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Redaktorės žodis

Sveiki,
Smagus klausimas rugsėjo 1-osios proga! Ką turi bendro A, B, C, D, E, F… ir muitinė? Taip, labai daug! Nes
muitinės kalba – tai kodų kalba. Pavyzdžiui, deklaracijoje nurodžius „A“ kaip papildomą deklaracijos rūšį,
informuojame muitinę, kad teikiame standartinę deklaraciją. Daugiau apie šiuos kodus bus įdomu paskaityti ne tik
pradedantiesiems, bet ir patyrusiems - diegiant elektronines sistemas kodų atsiras daugiau.
Netikintiems stebuklais - tikra istorija. Apie tai, kaip degtinė vandeniu pavirto ir tai nutiko ne bet kur, o laikinojo
saugojimo/ muitinės sandėlyje! Muitinė, atlikusi sandėlio patikrinimą nustatė, kad sandėlio apskaitos registruose –
degtinė, faktiškai degtinės buteliuose – vanduo, buteliai nepažeisti. Ar privalėjo sandėlis „degustuoti“, ką priima, o
to nepadaręs – privalo sumokėti importo mokesčius? Atsakymą rasite teismų praktikos rubrikoje.
Iš ties, muitinės (prekybos) atitikties sritis – kaip didelis „minų“ laukas, kuriame net ekspertai negali jaustis visiškai
saugiai. O jeigu dar įmonės veiklos mastai tokie, kad juos sunku suvokti, kaip tuomet užtikrinti atitiktį? Apie tai
kalbame su Amazon EU prekybos atitikties vadovu.
Minėtame interviu – ir žvilgsnis į ateitį bei ateities technologijas. Kita neatskiriama ateities tema tapo „žiedinė
ekonomika“, kuri pakeis ir nemažai muitinės reikalavimų. Dabar gyvename ekonominiame „imk (gamtos išteklius)vartok-išmesk“ modelyje. Ateityje gyvensime žiedinėse ekonomikose, kai daiktai bus projektuojami taip, kad nebūtų
ką išmesti – daiktus bus galima pakartotinai naudoti, atnaujinti, perdaryti, perdirbti. Tai, kas šiandieną dar yra
„atlieka“, rytoj bus „išteklius“. Tačiau tai kelia begalę teisinių iššūkių prekės klasifikavimo, kilmės, vertės ir kitais
klausimais. Kviečiame skaityti apie prekės kelionę žiedinėje ekonomikoje.
Kaip visuomet, rasite ir daugiau informacijos.
Linkiu įdomaus ir naudingo skaitymo,
Enrika Naujokė
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TEISINĖS AKTUALIJOS

