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Importo ir eksporto deklaracijų tipai: ar teisingai nustatėte kodą?  
Zofija Pečiukonienė, Personalo mokymo specialistė

Nauja Access2Markets: Rusijos ir Baltarusijos įvesti eksporto draudimai  
Enrika Naujokė, Redaktorė, “Muitų teisė praktikams”

Muitinės auditoriaus patarimai: ko tikėtis ir kaip elgtis patikrinimo metu? (I dalis)  
Jurgita Stanienė, Muitų atitikties skyriaus vadovė, UAB “Muita”

Ar skųsti Muitinės laboratorijos rekomendaciją dėl prekių klasifikavimo, su kuria nesutinkate?  
Enrika Naujokė, Redaktorė, “Muitų teisė praktikams”

Pirkimo-pardavimo sutartis, sąskaita, mokėjimo pavedimas ir prekių muitinė vertė  
Enrika Naujokė, Redaktorė, “Muitų teisė praktikams”

Prekių laikinojo saugojimo pažeidimai ir jų teisinio vertinimo aktualijos (I dalis): 
nusižengimai susiję su veiklomis laikinojo saugojimo sandėliuose  
Dr. Gediminas Valantiejus, Advokatas, Advokato kontora GVLEX

Už ką atsakingas bendrovės vadovas? Už viską ir bet kokiomis aplinkybėmis.  
Andrius Košel, Advokatas, Advokatų profesinė bendrija “SPC Legal”



Sveiki,

ES įtraukta į „nedraugiškų šalių“, kurioms Rusija ir Baltarusija taiko sankcijas, sąrašą. Kaip sužinoti, ar pavyks 
įsigytas prekes išgabenti iš šių šalių importui į ES? Skaitykite „Nauja Access2Markets: Rusijos ir Baltarusijos įvesti 
eksporto ribojimai“.

Importo sąlygoms nustatyti visų pirma svarbus teisingas prekės kodas. Norėdami pasitikrinti, ar teisingai 
jį nustatėte, galite kreiptis į Muitinės laboratoriją. Tačiau ką daryti tuo atveju, jeigu nesutinkate su Muitinės 
laboratorijos išvada dėl tarifinio klasifikavimo? Atsakymą rasite skaitydami apie teismų išspręstą verslo ir muitinės 
ginčą. Kitos šiame numeryje apžvelgiamos ginčų situacijos: dėl prekybinių dokumentų tinkamumo prekių vertei 
pagrįsti ir dėl ekspedijavimo įmonės vadovo atsakomybės už muitinės formalumų pažeidimus (neteisėtą muitinės 
prižiūrimų prekių iškrovimą iš transporto priemonės).

Atsakomybės tema taip pat nagrinėjama straipsnyje apie prekių laikinojo saugojimo pažeidimus, tokius kaip leidime 
nenumatytų prekių saugojimas, teritorijos pertvarkymas, bei atkreipiamas dėmesys į sutarties su teritorine muitine 
sąlygų ypatumus. Straipsnis aktualus ir muitinės sandėlių leidimų turėtojams.

Siekiant užkirsti kelią neatitikimams svarbiausia yra žinios apie tai, kokių duomenų ir dokumentų reikia muitinei ir 
kaip teisingai užpildyti muitinės deklaraciją. Tai, kiek daug žinių tam reikia, puikiai atskleidžiama aptariant pirmojo 
deklaracijos langelio pildymą straipsnyje „Importo ir eksporto deklaracijų tipai: ar teisingai nustatėte kodą?“.

Galiausiai primename, kad muitinė auditui po įforminimo gali pasirinkti bet kurią įmonę, dalyvaujančią tarptautinės 
prekybos grandinėje ir tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su vykdytomis muitinės procedūromis. Ką kiekviena tokia 
įmonė turėtų žinoti apie auditą įmonės patalpose, rašome straipsnyje „Muitinės auditoriaus patarimai: ko tikėtis ir 
kaip elgtis patikrinimo metu?“.

Rasite ir daugiau aktualios informacijos. Tad linkiu įdomaus skaitymo ir naudingų žinių!
Enrika Naujokė

Redaktorės žodis
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TEISINĖS AKTUALIJOS

LR aktualijos: birželis 2022

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 25 savaitę (birželio 20-26 d.): naujos inventorizacijos taisyklės, leidimas pašto siuntoms 
naudoti neelektronines duomenų apdorojimo priemones, naftos produktų importo iš Rusijos 
draudimas.

