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Muitinės tarpininko profesija: nacionaliniai ypatumai ES 
Dr. Momchil Antov, D. A. Tsenov Ekonomikos Akademija 
Enrika Naujokė, Redaktorė, „Muitų teisė praktikams”
Athanassios Pantazis, Direktorius, Pantazis & Associates muitinės tarpininkai

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

Prekių laikinojo saugojimo pažeidimai ir jų teisinio vertinimo aktualijos (II dalis):
pažeidimų mokestinės pasekmės 
Dr. Gediminas Valantiejus, Advokatas, Advokato kontora GVLEX

Lietuviška „Baltic Master“ byla Teisingumo teisme: dar kartą apie susijusius 
asmenis ir PREMI duomenų naudojimą 
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Milda Stravinskė, Redakcinės kolegijos narė, „Muitų teisė praktikams“ 
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Sveiki,

Jeigu turėtumėte galimybę pasikalbėti su ekspertu, rengusiu Sąjungos muitinės kodeksą (SMK), ko paklaustumėte? 
Klausimai, kuriuos mes uždavėme: Kokie Jūsų pasiūlymai yra įtraukti į SMK? Kuo ypač didžiuojatės? Ką buvo galima 
padaryti kitaip? Ką patartumėte besinaudojantiems SMK? Ir daugiau! Čiupkite puodelį kavos ir mėgaukitės įdomiu 
pokalbiu su Michael Lux.

Ne mažiau dėmesį traukiančios - prekių muitinio vertinimo peripetijos Europos teismuose. Juo labiau, kad ginčas 
kilo Lietuvoje. Byla, pirma pabuvojusi Europos Žmogaus teisių teisme, birželį sulaukė ESTT sprendimo. Šaldymo 
įrenginių gamintojo „Baltic Master“ pavadinimas ne tik plačiai nuskambėjo muitinės ekspertų rate, bet, manoma, 
užims ir reikšmingą vietą muitinio vertinimo aiškinimo istorijoje. 

Kitame straipsnyje kviečiame pakeliauti ir pasižvalgyti, kaip dirba muitinės tarpininkai keliose ES šalyse - Bulgarijoje 
ir Graikijoje. Pamąstymui siūlome ne vieną aspektą, pavyzdžiui, profesinių standartų temą, ar profesija turi būti 
reguliuojama, kaip ji keičiasi bėgant laikui. 

Taip pat tęsiame anksčiau pradėtas temas apie laikinojo saugojimo procedūros pažeidimo pasekmes bei, ko tikėtis 
ir kaip elgtis muitinio patikrinimo metu. Paliečiame ir muitinės deklaracijos pildymo temą atsakydami į klausimą 
dėl prekių importo iš Kanarų salų. Bei pabrėžiame teisingo prekių deklaravimo svarbą, atkreipdami dėmesį, kad 
administracinė nuobauda gali būti aukštos vertės prekių konfiskavimas, o tokio muitinės sprendimo teisingumas buvo 
patvirtintas ir teisme. 

Dalyvavusiems 6-oje Muitinės praktikų konferencijoje bus malonu prisiminti, o nedalyvavusiems – įdomu sužinoti, 
apie ką buvo kalbėta ir kas akcentuota konferencijos metu. Beje, jau galite pasižymėti ir sekančios konferencijos 
datą, tai š. m. gruodžio 8 d., konferencija vyks Vilniuje ir internetu. 

... kalbant su draugais ir kolegomis Ukrainoje sunku ką palinkėti baigiant pokalbį. Dažniausiai linkiu ramaus laiko. 
Kad nekauktų darbą, poilsį, miegą dažnai nutraukiančios sirenos ir bėgimas į slėptuves. Kad pavyktų atitraukti mintis 
nuo žuvusių žmonių vaizdų. Kad laiku gautų artimiesiems reikiamus vaistus. Kad ...

Linkiu Jums mėgautis ramiu skaitymu ir vertingų žinių,
Enrika Naujokė

Redaktorės žodis
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TEISINĖS AKTUALIJOS

LR aktualijos: liepa 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 30 savaitę (liepos 25-31 d.): patvirtintos „Importuojamų prekių, skirtų nemokamai 
išdalyti ir naudotis nuo karo Ukrainoje bėgantiems asmenims ir Ukrainoje likusiems stokojantiems 
asmenims, neapmokestinimo importo muitais ir PVM taisyklės“; leista taikyti VŠĮ „Emprekis“ 2022 
m. rugpjūčio mėnesio žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ nurodytas kainas transporto 
priemonių muitinės vertės nustatymui ir naudoti muitinio įvertinimo kontrolės tikslams.

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2022.06.29 nutarimu Nr. 680 pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 808 „Dėl 
Importo muitų ir kitų mokesčių lengvatų įvežtoms transporto priemonėms, skirtoms naudoti užsienio valstybių 
diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir tarptautinių organizacijų atstovybėse, taip pat Šiaurės Atlanto 
Sutarties Organizacijos valstybių kariuomenių vienetuose, taikymo tvarkos“. Nutarimas įsigalioja 2022.06.30.

Muitinės departamentas

2022.07.28 įsakymu Nr. 1BE-566 patvirtintos „Importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ir naudotis nuo karo 
Ukrainoje bėgantiems asmenims ir Ukrainoje likusiems stokojantiems asmenims, neapmokestinimo importo 
muitais ir PVM taisyklės“.

2022.07.26 įsakymu Nr. 1BE-557 leista taikyti VŠĮ „Emprekis“ 2022 m. rugpjūčio mėnesio žinyne „Autotransporto 
kainos Lietuvoje“ nurodytas kainas transporto priemonių muitinės vertės nustatymui ir naudoti muitinio įvertinimo 
kontrolės tikslams. Įsakymas įsigalioja 2022.07.28.

2022.07.19 įsakymu Nr. 1BE-535 pakeistas 2022.05.04 įsakymo Nr. 1B-327 dėl 2016.10.20 įsakymu Nr. 1B-859 
patvirtintų „Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei taisyklių“ pripažinimo netekusių galios, kuriuo 
atidėta taisyklių įsigaliojimo data. Įsakymas įsigalioja 2022.11.08. 

2022.07.19 įsakymu Nr. 1BE-534 pakeistas 2022.05.04 įsakymas Nr. 1B-330 dėl 2016.04.14 įsakymu Nr. 1B-273 
patvirtintų „Mokestinių priemolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių“, kuriuo atidėta taisyklių įsigaliojimo data. 
Įsakymas įsigalioja 2022.11.08.

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/98d4bd70f7ab11ec8fa7d02a65c371ad
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4cc45ce00eff11edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01e657e00d9311edb4cae1b158f98ea5v
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6356a890075d11edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/248be4c0cb9b11ec8d9390588bf2de65
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2022.07.08 įsakymu Nr. 1BE-502 pakeistas 2015.07.23 įsakymas Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių 
kodų sąrašų patvirtinimo“, kuris papildytas kodu „9PM3“ naudojamu importo muitų ir PVM netaikymui prekėms, 
skirtoms nemokamai išdalyti ir naudotis nuo karo Ukrainoje bėgantiems asmenims ir Ukrainoje likusiems stokojantiems 
asmenims, kuris naudojamas nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Įsakymas įsigalioja nuo 2022.07.12. 

