų muitinės padalinys!
Sveiki, reikia muitinės tarpininko paslaugų? Su malonumu
Jums padėsime. Siekdami apsaugoti Jus nuo papildomų
rūpesčių muitinėje ir neplanuotų išlaidų, teikiame
profesionalias muitinės tarpininko ir susijusias paslaugas.

UAB „Muita“ paslaugos
•
•
•
•
•

Muitinės tarpininkai Lietuvoje 24/7
Tranzito ir eksporto forminimas Vokietijoje
Konsultacijos, leidimų išėmimai
Mokymai – skirti tik Jūsų verslui arba viešieji
Leidinys „Muitų teisė praktikams“

Tel. +370 640 32232
El. p. jurgita@muita.lt

Daugiau
informacijos

2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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Direktorė
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Jurgita Stanienė
Muitų atitikties skyriaus vadovė
UAB „Muita“

Solidari atsakomybė
už skolą muitinei: tai
„tik“ muito ar ir kitų
mokesčių rizika?

Atstovas muitinėje gali atstovauti klientą muitinėje tiesiogiai arba netiesiogiai. Pastaruoju atveju
atstovas yra solidariai atsakingas už skolą muitinei. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
(ESTT) aktualiai išnagrinėtoje byloje atsakė į klausimą, ar netiesioginis atstovas solidariai atsako
ne tik už muito, bet ir importo PVM sumokėjimą.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau
– Muitinės kodeksas), pateikiami šie apibrėžimai: skola muitinei - asmens pareiga sumokėti importo ar eksporto
muito, taikomo konkrečioms prekėms pagal galiojančius muitų teisės aktus, sumą; skolininkas - asmuo, privalantis
sumokėti skolą muitinei.
Apibrėžime nurodomas tik muitas, tačiau tai ne vienintelis importo mokestis, apskaičiuojamas muitinės deklaracijoje.
Tad, tarkime, ar importo PVM skola taip pat turi būti suprantama kaip skola muitinei? Atsakymą, kurį ypač svarbu
žinoti asmenims solidariai atsakingiems už skolą muitinei (skolininkams), kad galėtų tinkamai įvertinti savo riziką,
randame 2022-05-12 ESTT išnagrinėtoje byloje C-714/20.
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Įgykite muitinės formalumų žinių!
Sveiki, esu sukaupusi daugiau kaip 16 metų darbo
muitinėje patirties, dauguma jų - ūkio subjektų patikrinimų
skyriuje. Žiniomis dalinuosi teikdama konsultacijas,
padėdama išimti reikiamus leidimus, vesdama mokymus
įvairiomis temomis.

Sėkmingas pasirengimas muitinės auditui
Seminaras skirtas už muitinės sritį įmonėse atsakingiems
finansų ir apskaitos, logistikos ir kitų skyrių
darbuotojams, bet ir siekiantiems stiprinti kompetencijas
šioje srityje.
2022 metų gegužės mėn. mokymų įrašą galite įsigyti čia.
Tel. +370 664 26393
El. p. mokymai@muita.lt

Daugiau
informacijos
2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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Muitų atitikties skyriaus vadovė
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Jurgita Stanienė
Muitų atitikties skyriaus vadovė
UAB „Muita“

Sankcijos: naujas
teisės aktas,
galiojančių sankcijų
terminai

Skaitytojo klausimai: Į ką verslui svarbu atkreipti dėmesį naujame LRV nutarime dėl Tarptautinių
sankcijų įstatymo įgyvendinimo? Taip pat, kada baigiasi jau galiojančių sankcijų Rusijai ir
Baltarusijai terminai dėl seniau sudarytų sutarčių vykdymo?
Dėkojame už klausimus. Pirma apžvelkime kai kuriuos naujojo teisės akto verslui svarbius aspektus. Tuomet,
atsakant į antrąjį klausimą, priminsime terminus, kuriems suėjus nebebus galima vykdyti seniau sudarytų sutarčių.
Pagal šias sutartis dirbantys verslai terminus turbūt puikiai žino, tačiau atsakymas gali būti aktualus kaip priminimas
ekspeditoriams, muitinės tarpininkams, planuojantiems savo darbų apimtis.

Apie aktualų nutarimą dėl tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo
Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo užtikrinimui koordinuoti Lietuvos Respublikoje, 2022.05.25 priimtu Lietuvos
Vyriausybės nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“, buvo:
•

•

sudaryta Tarptautinių sankcijų koordinavimo komisija, kuri koordinuoja valstybės kompetentingų institucijų,
užtikrinančių tarptautinių sankcijų įgyvendinimą pagal priskirtas veiklos sritis, veiklą, kompetentingos institucijos
savo ruožtu teikia Komisijai informaciją apie sankcijų įgyvendinimą, nustatytus pažeidimus ir kitą informaciją
reikalingą Komisijai;
nustatytas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašas, kurio įvairias nuostatas apžvelkime detaliau.

