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Mokymų katalogas 2022

Ko reikia, kad prekės sklandžiai ir kaštų atžvilgiu efektyviai judėtų 
per muitinės kontroliuojamas sienas? Be abejo, žinių apie teisinį 
reguliavimą, muitinės formalumus ir jų taikymo praktikoje ypatumus. 

Kviečiame įgyti šių žinių tiek mokymuose auditorijoje, tiek – 
nuotoliniu būdu, ar žiūrint video mokymus Jums patogiu metu!
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Turinys

Mokykitės Jums patogiu metu ir Jums patogioje vietoje!

Video mokymai
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Bendrosios žinios 

Asmenų, pageidaujančių 
teikti atstovavimo 
muitinėje paslaugas, 
mokymo kursai >

Mini course on customs >

Muitų teisės aktai

5 min.

ES muitų teisė: Kokie teisės 
aktai ją sudaro? >

4 min.

Sąjungos muitinės kodeksą 
sudarantys reglamentai >

3 min.

Muitų teritorija: kur ji 
prasideda ir baigiasi? >

37 val. 980 € 7 val. 1050 €

A Short Guide to Customs 
Risk >

Kaip pradėti importuoti į 
ES iš trečiųjų šalių? >

4 val. 289.99 € 11 min. 34.99 €

Teismų praktika ir jos 
svarba taikant muitų teisės 
aktus >

15 min. 9.99 €

Rekomendacija nuolatiniam žinių atnaujinimui

Kyla klausimas, kaip nuolat atnaujinti žinias, sužinoti muitų teisės 
aktualijas? Prenumeruokite leidinį „Muitų teisė praktikams“!

Apžvelgiame muitų teisės aktų pakeitimus kiekvieną savaitę

Pateikiame aktualios teismų praktikos apžvalgą ir komentarus

Publikuojame straipsnius įvairiomis verslui svarbiomis 
temomis

Suteikiame prieigą prie turtingos straipsnių bazės, kaupiamos 
nuo 2012 m.

Kiekvieną mėnesį prenumeratoriams siunčiame leidinio pdf.

Skaityti plačiau Prenumeruoti leidinį
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Prekių klasifikavimas, muitinė vertė ir kilmė 

Bazinės žinios: prekės 
kodas, kilmė ir muitai, 
muitinė vertė >

Prekių tarifinis 
klasifikavimas >

Prekių tarifinis 
klasifikavimas 
pradedantiesiems. I dalis >

Prekių tarifinis 
klasifikavimas. II dalis >

1 val. 114.99 € 1 val. 114.99 €19 min. 38.99 € 6 val. 379.99 €

Prekių tarifinis 
klasifikavimas 
pažengusiems. III dalis >

Prekių tarifinis 
klasifikavimas: aktualūs 
PMO ir ES sprendimai, KN 
2020 >

Prekių tarifinis 
klasifikavimas 
pradedantiems ir 
pažengusiems  >

Privalomoji tarifinė 
informacija (PTI): prašymas 
ir sprendimas >

4 val. 189.99 € 50 min. 48.99 €4 val. 179.99 € 6 val. 189.99 €

Tarifinis klasifikavimas: 
medicina ar chemija (0 ar 
6,5 proc. muito)? >

Tarifinio klasifikavimo 
dėlionė: LED lemputė >

Prekių muitinė vertė > Muitinis įvertinimas: 
ką apie tai turėtų 
žinoti atsakingų skyrių 
darbuotojai? >

2.5 val. 249.99 € 18 min. 38.99 €5 min. 5 min.

6 min.

Muitinė vertė: autoriniai 
atlyginimai ir mokesčiai už 
licencijas >

4 min.

