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Eil. 
Nr.

Mokymo temos 
pavadinimas

Trukmė 
(akad. val.) Mokymo potemės pavadinimas

Kompetencija: Muitinės veiklos supratimas, atsakomybė

1. Tarptautinis prekių judėjimas 
ir muitinės veikla 1

1. Tarptautinis prekių judėjimas: sandorių, gabenimo būdų ir dalyvių įvairovė.
2. Tarptautinio prekių judėjimo taisyklių harmonizavimas.  
3. Tarptautiniam prekių gabenimui taikomas tarifinis ir netarifinis reguliavimas.
4. Muitinės veikla ir vaidmuo tarptautinėje prekyboje.
5. Muitinės veikla Europos Sąjungoje.

2. Sąjungos muitų teritorija ir joje 
taikomi muitų teisės aktai 2

1. Sąjungos muitų teritorija.
2. Specialiosios fiskalinės teritorijos apibrėžtis ir geografinė erdvė.
3. Trečiosios šalys ir teritorijos.
4. Muitų (muitinės) teisės aktai, jų paieška ir naudojimas.
5. Teismų praktikos vaidmuo.

3.
Prekių muitinis statusas, 
muitinės formalumai ir 
muitinės deklaracija

3

1. Prekių muitinis statusas.
2. Muitinės formalumai ir muitinės procedūros.
3. Muitinės deklaracija.
4. Dokumentai, kurių pagrindu muitinės deklaracija yra pildoma.

4. Atstovavimo muitinėje 
paslaugų teikimas 1

1. Atstovavimo muitinėje apibrėžtis ir tipai. 
2. Atstovo muitinėje vaidmuo tarptautinėje logistikos grandinėje. 
3. Identifikavimo kodo suteikimas. 
4. Profesinės kvalifikacijos tvirtinimas. 

5
Teisinės atsakomybės už 
muitinės įgyvendinamų teisės 
aktų pažeidimus taikymas

1

1. Teisinės atsakomybės už muitų (muitinės) teisės pažeidimus samprata.
2. Atstovui muitinėje taikoma administracinė atsakomybė.
3. Baudžiamosios atsakomybės taikymo atvejai.
4. Teisinės gynybos priemonės, siekiant ginčyti paskirtas sankcijas. 
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(akad. val.) Mokymo potemės pavadinimas

Kompetencija: Veiksniai, kuriais remiantis taikomas importo/eksporto muitas bei kitos priemonės, skola muitinei

6. Prekių tarifinis klasifikavimas. 
Prekių mėginių ėmimas 16

1. SS konvencija, nomenklatūros. 
2. Bendrosios aiškinimo taisyklės ir bendrieji klasifikavimo principai. 
3. Kombinuotosios nomenklatūros skirsnių apžvalga ir prekių klasifikavimas. 
4. Prekių klasifikavimo procedūros, Privalomoji tarifinė informacija (PTI).
5. Prekių mėginių ėmimo procedūros. 
6. Imamų prekių mėginių kiekiai. 

7. Prekių kilmė 10

1. Prekių kilmės rūšys: nelengvatinė ir lengvatinė prekių kilmė. 
2. Lengvatinės prekybos susitarimai ir lengvatinių muitų tarifų priemonių bei Bendrosios lengvatų sistemos 
taikymas: 
2.1 Lengvatinės prekių kilmės taisyklės; 
2.2 Prekių kilmės įrodymas pagal Bendrąją muitų tarifų lengvatų sistemą; 
2.3 Prekių kilmės įrodymas, taikant kitus lengvatinės prekybos susitarimus; 
2.4 Registruotasis eksportuotojas; 
2.5 Patvirtintas eksportuotojas;
2.6 Sąjungos kilmės prekių importas. 
3. Prekyba su Turkija. 

8. Prekių muitinė vertė 8

1. Sandorio vertės metodas: 
1.1 sandorio vertės taikymo sąlygos; 
1.2 sandorio vertės elementai; 
1.3. į muitinę vertę neįskaitytini elementai. 
2. Antriniai muitinio įvertinimo metodai. 
3. Prekių sandorio vertės patikslinimas jų gabenimo, draudimo, krovimo bei tvarkymo išlaidomis. 
4. Prekių muitinės vertės deklaravimas. 

9. Skola muitinei 10

1. Sąjungos integruotas tarifas - TARIC. 
2. Muitai ir kitos tarifinio reguliavimo priemonės. 
3. Akcizai ir pridėtinės vertės mokestis. 
4. Mokesčių apskaičiavimas.
5. Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklės. 
6. Skolos atsiradimo atvejai. 
7. Garantija, pateikiama dėl galinčios atsirasti arba atsiradusios skolos muitinei. 
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Kompetencija: Į Sąjungos muitų teritoriją įvežtos prekės

10. Įvežimo bendroji deklaracija 2

1. Įvežimo bendrosios deklaracijos (ENS) termino apibrėžtis. 
2. Sauga ir saugumas. 
3. ENS pateikimas, taisymas, pripažinimas negaliojančia. Atvejai, kai ENS pateikti nereikalaujama. Pateikimo 
terminai. 
4. Asmenys, galintys pateikti ENS. 
5. Su ENS susiję pranešimai. 
6. Elektroninė įvežimo bendroji deklaracija. 

11. Prekių laikinasis saugojimas 2

1. Prekių laikinojo saugojimo sąvoka. 
2. Laikinojo saugojimo deklaracijų formos 
3. Laikinojo saugojimo terminai.  
4. Laikinojo saugojimo sąlygos ir atsakomybė už šį saugojimą. 
5. Laikinojo saugojimo pabaiga. 
6. Elektroninė prekių laikinojo saugojimo deklaracija. 

Kompetencija: Muitinės procedūros. Specialiosios procedūros. Muitinės deklaracijų ir kitų dokumentų pildymas

12. Prekių deklaravimas 2

1. Svarbiausios sąvokos (deklarantas, atstovas muitinėje, muitinės deklaracija). 
2. Dokumentai, kurių pagrindu pildoma muitinės deklaracija.
3. Muitinės deklaracijų tipai ir pateikimo būdai. 
4. Muitinės procedūrų samprata. 
5. Bendrojo administracinio dokumento (BAD) pildymo bendrosios nuostatos. Klasifikatoriai ir registrai. 

13. Išleidimas į laisvą apyvartą 6 1. Išleidimo į laisvą apyvartą procedūros taikymas. 
2. BAD importo rinkinio pildymas. 
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14. Tranzitas 6

1. Pagrindinės sąvokos, susijusios su tranzito procedūra. 
2. Išorinio ir vidinio tranzito procedūra. 
3. Sąjungos/bendrojo tranzito procedūra. 
4. Prekių gabenimas pagal TIR procedūrą. 
5. Išvykimo muitinės įstaigoje atliekami formalumai.
6. Tranzito muitinės įstaigoje atliekami formalumai. 
7. Incidentai gabenant prekes. 
8. Formalumai, atliekami paskirties muitinės įstaigoje. 
9. Supaprastinimai. 

15. Muitinis sandėliavimas 2

1. Muitinės sandėlių tipai. 
2. Muitinės sandėlio leidimo turėtojo ir procedūros vykdytojo atsakomybė. 
3. Muitinio sandėliavimo procedūra ir jos pripažinimas įvykdyta. 
4. Leidžiamos prekių tvarkymo operacijos. 
5. Prekių gabenimas iš vienos vietos į kitą Sąjungos muitų teritorijoje. 

16. Tikslinis naudojimas 1 1. Laikinojo įvežimo procedūros taikymas. 
2. Galutinio vartojimo procedūros taikymas. 

17. