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Sveiki,

„Kai yra daug dalyvių prekybos ir logistikos sandoriuose, iššūkiu tampa apibrėžti jų atsakomybės ribas. Sąjungos 
muitinės kodeksas dažnai nenurodo, kas yra konkrečiai atsakingas. Antra vertus, pačioje įmonėje nustačius 
pažeidimą gali būti sudėtinga rasti kas yra atsakingas, nes ne visada aiškiai yra nustatytos darbuotojų atsakomybės 
muitinės formalumų srityje.“ - sako advokatė dr. Talke Ovie, kurios straipsnį kviečiame skaityti šiame numeryje. 

O kaip Jūsų įmonėje nustatytos darbuotojų atsakomybės? Pavyzdžiui, kas atsako už prekių tarifinio klasifikavimo 
teisingumą? Jeigu atsakomybė nustatyta, klausimai: Ar šis darbuotojas jau atliko Kombinuotosios nomenklatūros 
(KN) 2023 analizę – ar Jūsų verslo neįtakos pasikeitimai? Ar šis darbuotojas susipažino su nauju komunikatu dėl 
prekių klasifikavimo ir vėlgi – ar jame nėra pateikta Jums aktualių išaiškinimų? Publikuojame tiek KN 2023, tiek 
komunikato apžvalgas. 

Ne tik nuolatiniai teisiniai pokyčiai yra iššūkis, bet ir teisės aktų nuostatų interpretavimas ir taikymas praktikoje. 
Šia tema įžvalgomis dalinasi įvairių šalių ekspertai, skaitykite straipsnį „Muitų teisės aiškinimas ir su tuo susiję 
iššūkiai verslui“. Be to, su muitine susijusių reikalavimų nemažėja, priešingai – technologinė pažanga, geopolitinė 
situacija, žalioji kryptis ir daugelis kitų veiksnių lemia reikalavimų griežtėjimą ir jų daugėjimą. Apžvelgiame vieną 
tokių reikalavimų sričių - ozono sluoksnį ardančių medžiagų importo ypatumus ir kartu atkreipiame dėmesį į tai, 
kaip ateityje dėl sudėtingėjančios teisinės aplinkos gali kisti muitinės tarpininko vaidmuo. 

Galiausiai, siekiant kuo geriau užtikrinti atitiktį, o ir kaštų taupymo tikslais, verslas priima sprendimus dėl su muitine 
susijusių procesų skaitmenizavimo. Tai sudėtingas projektas, kurio sėkmingas įgyvendinimas priklausys visų 
pirma nuo sudarytos komandos. Apie tai – straipsnyje „Muitinės procesų skaitmenizavimo projektai - integruotų 
komandų svarba“.

Temos - neišsemiamos, naujienų daug, o kas gali būti vertingiau už gyvą apsikeitimą patirtimi bei žiniomis?  
Kviečiame pasinaudoti galimybe ir susitikti 7-oje Muitinės praktikų konferencijoje Vilniuje, jau 2022.12.08!

 Linkiu įdomaus ir naudingo skaitymo!
 Enrika Naujokė

Redaktorės žodis

mailto:sales%40muita.lt?subject=Reklama%20j%C5%ABs%C5%B3%20leidinyje


Artėjantys mokymai ir renginiai 
internetu!

Data Laikas 
(Lietuvos laiku) Organizatorius Kalba

2022.12.08 09.00-17.00 7-oji Muitinės praktikų konferencija Muitinė praktikų 
asociacija € lietuvių

2022.12.14 09.00-13.00 Dvejopos paskirties prekių eksporto draudimai 
ir sankcijų taikymo ypatumai UAB „Muita“ € lietuvių

2022.12.15 16.00-17.30 Books on Customs 2022 CustomsClear anglų

2023.01.19 16.00-17.00
Customs procedures - possibilities not to be 
missed and worth knowing about
Authors' meeting

CustomsClear anglų

2023.01.25 10.00-11.30
Prekių tarifinio klasifikavimo aktualijos, 
susijusios su taikomomis sankcijomis Rusijai 
ir Baltarusijai

UAB „Muita“ € lietuvių

2023.05.25 9.00-17.00 Europos muitinės praktikų konferencija
Vilniuje ir internetu 

Lietuvos muitinės 
praktikų asociacija € lietuvių/

anglų

mailto:sales%40muita.lt?subject=Vieta%20paslaug%C5%B3%20reklamai
https://www.lcpa.lt/lt/registruotis-i-konferencija
https://www.muita.lt/lt/mokymai/dvejopos-paskirties-prekiu-eksporto-draudimai-ir-sankciju-taikymo-ypatumai
https://community.customsclearance.net/webinar-books-2022
https://community.customsclearance.net/authors-meetings
https://community.customsclearance.net/authors-meetings
https://www.muita.lt/lt/mokymai/prekiu-tarifinio-klasifikavimo-aktualijos-susijusios-su-taikomomis-sankcijomis-rusijai-ir-baltarusijai
https://www.lcpa.lt/en


Kainos. Atvykstantiems: 290 Eur dalyviui (automobilio statymo galimybės prie centro nėra, prašome  
naudotis artimiausiomis miesto aikštelėmis). Internetu: 145 Eur dalyviui arba 290 Eur dviem ir daugiau tos

pačios įmonės dalyviams. 
Muitinės praktikų asociacijos nariams: 50% nuolaida. Institucijų atstovams: kviečiami dalyvauti kaip svečiai.

Ekskursija „Bernardinų bažnyčios paslaptys”: 15 Eur dalyviui. Narių vakaras: vakarienė 49 Eur. 
Registracijos forma: www.lcpa.lt

VIETA: ARKANGELO KONFERENCIJŲ CENTRAS (MAIRONIO G. 11, VILNIUS) IR INTERNETU.

8.00-9.00 Registracija

9.00-9.10 Konferencijos atidarymas 

9.10-10.15  AKTUALIJOS, VERSLO-MUITINĖS BENDRADARBIAVIMO KLAUSIMAI 
  Mūsų siekis – patenkintas klientas, Dr. Martynas Endrijaitis, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko  
  pavaduotojas 
  Muitinės ir verslo bedradarbiavimas – ar išpildome vieni kitų lūkesčius?, Arūnas Bertašius, Muitinės  
  konsultacinis komitetas, verslo atstovas, Jonas Miškinis, Muitinės departamento vadovybės patarėjas
  Verslo sąlygų gerinimas – kaip vertina pasiekimus verslas?, Lina Petronienė, UAB „Bunasta“ Europos  
  muitinės paslaugų Departamento vadovė

  Moderuoja: Lina Petronienė
10.15-10.45 
10.45-12.15  TEISĖKŪRA, MUITINIO ĮVERTINIMO AKTUALIJOS
  Teisėkūros inercija, Saulius Kolyta, Vyriausybės strateginės analizės centro vyriausiasis politikos   
  analitikas
  Privalomoji įvertinimo informacija - naujas įrankis verslui bei muitinei. Nauda ir perspektyvos,   
  Virginija Guobytė, Muitinės departamento Muitinio įvertinimo skyriaus vedėja
  Aktuali teismų praktika muitinės bylose, Andrius Venius, Mokestinių ginčų komisijos narys
  Moderuoja: Monika Bielskienė, PwC Lietuva Netiesioginių mokesčių skyriaus projektų vadovė
12.15-13.30
13.30-14.30 ŽALIOJI EKONOMIKA, TARIFINIO KLASIFIKAVIMO AKTUALIJOS
  Europos žaliasis kursas: iššūkiai ir galimybės, Milita Vienažindienė ir dr. Erika Besusparienė, VDU ŽŪA  
  Bioekonomikos plėtros fakulteto docentės 
  Prekių tarifinio klasifikavimo aktualijos, Jurgita Stanienė, UAB „Muita“ Muitų atitikties skyriaus vadovė
  Moderuoja: Milda Stravinskė, „Muitinės praktikų asociacijos“ narė
14.30-15.00
15.00-16.30  BENDRAKŪRYBOS SESIJA: MUITINĖS ATITIKTIES SISTEMOS POKYČIO GALIMYBĖS
  Pokalbis apie socialinių struktūrų, institucijų, verslo, visuomenės vertybių evoliuciją, sistemos pokyčius  
  ir esminius etapus. Kaip evoliucija veikia įvairias Lietuvos sistemas? Kokie kitų sistemų transformacijos  
  pasiekimai ir nuopuoliai, gerieji pavyzdžiai? Ar šiais laikais tik ekspertų ir institucijų nustatyti sprendiniai  
  gali būti pilnai priimtini muitinės atitikties sistemos dalyvių tarpe? Ar pribrendome ir išdrįsime sektoriuje  
  bendradarbiauti bei kalbėti kitaip, kad gimtų bendri sąlyčio taškai bei sistemą „sava“ laikytų daugelis  
  suinteresuotų šalių, nes prisidėtų prie jos pažangos, pokyčių?
  Pokalbį ves Lina Šleinotaitė-Kalėdė, sistemų pokyčių fasilitatorė ir sistemos atstovai Enrika Naujokė,  
  CustomsClear žinių platformos bendraįkūrėja, Jonas Sakalauskas, advokatų kontoros Averus   
  partneris, Jonas Miškinis, Muitinės departamento vadovybės patarėjas, Rolandas Jurgaitis, Muitinės  
  departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyresnysis patarėjas

16.30-16.45 Naujų asociacijos narių prisistatymas
16.45-17.00 Baigiamasis žodis
17.00-19.00 Ekskursija 
19.00  Narių vakaras 

2022 m. gruodžio 8 d., 9.00 - 17.00 val. Vilniuje, Arkangelo konferencijų centre ir internetu

PROGRAMA

https://www.lcpa.lt/
mailto:lcpa%40lcpa.lt?subject=7-oji%20konferencija
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TEISINĖS AKTUALIJOS

LR aktualijos: lapkritis 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 47 savaitę (paskelbimo data lapkričio 21-27 d.): patvirtintas informacinių lapų (INF) 
duomenų elementų nurodymo tvarkos aprašas; 7-oje Muitinės praktikų konferencijoje bus 
pristatytos prekių muitinio įvertinimo aktualijos; sulaikyti surenkami nameliai, kurių konstrukcijos 
užpildytos medžio granulėmis, kurių importas iš Rusijos dėl ES taikomų sankcijų į Lietuvą 
draudžiamas.

TEISĖS AKTAI

Muitinės departamentas

2022.11.21 įsakymu Nr. 1BE-845 patvirtintas Informacinių lapų (INF) duomenų elementų, naudojamų laikinojo 
įvežimo (išvežimo) perdirbti procedūrų taikymo atvejais, pateikiamų elektroninėje standartizuotų informacijos mainų 
(INF) specialiosioms procedūroms sistemoje, nurodymo tvarkos aprašas. Aprašas nustato prašymo sukurti INF 
pateikimo, priėmimo, sukūrimo ir įforminimo muitinės įstaigoje tvarką. Įsakymas įsigalioja 2022.12.01. 

2022.11.14 įsakymu Nr. 1BE-841 pakeistas 2022.05.04 įsakymo Nr. 1B-330 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo 
užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojimas. Įsakymas įsigalioja nuo 2022.11.30.

2022.11.14 įsakymu Nr. 1BE-839 pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 2016.12.29 Įsakymu Nr. 1B-1085 patvirtintos 
„Popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstų sąjungos tranzito procedūrų, taikomų vežant prekes geležinkelių 
transportu, atlikimo taisyklės“. Neliko galimybės vykdyti supaprastintas tranzito procedūras taikomas gabenant 
prekes geležinkelių transportu su SMGS. Įsakymas įsigalioja 2022.11.15.

2022.11.14 įsakymu Nr. 1BE-837 pakeistas 2022.05.04 įsakymo Nr. 1B-327 „Dėl Garanto elektroninių įsipareigojimų 
teikimo muitinei taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ įsigaliojimas. Įsakymas įsigalioja nuo 2022.11.30.  

2022.11.14 įsakymu Nr. 1BE-818 keičiamas 2017.03.14 įsakymas Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų 
teikimo taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas papildytas naujomis paslaugomis dėl garantams skirtų garantijų pateikimo 
muitinei ir informacijos apie jas gavimo ir ekonominės veiklos vykdytojams skirtos informacijos apie garantijas teikimo 
ir gavimo paslauga.  Įsigalioja 2022.11.16. 

2022.11.09 įsakymu Nr. 1BE-834 pripažintas netekusiu galios 2003.05.12 įsakymas Nr. 1B-434 „Dėl Pavyzdinės 
geležinkelio įmonės ir teritorinės muitinės sutarties dėl atliekamų ir atliktų muitinio tranzito procedūrų dokumentų 

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/bb20514064bc11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f819d8060ef11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/84c359d0610111edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32ec4a7060ef11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f172bdc0640b11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04fd508060c411edbc04912defe897d1
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ir duomenų tikrinimo sąlygų ir tvarkos patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 2022.11.11.

MUITINĖS AKTUALIJOS IR ĮVYKIAI

2022.11.24 7-oje Muitinės praktikų konferencijoje, kuri įvyks gruodžio 8 dieną Vilniuje, Muitinio įvertinimo skyriaus 
vedėja Virginija Guobytė pristatys prekių muitinio įvertinimo aktualijas. 2022 metais Muitinės departamentas 
pasirašė  Bendradarbiavimo sutartį su Muitinės praktikų asociacija. Asociacijos nariai aktyviai dalyvauja Muitinės 
konsultacinio komiteto veikloje, bendrose muitinės ir verslo darbo grupėse, kurių tikslas – lengvinti nacionalinio verslo 
sąlygas atsižvelgiant į teisės aktus ir į teisėtus verslo lūkesčius.

2022.11.24 Muitinė sulaikė surenkamus namelius, kurių konstrukcijos buvo užpildytos medžio granulėmis, kurių 
importas iš Rusijos dėl ES taikomų sankcijų į Lietuvą draudžiamas. Iš viso sulaikyta beveik 16 tūkst. kg medžio 
granulių, bendra vertė – 2708 eurai. Muitinės pareigūnai surašė administracinės teisės pažeidimo protokolą. 
Pažeidėjui gresia piniginė bauda bei prekių konfiskavimas. 

2022.11.17 Vilniaus muitinė per parą sulaikė virš 30 klastočių. Kaip įtariama, iš Turkijos, Brazilijos ir Kinijos į Lietuvą 
atgabentos  prekės, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises. Lietuvos muitinė, kovodama su garsių 
ženklų prekių klastočių prekyba, per pastaruosius trejus metus sulaikė daugiau kaip 800 tūkst. vnt. prekių, pagamintų 
pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises.

2022.11.15 Muitinė neįsileis ES sankcionuojamos medienos ne tik iš Baltarusijos bei Rusijos, bet ir iš Kazachstano 
ir Kirgizijos. Remiantis Kazachstano ir Kirgizijos Respublikos oficialia informacija medienos išvežimas iš šių šalių yra 
draudžiamas. Muitinė taikys sustiprintą kontrolę ne tik iš minėtų šalių įvežamai medienai, bet ir kitoms į ES iracionaliai 
gabenamoms sankcionuotoms prekėms.  

2022.11.09. Muitinės departamentas nuo lapkričio 21 d. dėl remonto darbų išsikelia į kitas patalpas. Pastato remonto 
laikotarpiu, iki 2024 metų, dokumentus prašoma siųsti tik per E. pristatymą arba Muitinės departamento el. paštu 
muitine@lrmuitine.lt. 

2022.11.09 Lietuvos muitinės ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovų susitikimas. Susitikimo metu 
sutarta stiprinti šių dviejų tarnybų bendradarbiavimą, skiriant ypatingą dėmesį efektyvesnei krovinių kontrolei, 
spartesniam informacijos keitimuisi.

2022.11.04 Nuo 2022 m. lapkričio 16 d. Garantijų valdymo informacinės sistemos (toliau – GVS) priemonėmis 
bus pradėtos teikti dvi muitinės elektroninės paslaugos: „Garantams skirta garantijų pateikimo muitinei ir informacijos 
apie jas gavimo paslauga“ ir „Ekonominės veiklos vykdytojams skirta informacijos apie garantijas teikimo ir gavimo 
paslauga“. Ekonominės veiklos vykdytojai GVS portalo priemonėmis galės peržiūrėti jiems išduotų garantijų būsenas 
ir jų panaudojimą, tvarkyti papildomus prieigos kodus ir pateikti prašymą grąžinti vienkartinį piniginį užstatą.

2022.11.04 Š. m. lapkričio 9 d. 9.00 val. organizuojami nuotoliniai įvadiniai mokymai muitinės garantams ir verslo 
klientams. Naujosios garantijų valdymo sistemos pristatymas ir mokymai, kaip ja naudotis vyks Microsoft Teams 
priemonėmis.

2022.10.31 Lietuvos muitinė sulaikė dvejopos paskirties įrangą, kurią į Rusiją bandyta vežti antrą kartą. Sulaikytos 
metalo apdirbimo staklės, kurios pagal šios dvejopo naudojimo prekės aprašymus gali būti skirtos ir  mediciniams, 
ir kitiems metalo apdirbimo tikslams, pvz., aeronautikoje. Remiantis ES Reglamentu Nr. 2022/328, nuo 2022 m. 
gegužės 1 d. dvejopos paskirties prekes į Rusijos Federaciją eksportuoti draudžiama.  

KITOS AKTUALIJOS

2022.10.31 Š. m. lapkričio 10-11 d. vyks Vytauto Didžiojo universiteto rengiama 13-oji tarptautinė mokslinė konferencija 
„Apskaita ir finansai verslui 2022: Darnumo link“. Konferencijos viena dalis dedikuota paneliniams pranešimams 
ir diskusijai tema „Kokios rizikos kyla prekes importuojančiam ar eksportuojančiam verslui, jei finansų ir 
apskaitos specialistai neturi reikiamų muitinės žinių?”. Programa: https://afk.vdu.lt/lt/programa/

https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/ivykiai/ivykis?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d280192515
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28019249f
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d280190d3c
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d280190936
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28018f559
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28018f5bd
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28018e932
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/ivykiai/ivykis?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28018e938
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d28018e07e
https://afk.vdu.lt/lt/programa/


8 2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos

2022 lapkritis, Nr. 114

ES aktualijos: lapkritis 2022

Adobe Stock 

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

47 SAVAITĖ
Naujienos trumpai: ES-Ukrainos muitų teisės aktų derinimas; aptartas Suderintos sistemos vaidmuo identifikuojant 
aplinkos politikos požiūriu svarbias tekstilės sektoriaus prekes; aktualijos, susijusios su antidempingo muitais 
dviračiams ir keraminėms plytelėms iš Kinijos; ir daugiau aktualijų!

2022.11.25 OL L 305 Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2302, kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos 
ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
1484/95.

2022.11.24 OL L 304 Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2292, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/625 papildomas maistinių gyvūnų ir tam tikrų žmonėms vartoti skirtų prekių siuntų 
įvežimo į Sąjungą reikalavimais.

2022.11.23 Trečiasis Pasaulio muitinių organizacijos simpoziumų ciklo „Žalesnės aplinkos vizualizavimas 
siekiant remti ekologiškai tvarią prekybą“, kurį remia Europos Sąjunga, simpoziumas vyko 2022 m. lapkričio 
8 d., tema„Tekstilės pramonė: tekstilės ir aplinkos sąveika“. Buvo aptartas Suderintos sistemos (SS) vaidmuo 
identifikuojant aplinkos politikos požiūriu svarbias tekstilės sektoriaus prekes.

2022.11.22 OL C 442 Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamoms Kinijos Liaudies 
Respublikos kilmės keraminėms plytelėms, galiojimo termino peržiūros inicijavimą.

2022.11.22 OL L 301 ES ir Ukrainos asociacijos komiteto prekybos klausimais sprendimas Nr. 1/2022 dėl Europos 
Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo XV priedo 
(„Muitų teisės aktų derinimas“) atnaujinimo.

2022.11.21 OL L 300 Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2268, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 4 dalį atlikus tarpinę peržiūrą, baigiama Įgyvendinimo reglamento 
(ES) 2019/1379, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams nustatomas galutinis 
antidempingo muitas, naujojo eksportuotojo peržiūra ir nutraukiama importuojamų produktų registracija.

2022.11.21 OL L 305 Transporto ryšių konferencijoje pabrėžtas svarbus muitinės vaidmuo. Lapkričio 18 d. Uzbekistano 
vyriausybės kvietimu Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) generalinis sekretorius dr. Kunio Mikuriya kalbėjo

TEISINĖS AKTUALIJOS

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.305.01.0009.01.LIT&toc=OJ%3AL%3A2022%3A305%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.304.01.0001.01.LIT&toc=OJ%3AL%3A2022%3A304%3ATOC
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/november/visualising-a-greener-hs-in-support-of-sustainable-textiles.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.442.01.0003.01.LIT&toc=OJ%3AC%3A2022%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.301.01.0214.01.LIT&toc=OJ%3AL%3A2022%3A301%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.300.01.0006.01.LIT&toc=OJ%3AL%3A2022%3A300%3ATOC
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/november/customs-critical-role-stressed-at-the-transport-connectivity-conference.aspx
https://www.customsclearance.net/lt/articles/es-aktualijos-liepa-2022
https://www.customsclearance.net/lt/articles/es-aktualijos-lapkritis-2022
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Bendrakūrybos sesija: kvietimas muitinės 
atitikties sistemai pažiūrėti į veidrodį

Gyvename neapibrėžtumo, nepastovumo, poliariškumo, makro pokyčių, lūžių ir transformacijos 
laikais. Mes ieškome vis aštresnių žodžių nusakyti pokyčiui ir vis radikaliau turime pripažinti, 
kad esamos sistemos griūva, kiek besistengtumėm jas išlaikyti ar paviršutiniškai efektyvinti ar 
inovuoti. 