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2022.06.17 nutarimu Nr. 630 patvirtintos naujos inventorizacijos taisyklės, kuriose reglamentuojamas 
inventorizacijos objektas, periodiškumas, atlikimas ir įforminimas. Nutarimas įsigalioja 2022.06.18.

2022.06.01 nutarimu Nr. 581 pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-15 nutarimas „Dėl Importuojamų 
prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“. Importo 
PVM neapmokestinamos nelaimių padarinius šalinančio asmens importuojamosparamos siuntą sudarančios 
prekės. Nutarimas įsigalioja 2022.06.03. 

Muitinės departamentas

2022.06.20 įsakymu Nr. 1BE-447 pakeistas 2010.03.30 įsakymas Nr. 1B-202 „Dėl Įvežimo bendrosios deklaracijos 
ir minimalaus duomenų rinkinio pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su įvežimo 
bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“, kuriuo leidžiama 
pašto siuntomis siunčiamų prekių įvežimo bendrąsias deklaracijas teikti  neelektroninėmis duomenų apdorojimo 
priemonėmis, jeigu tenkinamos 2022.05.05 Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/714 sąlygos. Įsakymas 
įsigalioja 2022.06.21.

2022.05.31 įsakymu Nr. 1B-408 leista taikyti VŠĮ „Emprekis“ 2022 m. birželio mėnesio žinyne „Autotransporto 
kainos Lietuvoje“ nurodytas kainas ir nuo 2022.07.01 iki 2023-06-30 žinyne „Oldtimer katalog“ Nr. 36 nurodytas 
kainas transporto priemonių muitinės vertės nustatymui ir naudoti muitinio įvertinimo kontrolės tikslams. Įsakymas 
įsigalioja 2022.06.03.

2022.05.31 įsakymu Nr. 1B-407 pakeistas 2004-12-29 įsakymas Nr. 1B-1204 ir išdėstytos nauja redakcija „Daiktinių 
įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių sąjungos 
prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklės“. Įsakymas įsigalioja nuo 2022.06.03. 

Adobe Stock

https://www.e-tar.lt/portal/index.html
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b5070f0edfd11eca1d4e3c2a811665d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/366a20c0e26211ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5de3c560ebe111ecb2618cb58b54cd29
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3437cd0e18611ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb28720e1a711ec8d9390588bf2de65
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Aplinkos ministerija

2022.06.20 įsakymu Nr. D1-192 pakeistas 2009.05.27 įsakymas Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų 
registravimo taisyklių patvirtinimo“. Įsigalioja 202.06. 21.

2022.06.07 įsakymu Nr. D1-172 patvirtintas į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą įrašytų 
gyvūnų rūšių patekimo kelių ir plitimo valdymo veiksmų planas. Muitinės departamentas atsakingas už invazinių rūšių 
nepatekimo į Sąjungos teritoriją kontrolę, prekių sulaikymą ir tolesnę jų kontrolę.  Įgyvendinimo laikotarpis: iki 2037 
m. Įsakymas įsigalioja 2022-06-08.

2022.06.07 įsakymu Nr. D1-171 patvirtintas į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą įrašytų 
augalų rūšių patekimo kelių ir plitimo valdymo veiksmų planas. Muitinės departamentas atsakingas už invazinių rūšių 
nepatekimo į Sąjungos teritoriją kontrolę, prekių sulaikymą ir tolesnę jų kontrolę. Įgyvendinimo laikotarpis: iki 2025 
m. Įsakymas įsigalioja 2022-06-08. 

Apie invazinių rūšių kontrolės svarbą skaitykite Vilmos Mikelaitienės straipsnį "Kodėl svarbu kontroliuoti medinę 
pakavimo medžiagą?", publikuotą "Muitų teisė praktikams" Nr. 98.

Maisto ir veterinarijos tarnyba

2022.06.09 įsakymu Nr. B1-440 pakeistas 2019.12.23 įsakymas Nr. B1-963, į Negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės 
punktų, tolesnio vežimo punktų, išleidimo į laisvą apyvartą punktų sąrašą įtrauktos papildomai 5 įmonės. Įsakymas 
įsigalioja 2022.06.10.