Incoterms® reikšmė 
muitiniam įvertinimui  >

Prekių nelengvatinė ir 
lengvatinė kilmė >

Lengvatinė prekės kilmė: 
pagrindai ir aktualijos >

4 val. 349.99€ 4.5 val. 189.99 €



Tel.: +370 664 26393, +370 699 88770, el. paštas: mokymai@muita.lt 4

Prekių įvežimo ir išvežimo muitinės formalumai

Smulkių siuntų 
savarankiškas 
deklaravimas >

Kokių dokumentų reikia 
deklaruojant prekes 
muitinei? >

Muitinės informacinės 
sistemos: importo ir 
eksporto deklaracijų 
pateikimas >

Įvežimo bendroji 
deklaracija >

1 val. 149.99 € 36 min. 49.99 €45 min. 18.99 € 8 min. 8.99 €

Prekių laikinasis 
saugojimas >

Tranzito procedūra > Tranzitas: ar skysto 
krovinio ištekėjimas yra 
negrįžtamas 
praradimas? >

Laikinas įvežimas ir 
laikinas išvežimas 
perdirbti >

2 min. 1 val. 249.99 €1 val. 49.99 € 4 val. 299.99 €

Importo mokesčiai

6 min.

Muito mokestis ES > Importo mokesčių 
apskaičiavimas, skola 
muitinei >

Importo PVM lengvata 
taikant 42 muitinės 
procedūrą >

ES-JK susitarimas: Kaip 
pasinaudoti 0% muitais? >

3.5 val. 299.99 € 34 min. 34.99 € 29 min. 39.99 €

Kaip sumokėti mažiau 
muito: lengvatos, kvotos, 
suspendavimas >

Tarifinės kvotos: rask 
informaciją TARIC 
ir LITAR >

Incoterms® ir teisingas 
importo mokesčių 
sumokėjimas  >

Antidempingas: “mažesnio 
muito” spąstai >

31 min. 39.99 € 4 min.5 val. 199.99 € 3 min.
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Prekių išvežimas iš 
Sąjungos muitų 
teritorijos >

Muitinės dokumentų 
saugojimo reikalavimai  >

Atstovavimas muitinėje

Muitinės procedūrų 
supaprastinimai: kaip 
valdyti rizikas? >

Intrastato ataskaitų 
pildymas ir teikimas >

9 min.

Atstovavimas muitinėje 
ES >

Atstovavimo muitinėje 
paslaugų teikimas >

Atstovui muitinėje 
taikoma administracinė 
atsakomybė >

Atstovo muitinėje 
kvalifikacijos panaikinimas 
dėl teisės aktų pažeidimo >

42 min. 34.99 € 37 min. 98.99 €

36 min. 79.99 € 1.5 val. 149.99 € 3 min.

Netarifinis reguliavimas

1.5 val. 249.99€ 8 min. 9 €

Dvejopo naudojimo ir 
strateginės prekės >

Dvejopos paskirties ir 
strateginės prekės: bazinės 
žinios ir aktualijos >

Eksporto kontrolė: Kas tai? 
Kodėl? Kada? Kaip? >

AGRIM licencija: Ką 
turėtumėte žinoti? >

6 min. 18.99 € 3 min.2 val. 199.99 € 3 val. 189.99 €

Pažeidimai ir sankcijos

Dažniausiai verslo 
daromos klaidos atliekant 
muitinės formalumus >

Administracinė 
atsakomybė už muitinės 
sandėlio veiklos 
pažeidimus >

2 min.20 min. 34.99 €

Administracinė 
atsakomybė už muitų 
teisės aktų pažeidimus >

Administracinė 
atsakomybė už muitų 
teisės aktų pažeidimus: 
bendrieji klausimai (I) >

7 val. 379.99 € 1 val. 78.99 €



Tel.: +370 664 26393, +370 699 88770, el. paštas: mokymai@muita.lt 6

AEO statusas

AEO: sklandus prašymo 
pateikimas ir gauto leidimo 
valdymas >

AEO statuso 
administravimas >

AEO: Kaip tapti? Kokia šio 
statuso nauda? (anglų k., 
lietuviški subtitrai) >

2.5 val. 249.99 € 30 min. 34.99 € 1.5 val. 89.99 €

Administracinė 
atsakomybė: nusižengimų 
požymiai (II dalis)  >

Administracinė 
atsakomybė: 
dministracinių nuobaudų 
rūšys ir jų skyrimas (III)  >

Administracinė 
atsakomybė: 211 ir 212 str. 
taikymas (IV dalis) >

Administracinė 
atsakomybė: atskiros 
nusižengimų rūšys 
(V dalis) >

1 val. 78.99 € 1 val. 78.99 €1.5 val. 78.99 € 1.5 val. 78.99 €

Susisiekite su mumis ir pradėkite mokytis jau dabar!