2022.06.30 įsakymu Nr. 1BE-471 leista taikyti liepos mėnesį VŠĮ „Emprekis“ 2022 m. liepos mėnesio žinyne 
„Autotransporto kainos Lietuvoje“ nurodytas kainas. Įsakymas įsigalioja 2022.07.01.

MUITINĖS AKTUALIJOS IR ĮVYKIAI

2022.07.29 Europos Komisija sustabdė mokesčių taikymą prekėms, kurios skirtos nuo karo Ukrainoje bėgantiems 
asmenims. Informuojame, kad Europos Komisija, atsižvelgdama į Europos Sąjungos valstybių narių prašymus, 
2022 m. liepos 1 d. priėmė sprendimą (ES) 2022/1108 valstybinėms organizacijoms, labdaros ir filantropinėms 
organizacijoms netaikyti muitų ir pridėtinės vertės mokesčio importuojamoms prekėms, kurios yra skirtos 
nemokamai išdalyti ir naudotis nuo karo Ukrainoje bėgantiems ir nukentėjusiems asmenims.

2022.07.20 Atnaujinta rubrika „Klausiate-atsakome“ dėl prašymų pateikimo įgyvendinant tarptautinių sankcijų 
taikymą. 

2022.07.19 Svarbu verslui. Kviečiama susipažinti su Europos Komisijos TAXUD interneto svetainėje paskelbta nauja 
informacija anglų kalba, susijusią su išankstiniu prekių deklaravimu ir Importo kontrolės sistemos-2 (ICS2) nuo 
2023 m. kovo 1 dienos pradedama naudoti 2-ąja versija.

2022.07.14 Dėl Rusijos tranzitinių krovinių per Lietuvą. Muitinės departamentas gavo Europos Komisijos išaiškinimą 
dėl sankcionuotų krovinių tranzito per Europos Sąjungą, kurį  šiuo metu vertina, analizuoja ir planuoja atitinkamus 
veiklos ir kontrolės veiksmus koordinuojančius su kitomis atsakingomis institucijomis. Apie sprendimus bus informuota 
atskiru pranešimu, o iki tol sankcijų įgyvendinimas bus vykdomas pagal dabar galiojančias  tvarkas (Lietuvos 
muitinės 2022 liepos 7 d. pranešimas).

2022.07.08 Nuo 2022 m. liepos 10 d. pradedamos taikyti importo kiekybinės kvotos Rusijos trąšoms: kalio chlorido 
(SS 3104 20 subpozicija) bei mineralinėms ir cheminėms trąšoms (SS 3105 20, 3105 60 ir 3105 90 subpozicijos).

2022.07.07 Nuo 2022 m. liepos 10 dienos - daugiau apribojimų prekėms į/iš Rusijos. Baigiasi pereinamasis 
laikotarpis prekėms, įvežamoms / išvežamoms į / iš Rusijos Federacijos, nurodytoms Tarybos reglamento (ES) Nr. 
833/2014 3i ir 3k straipsniuose (XXI  priedas – prekės iš kurių Rusija gauna reikšmingas pajamas ir XXIII priedas - 
prekės, kuriomis visų pirma galėtų būti prisidedama prie Rusijos pramonės pajėgumo didinimo prieduose).

2022.07.01 Keičiasi Muitinės informacijos teikimo ir konsultavimo kontaktai. Informuojame, kad š. m. liepos 1 d. 
Lietuvos Respublikos muitinėje įdiegta nauja muitinės klientų informavimo ir konsultavimo informacinė sistema.

2022.06.29 Plieno produktų importuotojų dėmesiui. Europos Komisija užbaigė importuojamiems į ES plieno 
produktams taikomų prekybos apsaugos priemonių (angl. safeguard) peržiūrą. Nuo 2022 m. liepos 1 d. 
įsigaliosiantys plieno produktų tarifinių kvotų dydžiai nurodyti Reglamentu (ES) 2022/978 II priede.

2022.06.28 Dėl Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (MAKIS) naujų funkcijų naudojimo nuo liepos 
1 d. Teikiant neišieškomos sumos nurodymus naudojamas naujas MAKIS–PLAIS NSP sąsajos funkcionalumas, 
leidžiantis bendrauti su PLAIS NSP ir gauti bei perduoti informaciją apie neišieškomas sumas  ir jų būsenas.

TEISMŲ PRAKTIKA

2022.07.01 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-190-403/2022 sprendžiama dėl teisės 
normų, reglamentuojančių jūrinio konosamento įrodomąją reikšmę. Ginčo esmė. UAB „Imlitex Tekstile“ 2014 m. 
gruodžio 22 d. ir 2015 m. sausio 5 d. sudarė siūlų pirkimo–pardavimo sutartis „CFR Incoterms 2010“ sąlygomis su 
Kinijos pardavėju. Kroviniai buvo apdrausti pagal su Estijos įmone „If P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiančiai per 
„If P&C Insurance AS“ filialą, sudarytą sutartį. Atgabenus konteinerius į Klaipėdos jūrų uostą, nustatytas krovinio 
trūkumas, dėl ko UAB „Imlitex Tekstile“ patyrė 129 515,32 Eur žalos. UAB „Imlitex Tekstile“ kreipėsi į draudimo 
bendrovę dėl draudimo išmokos sumokėjimo. Teismas, išaiškino, kad konosamentas kaip prima facie įrodymas 
laikytinas tik vežėjo priėmimo pervežti krovinį įrodymu, visos kitos aplinkybės turi būti nustatomos vertinant 
konosamentą kartu su kitais įrodymais. Be to, teismas priėjo išvados, kad konosamentai patvirtina konteinerių, 
bet ne pačių siuntėjo nurodytų prekių (jų pakuočių) perdavimo vežėjams faktą. UAB „Imlitex Tekstile“ nepateikus 
įrodymų, kad iš Kinijos prekybininko nupirktos prekės į vežėjų laivus buvo pakrautos tokio svorio, koks yra nurodytas 
konosamentuose, teismas konstatavo, kad prekėms, dėl kurių vertės pareikštas ieškinys, nebuvo taikoma draudimo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2db2dcb000e911ed8fa7d02a65c371ad
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e550efc0f76f11ec8fa7d02a65c371ad
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28017c64f
https://lrmuitine.lt/web/guest/980
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28017a103
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d280179549
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d280178178
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d280178022
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28017725f
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d280176ae1
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28017678a
https://www.infolex.lt/tp/2093279
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apsauga.