Aplinkui griūva pasaulio geopolitinė, taikos, energetikos, maisto, ekologinės sistemos. Šiame fone dauguma sistemų 
peržiūri savo kontekstus, misiją ir veikimą, ryšius sistemos viduje ir santykius besikeičiančioje aplinkoje. 

Kviečiame muitinės atitikties ekosistemą pažiūrėti į veidrodį ir pripažinti stiprybes ir 
iššūkius 

Ar šiais laikais tik politikų, ekspertų ir valdžios suformuluoti bei nuleisti sprendiniai ir pasiūlymai gali būti pilnai priimtini 
muitinės atitikties sistemos dalyvių tarpe? Ar visa sistema veikia tik įtampoje tarp muitinės kontrolės funkcijos bei 
verslo atitikimo? Ar muitinės atitikties sistema gali palengvinti verslo gyvenimą ir prisidėti prie didesnių tarptautinės 
prekybos apimčių? Ar pribrendome ir išdrįsime sektoriuje bendradarbiauti bei kalbėti kitaip, kad gimtų bendri sąlyčio 
taškai bei sistemą „sava“ laikytų daugelis suinteresuotų šalių, nes prisidėtų prie jos pažangos, pokyčių, plėstų ribas 
ir svariai prisidėtų prie pasaulinės muitinės sistemų inovacijų? 

Ką darysime?
• Kalbėsime apie socialinių struktūrų, institucijų, verslo, visuomenės vertybių evoliuciją, sistemos pokyčius ir 

esminius etapus.

• Susipažinsime kaip “miršta” senos nuostatos ir sistemos? 

• Susipažinsime, kaip evoliucija veikia įvairias Lietuvos sistemas? Kokie kitų sistemų transformacijos pasiekimai ir 
nuopuoliai, gerieji pavyzdžiai?

• Žiūrėsime, kiek muitinės atitikties sistemos dalyviai radikaliai atvirinir pripažįsta, kokiame brandos lygyje yra 
sistema, dalyviai, ryšiai, bendradarbiavimas.

• Sužinosime, kodėl sistemos pokytyje vertingi tiek inovatoriai tiek skeptikai ir stabdantys pažangą. 

• Reflektuosime ir ieškosime vieni kituose gyvybės. 

Ko nedarysime?
• Nekritikuosime, nesiskųsime ir nepolitikuosime

Adobe Stock 
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• Neslėpsime savo idėjų ir žinių

• Neturėsime hierarchijos

Neišeisime kol?
• Kiekvienas sesijos dalyvis nebus paliestas pokyčio galimybių

Įtraukiantys sisteminio dialogo metodai

Sesijos metu taikysime įtraukiančius sisteminio dialogo metodus - Whole Scale Change (Dannemiller, Jacobs) ir 
Rotator (E. Sarv).

Pirmasis metodas leidžia darbą vykstantį nedidelėse teminėse ar ekspertinėse grupėse apjungti į vieningą sisteminį 
paveikslą, o antrasis - užtikrina visų su visais partnerystę, kai dalyviai užuot kritikavę, perima ir plėtoja vieni kitų 
darbus. Tokio proceso rezultatas - kolektyvinis jausmas, kad sukurta informacija yra visų dalyvių bendro darbo 
rezultatas.

Sisteminio dialogo strateginių sesijų metodai yra taikomi įvairiose šalyse ir sektoriuose jau daugiau nei penkiasdešimt 
metų. Jų pagrindu formuojamos regioninės, nacionalinės, tarptautinės, sektoriaus ar organizacijos strategijos, kai 
susiduriama su itin sudėtingomis sąlygomis ar užduotimis: karai, sistemos griūtis, susijungimai, ekonominės krizės. 
Sisteminio dialogo metodai remiasi sociologų, antropologų moksliniais atradimais (Lippit, 2006; Von Bertalannfly, 
1968, Agryris, 2004; Weisbord, 2012).

Proceso vertės

Šio proceso vertės:
• išaugusi visų sistemos dalyvių kompetencija, motyvacija keistis ir keisti siekiant vieningo tikslo;

• galimybė vienu metu suprasti visas interesų grupes jų poreikius ir ryšius;

• atrandamos ir iškeliamos drąsios ir unikalios idėjos;

• išaugusi dalyvių atsakomybė už tolesnius veiksmus.

Kada ir kur?

Jau š. m. gruodžio 8 d.! Muitinės praktikų konferencijoje, Vilniuje (taip pat yra galimybė jungtis internetu). Daugiau 
informacijos ir registracija www.lcpa.lt

http://www.lcpa.lt
https://www.lcpa.lt/lt/tapk-nariu
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APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Eglė Pučkuvienė

Tarifinio klasifikavimo specialistė

Kombinuotoji 
nomenklatūra 2023 - 

kas keičiasi?
Kombinuotoji nomenklatūra kasmet atnaujinama ir verslas turėtų pasitikrinti, ar nėra pakeitimų, 
susijusių su importuojamomis ar eksportuojamomis prekėmis. Jau patvirtinta KN redakcija, kuri 
bus taikoma 2023 m. Apžvelkime svarbesnes naujoves, kurių nėra daug - įvesti 42 nauji KN 
kodai, panaikinti 23 KN kodai.

Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 nustatyta Kombinuotoji nomenklatūra (toliau – KN) kasmet atnaujinama 
atsižvelgiant į poreikius, susijusius su statistika, prekybos politika ir technologijų bei prekybos pokyčiais, aplinkos 
ir sveikatos apsauga. KN redakcija, kuri bus taikoma 2023 m., jau patvirtinta 2022 m. rugsėjo 20 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1998, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl 
tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL 2022 L 282, p. 1).  Toliau aptarsime 
svarbesnes KN 2023 m. redakcijos naujoves, kurių iš tiesų nėra labai daug: įvesti 42 nauji KN kodai, panaikinti 23 
KN kodai. 

Siekiant tiksliau apibrėžti valgomuosius produktus iš vabzdžių, KN 0410 10 91 subpozicijos aprašymas pakeistas  į 
,,Miltai ir rupiniai“.  

Įvesta atskira KN 0809 30 20 subpozicija siekiant atskirti plokščiuosius persikus ir nektarinus nuo kitų persikų ir 
nektarinų.

Įvestos atskiros KN subpozicijos, žymimos kodais 1006 10 90, 1006 20 19, 1006 20 99, 1006 30 29, 1006 30 69,

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

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

https://www.customsclearance.net/lt/articles/es-aktualijos-liepa-2022
https://www.customsclearance.net/lt/articles/kombinuotoji-nomenklatura-2023-kas-keiciasi
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-kilme
https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-kilme
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Ingrida Sakalienė

Tarifinio klasifikavimo specialistė

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Komunikatas dėl 
prekių tarifinio 

klasifikavimo - kas tai?
ES oficialiajame leidinyje paskelbus tam tikrą komunikatą, turi būti atšaukiami privalomosios 
tarifinės informacijos (PTI) sprendimai, jei jie nebeatitinka muitinės nomenklatūros aiškinimo pagal 
nurodytas tarptautines tarifines priemones. Š. m. spalio pabaigoje buvo paskelbtas naujausias 
komunikatas. Apžvelkime, kokias jame randame aktualijas, svarbias tiek verslui, tiek Lietuvos 
muitinei. Pavyzdžiui, kur klasifikuoti buityje naudojamas plastikines drabužių pakabas? Arba, kaip 
dėl skaitmeninio išmaniojo rašiklio-tušinuko klasifikavimo?