Verslo subjektai per 2 darbo dienas turi informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT), jeigu apriboja
subjektų disponavimą lėšomis ar ekonominiais ištekliais arba paaiškėjus informacijai, kad juridinio asmens ar kitos
organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, savininkai ar dalyviai yra subjektai, kuriems taikomos sankcijos,
arba jas valdo ar kontroliuoja subjektai, kuriems taikomos sankcijos.
Fiziniai ir juridiniai asmenys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kompetentingos institucijos kreipimosi neatlygintinai
turi pateikti išsamius ir tikslius duomenis reikalingus tarptautinių sankcijų įgyvendinimui užtikrinti.
Subjektai, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, ir kiti suinteresuoti asmenys gali pateikti prašymus taikyti išimtį
ar suteikti leidimą netaikyti tarptautinių sankcijų nustatytų apribojimų ir įpareigojimų. Prašymas kartu su faktines ir
teisines aplinkybes patvirtinančiais dokumentais pateikiamas tiesiogiai, registruotąja pašto siunta arba elektroninių
ryšių priemonėmis kompetentingai institucijai pagal priskirtą veiklos užtikrinant tarptautinių sankcijų įgyvendinimą
sritį. Kiekvienas prašymas nagrinėjamas atskirai, o priimtas sprendimas neturi įtakos kito prašymo nagrinėjimui.
Atkreiptinas dėmesys, kad prašymai, motyvuoti humanitariniais tikslais, nagrinėjami prioriteto tvarka.
Pažymėtina, kad Muitinės departamentui priskirta grynųjų pinigų įvežimo ir išvežimo kontrolės priežiūra. Migracijos
departamentas užtikrina informacijos apie asmenų, kuriems taikomos judėjimo apribojimų ar keliavimo per
valstybių teritoriją tranzitu sankcijos, įtraukimą į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką,
sąrašą.
Žinotina, kad Valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojai faktą apie finansinių sankcijų taikymą
įrašo prie informacijos apie subjektus ir (ar) jiems priklausančius daiktus, kitą turtą, finansines priemones ir kitus
ekonominius išteklius. Apie juridinio asmens valdymo organams ar jų nariams, juridinių asmenų dalyviams ir (ar)
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naudos gavėjams taikomas finansines sankcijas įrašoma Juridinių asmenų registre, taip pat informacija gali būti
paskelbta viešai Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje.
FNTT sudaro sąrašą asmenų, kurie nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojami subjekto, kuriam
taikomos sankcijos, ir kuriems įsakymu nustatoma taip pat taikyti finansines sankcijas. Minėtas sąrašas viešai
skelbimas FNTT interneto svetainėje bei pateikiamas valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojams.
Tačiau, subjektai, kurie nuosavybės teise yra priklausantys arba kontroliuojami asmens, kuriam taikomos sankcijos,
pateikę FNTT motyvuotą prašymą ir patvirtinančius dokumentus, gali kreiptis dėl sprendimo taikyti sankcijas
panaikinimo.

Apie sankcijų Rusijai ir Baltarusijai terminus dėl seniau sudarytų sutarčių
Dėl klausimo, kada baigiasi jau galiojančių sankcijų terminai dėl seniau sudarytų sutarčių, primename, kad
vadovaujantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į
Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, yra numatyta, kad draudimai netaikomi sutartims pabaigti:
•
•
•
•
•
•
•

X priede išvardytų medienos gaminių – 2022 m. birželio 4 d.
XI priede išvardytų cemento produktų – 2022 m. birželio 4 d.
XII priede išvardytų geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktų – 2022 m. birželio 4 d.
XIII priede išvardytų kaučiuko gaminių – 2022 m. birželio 4 d.
XIV priedo sąraše nurodytų mašinų – 2022 m. birželio 4 d.
Dvejopo naudojimo prekių ir technologijų – 2022 m. gegužės 1 d.
Va priede išvardytų prekių ir technologijų – 2022 m. gegužės 1 d.

Vadovaujantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į Rusijos veiksmus,
destabilizuojančius padėtį Ukrainoje, yra numatyti šie pereinamieji laikotarpiai sutartims pabaigti:
•
•
•
•
•
•

II priede išvardytų prekių – 2022 m. rugsėjo 17 d.
XVII priede išvardytų geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktų – 2022 m. birželio 17 d.
X priede nurodytų prekių ir technologijų skirtų naftos perdirbimui – 2022 m. gegužės 27 d.
Dvejopo naudojimo prekių ir technologijų – 2022 m. gegužės 1 d.
VII priede išvardytų technologijų – 2022 m. gegužės 1 d.
Aviacijos sektoriuje ar kosmoso pramonėje tinkamų naudoti prekių ir technologijų (XI priedas) – 2022 m. kovo
28 d.

Kaip matome, svarbu atkreipti dėmesį, kad birželio mėnesį baigsis didžioji dalis kol kas dar galiojančių terminų ir
atitinkamai įvertinti, kaip tai įtakos Jūsų susijusią veiklą.

Daugiau informacijos : https://www.customsclearance.net/lt/courses/netarifiniai-reikalavimai-prekiuivezimui-kaip-neuzstrigti-muitineje-2
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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. mokymai@muita.lt.
Redakcinės kolegijos nariai: Enrika Naujokė, UAB „Muita“; dr. Gediminas Valantiejus,
advokatas, advokato kontora GVLEX; Milda Stravinskė, Muitinės praktikų asociacijos
valdybos narė; Monika Bielskienė, advokatė, PwC Lietuva.

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.) ir straipsnių kituose leidiniuose www.customsclear.net platformoje.
Prenumeratos forma https://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
2022 © 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.customsclear.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.