MUITINĖS AKTUALIJOS IR ĮVYKIAI

2022.06.22 2022 birželio 24 d. (penktadienį) įsigalioja draudimai naujai prekių grupei iš Rusijos Federacijos.  
Pagal Tarybos Reglamentą Nr. 833/2014 naftos produktų importui draudimas netaikomas iki 2022 m. gruodžio 5 
d. prekių klasifikuojamų pozicijoje 2709 00 ir iki 2023 m. vasario 5 d. prekių klasifikuojamų pozicijoje 2710, jeigu 
sandoriai sudaryti iki 2022 m. birželio 4 d. ir iki 2022 birželio 24 d. apie sutartis pranešta Europos Komisijai.

2022.06.02 Baigiasi pereinamasis sankcijų laikotarpis prekybai su Baltarusija. Tam tikroms prekėms – absoliutus 
draudimas. 2022 m. birželio mėn. 4 d. 24.00 val. (šeštadienį) baigiasi pereinamasis laikotarpis, nustatytas 
Reglamentu (EB) Nr. 765/2006.

2022.06.01 Dėl naftos produktų iš Baltarusijos. Informuojama, kad naftos produktų importas iš Baltarusijos 
yra draudžiamas (taikoma KN kodų grupėms 2707, 2710, 2711, 2712, 2713 ir 2715), išskyrus degalus, esančius 
transporto priemonių ir specialių talpyklų standartiniuose bakuose.

2022.05.30 Baigiasi pereinamasis laikotarpis sankcijų išimtims, taikytoms prekybai su Baltarusija. Birželio pradžioje 
įsigalioja absoliutus draudimas Baltarusijos kilmės ar iš Baltarusijos eksportuotai medienai, geležiai, cementui, 
betonui ir jų gaminiams, taip pat pagal ES reglamentą 2022/355  gaminiams, klasifikuojamiems Kombinuotosios 
nomenklatūros 84 ir 85 skirsniuose.

2022.05.30 Nuo liepos – pokyčiai dėl skolų išieškojimo. Įgyvendinant nuo šių metų liepos 1 d. įsigaliosiančius Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 6 dalies nuostatų pasikeitimus, šiuo metu vykdomas Piniginių 
lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) vystymo projektas.

TEISMŲ PRAKTIKA

2022.06.07 Lietuvos Aukščiausioje Teismo (LAT) nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-64-628/2022. 
Klaipėdos teritorinės muitinės 2021-07-13 nutarimu pagal ANK 211 straipsnio „Muitinės formalumų atlikimo tvarkos 
pažeidimas“ 1 dalį G. S. nubausta 900 Eur bauda už tai, kad būdama AB „F“ deklarantė Muitinės deklaracijų 
apdorojimo sistemoje 2021-04-30 išvežimo muitinės įstaigai Malkų įlankos jūrų uosto postui elektroniniu būdu pateikė 
eksporto manifestą (pranešimas IE547LT) ir žinutę apie prekių atgabenimą (pranešimas IE507LT), o muitinio 
tikrinimo metu nustatyta, kad prekių muitinės zonoje nėra. Pagal MD 2009-06-26 įsakymu Nr. 1B-362 patvirtintų 
Elektroninės eksporto (reeksporto) deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios 
su eksporto ir reeksporto muitinės formalumų vykdymu, mainų taisyklių III skyriaus „Elektroninių duomenų mainai 
tarp prekių pateikėjo ir išvežimo muitinės įstaigos“ 5.1.1 papunktį, išsiuntus minėtus pranešimus išvežimo muitinės 
įstaigai, prekės privalo būti muitinės įstaigoje. Todėl konstatuota, kad G. S elgėsi nerūpestingai ir nesilaikė nustatytos 
muitinės formalumų atlikimo tvarkos.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be08a640f05f11ec8fa7d02a65c371ad
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1adaf50e64711ecb369fde863feb27d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aebaf960e63f11ecb369fde863feb27d
https://www.customsclearance.net/lt/articles/kodel-svarbu-kontroliuoti-medine-pakavimo-medziaga
https://www.customsclearance.net/lt/articles/kodel-svarbu-kontroliuoti-medine-pakavimo-medziaga
https://www.customsclearance.net/lt/articles/categories/straipsniai?journal=2&journal_release=164
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/599cfa70e7f011ecb369fde863feb27d
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d280175a8c
https://lrmuitine.lt/web/guest/verslui/aktualijos?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801722bc
https://lrmuitine.lt/web/guest/verslui/aktualijos?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801720e1
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d280171a8c
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d280171a92
https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=0947ffe7-c1dd-415b-9a3b-9ec8863085c2
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ES aktualijos: birželis 2022

Prague, Photo by JESHOOTS from Pexels

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 25 savaitę (birželio 20-26 d.): klasifikavimas nesukomplektuotos ar nebaigtos gaminti prekės, skirtos durų 
staktoms ir slenksčiams gaminti; importuojamoms Kinijos kilmės aliuminio ekstruzijoms nustatomas antidempingo 
muitas; papildomi importo muitai cukraus sektoriuje; TIR konvencijos pakeitimai; pratęstas ribojamųjų priemonių 
taikymas, reaguojant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją; ir daugiau atnaujinimų!

OFICIALUSIS LEIDINYS

Pagalbos priemonės Ukrainai; sankcijos Rusijai ir Baltarusijai

2022.06.21 L 165 Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/962, kuriuo Sprendimas 2014/386/BUSP dėl ribojamųjų 
priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą taikymas pratęstas iki 2023 m. birželio 23 d.

2022.06.03 L 153 Tarybos reglamentas (ES) 2022/880, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 
dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, 
suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Įtrauktos nuostatos dėl galimybės nukrypti nuo turto 
įšaldymo ir draudimo į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams leisti naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais. 
Paaiškintos ir sugriežtintos nuostatos dėl nacionalinių sankcijų už nustatytų priemonių pažeidimus. Atitinkamas 
Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/885, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP.

2022.06.03 L 153 Tarybos reglamentas (ES) 2022/879, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 
dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje. Be kita ko, 
sekančiai keičiamas 3m straipsnis:

1. Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, importuoti ar perduoti žalią naftą ir naftos produktus, kaip išvardyta 
XXV priede, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jie yra eksportuojami iš Rusijos.

2. Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę 
paramą arba bet kokias kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytu draudimu.

Atitinkamas Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/884, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP

TEISINĖS AKTUALIJOS

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0962&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0075.01.LIT&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0139.01.LIT&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0053.01.LIT&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0128.01.LIT&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC
https://www.customsclearance.net/lt/articles/es-aktualijos-birzelis-2022
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Importo ir eksporto 
deklaracijų tipai:  

ar teisingai nustatėte 
kodą?Zofija Pečiukonienė 

Personalo mokymo specialistė

MUITINĖS DEKLARACIJOS PILDYMAS

BAD 1 langelio 1 skiltis, duomenų elementas 
(1/1) arba 11 01 001 000

Prekių importo arba eksporto atveju bendrojo administracinio dokumento (BAD) 1 langelio 1 
skiltyje rašome vieną iš šių kodų: IM, EX, EU, CO.  Tai kodai, nurodantys, su kokiomis šalimis ar 
teritorijomis vykdant prekybą gabenama siunta, koks yra prekių muitinis statusas. Apžvelkime, ką 
kuris kodas reiškia ir kokiais atvejais turi būti naudojamas.

Atkreipiu dėmesį į tai, kad straipsnis yra tik aiškinamojo pobūdžio. Juo siekiama, kad tiek muitininkai, tiek deklarantai 
vienodai suprastų ir taikytų BAD 1 langelio 1 skilties pildymo taisykles. Čia pateikiama išsamesnė informacija 
aspektais, nurodytais nagrinėjamo langelio pildymą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Teisės aktų nuostatos yra 
viršesnės už šių aiškinimų turinį, todėl visada vadovaukitės autentiškais teisės aktų tekstais.