LR aktualijos: rugpjūtis 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 34 savaitę (rugpjūčio 22 - 28 d.): Lietuvos muitinė informuoja, kad kroviniai, kurių siuntėjai,
gavėjai, vežėjai ar muitinės tarpininkai, kartą jau yra bandę apeiti sankcijas, bus vertinami, kaip
didelės rizikos ir tikrinami ypač kruopščiai.
TEISĖS AKTAI
Muitinės departamentas
2022.08.17 įsigalioja įsakymas Nr. 1BE-594, kuriuo pripažintas netekusiu galios 2004.04.27 įsakymas Nr. 1B412 „Dėl su laisvojo sandėlio veikla susijusių pavyzdinių sutarčių patvirtinimo“. Netekusiu galios įsakymu buvo
patvirtintos Pavyzdinė laisvojo sandėlio aptarnavimo sutartis ir Pavyzdinė prekių laikymo laisvajame sandėlyje
sutartis.
2022.08.04 įsigalioja įsakymu Nr. 1BE-455 pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 2012.06.25 įsakymas Nr. 1B-474
„Dėl Eksportuojamų žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, kontrolinių kodų
sąrašo, Sprendimų dėl muitinio įforminimo pabaigos klasifikatoriaus, Garantijų tikrinimo Naujojoje kompiuterizuotoje
tranzito sistemoje (NCTS) rezultatų klasifikatoriaus ir Sprendimų dėl saugumo ir saugos tikrinimų klasifikatoriaus
patvirtinimo“.
2022.08.02 įsakymas Nr. 1BE-575 „Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos
aprašas“, kuriuo nustatytos Lietuvos Respublikos muitinės įstaigų ir asmenų teisės ir pareigos įgyvendinant
tarptautines sankcijas, koordinuojant ir užtikrinant jų įgyvendinimą, tarptautinių sankcijų išimčių ir leidimų suteikimo,
nuostatas dėl teisės naudotis ekonominiais ištekliais apribojimo (įšaldymo). Keletas straipsnių iš šio įsakymo dėl
prekių neišleidimo deklaruojamai muitinės procedūrai ir dėl išimčių taikymo:
• 5. Kai deklaruojamai muitinės procedūrai neišleidžiamos prekės, dėl kurių nereikia taikyti apribojimo asmeniui
naudotis ekonominiais ištekliais (prekėmis), sprendime nurodomos priežastys, dėl kurių jis priimtas, asmens
teisė apskųsti sprendimą Muitinės įstatymo nustatyta tvarka. Deklarantui apie šį sprendimą pranešama Muitinės
informacinės sistemos priemonėmis.
• 7.7. Priėmus sprendimą dėl apribojimo asmeniui naudotis ekonominiais ištekliais (prekėmis), prekės turi būti
perduodamos saugoti į III tipo atvirąjį muitinės sandėlį Prekių sulaikymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių,
patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1B-8 „Dėl Prekių
2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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sulaikymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“, IV skyriaus nustatyta tvarka.
• 9. Muitinės departamento kompetencijai priklausančios tarptautinių sankcijų įgyvendinimo išimtys arba
(ir) leidimai suteikiami Muitinės departamento generalinio direktoriaus arba jo įgalioto generalinio direktoriaus
pavaduotojo sprendimu.
• 10. Prašymai suteikti tarptautinių sankcijų įgyvendinimo išimtį arba (ir) leidimą teikiami Muitinės departamentui
Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo VI skyriaus nustatyta tvarka (elektroniniu paštu prašymai gali
būti teikiami adresu muitine@lrmuitine.lt). Prašyme turi būti aprašytos aplinkybės, priežastys, dėl kurių prašoma
suteikti išimtį ir (arba) leidimą, pridedami prašymo pagrįstumą įrodantys ir kiti su prašymu susiję dokumentai.
• 11. Asmenys, muitinei deklaruojantys prekes, kurioms gali būti taikomos tarptautinių sankcijų taikymo išimtys
arba leidimai, muitiniam tikrinimui, be kitų dokumentų, taip pat turi pateikti kompetentingos valstybės institucijos
leidimą (išvadą, sprendimą).
Įsakymas įsigalioja 2022.08.05.

MUITINĖS AKTUALIJOS IR ĮVYKIAI
2022.08.25 Bandantiems apeiti sankcijas griežtesnė muitinės patikra. „Matome, kad bandymų apeiti sankcijas
nemažėja, todėl imamės papildomų priemonių. Tie muitinės klientai, kuriems dėl mėginimų apeiti sankcijas buvo
neleista tęsti muitinės procedūrų, neturėtų stebėtis, jei ateityje jų gabenami kroviniai atsidurs po padidinamuoju stiklu,
– sako Lietuvos muitinės generalinis direktorius Darius Žvironas.
2022.08.18 Nuo 2022 m. kovo 1 d. (sankcijų dėl karo Ukrainoje įgyvendinimo pradžios) Lietuvos muitinė nustatė
ir dėl įvairių pažeidimų daugiau nei 3000 kartų neleido atlikti importo, eksporto ir tranzito procedūrų. Nustačius
rizikos požymius, muitinis deklaruojamų prekių tikrinimas atliekamas nepriklausomai nuo to, ar prekėms taikomos
sankcijos ar ne. Pavyzdžiui, neišleisti įvairūs augalai ir sodinukai (tai sankcionuojamos prekės) į Kazachstaną,
nustačius, kad iškrovimo vieta Rusija. Teritorinėse muitinėse pradėta ir vykdoma 30 tyrimų dėl galimai sankcijomis
nustatytų draudimų pažeidimų. Muitinės kriminalinė tarnyba atlieka 4 ikiteisminius tyrimus. Už nustatytų ribojamųjų
priemonių nesilaikymą muitinė pradėjo 235 administracinio nusižengimo teisenas.
2022.08.10 2022 rugpjūčio 10 d. baigiasi pereinamasis laikotarpis iš Rusijos importuojamai angliai ir kitam
iškastiniam kurui. Tai prekės, nurodytos ES Tarybos reglamento Nr. 833/2014 3j straipsnyje.
2022.08.10 Dėl muitinės atsakymų į verslo paklausimus, siunčiamų iš dokumentų valdymo bendrosios
informacinės sistemos DBSIS. Atsakymai gali nepasiekti gavėjų dėl pačių gavėjų pašto dežučių nustatymo.