Kas yra komunikatas?

Pirmiausia trumpai, kas yra komunikatas. Komunikatas - oficialus pranešimas, informacija apie tarptautinius 
susitarimus, derybų rezultatus tarp pasaulio valstybių. Naujausiame komunikate, kuris yra susijęs su vieningu ir 
teisingu prekių tarifiniu klasifikavimu, paskelbtame ES oficialiame leidinyje 2022/C 404/01 yra pranešamos/ 
skelbiamos Pasaulio muitinių organizacijos Suderintos sistemos komiteto  patvirtintos priemonės, tai yra Suderintos 
Sistemos (toliau - SS) nomenklatūros paaiškinimų pakeitimai, SS komiteto patvirtintos klasifikavimo nuomonės bei 
SS komiteto patvirtinti klasifikavimo sprendimai.

Europos Sąjungos valstybės narės nuo šio komunikato paskelbimo oficialiame leidinyje (Europos Komisijos 
komunikatas skelbiamas oficialiame leidinyje (C serija)) dienos turi atšaukti PTI sprendimus, kurie nebeatitinka 
komunikate paskelbtų SS nomenklatūros paaiškinimų pakeitimų, klasifikavimo nuomonių bei klasifikavimo sprendimų. 
Tai numato 2013 m. spalio 9 d. reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 34 
straipsnio nuostatos. Valstybių narių muitinių administracijos atšaukia PTI sprendimus, jei jie nebeatitinka muitinės

Daugiau informacijos: https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/prekiu-tarifinio-klasifikavimo-mokymas

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/prekiu-tarifinio-klasifikavimo-mokymas
https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/prekiu-tarifinio-klasifikavimo-mokymas
https://www.customsclearance.net/lt/articles/es-aktualijos-liepa-2022
https://www.customsclearance.net/lt/articles/komunikatas-del-prekiu-tarifinio-klasifikavimo-kas-tai
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Ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų 

importo ypatumai
Kasmet rudenį minima tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena. Šia proga primename, koks 
yra sukurtas tarptautinis teisinis mechanizmas ozono sluoksnio apsaugai, muitinės vaidmenį 
įgyvendinant numatytas priemones ir apžvelgiame praktinę situaciją - kokie reikalavimai yra 
taikomi kontroliuojamų prekių importo atveju. Taip pat atkreipiame dėmesį į aktualijas, pavyzdžiui, 
kad nuo 2023 m. sausio 1 d. draudžiamas putų, kuriose yra HFC, kurių VAP yra 150 arba didesnis, 
pateikimas ES rinkai.

Apie tarptautinę ozono sluoksnio dieną

Ozono susidarymą ir irimą lemia daugybė fotocheminių reakcijų su ore esančiomis dujomis ir įvairiausi dinaminiai 
procesai vykstantys atmosferoje. Mokslininkai nustatė, kad ozono sluoksnį sparčiausiai naikina junginiai, kuriuose 
yra fluoro, pvz., freonai. Praeityje šios cheminės medžiagos plačiai naudotos (su išimtimis vis dar naudojamos ir 
dabar) gamyboje, buityje ir ūkyje. Šiandieną jos vis dar naudojamos šaldiklių ir oro kondicionierių gamyboje, gaisrų 
gesinimo įrangoje.

Jurgita Stanienė
Muitų atitikties skyriaus vadovė

UAB „Muita“

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

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/ozono-sluoksni-ardanciu-medziagu-importo-ypatumai
http://https://www.customsclearance.net/lt/courses/sekmingas-pasirengimas-muitines-auditui
http://www.muita.lt
https://www.customsclearance.net/lt/courses/sekmingas-pasirengimas-muitines-auditui
https://www.customsclearance.net/lt/courses/sekmingas-pasirengimas-muitines-auditui
https://www.customsclearance.net/lt/courses/sekmingas-pasirengimas-muitines-auditui
https://www.customsclearance.net/lt/courses/sekmingas-pasirengimas-muitines-auditui
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„Muitų teisės aiškinimas ir su tuo susiję iššūkiai verslui“ buvo tema, aptarta 13-ame autorių 
susitikime. Dalyviai iškėlė daug įdomių ir svarbių su šia tema susijusių aspektų: iššūkiai naudojant 
formuluotes ir net skyrybos ženklus; teisinių pokyčių pagrindo supratimo svarbą; teisės aiškinimas 
vs pirmiausia supratimas, kokį produktą turime; teisinio aiškumo trūkumas apibrėžiant atsakomybę 
ir įsipareigojimus; poreikis labiau supaprastinti formalumus; kaip turi vystytis teisė, kad būtų galima 
įgyvendinti efektyviausios muitinės sienos pasaulyje siekį.*

SKIRTINGOS FORMULUOTĖS ES TEISĖS AKTUOSE IR SU TUO SUSIJĘ IŠŠŪKIAI
Michael Lux, teisininkas, knygos "UCC - Text edition and introduction" autorius, Belgija

Užuot diskutavus kaip galima ar privaloma aiškinti Sąjungos muitų teisę, Michael atkreipė dėmesį į skirtingus teisės 
aktų nuostatų formulavimo būdus, kuriais administracijoms ir nacionaliniams teisės aktų leidėjams sukuriama didesnė 
ar mažesnė interpretavimo laisvė, o tai tampa skirtingos praktikos bendroje ES rinkoje priežastimi. Pavyzdžiui:

a. Sąjungos muitinės kodekso 182 straipsnio 1 dalis: „Muitinė gali... leisti asmeniui pateikti muitinės deklaraciją... 
įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu“ .   

b. SMK 188 straipsnio c punktas: „Muitinė gali... tikrinti prekes“.

c. Sąjungos muitinės kodekso 173 straipsnio 3 dalis: „... per trejus metus nuo muitinės deklaracijos priėmimo 
dienos gali būti leista pataisyti muitinės deklaraciją...“.

Logiška, kad iš to kyla du klausimai:

1. Kokiais atvejais „gali“ naudojimas yra neišvengiamas?

2. Kokiu mastu „gali“ tampa skirtingos praktikos šaltiniu?

Tuo pačiu metu SMK randame ir kitokius pavyzdžius:
a. SMK 38 straipsnio 6 dalis: „2 dalyje nurodytas įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas naudojasi, priklausomai 

nuo suteikto leidimo tipo, palankesnėmis muitinio tikrinimo sąlygomis nei taikomos kitiems įgaliotiesiems 
ekonominės veiklos vykdytojams, įskaitant rečiau atliekamą fizinį ir dokumentų tikrinimą“.

b. Sąjungos muitinės kodekso 174 straipsnio 1 dalis: „muitinės deklaraciją muitinė pripažįsta negaliojančia... bet 
kuriuo iš šių atvejų...“

c. Sąjungos muitinės kodekso 211 straipsnio 2 dalis: „Muitinė suteikia leidimą, taikomą atgaline data, kai įvykdytos 
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Adobe Stock

Muitų teisės aiškinimas ir su tuo susiję 
iššūkiai verslui

https://community.customsclearance.net/authors-meetings
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visos šios sąlygos ...“

Vėlgi kogiška, kad kyla šie klausimai: 
1. Kodėl kartais naudojama „gali“, o kartais - „naudojasi, pripažįsta, suteikia“ (red. past. atkreipiamas dėmesys į 

skirtumą tarp, pavyzdžiui, „gali naudotis“, „naudojasi“, „turi naudotis“, „privalo naudotis“)?

2. Ar nurodytos formuluotės reiškia galimybę ar prievolę?

Daugiau keliamų klausimų šia tema rasite straipsnyje „Interpretation of Union law – potential sources of different 
treatment", o atsakymus į kai kuriuos klausimus rasite knygoje „UCC – Text edition and introduction".

TEISINIŲ POKYČIŲ PAGRINDO SUPRATIMO SVARBA
Monika Bielskienė, advokatė, "PwC Lietuva", Lietuva ir Michael Lux

Susitikimo metu vyko Monikos Bielskienės ir Michael Lux diskusija. Kadangi Michael yra vienas iš Sąjungos muitinės 
kodekso (SMK) kūrėjų, jo buvo paprašyta atskleisti, kokios priežastys sąlygojo kai kurių nuostatų keitimą. Monika taip 
pat teiravosi, kur būtų galima rasti, kokie buvo teikiami pasiūlymai pakeitimams?

Michael patarė atsakymų ieškoti jo anksčiau paminėtoje knygoje. Jis taip pat atkreipė dėmesį į ES teisės aktų 
pakeitimų istorijos svarbą, kuri visų pirma yra svarbi teismo sprendimų naudojimui, jei jie vis dar aktualūs. Be to, 
Michael pažymėjo, kad nieko nėra amžina, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimus. Tai 
taip pat susiję su PVM ir muitų teisės aktais, kuriuos ESTT yra tekę aiškinti pakartotinai.

Savo ruožtu, Monika pasidalijo daugiau informacijos apie jai kilusius klausimus. Jie kilo dėl skirtingo muitinės ir verslo 
požiūrio į laikinojo įvežimo perdirbti procedūros pakeitimus. Anksčiau tam tikros nuostatos buvo taikomos tik orlaivių 
pramonei, dabar, Monikos nuomone, jos taikomos visoms pramonės šakoms. Tačiau muitinė su tuo nesutinka. Štai 
kodėl svarbu žinoti, kokie planai, idėjos ir mintys buvo tų pasikeitimų pagrindas.

Michael patikino, kad pakeitimai buvo tikslingi. Jis paaiškino, kad prieš keičiant tam tikras nuostatas „mes vertinome, 
kas yra jose naudingo ir ar tai galima išplėsti į kitas sritis". 

TECHNINIAI TEISĖKŪROS PROCESO ASPEKTAI: ŽODŽIO AR NET SKYRYBOS ŽENKLO 
SVARBA
Dr. Ilona Mishchenko, Nacionalinio universiteto „Odesos teisės akademija“ Jūrų ir muitų teisės katedros 
dėstytoja, Ukraina

Kai kurios teisės aiškinimo problemos tiesiogiai priklauso nuo techninių teisėkūros proceso aspektų. Svarbu 
formuluotės, žodžiai, frazės ir net skyrybos ženklai. Pavyzdžiui, Ukrainos muitinės kodekse yra straipsnis, kuriame 
numatyta atsakomybė už neteisėtus sandorius su prekėmis, kurių muitinės formalumai nebuvo atlikti. Tai reiškia 
draudimą naudoti ir disponuoti tokiomis prekėmis be muitinės leidimo.

Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai. Tačiau dviem atvejais, esant labai panašioms aplinkybėms, du skirtingi Ukrainos 
teismai, remdamiesi šiuo straipsniu, priėmė du priešingus sprendimus. Vienoje byloje teismas nubaudė asmenį, o 
kitoje byloje - atleido nuo atsakomybės. Kodėl taip atsitiko? Abiem atvejais šie asmenys be muitinės leidimo perdavė 
muitinės prižiūrimas neįformintas prekes kitiems asmenims, t. y. jomis disponavo. Šie asmenys prekių nenaudojo. Tai 
reiškia, kad įvyko tik vienas iš dviejų minėtame straipsnyje numatytų veiksmų.

Straipsnyje šie du veiksmai yra susieti žodeliu „ir“. Įstatymų leidėjas paprastai jį naudoja, kad ką nors sujungtų, 
priešingu atveju turėtų būti naudojama „arba“ arba „ir (arba)“. Tai reiškia, kad mūsų atveju tai turėtų būti suprantama 
pažodžiui, kad atsakomybei atsirasti yra būtini abu veiksmai (naudojimas ir disponavimas). Tuo pačiu, tai nelogiška. 
Praktiškai tai labai sudėtinga įrodyti, kad asmuo prekėms naudojosi ir disponavo.

Matome, kad net žodelis „ir“ gali sukelti didelę teisės akto nuostatos aiškinimo problemą. Ukrainos Konstitucinio 
Teismo dėka problema buvo išspręsta. Teismas savo sprendime pripažino, kad kiekvienas iš šių dviejų veiksmų yra 
atskira nusikalstamos veikos forma ir užtraukia atsakomybę.

PREKIŲ „INTERPRETAVIMAS“ TARIFINIO KLASIFIKAVIMO TIKSLAIS
Jonas Sakalauskas, advokatas, advokatų profesinė bendrija „Averus“, Lietuva

Remdamasis savo patirtimi, didžiausiu iššūkiu verslui Jonas įvardino teisės aktų dėl tarifinio klasifikavimo aiškinimą. 
Vertinant tai, kad tarifinį klasifikavimą reglamentuoja daug teisės aktų, pagrindinis klausimas įmonėms yra išsiaiškinti, 
koks konkretus reglamentas ar taisyklė turėtų būti taikomi konkrečiu atveju.

https://www.customsclearance.net/en/articles/interpretation-of-union-law-potential-sources-of-different-treatment
https://www.customsclearance.net/en/articles/interpretation-of-union-law-potential-sources-of-different-treatment
https://www.mendel-verlag.de/en/product/ucc-text-edition-and-introduction


18 2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos

2022 lapkritis, Nr. 114

Antras klausimas įmonėms šiuo atžvilgiu yra šių reglamentų ir taisyklių taikymas konkrečiomis aplinkybėmis. Dažnai 
įmonės susiduria su iššūkiais identifikuojant pačias prekes ir apibrėžiant jų technines bei kitas charakteristikas. 
Kadangi prekės tampa vis labiau daugiafunkcinės, vis sunkiau jas aiškiai identifikuoti teisės aktų taikymo tikslais.

Įmonės yra atsakingos už prekių techninių parametrų identifikavimą. O tai tiesiogiai priklauso nuo darbuotojų 
kompetencijos ir žinių apie klasifikavimą tiek teisiniu, tiek praktiniu požiūriu. Ir, nors šiandien įmonės turi skirtingus 
klasifikavimo įrankius, kuriuos gali naudoti, tačiau jų nepakanka patogiam ir aiškiam klasifikavimo procesui, ypač 
cheminių medžiagų, sudėtinių prekių ir kitais klasifikavimo atvejais.

IŠŠŪKIS: EFEKTYVIAUSIA PASAULIO SIENA – EFEKTYVIAUSI TEISĖS AKTAI
Kevin Shakespeare, Eksporto ir tarptautinės prekybos instituto strateginių projektų ir tarptautinės plėtros 
direktorius, Jungtinė Karalystė

Jungtinė Karalystė muitų teisės aktų atžvilgiu pasuko kitu keliu. Ir tai rodo eilė dalykų, pavyzdžiui, ilgalaikis tikslinis 
veiklos modelis (angl. Target Operating Model, TOM), kuriame rašoma apie ateities muitinės sienas ir kuris netrukus 
bus paskelbtas. JK sienos vizija – sukurti efektyviausią sieną pasaulyje.

Šiuo metu vyksta diskusijos dėl galimybių palengvinti prekybą ir muitinės darbą. JK ieško palegvinimo būdų 
galvodama apie pažangius tiekimo grandinės duomenis, JK Vieną Langelį Prekybai (Single Trade Window). Iškelta 
labai ambicinga užduotis iki 2023 m. lapkričio mėn. turėti visa tai tiek sistemose susijusiose tiek su muitine ir sienomis, 
tiek ir su SPS (sanitarine ir fitosanitarine kontrole).

Bus įdomu pamatyti, kiek JK gali palengvinti prekybą ir muitinės procedūras. Pradiniame TOM pristatoma 
galima koncepcija. Ši koncepcija grindžiama prekybininkų patikimumu ir mažu produktų rizikingumu, kai nereikia 
fitosanitarinio ir veterinarinio sveikatos sertifikato. Svarstomas patikimų prekybininkų apibrėžimas, ar tai būtų AEO-F, 
ar kitas leidimas. Taip pat kalbama apie periodines deklaracijas ir tranzito palengvinimą.

Baigdamas Kevin pažymėjo, kad visada įdomu matyti kaip skirtingos šalys eina skirtingais keliais. Jam ypač įdomu 
bus stebėti kaip JK vystys palengvinimus, kurių pagrindas yra pažangūs tiekimo grandinės duomenys.

TEISĖJE TURĖTŲ BŪTI DAUGIAU SUPAPRASTINIMŲ VERSLUI
Zandra Horgan, HFS Accountants bendraįkūrėja, Airija

Savo profesinėje veikloje Zandra dirba su maisto produktų, kuriems taikoma sanitarinė ir fitosanitarinė kontrolė, 
importu ir eksportu. Nuo 2021 m. sausio 1 d. tapo sudėtinga gabenti tokias siuntas iš JK per sienas. Todėl pagrindinės 
Zandros pastangos yra sutelktos į galimų sprendimų, susijusių su supaprastinimais, paiešką, o ne į laukimą kol bus 
įvestas minėtas Vienas Langelis Prekybai. Ji įsitikinusi, kad pokyčiai į gerąją pusę yra įmanomi. Supaprastinimai labai 
sumažintų galutinio vartotojo išlaidas.

ATSAKOMYBĖS NEPASTOVUMAS: VIENAIS METAIS – ADMINISTRACINĖ, KITAIS – 
BAUDŽIAMOJI
Toms Čevers, Latvijos universiteto Teisės fakulteto doktorantas, Latvija

Toms atkreipė dėmesį į teisės aiškinimą kriminalizuojant muitų teisės pažeidimus, ypač kontrabandą. Jis pabrėžė, 
kad skirtingose jurisdikcijose yra įvairiai traktuojama kaip nustatyti tokio kriminalizavimo ribas.

Kaip pavyzdį pateikdamas Latvijos teisės aktus, Toms parodė, kaip šios ribos ir jų kriterijai keitėsi per pastaruosius 
beveik dvidešimt penkerius metus. Iš pradžių buvo manoma, kad tinkama kriminalizavimo riba yra didelis nelegaliai 
gabenamų prekių kiekis. Prekių vertė turėjo atitikti ne mažiau kaip 50-ties minimalių mėnesinių darbo užmokesčių dydį. 
Vėliau atsirado nuostata, kad pakartotinai per metus padarytos veikos pakanka baudžiamajam kaltinimui pareikšti. 
Todėl pirmą kartą padarius nusižengimą buvo numatyta administracinė atsakomybė, o už antrąjį – baudžiamoji. Po to 
įvesta dar kita nuostata - dėl kontrabandos kilusi reikšminga žala bet kokiems teisiniams interesams. Atsižvelgiama 
į bet kokius teisinius interesus, įskaitant finansinę žalą valstybės biudžetui. Šiuo metu grąžinamas pirmasis požiūris. 
Dabar prekių vertė turi atitikti ne mažiau kaip 10 minimalių mėnesinių darbo užmokesčių.

Visos šios ribos yra labai skirtingos. Administracinio teisės pažeidimo ir nusikaltimo atskyrimo kriterijai yra visiškai 
kitokio pobūdžio (objektyvioji pusė, nusikaltėlis kaip asmuo ir neigiamos pasekmės). Čia verta priminti apie pasiūlymą 
dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos 
(COM(2013) 0884). Į pasiūlymą iš pradžių buvo įtraukta idėja nustatyti administracines sankcijas pagal prekių vertę, 
o vėliau - atsižvelgiant į sukeltas finansines pasekmes, tiksliau, išvengtų mokesčių sumą. Toms nuomone, pastarasis 
sprendimas yra geresnis.
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„BET KURIO ASMENS“ ATSAKOMYBĖ IR IŠŠŪKIAI VERSLUI
Enrika Naujokė, Muitinės praktikų asociacijos direktorė, Lietuva

Šią temą iškelti Enriką įkvėpė dr. Talke Ovie pranešimas 6-oje Muitinės praktikų konferencijoje, vykusioje 2022 m. 
birželio mėn.

Taigi, vieną dieną galite sužinoti, kad esate tas "bet kuris asmuo" atsakingas už pažeidimą. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, 
Sąjungos muitinės kodekso 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Bet kuris asmuo, tiesiogiai arba netiesiogiai 
dalyvaujantis atliekant muitinės formalumus arba muitinį tikrinimą... pateikia jai visus būtinus dokumentus bei 
informaciją...“.

Šiuo klausimu Enrika pasidalino neseniai paskelbtu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, pagrįstu tokia 
situacija. Suomijos įmonė pasirašė sutartis su dviem Lietuvos sandėliais. Vienas iš jų buvo muitinės sandėlis, skirtas 
ne Sąjungos prekių saugojimui. Kitas buvo sandėlis, skirtas tik Sąjungos prekėms saugoti. Vieną dieną siunta su T1 
per klaidą buvo nukreipta į pastarąjį sandėlį, į kurį ir buvo padėta. Klaida buvo pastebėta po kelių dienų, o prekės 
buvo išsiųstos į reikiamą sandėlį (muitinės sandėlį). Tačiau iki to laiko pasibaigė T1 terminas. Už šią klaidą sandėlio, 
kuris iš pradžių per klaidą priėmė prekes, komercijos direktoriui buvo skirta 900 eurų bauda.

Sąjungos muitinės kodekso 233 straipsnio 3 dalyje nustatyta: "Prekių vežėjas arba gavėjas, kuris priima prekes 
žinodamas, kad jos gabenamos taikant Sąjungos tranzito procedūrą, taip pat atsako už visų ir nepakeisto pavidalo 
prekių pateikimą paskirties muitinės įstaigai per nustatytą terminą ir nepažeidus muitinės taikomų prekių identifikavimo 
užtikrinimo priemonių“.   