Teisinis reglamentavimas

Pirmiausiai norėčiau paskatinti jus iš naujo asmeniškai peržvelgti teisės aktų straipsnius, kuriais remiantis parengta 
ši medžiaga:

• Konvencija dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo                                                 
• Tarybos sprendimas (ES) 2021/1764 dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos, įskaitant 

Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykius. Šis sprendimas buvo apžvelgtas „Muitų teisė 
praktikams“ Nr. 101, straipsnyje „Užjūrio šalys ir teritorijos: pokyčiai po Brexit“

• Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 952/2013 (Sąjungos muitinės kodeksas, sutr. SMK) 4 straipsnis 
„Muitų teritorija“

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A01987A0522%2801%29-20070101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D1764&qid=1655450102296
https://www.customsclearance.net/lt/articles/uzjurio-salys-ir-teritorijos-pokyciai-del-brexit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0952-20200101&qid=1655449607167
https://www.customsclearance.net/lt/articles/importo-ir-eksporto-deklaraciju-tipai-ar-teisingai-nustatete-koda
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-isvezimas-is-sajungos-muitu-teritorijos-1
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Nauja Access2Markets: 
Rusijos ir Baltarusijos 

įvesti eksporto 
draudimai

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Enrika Naujokė
Redaktorė

„Muitų teisė praktikams“ 
ES importo-eksporto duomenų bazė „Access2Markets“

Reaguodamos į ES ir kitų šalių sankcijas, Rusija ir Baltarusija uždraudė eksportuoti tam tikrus 
produktus į „nedraugiškas šalis“. Todėl yra produktų, kurių įvežimo ES neriboja, tačiau jų importuoti 
nepavyks, nes juos uždrausta išvežti iš eksportuojančios šalies. Kaip sužinoti, kurių prekių 
eksportas yra ribojamas? Informacija apie šių šalių taikomus eksporto draudimus, apribojimus ir 
tarifus jau yra Access2Markets duomenų bazėje.

Apie Access2Markets duomenų bazę

Access2Markets duomenų bazę sukūrė Europos Komisija, siekdama padėti įmonėms plėtoti savo verslą tarptautinėse 
rinkose. Duomenų baze daugiausia naudojasi asmenys, užsiimantys prekių importu ir eksportu. Joje pateikiama 
informacija apie importą į 27 ES valstybes nares (įskaitant nacionalinius mokesčius) ir eksportą iš ES į 135 pasaulio 
šalis. Rasite informaciją apie tarifus, mokesčius, procedūras, formalumus ir reikalavimus, kilmės taisykles, statistiką, 
prekybos kliūtis ir daug daugiau. Tik svarbu prisiminti, kad ši duomenų bazė nėra juridinę galią turintis šaltinis (tai 
nurodyta naudojimosi sąlygose), tai tik gairė tolesniam gilinimuisi. Todėl paieškos rezultatai turėtų būti tikrinami su 
teisės aktais ir (arba) siunčiant bandomąją siuntą.

Duomenų bazė nuolat atnaujinama ir papildoma įtraukiant naujas šalis (pavyzdžiui, 2022 m. kovo mėn. buvo pridėta 
pagrindinė informacija apie 13 papildomų šalių, žr. naujienas) ir diegiant naujas funkcijas. Viena iš naujausių funkcijų 
yra informavimas apie prekių eksporto iš Rusijos ir Baltarusijos draudimus. Tai naudinga priemonė norint sužinoti, 
kokių atsakomųjų priemonių šios šalys ėmėsi reaguodamos į sankcijas, joms įvestas Rusijai užpuolus Ukrainą. 
Apžvelkime šią priemonę pasinaudodami kelių produktų pavyzdžiais1.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/lt/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/lt/news/key-information-13-additional-countries-now-access2markets
https://www.customsclearance.net/lt/articles/nauja-access2markets-rusijos-ir-baltarusijos-ivesti-eksporto-draudimai
mailto:sales%40muita.lt?subject=Vieta%20paslaug%C5%B3%20reklamai
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Jurgita Stanienė
Muitų atitikties skyriaus vadovė

UAB „Muita“

Muitinės auditoriaus 
patarimai: ko tikėtis ir 
kaip elgtis patikrinimo 

metu? (I dalis)
Iš verslo sulaukiame įvairių klausimų apie muitinės patikrinimus įmonėse (t. y. atvykstant į įmonės 
patalpas), ir ne vien tik iš tų, kurie su tokiais patikrinimais susiduria pirmą kartą. Turėdama 
ilgametę darbo patirtį atliekant tokius patikrinimus, dalinuosi informacija apie įmonių atranką 
patikrinimui, pirmąjį susitikimą, audito eigą, dalyvaujančius skyrius ir jiems reikalingas žinias, taip 
pat patarimais, ko tikėtis ir kaip elgtis patikrinimo metu. Kitoje dalyje - apie audito dalyvių teises ir 
pareigas bei audito rezultatus.