2022.06.29 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. eA-448-662/2022. Byloje 
nagrinėjamas ginčas dėl Klaipėdos teritorinės muitinės 2019 m. lapkričio 26 d. patikrinimo ataskaitos Nr. 9LM320092M 
dalies, kuria, UAB „Oilcore“ 4200 muitinės procedūrai (prekių, kurių tiekimui į kitą valstybę narę taikomas atleidimas 
nuo importo PVM, išleidimo į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimą vienu metu) deklaruotam naftos bitumui pritaikius 0 
proc. lengvatinį PVM tarifą ir neišgabenus prekių per 1 mėnesį, kaip nustatyta PVM įstatymo 35 straipsnyje, prekėms 
pritaikytas 21 proc. standartinis PVM tarifas ir bendrovei apskaičiuota 542 241 Eur importo PVM nepriemoka bei 
skirta 54 280 Eur bauda. Teismas pasisakė, kad, remiantis ESTT išaiškinimais dėl PVM direktyvos 138 str. 1 d. 
ir 143 str. 1 d. d punkto taikymo, Lietuvos nacionalinėje teisėje (PVM įstatymo 35 str. 2 d. ir Taisyklių 4.5 punkte) 
įtvirtintas reikalavimas importuotas prekes išgabenti į kitą valstybę per nustatytą 1 mėnesio terminą yra „formalus 
reikalavimas“ ir nėra esminė importuojamų prekių neapmokestinimo importo PVM sąlyga. Teismas sutiko su MGK 
ir pirmosios instancijos teismo vertinimu ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. gegužės 
31 d. sprendimą, kadangi byloje taikytas teisinis reguliavimas yra nulemtas ES teisės normų, įvertinus tai, kad PVM 
direktyva nenumato termino imperatyvo, vadovaujantis ES teisės viršenybės principu, padaryta išvada, kad prekes 
išgabenus į paskirties vietą, esančią Sąjungoje, bendrovė įgavo teisę būti neapmokestinama importo PVM.

Artėjantys mokymai

2022.09.13 
Internetu

Sėkmingas pasirengimas muitinės auditui
Jurgita Stanienė, UAB „Muita“ Muitų atitikties skyriaus vadovė

Mūsų tikslas – suteikti žinias, kurios padės Jums 
užtikrinti muitinės formalumų atitiktj teisės aktams ir 
maksimaliai pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis!

Daugiau 
informacijos

2022.09.27 
internetu 

Tranzito procedūra T1 ir T2
Jurgita Bartninkienė, UAB „Muita“ direktorė

www.muita.lt/lt/p/mokymai/

https://www.infolex.lt/tp/2092970?is_aktualiju=1
https://www.muita.lt/lt/p/mokymai/
https://www.muita.lt/lt/p/mokymai/
mailto:www.muita.lt/lt/p/mokymai/?subject=
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ES aktualijos: liepa 2022

Photo from Adobe Stock - Graz, Austria

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 30 savaitę (liepos 25-31 d.): iki 2023.01.31 pratęstos ribojamosios priemonės Rusijai; 
Europos Komisijos atsakymai į klausimus dėl Rusijos aukso importo draudimo; atnaujinti 
gyvūninės kilmės produktų, kuriems atliekama oficiali kontrolė pasienio kontrolės poste, sąrašai; 
tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems Indonezijos kilmės karšto 
valcavimo nerūdijančio plieno lakštams ir ritiniams importuoti, vengimo; galutinis antidempingo 
muitas Kinijos kilmės molibdeno vielos importui; galutinis antidempingo muitas ir galutinis laikinojo 
muito, nustatyto JAV ir Saudo Arabijos Karalystės kilmės monoetilenglikolio importui, surinkimas; 
ir daugiau aktualijų!

OFICIALUSIS LEIDINYS

Pagalbos priemonės Ukrainai

TEISINĖS AKTUALIJOS

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/es-aktualijos-liepa-2022
mailto:sales%40muita.lt?subject=Vieta%20reklamai%20leidinyje
mailto:sales%40muita.lt?subject=Vieta%20reklamai%20leidinyje
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Š.m. birželio 2 d. vykusioje 6-oje Muitinės praktikų konferencijoje pabrėžta muitinės svarba karo 
Ukrainoje situacijoje, verslui kylantys iššūkiai ir muitinės profesionalų vaidmuo padedant įmonių 
vadovybėms priimti strateginius sprendimus ir užtikrinant atitiktį bei su tuo susiję atsakomybės 
klausimai. Kviečiame susipažinti, apie ką kalbėta ir kas akcentuota kai kuriuose pranešimuose. 
Beje, jau galite pasižymėti sekančios konferencijos datą: gruodžio 8 d. Vilniuje ir internetu 
(informacija bus paskelbta www.lcpa.lt svetainėje). 

„Kintanti ES teisinė aplinka: kaip specialistai ribojimus paverčia galimybėmis?“, Christophe Pereira, muitų 
ir tiekimo grandinės vadovas, La Poste Groupe, Prancūzija

2021 m. pradėti taikyti svarbūs nauji teisės aktai. Būtent jiems Christophe skyrė dėmesį, akcentuodamas, kaip jie 
įtakojo verslo strategiją muitinės srityje. 

Elektroninės prekybos plėtra nuo 2000-ųjų pradžios iš esmės pakeitė tarptautinę aplinką. Muitinė neliko nuošalyje. 
Christophe teigimu, siekdamos įveikti elektroninės prekybos iššūkius, įvairių šalių muitinės sutelkė dėmesį į šiuos 
tikslus:

• sauga ir saugumas
• mokesčiai.

ES jau įgyvendino naują tarptautinę saugumo, taip pat mokesčių ir muitų teisinę sistemą, kuri apima: 
• saugą ir saugumą, tam naudojant importo kontrolės sistemą 2 (angl. Import Control System 2);

• ūkio subjektų įpareigojimą elektroniniu būdu deklaruoti visas įvežamas mažavertes siuntas, įskaitant tas, kurių 
kaina mažesnė nei 150 €;

• PVM elektroninės prekybos paketą, įpareigojantį vartotojus mokėti PVM už visas importuojamas prekes, 
nepaisant jų vertės;

• embargą ir sankcionuotus asmenis, įpareigojant ūkio subjektus sukurti sistemą, leidžiančią užkirsti kelią 
sandoriams su sankcionuojamomis įmonėmis, asmenimis ir šalimis; siekdami laikytis šių taisyklių, ūkio subjektai 
turi sukurti naują IT architektūrą.

Visa tai reiškė didžiulius pokyčius logistikos operatorių veikloje. Christophe išskyrė, jo nuomone, svarbiausius: 
• logistikos operatorių galimybė intensyviau naudoti elektroninius pranešimus muitinės tikslais (daugiausia 

Keletas verslui aktualių akcentų iš 6-osios 
Muitinės praktikų konferencijos

Nuotrauka iš Muitinės praktikų asociacijos archyvo

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

http://www.lcpa.lt
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elektroniniam deklaravimui);

• duomenų trūkumo arba žemos kokybės duomenų pasekmės - gali užtrukti muitinės formalumai, tai taip pat žala 
logistikos operatoriaus  įvaizdžiui.

Dėl naujų taisyklių pasikeitė muitinės ekspertų vaidmuo. Christophe nuomone, muitinės ekspertai jau keletą metų 
vaidino esminį vaidmenį, kad būtų užtikrintas naujų reikalavimų išpildymas. Be to, būtent jie rūpinasi naujų strategijų 
įgyvendinimu ir keičia apribojimus galimybėmis. Muitinės ekspertai turi numatyti kaip vystysis e-komercija, stebėti, 
kokios naujos tendencijos atsiranda tarp e-pardavėjų ir e-pirkėjų, ir kokius visa tai lemia iššūkius prekėms kertant 
sienas. Jie taip pat turi suprasti naujas importo schemas ir užmegzti glaudesnius ryšius su suinteresuotosiomis 
šalimis tiekimo grandinėje. Muitinės ekspertams turėtų būti suteikta galimybė naudoti naujas technologijas (dirbtinis 
intelektas, blokų grandinė).

Svarbu suprasti, kad muitinės ekspertas padeda aukščiausiai vadovybei priimti teisingus sprendimus.

„Atsakomybė muitinės teisėje – kas nustatyta Sąjungos muitinės kodekse?“, dr. Talke Ovie, advokatė, 
HARNISCHMACHER LÖER WENSING Rechtsanwälte PartG mbB, Vokietija

Sąjungos muitinės kodekse (SMK) nurodyta daug asmenų, susijusių su muitinės veikla. Tarp jų yra ūkio subjektas, 
procedūros vykdytojas, siuntėjas, savininkas, operatorius ir kiti. Atitinkamai šie subjektai turi pareigų muitinei (skolos 
muitinei sumokėjimas, prekių pateikimas, muitinės deklaracijos pateikimas ir kt.) pagal muitinės teisės aktus. Tačiau 
kartais tos pareigos nėra aiškiai susietos su už jų vykdymą atsakingais asmenimis. Kitaip tariant, SMK (pavyzdžiui, 
15, 170 ir kiti straipsniai) įpareigoja visus susijusius asmenis. Todėl kyla klausimai:

• Kas iš tikrųjų yra atsakingas už tam tikrų prievolių įvykdymą?

• Kas konkrečiai ir ką turi padaryti, kad būtų laikomasi muitų teisės nuostatų?

SMK neatsako į šiuos klausimus. Taip pat SMK nieko nenurodo dėl to, kaip turi būti sprendžiami teisės pažeidimo 
atvejai.

Tai reiškia, kad kiekvienu atskiru atveju kiekvienas asmuo ir ūkio subjektas, kuris yra tiekimo grandinės dalis, turi pats 
išsiaiškinti savo konkrečias pareigas ir atsakomybę.

„Darbo ir sutarčių teisė taikant atsakomybę už muitų teisės aktų pažeidimus Lietuvoje“, dr. Gediminas 
Valantiejus, advokatas, Mykolo Romerio universiteto ir Socialinių mokslų kolegijos lektorius, Muitinės 
praktikų asociacijos narys

Teisinės atsakomybės taikymas už muitų teisės aktų pažeidimus neapsiriboja tik administracine ar baudžiamąja 
atsakomybe arba mokestinėmis (ekonominėmis) sankcijomis (pvz. baudų, delspinigių apskaičiavimu). Šiuo aspektu 
svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų ES valstybių narių, atsakomybė už pažeidimus muitų 
teisės srityje yra įtvirtinta ir privatinės teisės normomis, t. y. darbo bei civilinėje (sutarčių teisėje). Atsižvelgiant į tai, 
pristatyme apžvelgta:

• kokia tvarka už pareigų, susijusių su muitinės formalumais, netinkamą vykdymą atsako konkretūs įmonių 
darbuotojai (savo darbdaviui) ir 

• kaip atsakomybės taikymą įtakoja asmenų tarpusavyje sudarytos sutartys (muitų teisinių santykių srityje), t. y. 
sutartys tiek su muitine, tiek ir tarp privačių asmenų (verslo subjektų, pvz. sutartys su atstovavimo muitinėje 
paslaugas teikiančiomis įmonėmis).

Pranešime akcentuota, kad naujasis, nuo 2016 m. įsigaliojęs LR darbo kodeksas, išplėtė galimybę taikyti darbuotojams 
visišką materialinę atsakomybę ir reikalauti visiško (pilna apimtimi) žalos atlyginimo už jų netinkamą darbo pareigų 
vykdymą, įtraukiant ir pareigas, susijusias su muitinės formalumais. Kita vertus, Lietuvoje besiformuojanti teismų 
praktika patvirtina, jog iš atsakingų darbuotojų priteisiamas žalos dydis paprastai yra mažinamas atsižvelgiant į tokius 
kriterijus kaip darbuotojo turtinė padėtis, kaltės forma, kitos žalos padarymo aplinkybės. 

Be to, remiantis aktualia teismų praktika, ne visi nuostoliai (žala) dėl darbuotojo neteisėtų veiksmų, susijusių su 
muitine ir muitinės formalumais gali būti priteisiami, kadangi turi būti nustatomas ir jų priežastinis ryšys su darbdavio 
patirtomis išlaidomis šioje srityje. Galiausiai, svarbu pažymėti, jog teismai ne kartą yra išaiškinę tai, jog pačių įmonių 
vadovai už žalą padarytą savo veiksmais (neveikimu) įmonei atsako ne pagal LR darbo kodekso reikalavimus, o 
civiline tvarka, kas iš esmės sudaro prielaidas priteisti iš jų didesnes žalos sumas.

Kiek tai susiję su sutarčių teisės reikšme atsakomybei už muitų teisės aktų pažeidimus, besiformuojančioje teismų 
praktikoje (Lietuvoje) galima išskirti kelis svarbius aspektus. Akcentuotina, jog skirtingai yra vertinamos privačių 
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asmenų tarpusavyje sudarytos sutartys dėl paslaugų teikimo muitinės formalumų srityje ir privačių asmenų su muitine 
sudaromos sutartys (pvz. dėl muitinės sandėlių aptarnavimo ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuo 2021 m. 
yra pradėjęs formuoti praktiką, jog privačių asmenų sutartys su muitine nėra civilinės sutartys, jų pagrindu susiklosto 
viešosios teisės santykiai, todėl dėl jų pažeidimo gali būti taikoma administracinė atsakomybė. Taip pat teismai savo 
naujausioje praktikoje yra išaiškinę, jog tiesioginio atstovavimo muitinėje atvejais importuotojo su atstovu muitinėje 
sudarytos sutarties buvimas neatleidžia paties importuotojo nuo administracinės atsakomybės taikymo už prekių 
gabenimo ar muitinės formalumų tvarkos pažeidimus. 