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas padarė išvadą, kad sandėlio komercijos direktorius pagal savo pareigybės 
aprašymą turi pareigą patikrinti, kokios prekės priimamos į sandėlį. Jis elgėsi nerūpestingai priimdamas prekes pagal 
T1 procedūrą. Todėl muitinė buvo teisi skirdama jam baudą. Štai kodėl vieną dieną, net jei niekada ir nebuvote 
susidūrę su muitinės formalumais ir to neplanavote, galite sužinoti, kad tapote "bet kuriuo asmeniu"...

Daugiau peno mintims šia tema rasite šiame numeryje publikuojamame dr. Talke Ovie straipsnyje "Bet kuris asmuo" 
sąvoka arba ką sužinome iš SMK apie tai, kas už ką atsakingas?

Šis straipsnis išverstas iš anglų kalbos, originalus tekstas 'Interpretation of customs law and related challenges for 
businesses' publikuotas CCRM leidinio aktualiame numeryje.

Daugiau informacijos: https://www.customsclearance.net/lt/courses/muitines-ir-laikinojo-saugojimo-sandeliu-teisines-atsakomybes-ir-su-ja-
susijusiu-riziku-valdymo-ypatumai?authenticated=1

https://www.customsclearance.net/en/articles/interpretation-of-customs-law-and-related-challenges-for-businesses
https://www.customsclearance.net/en/articles/interpretation-of-customs-law-and-related-challenges-for-businesses
https://www.customsclearance.net/lt/courses/muitines-ir-laikinojo-saugojimo-sandeliu-teisines-atsakomybes-ir-su-ja-susijusiu-riziku-valdymo-ypatumai?authenticated=1
https://www.customsclearance.net/lt/courses/muitines-ir-laikinojo-saugojimo-sandeliu-teisines-atsakomybes-ir-su-ja-susijusiu-riziku-valdymo-ypatumai?authenticated=1
https://www.customsclearance.net/lt/courses/muitines-ir-laikinojo-saugojimo-sandeliu-teisines-atsakomybes-ir-su-ja-susijusiu-riziku-valdymo-ypatumai?authenticated=1


20 2022 © UAB „Muita“. Visos teisės saugomos

2021 rugpjūtis, Nr. 992022 lapkritis, Nr. 114

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Dr. Talke Ovie
Advokatė 

HARNISCHMACHER LÖER WENSING 
Rechtsanwälte PartG mbB, Vokietija

„Bet kuris asmuo“ 
sąvoka arba ką 

sužinome iš SMK 
apie tai, kas už ką 

atsakingas?
Teisinė atsakomybė yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės susilaiko nuo netinkamų veiksmų 
ar veiklos. Niekas nenori būti nubaustas, jau nekalbant apie įkalinimą, taip pat ir tarptautinės 
tiekimo grandinės dalyviai. Taigi, ką muitinės reikalavimų laikymasis reiškia tiems, kurie dalyvauja 
tarptautinėje prekyboje? Kokių taisyklių reikia laikytis?
Taisyklės
Pirma, akivaizdu, kad reikia laikytis pardavimo sutarties sąlygų (dėl prekių kokybės ir kiekio, pristatymo ir mokėjimo 
laiko, ir kt.). Priešingu atveju atsiras atsakomybė numatyta pačioje sutartyje. Su tuo viskas aišku.

Antra, svarbu laikytis valstybės narės nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, kad būtų išvengta kaltinimų ir nuobaudos 
už pažeidimą.

Trečia, būtina laikytis ES teisės aktų nuostatų. Pirmiausia kalbame apie Sąjungos muitinės kodeksą (SMK). Tai 
pagrindinis muitinės teisės aktas Eurpos Sąjungoje. Kartu su Įgyvendinimo aktu, Deleguotuoju aktu ir Pereinamojo 
laikotarpio deleguotuoju aktu jame yra labai daug nuostatų ir kartu jie sudaro didžiąją ES muitų teisės aktų dalį.

Dalis SMK nuostatų yra skirtos muitinėms, jų pareigoms, įgaliojimams ir kt. Kitos nuostatos skirtos tarptautinės 
tiekimo grandinės dalyviams. SMK, inter alia, nustato šių dalyvių pareigas.

Pareigos kaip teisinės kategorijos esmė
Pareigos kaip teisinės kategorijos esmė yra ta, kad asmuo privalo veikti tam tikru būdu arba privalo susilaikyti nuo 

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

Daugiau informacijos: https://www.customsclearance.net/en/learning-paths/administracine-atsakomybe-uz-muitu-teises-aktu-pazeidimus-2

https://www.customsclearance.net/lt/articles/bet-kuris-asmuo-savoka-arba-ka-suzinome-is-smk-apie-tai-kas-uz-ka-atsakingas
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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Verslo procesų skaitmenizavimo priežiūra yra ypač didelis iššūkis vadovams, atsakingiems už 
muitinę ir tarptautinę prekybą, papildomai prie tų iššūkių, kuriuos kelia prekybos karai, Brexit ir 
sankcijos - nuolatinių pokyčių šaltiniai. Tai, kokią įtaką skaitmenizavimas daro gamybos, pirkimų, 
platinimo ir logistikos procesams, susijusiems su muitų ir tarptautinės prekybos teise, rodo rimtų 
pokyčių būtinybę. Skaitmenizavimas - tai galimybė efektyviems ateities sprendimams. Tad ką 
svarbu apgalvoti...?

Pirmasis žingsnis - identifikuokite skaitmenizavimo ir automatizavimo galimybes

Pirmasis skaitmenizavimo žingsnis (jau ir pats didelis iššūkis) yra identifikuoti galimybes įmonei, apsispręsti kurias 
jų norima įgyvendinti, nustatyti prioritetus ir atitinkamai suplanuoti įgyvendinimo veiksmus. Paprastai atsakomybė 
už planų, susijusių su muitine ir tarptautine prekyba, įgyvendinimą dažniausiai tenka įmonės muitinės ir eksporto 
kontrolės skyriui, kuris šiuo klausimu bendradarbiauja su kitais skyriais (ypač IT ir logistika).

Sėkmingam projekto įgyvendinimui reikia užtikrinti pakankamą finansavimą. Kita esminė sąlyga - tinkama, tam 
projektui skirta organizacinė struktūra. Darbuotojų trūkumas gali tapti kliūtimi, ypač muitinės, tarptautinės prekybos 
ir informacinių technologijų srityse. Tačiau dar sunkiau rasti ne tik šiose srityse, bet ir projektų valdyme kvalifikuotų 
darbuotojų. Tai dažna įmonių problema, ypač jei tokių darbuotojų reikia tik trumpam laikotarpiui. Todėl kai kurios 
konsultacinės įmonės šiam tikslui sukūrė besispecializuojančias komandas.

Optimizuokite verslo procesus

Michael Tomuscheit
Vadovas, AWB Consulting GmbH,

Vokietija

Muitinės procesų 
skaitmenizavimo 

projektai - integruotų 
komandų svarba

APŽVALGOS IR KOMENTARAI

Skaitykite pilną informaciją mokamoje leidinio versijoje.

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

https://www.customsclearance.net/lt/articles/muitines-procesu-skaitmenizavimo-projektai-integruotu-komandu-svarba
https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
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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 patarėja; 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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