Įmonių atranka auditui

Muitinė ūkinės komercinės veiklos patikrinimui (auditui) gali pasirinkti bet kurią įmonę, dalyvaujančią tarptautinės 
prekybos grandinėje ir tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su vykdytomis muitinės procedūromis. Todėl nei viena iš 
įmonių negali žinoti, ar ir kada bus pasirinkta auditui. Apžvelkime, kaip muitinė nusprendžia, kurią įmonę tikrinti.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Įgykite muitinės formalumų žinių!

Jurgita Stanienė 
Muitų atitikties skyriaus vadovė

UAB „Muita“

Daugiau 
informacijos

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

Sėkmingas pasirengimas muitinės auditui

www.muita.lt/lt/p/mokymai

Seminaras skirtas už muitinės sritį įmonėse 
atsakingiems finansų ir apskaitos, logistikos ir 
kitų skyrių darbuotojams, bet ir siekiantiems stiprinti 
kompetencijas šioje srityje. 

Mokymų įrašą galite įsigyti čia.  

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. 

https://www.customsclearance.net/lt/articles/muitines-auditoriaus-patarimai-ko-tiketis-ir-kaip-elgtis-patikrinimo-metu-i-dalis
https://www.muita.lt/lt/p/mokymai/
https://www.muita.lt/lt/p/mokymai/
https://www.customsclearance.net/lt/courses/sekmingas-pasirengimas-muitines-auditui
http://www.muita.lt
mailto:mokymai%40muita.lt?subject=Noriu%20mokym%C5%B3%20%7C%20S%C4%97kmingas%20pasirengimas%20muitin%C4%97s%20auditui%20
https://www.muita.lt/lt/p/mokymai/
https://www.customsclearance.net/lt/courses/sekmingas-pasirengimas-muitines-auditui
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Ar skųsti Muitinės 
laboratorijos 

rekomendaciją dėl 
prekių klasifikavimo, su 

kuria nesutinkate?

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Enrika Naujokė
Redaktorė

„Muitų teisė praktikams“ 

Norėdami pasitikrinti, ar teisingai klasifikuojate prekę, galite kreiptis į Muitinės laboratoriją dėl 
kodo nustatymo. Tačiau nustatytas prekės kodas gali nesutapti su Jūsų, o Jūs – galite nesutikti 
su tokiu kodu. Kaip elgtis tokiu atveju: ar ignoruoti rekomendacinę Muitinės laboratorijos išvadą, 
ar geriau skųsti? Ir, ar apskritai galima skųsti tokias teisiškai neprivalomas išvadas? Pastaruoju 
klausimu Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (LVAT) pateikė išaiškinimus.

Apžvelkime LVAT 2022-06-08 nutartį administracinėje byloje Nr. eP-72-442/2022.

Situacija

Bendrovė (toliau - ir pareiškėjas) kreipėsi į Muitinės laboratoriją, informuodama, kad ruošiasi gaminti gėrimų mišinius 
ir prašydama pagal aprašymus ir pavyzdžius nustatyti kodus pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą (toliau – KN), 
TARIC ir nacionalinį papildomą kodą. 

Muitinės laboratorija pateikė išvadą (toliau – Išvada) dėl pareiškėjo pateiktų mėginių tarifinio klasifikavimo KN 
kodu 2208, nurodydama, kad Išvada yra tik rekomendacinio pobūdžio ir nėra teisiškai privaloma. Pareiškėjas su 
tuo nesutiko. Jo nuomone teisingas KN kodas 2206, o Išvada, nepaisant jos neva rekomendacinio pobūdžio, visgi 
yra pareiškėjui tiesiogiai ir asmeniškai taikomas specialiosios muitinės įstaigos sprendimas, susijęs su muitinės 
įgyvendinamų teisės aktų taikymu. 

Svarbi aplinkybė: KN pozicijoje 2208 klasifikuojamiems gėrimams taikomas ženkliai didesnis akcizo tarifas, nei KN

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

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

https://www.customsclearance.net/lt/articles/ar-skusti-muitines-laboratorijos-rekomendacija-del-prekiu-klasifikavimo-su-kuria-nesutinkate
http://https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
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Pirkimo-pardavimo 
sutartis, sąskaita, 

mokėjimo pavedimas ir 
prekių muitinė vertė

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Enrika Naujokė
Redaktorė

„Muitų teisė praktikams“ 

Ką importuotojai, ypač jų pirkimų ir finansų skyrių vadovai, turi žinoti norėdami užtikrinti, kad prekių 
pirkimo-pardavimo sutartis, gaunamos sąskaitos apmokėjimui ir atliekami mokėjimo pavedimai 
būtų muitinei priimtini įrodymai prireikus pagrįsti deklaruotą prekių vertę? Atsakymas į šį klausimą 
svarbus ir eksportuotojams, siekiantiems, kad kokybišką prekę lydėtų kokybiški dokumentai. 

Atsakome į klausimą trumpai apžvelgdami ginčo šalių – verslo ir muitinės – argumentus Lietuvos Vyriausiojo 
Administracinio Teismo (LVAT) 2022-06-08 nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-336-821/2022. 

Nors LVAT grąžino bylą nagrinėti iš naujo, siekiant išvengti brangaus ginčijimosi teismuose proceso ir valdyti 
papildomų mokesčių, delspinigių ir baudų riziką, verslui naudinga susipažinti su byloje muitinės teiktais argumentais 
ir jų pagrindu „inventorizuoti“ savo dokumentus, apgalvoti, kokių klausimų muitinei galėtų kilti patikrinimo metu ir 
kokius įrodymus ar paaiškinimus būtų galima pateikti į juos atsakant.

Situacija

Muitinei deklaruojama prekių sandorio vertė (pirkimo-pardavimo kaina) turi būti pagrįsta dokumentais, visų pirma tai 
prekių pirkimo-pardavimo sutartis, sąskaitos apmokėjimui ir mokėjimo pavedimai. Muitinė šių dokumentų prašo, kai 
kyla abejonių dėl deklaruojamos prekių vertės. 

Bendrovė (toliau – ir pareiškėjas,importuotojas) importavo žaislus iš Kinijos. Muitinė nustatė, kad deklaruota prekių 
sandorio vertė yra 3-6 kartus mažesnė nei panašių prekių, kurias importavo kiti importuotojai (tokius duomenis 
Lietuvos muitinė kaupia informacinėje sistemoje PREMI IS, apie kurią skaitykite straipsnyje „Prekių muitinio įvertinimo 
informacinė sistema PREMI IS“, publikuotame „Muitų teisė praktikams“ Nr. 103) ir nurodė pateikti prekių vertę 

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/en/articles/prekiu-muitinio-ivertinimo-informacine-sistema-premi-is
https://www.customsclearance.net/en/articles/prekiu-muitinio-ivertinimo-informacine-sistema-premi-is
https://www.customsclearance.net/lt/articles/pirkimo-pardavimo-sutartis-saskaita-mokejimo-pavedimas-ir-prekiu-muitine-verte
https://www.customsclearance.net/en/courses/prekiu-kilme
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Vienas iš esminių muitinės formalumų, su kuriuo tenka susidurti daugeliu prekių atgabenimo į 
ES muitų teritoriją atvejų, yra laikinasis saugojimas – ES muitų teisės aktuose apibrėžta būsena, 
kurioje prekės yra prižiūrimos tol, kol joms nebus įforminta jų galutinį muitinį statusą apibrėžianti 
muitinės procedūra. Akcentuotina, kad laikinojo saugojimo tinkamo vykdymo užtikrinimo tikslais 
muitų teisės aktai nustato konkrečius griežtus bei imperatyvius reikalavimus, kurių nesilaikymas 
gali užtraukti administracinę atsakomybę. Atsižvelgiant į tai, šiame straipsnyje, įvertinus aktualią 
pastarųjų metų (nuo 2019 m.) teismų praktiką, apžvelgiamas vienas iš teisinės atsakomybės už 
prekių laikinojo saugojimo pažeidimus taikymo elementų – nusižengimų, susijusių su laikinojo 
saugojimo sandėlių veikla, teisinis vertinimas ir jo naujovės bei aktualijos.
Atsakomybės už veiklą laikinojo saugojimo sandėliuose pažeidimus teisinis reguliavimas 
ir jo praktiniai ypatumai 
Prekių laikinojo saugojimo būsena yra neatsiejama nuo to, jog laikinai saugojamos prekės, kol joms įforminama 
jų galutinį teisinį statusą apibrėžiant muitinės procedūra, paprastai yra laikomos (prižiūrimos) laikinojo saugojimo 
sandėliuose, kurių veiklai muitinė išduoda atitinkamą leidimą. Sąjungos muitinės kodekso 147 straipsnio 3 dalis 
nustato, kad laikinojo saugojimo sandėlio „leidimo turėtojas [...] vykdo pareigas, susijusias su laikinai saugomų prekių 
saugojimu“. Be to, laikinojo saugojimo sandėlio turėtojui ir jį atstovaujantiems asmenims – sandėlio vadovui ar kitam 
asmeniui, kuriam deleguota sandėlio priežiūra, tenka pareiga ir vykdyti laikinojo saugojimo sandėlio aptarnavimo 
sutartis su muitine, kurių turinį apibrėžia Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. liepos 11 d. įsakymu 
Nr. 1B-577 patvirtintas Prekių saugojimo vietos (teritorijos) tinkamumo muitinės sandėlio (laikinojo saugojimo sandėlio

Dr. Gediminas Valantiejus
Advokatas

Advokato kontora GVLEX

Prekių laikinojo saugojimo 
pažeidimai ir jų teisinio 

vertinimo aktualijos (I dalis): 
nusižengimai susiję su 

veiklomis laikinojo saugojimo 
sandėliuose

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/prekiu-laikinojo-saugojimo-pazeidimai-ir-ju-teisinio-vertinimo-aktualijos-i-dalis-nusizengimai-susije-su-veiklomis-laikinojo-saugojimo-sandeliuose
https://www.customsclearance.net/en/learning-paths/administracine-atsakomybe-uz-muitu-teises-aktu-pazeidimus-2
https://www.customsclearance.net/en/learning-paths/administracine-atsakomybe-uz-muitu-teises-aktu-pazeidimus-2
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Už ką atsakingas 
bendrovės vadovas? 

Už viską ir bet kokiomis 
aplinkybėmis.

TEISMŲ PRAKTIKA

Andrius Košel 
Advokatas

 “SPC Legal”

Teismas aktualioje administracinio nusižengimo byloje išaiškino, kad bendrovės vadovas, 
organizuodamas kasdienę jos veiklą, privalo imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų laikomasi 
teisės aktų, kad jo paskirti ir už tam tikrą veiklą atsakingi asmenys tinkamai vykdytų jiems pavestas 
funkcijas. Priešingu atveju vadovui gali būti taikoma administracinė atsakomybė, kaip šioje byloje 
– 1.000 Eur, už neteisėtą muitinės prižiūrimų prekių iškrovimą iš transporto priemonės. 

Teismo išaiškinimas verčia susimąstyti šiais klausimais: Ar muitinės įstaigoms ir teismams vis 
dar rūpi administracinės atsakomybės sąlygų nustatymas? Ir kaip ekspedicinių ir kitų su muitinės 
formalumais susijusių įmonių vadovams apsisaugoti nuo tokių situacijų?

Teisės normų sistema, nustatanti bendruosius administracinės atsakomybės pagrindus, formuojama laikantis 
bendrųjų šios rūšies teisinės atsakomybės sąlygų, t. y. administracinėn atsakomybėn asmuo traukiamas tik tada, 
kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo sudėtis. 
Administracinio teisės pažeidimo sudėtį sudaro Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekse (ANK) 
įtvirtinta objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma, nenustačius bent vieno būtinojo požymio, nėra faktinio 
atsakomybės pagrindo. Taigi, siekiant tinkamai pritaikyti administracinių teisės pažeidimų įstatymą, labai svarbu 
tiksliai nustatyti ne tik objektyviuosius, bet ir subjektyviuosius administracinio teisės pažeidimo požymius.

Toliau aptarsime Klaipėdos apygardos teismo (KLAT) 2022-05-25 nutartį administracinio nusižengimo byloje AN2-
112-557/2022, siekdami įvertinti, ar ANK 210 str. 3 d. buvo pritaikytas be būtinų abejonių.

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/uz-ka-atsakingas-bendroves-vadovas-uz-viska-ir-bet-kokiomis-aplinkybemis
https://www.lcpa.lt/lt/tapk-nariu
https://www.lcpa.lt/lt/tapk-nariu


https://www.customsclearance.net/lt/subscriptions
https://www.customsclearance.net/lt/subscriptions


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
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 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/

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.

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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