Pastebėtina, jog kol kas Lietuvoje teismų praktikoje nėra gausu išaiškinimų ar precedentų, kurie detaliau atskleistų 
kitus sutartinių santykių muitinės formalumų srityje aspektus, tokios bylos kol kas yra gana retos ir apsiriboja 
specifinėmis situacijomis (pavyzdžiui, atsakomybė dėl prekių dingimo muitinės formalumų vykdymo metu).

Apibendrinant, asmenims, įmonėms vykdantiems tarptautinės prekybos verslą bei dirbantiems muitinės formalumų 
srityje būtina atkreipti dėmesį, jog teisinės atsakomybės sistema, susijusi su šia veiklos sritimi, yra sudėtinga bei 
daugialypė. Dėl šios priežasties vien tik ta aplinkybė, jog pati muitinė nenustato vykdytų muitinės fornalumų pažeidimų 
dar nereiškia, jog klausimų dėl galimos su jų tvarka susijusios teisinės atsakomybės nekils kitiems asmenims. Taigi 
itin svarbu šias atsakomybės rizikas valdyti ir vertinti kompleksiškai, pasitelkiant tam ir teisines priemones darbo 
teisės bei sutarčių teisės srityje bei domintis šios srities teisine praktika bei aktualijomis.

„Tarptautinės sankcijos ir muitinės veikla: praktiniai iššūkiai“ Rolandas Jurgaitis, vyresnysis patarėjas, 
Muitinės procedūrų skyrius, Muitinės departamentas

2022 m. įeis į muitinės istoriją kaip iššūkių ir naujų sprendimų taikymo laikotarpis. Prasidėjus karui Ukrainoje ir ES 
įvedus sankcijas Rusijos Federacijai bei Baltarusijos Respublikai, muitinė, kaip pagrindinė institucija atsakinga už 
prekių eksporto, importo ar tranzito kontrolę, turėjo perorientuoti veiklą į draudimų ir apribojimų taikymą.

Taip pat, LR priėmus naują sankcijų įstatymą ir LRV nutarimą, muitinė įgavo naujas kompetencijas ir galimybes 
sugriežtinti sankcionuojamų prekių kontrolę. Nors praktikoje muitinė susiduria su importo ir eksporto atvejais, kuriuose 
vienareikšmiškai muitinė priimti sprendimų negali, nes jai nepriskirta kompetentingos institucijos funkcija.

Ypatingai sudėtingi klausimai, kai sankcijų reglamentuose taikomos išimtys, sutarčių terminų vykdymas ar jose 
esamų ar neesamų prievolių įpareigojimų įgyvendinimas. Pristatyme pateikta informacija apie sankcijų paketuose 
taikomas išimtis ir atsakingas kompetentingas institucijas, kurioms teisės aktais nustatytas išimčių taikymas.

„Tarptautinės sankcijos: teisinis reguliavimas ir rizikos valdymas. Svarbiausios pamokos verslui“, Rūta 
Sakalauskaitė, sertifikuota sankcijų ekspertė, advokatų kontora ECOVIS ProventusLaw

JAV sankcijų poveikis verslui
Nors JAV sankcijos dažniausiai nėra teisiškai privalomos ne JAV asmenims, tačiau jų pažeidimas gali turėti 
skaudžių pasekmių. Išskirtini keturi galimo JAV sankcijų poveikio scenarijai verslui - nuo paties katastrofiškiausio iki 
laimingiausio: 

1. Izoliacija nuo tarptautinio prekybos tinklo. Įmonė už nuolatinius, reikšmingus sandorius su JAV sankcionuotais 
subjektais gali būti patraukiama į JAV sankcijų sąrašą. 

2. Stringantys atsiskaitymai ir tiekimo grandinės – į JAV sankcijų sąrašą patraukiama ne įmonė, o jos partneris. 

Nuotrauka iš Muitinės praktikų asociacijos archyvo
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3. Už JAV sankcijų apėjimą pritaikoma finansinė nuobauda.  

4. Ketvirtasis - nieko. Sankcijos – politinis įrankis, todėl dėl nuobaudų už pažeidimus sprendžia atitinkamos JAV 
institucijos, kurios ne visada renkasi nubausti pažeidėją. 

ES sankcijų apėjimas – draudžiama veikla
Visiems ES asmenims draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama 
nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma ES reglamentuose nustatytų draudimų. 

Sankcijų atitikties programa
Verslo subjektams rekomenduojama įsidiegti jų veiklos mastą ir pobūdį atitinkančią sankcijų atitikties programą, kurią 
sudarytų kontrolės priemonių visuma, įtvirtinta pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymuose (AML/
CTF), kaip antai, visos veiklos rizikos vertinimas, klientų, ir partnerių ir jų naudos gavėjų tapatybės nustatymas, patikra 
sankcijų sąrašuose, dalykinių santykių stebėsena ir pranešimų apie galimai įtartiną veiklą teikimas kompetentingoms 
institucijoms. 

„Darbas su dideliais duomenimis: analitiniai įrankiai“, Marcin Majewski, netiesioginių mokesčių komandos 
vadovas, PwC Lenkija

Marcin pristatė inovatyvų požiūrį į muitinės duomenų analizę ir auditą. Pasaulis keičiasi labai greitai, matome naują 
sudėtingos makroekonominės aplinkos dinamiką. Atsiranda naujų iššūkių, pavyzdžiui, augančios medžiagų ir 
komponentų kainos bei naujos privalomos atitikties sritys (sankcijos Rusijai ir Baltarusijai) ir kt. Tokiomis sąlygomis 
tradicinio muitinės formalumų audito nebepakanka. 

Pristatytas didelių duomenų analizės įrankis gali padėti įveikti šiuos iššūkius. Juo naudojantis galima apdoroti didelius 
duomenis, gautus iš įmonės vidaus sistemos ir muitinės tarpininkų bei muitinės ir mokesčių institucijų. Duomenų 
analizės dėka nustatomos sritys, dėl kurių gali kilti muitinės nuostatų nesilaikymo arba negaunamo pelno rizika, 
pavyzdžiui, neteisingai nustatytas prekės tarifinis kodas, trūkstama lengvatinė kilmė, rizika pagal sandorių kainodaros 
politiką ir kt.

Naudojantis įrankiu buvo parengta penkiolika ataskaitų skirtingoms įmonėms. Analizės dėka jau sutaupyta keturiolika 
milijonų eurų, o iš viso nustatyta, kad galima sutaupyti dvidešimt šešis milijonus eurų. Šie skaičiai rodo reikšmingą 
muitinės vaidmenį tarptautinėje prekyboje ir būtinybę šiai sričiai skirti didelį ūkio subjektų dėmesį. Tačiau kartais viena 
sunkiausių užduočių tampa įtikinti prekybininką muitinės srities svarba.

Daugiau informacijos: www.odascecolloquedouane.com

http://www.odascecolloquedouane.com
http://www.odascecolloquedouane.com


12 2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos

2021 rugpjūtis, Nr. 992022 liepa Nr. 110

 Enrika Naujokė
Redaktorė

„Muitų teisė praktikams“

Michael Lux
Advokatas

Michael Lux BVBA, Belgija

Kavos pertraukėlė 
su ... Michael Lux

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Jeigu turėtumėte galimybę pasikalbėti su ekspertu, rengusiu Sąjungos muitinės kodeksą (SMK), 
ko paklaustumėte? … Klausimai, kuriuos mes uždavėme: Kokie Jūsų pasiūlymai yra įraukti į 
SMK? Kuo ypač didžiuojatės? Ką buvo galima padaryti kitaip? Ką patartumėte besinaudojantiems 
SMK? Ir daugiau! Čiupkite puodelį kavos ir mėgaukitės įdomiu pokalbiu su Michael Lux.

Enrika: Michael, dėkoju už galimybę pasikalbėti su Jumis. Esate vienas žinomiausių ekspertų muitinės pasaulyje, 
ir ne tik ES, kur reikšmingai prisidėjote prie SMK rengimo. Taip pat esate daugelio publikacijų autorius ir dažnas 
pranešėjas konferencijose. Kokie momentai buvo svarbiausi Jūsų įspūdingoje karjeroje?

Michael: Viskas prasidėjo tada, kai pradėjau dirbti Hamburgo regioninės muitinės administracijoje. Po kelių metų 
buvau pakviestas dirbti Finansų ministerijos tarifų skyriuje Bonoje, kur mano pagrindinė užduotis buvo atstovauti 
Vokietiją PMO Suderintos sistemos (SS) komiteto posėdžiuose. Man patiko dirbti ir bendrauti su delegatais iš 
viso pasaulio. Šio darbo rezultatas, neskaitant SS (beje, karščiausiu klausimu buvo muitų sąjungų teisė balsuoti) 
priėmimo, buvo mano pirmosios knygos, paaiškinančios Suderintos sistemos kilmę ir sistemą, publikavimas 1986 m. 
(vokiečių kalba). 

Kitas svarbus momentas - 1987 m., kai pradėjau dirbti Europos Komisijoje. Šios patirties dėka 2002 m. išleidau pirmą

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Artėjantys mokymai

2022.09.13 
internetu 

Sėkmingas pasirengimas muitinės 
auditui
Jurgita Stanienė, Muitų atitikties skyriaus vadovė, UAB 
„Muita“

Daugiau 
informacijos

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

www.muita.lt/lt/p/mokymai

Perkate prekes užsienyje ir jas importuojate? Naudojatės supaprastintomis 
procedūromis? O gal turite įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (AEO) 
statusą? Tikėtina, kad būsite patikrinti muitinės audito. Mokymai skirti ne tik už muitinės 
sritį įmonėse atsakingiems finansų ir apskaitos, logistikos ir kitų skyrių darbuotojams, bet 
ir siekiantiems stiprinti kompetencijas šioje srityje. 

https://www.customsclearance.net/lt/articles/kavos-pertraukele-su-michael-lux
https://www.muita.lt/lt/mokymai/sekmingas-pasirengimas-muitines-auditui-2
https://www.muita.lt/lt/mokymai/sekmingas-pasirengimas-muitines-auditui-2
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Muitinės tarpininkų (dar vadinamų „muitinės atstovais“, „muitinės agentais“) profesijos svarba 
tarptautinėje tiekimo grandinėje auga. Sudėtingoje ir nuolat kintančioje teisinėje, technologinėje 
ir geopolitinėje aplinkoje jie padeda prekybininkams, muitinei ir tarnauja visuomenei, atlikdami 
pirminę prekybos atitikties kontrolę prieš pateikiant duomenis deklaracijoje. Žinių ir etikos 
reikalavimai šioje profesijoje yra aukšti, tad svarbus yra standartizavimo klausimas. Apžvelgiame 
kai kuriuos standartus ir kelių ES valstybių narių nacionalinius skirtumus bei dalinamės mintimis 
šia tema. 
STANDARTIZAVIMAS
Pagrindinė muitinės tarpininkų visame pasaulyje užduotis yra padėti prekybininkams deklaruoti prekes muitinei ir 
atlikti su tuo susijusius formalumus. Jie taip pat atlieka pirminę prekybos atitikties kontrolę prieš pateikiant duomenis 
apie prekes muitinės deklaracijoje. 

PMO muitinės tarpininkų gairėse (2018 m.) nustatyta, kad ši profesinė veikla „apima paslaugas, kurioms reikalingos 
žinios ir įgūdžiai, geriausiai įgyjami per švietimą ir mokymą, o jeigu šias paslaugas teiktų asmenys, neturintys tokių žinių 
ir įgūdžių, galėtų būti padaryta žala (finansinė ar kitokia) prekybininkams ir muitinei“. Gairėse pateikiamos orientacinės 
nuostatos kaip šalyse nustatyti arba pritaikyti muitinės tarpininkų veiklą pagal Peržiūrėtos Kioto konvencijos ir 
PPO susitarimo dėl prekybos palengvinimo nuostatas. Gairių temos: licencijavimo reikalavimai, profesinės veiklos 
apimtis, įsipareigojimai ir atsakomybė, žinios, profesinis tobulėjimas, sutartis tarp muitinės tarpininko ir kliento ir t.t.

Europos Sąjungos lygmeniu didžiausias dėmesys skiriamas kompetencijai. Europos Komisija yra parengusi 

 Enrika Naujokė
Redaktorė

„Muitų teisė praktikams“

Athanassios Pantazis
Direktorius

Pantazis & Associates muitinės tarpininkai 
Graikija

Muitinės tarpininko 
profesija: 

nacionaliniai 
ypatumai ES

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Doc. dr. Momchil Antov 
D. A. Tsenov Ekonomikos Akademija

Bulgarija

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/muitines-tarpininko-profesija-nacionaliniai-ypatumai-es
https://www.lcpa.lt/lt/tapk-nariu
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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? (II dalis)
Muitinei atliekant patikrinimą įmonėje, skirkite atsakingą asmenį, kuris žino savo teises ir 
pareigas, ir atitinkamai gali instruktuoti kitus dalyvaujančius darbuotojus. Tokiu būdu negaišite 
laiko nebūtiniems darbams ir svarstymams, ir užtikrinsite efektyvią audito eigą. Taip pat kviečiame 
sužinoti, kokios klaidos yra dažniausiai nustatomos patikrinimo metu, kokios tokiais atvejais 
taikomos poveikio priemonės, bei kaip klaidos įtakos įmonės rizikingumo vertinimą.
Įmonės pareigos
Ne visada įmonės darbuotojai stengiasi pateikti duomenis ir informaciją auditoriams, pasiteisindami, kad nežino, kas 
valdo prašomą informaciją ar neturi laiko suruošti dokumentų, nes turi einamųjų darbų pagal tiesiogines pareigas, 
ar iš vis „pamiršta“ apie prašymą. Reikia nepamiršti, kad tikrintojo nurodytų duomenų, paaiškinimų nuorašų, būtinų 
pareigūno pareigoms vykdyti, nepateikimas gali būti patikrinimo termino pratęsimo priežastimi. Be to, asmeniui, 
nevykdžiusiam teisėtų pareigūnų reikalavimų, gali būti taikomos teisės aktų nustatytos sankcijos.

Tad, kad nesusidarytų tokios situacijos ir patikrinimas vyktų sklandžiai, rekomenduotina skirti darbuotoją, atsakingą 
už bendravimą su muitinės pareigūnu patikrinimo metu. Šiam darbuotojui reikėtų žinoti, kad nesant galimybės 
papildomą informaciją ar dokumentus pateikti per patikrinimą, juos reikia pateikti per tikrintojų nustatomą protingą 
terminą.

Audito metu tikimasi, kad bendradarbiausite su muitinės pareigūnais: 
• sudarysite sąlygas jiems dirbti, 

• netrukdysite atlikti patikrinimo, imti mėginius, fiksuoti patikrinimo rezultatus vaizdo fiksavimo ar kitomis 
priemonėmis, 

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Daugiau informacijos: https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-kilme

https://www.customsclearance.net/lt/articles/muitines-auditoriaus-patarimai-ko-tiketis-ir-kaip-elgtis-patikrinimo-metu-ii-dalis
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-kilme
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-kilme
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-kilme
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Straipsnyje toliau* nagrinėjamas vienas iš esminių muitinės formalumų, su kuriuo neišvengiamai 
tenka susidurti daugeliu prekių atgabenimo į ES muitų teritoriją atvejų, t. y. laikinasis saugojimas. 
Pastarųjų metų (2021 – 2022 m.) teismų praktika mokestinių ginčų bylose su muitine patvirtina, 
jog įforminus prekių laikinąjį saugojimą ir priėmus prekes laikinai saugoti, neretai kyla klausimas, 
ar būtent laikinojo saugojimo sandėlio savininkas (turėtojas), o ne kiti asmenys, gali būti laikomas 
skolingu (bei kokiomis sąlygomis) muitinei už prekių trūkumą, kuris buvo nustatytas vėliau su 
saugotomis prekėmis įforminus bei įvykdžius kitas muitinės procedūras, kurias atliko ir vykdė 
kiti asmenys. Atsižvelgiant į tai, šiame straipsnyje aptariami ES ir nacionalinių teismų (Lietuvos 
Respublikoje) pateikti išaiškinimai, reikšmingi šios situacijos vertinimui bei aptariamos su laikinojo 
saugojimo metu padarytais galimais pažeidimais susijusios mokestinės teisinės pasekmės.

Laikinojo saugojimo ir su juo susijusių prievolių teisinis reglamentavimas

Prekių laikinojo saugojimo sąlygos ir atsakomybė už šį saugojimą reglamentuojamas Sąjungos muitinės kodekso 
147 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad:

1. „Laikinai saugomos prekės saugomos tik laikinojo saugojimo sandėliuose pagal 148 straipsnį [Leidimas turėti 
laikinojo saugojimo sandėlius] arba, kai tai pagrįsta, kitose muitinės nustatytose arba jai priimtinose vietose.

2. Nedarant poveikio 134 straipsnio 2 daliai [„muitinės prižiūrimų prekių turėtojas gali, muitinei leidus, bet kuriuo 
metu tas prekes patikrinti arba paimti jų pavyzdžius, visų pirma jeigu to reikia jų tarifiniam klasifikavimui, 

Dr. Gediminas Valantiejus
Advokatas

Advokato kontora GVLEX

Prekių laikinojo saugojimo 
pažeidimai ir jų teisinio 

vertinimo aktualijos (II dalis): 
pažeidimų mokestinės 

pasekmės

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Daugiau informacijos: https://www.customsclearance.net/lt/courses/mokesciu-mokejimo-muitineje-taisykles 

https://www.customsclearance.net/lt/articles/prekiu-laikinojo-saugojimo-pazeidimai-ir-ju-teisinio-vertinimo-aktualijos-ii-dalis-pazeidimu-mokestines-pasekmes
https://www.customsclearance.net/lt/courses/mokesciu-mokejimo-muitineje-taisykles
https://www.customsclearance.net/en/courses/mokesciu-mokejimo-muitineje-taisykles
https://www.customsclearance.net/lt/courses/mokesciu-mokejimo-muitineje-taisykles 
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Lietuviška „Baltic 
Master“ byla 

Teisingumo teisme: dar 
kartą apie susijusius 

asmenis ir PREMI 
duomenų naudojimą

TEISMŲ PRAKTIKA

Monika Bielskienė
Advokatė

„PwC Lietuva"

Europos Sąjungos teisingumo teismas (ESTT) 2022-06-13 priėmė sprendimą UAB „Baltic 
Master“ byloje (C-599/20), kurioje pasisakė dviem sąlyginai nesusijusiais klausimais. Pirmas – 
ar muitinė privalo nustatyti objektyvų teisinį ryšį tarp pirkėjo ir pardavėjo tam, kad laikytų juos 
susijusiais asmenimis. Antras – ar muitinė gali remtis vienintelio PREMI rasto palyginamojo 
sandorio verte, paneigdama deklaruotos prekių (oro kondicionavimo įrenginių) vertės tinkamumą. 
Straipsnyje aptarsime ESTT pateiktus išaiškinimus ir lauksime nacionalinio – Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo (LVAT) – verdikto.

Prieš gilinantis į bylos esmę, keletas svarbių ir įdomių detalių.

Pirma, LVAT nusprendė kreiptis į ESTT po to, kai Europos Žmogaus teisių teismas pripažino, jog pirminis nemotyvuotas 
Lietuvos teismų atsisakymas kreiptis į ESTT pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. 
Kitaip tariant, priminimas, kad motyvuoti mokesčių mokėtojų prašymai kreiptis išvadų į ESTT neturėtų būti "nurašyti" 
be įsigilinimo.

Antra, LVAT pateikti klausimai tiek pačiam ESTT, tiek kitoms valstybėms narėms pasirodė itin aktualūs. Bylą nuspręsta 
nagrinėti įtraukiant Generalinį Advokatą ir gaunant jo išvadą, be to, savo rašytinius pastebėjimus pateikė ne tik 
Lietuvos Vyriausybė ir pati įmonė, bet ir Čekijos, Ispanijos, Estijos, Nyderlandų, Prancūzijos Vyriausybės bei Europos 
Komisija. 

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Nuotrauka iš Baltic Master viešo tinklapio

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260521&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15451230
https://www.customsclearance.net/lt/articles/lietuviska-baltic-master-byla-teisingumo-teisme-dar-karta-apie-susijusius-asmenis-ir-premi-duomenu-naudojima
https://www.balticmaster.lt/patalpos-verslo-centre-sostena/#fancy-1
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Ekspertės nuomonė 
Baltic Master bylos 

klausimu

TEISMŲ PRAKTIKA

Milda Stravinskė
Redakcinės kolegijos narė
„Muitų teisė praktikams“ 

Malonu, kad buvau pakviesta pasidalinti savo asmenine ekspertine nuomone Baltic Master bylos 
klausimu. Esu tikra, kad bylos eigą akylai seka ne tik leidinio redakcinė kolegija, bet ir Lietuvos 
bei ES ir ne ES šalių muitinių atstovai, teisininkai, tarptautinio verslo specialistai, t. y., visi muitinės 
praktika besidomintys profesionalai.

Ši byla išties labai įdomi, be kita ko, ji buvo aptarta ir panagrinėta tarptautiniame akademikų šiemet organizuotame 
muitinės vertės tematikos seminare. Renginio metu diskutuotų klausimų apžvalga, įskaitant ir Baltic Master bylos 
eigą, pateikta ir mano straipsnyje „Nedidelė prekės vertė – rinkoje egzistuojanti kaina, gerų verslo derybinių įgūdžių 
rezultatas ar apgaulė?".

Dėl įmonių tarpusavio susijimo

Drįsčiau išreikšti savo nuomonę, kad Baltic Master byloje nagrinėjamas įmonių tarpusavio susijimo įrodinėjimas 
iš muitinės pusės paremtas plačiomis interpretacijomis ir tikrai čia yra erdvės ginčams bei diskusijoms. Kur yra 
takoskyra tarp verslo tarpusavio partnerystės ir įmonių susijimo?

Atvejai, kuomet asmenys arba įmonės turėtų būti laikomi susijusiais, yra labai aiškiai įvardinti tiek Pasaulio prekybos 
organizacijos Muitinio įvertinimo susitarime, tiek Sąjungos muitinės kodekso ir anksčiau galiojusio Bendrijos muitinės 
kodekso bei juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatose.

Dėl duomenų bazių naudojimo

Dėl byloje diskusijų sulaukusio duomenų bazių panaudojimo mano nuomonė gali taip pat nuskambėti kategoriškai. 
Prisipažinsiu, tikėjausi, kad ESTT neturėtų pritarti pernelyg lanksčiam muitinio įvertinimo metodų taikymui, nes, kaip 
jau esu pasisakiusi, neprotingas lankstumas padidina muitinės administracijų galias naudoti muitinės turimas

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

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

https://www.customsclearance.net/lt/articles/nedidele-prekes-verte-rinkoje-egzistuojanti-kaina-geru-verslo-derybiniu-igudziu-rezultatas-ar-apgaule
https://www.customsclearance.net/lt/articles/nedidele-prekes-verte-rinkoje-egzistuojanti-kaina-geru-verslo-derybiniu-igudziu-rezultatas-ar-apgaule
https://www.customsclearance.net/lt/articles/ekspertes-nuomone-baltic-master-bylos-klausimu
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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Ar dėl administracinio 
nusižengimo gali būti 

konfiskuotos pažeidėjui 
nepriklausančios 

prekės?

TEISMŲ PRAKTIKA

Jurgita Bartninkienė
Direktorė

 UAB „Muita"

Teismas sprendė pirotechnikos gaminių, kurių vertė 103 998 Eur, konfiskavimo klausimą. Gaminius 
bandyta išvežti į Rusiją pažeidžiant nustatytus draudimus. Administracine tvarka nubaustas 
pažeidėjas – transporto priemonės vairuotojas, jam skirta bauda (1 200 Eur) su gavėjui Rusijoje 
priklausančių prekių konfiskavimu. Ginčas kilo dėl pažeidėjui nepriklausančių prekių konfiskavimo. 
Apžvelkime situaciją ir kokį išaiškinimą pateikė teismas.
Apžvelgiama š.m. balandžio 8 d. Vilniaus apygardos teismo (VAT) nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 
AN2-105-574/2022.

Faktinė situacija
Vilniaus teritorinė muitinė (VTM) nubaudė asmenį už tai, kad jis per Lavoriškių kelio postą gabeno eksportuojamas 
prekes (plastikines kapsuliuotas gilzes) iš Italijos į Rusiją. Vairuotojas, Baltarusijos pilietis P. K., dirbantis logistikos į

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Jūsų muitinės padalinys!

Jurgita Bartninkienė
Direktorė

UAB „Muita“

Daugiau 
informacijos

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

UAB „Muita“ paslaugos

www.muita.lt

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

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.

https://www.customsclearance.net/lt/articles/ar-del-administracinio-nusizengimo-gali-buti-konfiskuotos-pazeidejui-nepriklausancios-prekes
https://www.muita.lt/
http://www.muita.lt
http://www.muita.lt
https://www.muita.lt/
https://www.muita.lt/
http://www.muita.lt
http://www.muita.lt
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Prekių iš specialiųjų fiskalinių teritorijų įvežimas: 
T2F, T2LF ir išleidimas į laisvą apyvartą

Photo by Bastian Pudill on Unsplash

Skaitytojo klausimas: Planuojame importuoti prekes iš Kanarų salų. Kadangi Kanarų salos yra 
Europos Sąjungoje, ar šios prekės turės būti deklaruojamos muitinei, mokami importo mokesčiai? 
Jei taip, ką turėtume žinoti apie deklaravimo ir muitinės deklaracijos pildymo ypatumus?

Kanarų salos, priklausančios ES šaliai narei Ispanijos Karalystei, tačiau esančios toli nuo ES žemyninės dalies, iš 
ties turi ne vieną ypatingą statusą, apie kuriuos turėtų žinoti importuotojai ir eksportuotojai. 

Kanarų salos - atokiausias ES regionas ir specialioji fiskalinė teritorija

Visų pirma, Kanarų salos yra vienas iš taip vadinamų „atokiausių ES regionų“, kurių yra devyni: Gvadelupa, 
Prancūzijos Gviana, Martinika, Majotas, Reunionas ir Sen Martenas (Prancūzija), Kanarų salos (Ispanija), Azorai 
ir Madeira (Portugalija). Šie regionai priklauso ES ir Europos bendrajai rinkai. Tačiau jų padėtis - atstumas nuo 
žemyninės dalies, izoliuotumas, ekonominis priklausomumas nuo kelių produktų, kelia specifinius iššūkius, į kuriuos 
ES atsižvelgia prekybos, muitų, fiskaliniame ir kitame reguliavime. Tad planuojant prekių iš šių regionų importą (o ir 
eksportą į šiuos regionus) svarbu pasidomėti taikomais reikalavimais.

KLAUSIMAI - ATSAKYMAI

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Daugiau informacijos: https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-isvezimas-is-sajungos-muitu-teritorijos-1

https://www.customsclearance.net/lt/articles/prekiu-is-specialiuju-fiskaliniu-teritoriju-ivezimas-t2f-t2lf-ir-isleidimas-i-laisva-apyvarta
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-isvezimas-is-sajungos-muitu-teritorijos-1
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-isvezimas-is-sajungos-muitu-teritorijos-1
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-isvezimas-is-sajungos-muitu-teritorijos-1
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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
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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