Artėjantys mokymai
2022.09.13

Sėkmingas pasirengimas muitinės auditui

Internetu

Jurgita Stanienė, UAB „Muita“ Muitų atitikties skyriaus vadovė

2022.09.27

Tranzito procedūra T1 ir T2

internetu

Jurgita Bartninkienė, UAB „Muita“ direktorė

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

Daugiau
informacijos

www.muita.lt/lt/p/mokymai/
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TEISINĖS AKTUALIJOS

ES aktualijos: rugpjūtis 2022

Adobe Stock - Klaipėda, Lietuva

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!

34 SAVAITĖ
Naujienos trumpai: pranešimas dėl tam tikriems į Sąjungą importuojamiems plieno gaminiams taikomos apsaugos
priemonės įgyvendinimo; papildyti DUK dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai taikymo; PMO Privataus sektoriaus
konsultacinės grupės nauja kadencija.
2022.08.26 papildyti DUK Sutartys ir DUK Prekių importas/ eksportas dėl sankcijų, nustatytų Reglamentu 833/2014,
taikymo. Išaiškinta, kad pasibaigus sankcijos išimties laikotarpiui, su tarptautine prekyba susiję mokėjimai, nors
prekės ir patiektos išimties galiojimo laiku, nebegali būti atliekami.
2022.08.26 Pasaulio muitinių organizacija (PMO) sveikina naujus Privataus sektoriaus konsultacinės grupės
(PSKG) narius 2022/2023 m. kadencijai. Daugiau nei 40 PSKG delegatų dalyvavo virtualiame naujų grupės narių
susitikime, grupės nariai - įmonės ir asociacijos.
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Daugiau informacijos: https://www.customsclearance.net/lt/courses/dvejopo-naudojimo-ir-strategines-prekes.
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Importo ir eksporto
deklaracijų tipai: ar
teisingai nustatėte
kodą? (2 dalis)

Ingrida Kemežienė
Mokesčių ekspertė
„Ellex Valiūnas ir partneriai”

BAD 1 langelio 2 skiltis, duomenų elementas (1/2)
Šių metų birželio mėnesio „Muitų teisės praktikams“ Nr. 109 buvo rašyta, kokie kodai turėtų būti
nurodomi prekių importo arba eksporto atveju bendrojo administracinio dokumento (BAD) 1
langelio 1 skiltyje. Kadangi BAD 1 langelis turi ir 2 skiltį, šiame straipsnyje aptarsime jo pildymą.
Papildomai reikia pažymėti, kad muitinės ir reeksporto deklaracijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis, o BAD
(popierinis dokumentas) naudojamas muitinės procedūrai arba reeksportui įforminti deklaruojamas prekes pateikti
muitų teisės aktų nustatytais atvejais, kai prekės gali būti deklaruojamos raštu. Todėl, kai kalbama apie BAD 1
langelio 2 skiltį, atitinkamai kalbama ir apie duomenų elementą „Papildoma deklaracijos rūšis (1/2)“.

Teisinis reglamentavimas
Prisiminkime teisės aktus, kurie, be kita ko, reglamentuoja BAD 1 langelio 2 skilties pildymą:
• Konvencija dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo
• Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 952/2013 (Sąjungos muitinės kodeksas, SMK)
• Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446
• Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 B priedas
• Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlis „Kodai, naudojami bendrojo administracinio
dokumento 1 langelio antrosios skilties pildymui“
• Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020-10-09 įsakymas Nr. 1B-810, kuriuo patvirtintos Muitinės ir
reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklės
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Daugiau informacijos: https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Florence Binta Diao-Gueye
Pasaulinės politikos vadovė
Prekyba ir muitinė, ICC Tarptautiniai
prekybos rūmai, Belgija

Prekės kelionė
žiedinėje ekonomikoje
Ir kaip tai susiję su muitinės formalumais?

Redakcijos žodis. Suderinta sistema, prekės vertė, prekės kilmė - tai tik kelios su muitine susijusios
sritys, kuriose būtini pokyčiai pasauliui pereinant iš tiesinės į žiedinę ekonomiką. Tiesinėje
ekonomikoje gamtos išteklius sunaudojame gamybai daiktų, kurie panaudoti virsta šiukšlėmis
(„imk – gamink – išmesk“ modelis). Žiedinėje ekonomikoje šiukšlių (atliekų) beveik nelieka, nes
produktai projektuojami taip, kad juos būtų galima naudoti pakartotinai, taisyti, perdaryti, perdirbti.
Tačiau tokios ekonomikos veikimui būtinas kitoks teisinis reguliavimas, pradedant nuo atliekų
apibrėžimo (pakeičiant šią savoką į „išteklius“), reikalingi jų gabenimo, naudojimo, importo ir
eksporto reglamentavimo pakeitimai ir suderinimas pasauliniu lygiu.
Apie tai kviečiame skaityti šiame straipsnio, publikuoto naujausiame „PMO naujienų“ numeryje, vertime. Straipsnį
išvertėme ir publikuojame maloniai sutikus Pasaulio muitinių organizacijai.

Kodėl galvojame apie žiedinę ekonomiką?
Pastaruosius dvejus metus pasaulinė prekyba patyrė didelių iššūkių – tiekimo grandinės susidūrė su precedento
neturinčiais sunkumais dėl COVID-19 pandemijos, o pastaruoju metu ir dėl karo Europos žemyne.
Be to, planeta kaista ir visuomenės jau susiduria su klimato krizės padariniais. Visi šie pokyčiai sukėlė nemažai
abejonių dėl dabartinio ekonomikos „imk-gamink-išmesk“ modelio naudojant ribotus išteklius.
Žiedinės ekonomikos idėja yra efektyvesnis išteklių naudojimas ir ekonomikos augimo atsiejimas nuo tų išteklių – taip
sprendžiamos klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo problemos, randami tvarūs gamtos išteklių naudojimo
būdai. [1]
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Daugiau informacijos: https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/prekiu-tarifinio-klasifikavimo-mokymas
2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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Samuel Draginich
Vyresnysis prekybos atitikties vadovas
Amazon ES
Liuksemburgas
Enrika Naujokė
Redaktorė
„Muitų teisė praktikams“
Dr. David Savage
Redakcinės kolegijos narys
„Muitinė atitiktis ir rizikos valdymas“
(CCRM)

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Siekiant atitikties
muitinės (prekybos)
taisyklių „minų“ lauke

„Rekomenduoju rinktis prekybos atitikties sritį tiems, kas sugeba sudėtingas ir nelanksčias teisines
struktūras supaprastinti iki praktinės realybės. Prekybos (muitinės) atitikties taisyklės yra „minų“
laukas ir net labiausiai patyrę specialistai negali tvirtai teigti, kad jie viską supranta. Jei norite
nuolat susidurti su iššūkiais ir nuolat mokytis, greičiausiai puikiai jausitės šioje srityje.“ – sako
Samuel Draginich, Amazon vyresnysis prekybos atitikties vadovas EMEA (Europa, Viduriniai
Rytai ir Afrika) šalims ir leidinio „Muitinė atitiktis ir rizikos valdymas“ (CCRM) redakcinės kolegijos
narys.
CCRM: Samuel, ar sutinki, kad terminas „prekybos atitiktis“ dažnai naudojamas turint galvoje „muitinės atitiktį“?
Pavyzdžiui, ar tavo pareigos neturėtų būti „vyresnysis muitinės atitikties vadovas“? Koks, tavo nuomone, yra
pagrindinis skirtumas tarp šių terminų (pavyzdžiui, pažįstamas pasaulinės kompanijos Prekybos atitikties vadovas
paaiškino, kad jo manymu esminis skirtumas - „prekyba“ skamba svariau priimant sprendimus įmonėje nei „muitinė“)?
Samuel: Įdomus klausimas. Mano nuomone, muitinė atitiktis yra viena iš prekybos atitikties sričių, tačiau neapima
visų tos srities aspektų. Pavyzdžiui, daug laiko praleidžiu siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi dvejopo naudojimo
prekių eksporto kontrolės reikalavimų. Daugumoje jurisdikcijų dvejopo naudojimo prekių kontrolė nepatenka po
muitinės „skėčiu“, tai nacionalinio saugumo klausimas. Tačiau eksporto kontrolė yra neatskiriama prekybos atitikties
pareigybės dalis ir to negalima ignoruoti. Be to, mūsų komanda praleidžia daug laiko, kad užtikrintų atitiktį logistikoje,
pavyzdžiui, tikriname, ar informacija važtaraščiuose yra teisinga, ar vežėjai laikosi mūsų paslaugų lygio susitarimo
(angl. Service Level Agreement) sąlygų.
CCRM: Kaip įsitraukei į darbą muitinės (prekybos) atitikties srityje?
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.
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TEISMŲ PRAKTIKA

Degtinė muitinės
sandėlyje „pavirto“
vandeniu: kas moka
skolą muitinei?

Jurgita Bartninkienė
Direktorė
UAB „Muita"

Muitinės sandėlis priėmė saugoti degtinės, išpilstytos į butelius, krovinį. Muitinė, atlikdama
patikrinimą sandėlyje, paėmė mėginį ir nustatė, kad tai ne degtinė, o gamtinis vanduo! Tad
dėl prapuolusios degtinės apskaičiavo mokesčius, baudą ir delspinigius, iš viso 308 455 Eur.
Apžvelkime aktualų teismo išaiškinimą, kas šioje situacijoje „apmoka sąskaitą“, nes muitinės
sandėlis neprivalo tirti priimamų prekių (tad buteliuose galėjo būti vanduo), o tranzitu į sandėlį
krovinys buvo atgabentas su nepažeista muitinės plomba.
Šios apžvalgos dėmesio centre - Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo (LVAT) š. m. kovo 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eA-543-442/2022.

Teisinis pagrindas
Vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso (SMK) 215 str. 1 dalimi, muitinės sandėliavimas pripažįstamas įvykdytu,
kai prekėms, kurioms buvo įforminta ta procedūra:
a. įforminama kita muitinės procedūra,
b. tos prekės išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos arba
c. sunaikinamos, nepaliekant jokių atliekų, arba
d. perduodamos valstybės nuosavybėn.
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Daugiau informacijos: https://www.customsclearance.net/lt/courses/mokesciu-mokejimo-muitineje-taisykles
2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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ESTT išaiškinimai dėl tapačių
ar panašių prekių parinkimo
muitinei vertei nustatyti

Muitinės darbe reikalingas ypatingas kruopštumas analizuojant faktus, renkant informaciją ir
įrodymus, kad būtų galima pritaikyti kurį iš antrinių muitinio įvertinimo metodų. Muitinės darbuotojai
be kita ko, turi peržiūrėti visus prieinamus informacijos šaltinius ir duomenų bazes. Ar muitinei
privaloma tikrinti ES prižiūrimas informacines sistemas? Ar prekių verčių palyginimo tikslais gali
būti neatsižvelgiama į tapačias ar panašias to paties prekybininko importuotas prekes (kurių vertė
nebuvo ginčijama)? Koks yra laikotarpis, kuriuo prekės laikomos importuotomis „tuo pačiu arba
maždaug tuo pačiu metu“? Apžvelkime Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) atsakymus
į šiuos klausimus.
ESTT priėmė prejudicinį sprendimą byloje C-187/21 (FAWKES Kft.) ir atsakė į keletą esminių klausimų, kurie
dažnai iškyla taikant pirmuosius du antrinius muitinio įvertinimo metodus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 2913/92
(Bendrijos muitinės kodekso, BMK) 30 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose, galiojusiuose iki 2016 m. gegužės 1
d., kai jie buvo pakeisti Reglamento (ES) Nr. 952/2013 (Sąjungos muitinės kodekso, SMK) 74 straipsnio 2 dalies
a ir b punktais.

Priminimas apie du muitinio įvertinimo metodus – tapačių ir panašių prekių
Prieš pereinant prie šių klausimų, verta priminti, kad šie du – tapačių ir panašių prekių - metodai yra taikomi nurodyto
eiliškumo tvarka tais atvejais, kai sandorio vertės muitinio įvertinimo metodas negali būti taikomas dėl nustatytų
apribojimų (pavyzdžiui, susitarimas sudaromas tarp šalių, kurios yra susijusios ir tai įtakoja prekių įsigijimo kainą),
taip pat, kai muitinė nustatyta tvarka ginčija deklaruotą sandorio vertę. Tokiais atvejais kompetentinga muitinės
Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Daugiau informacijos: https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-kilme
2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos
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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.

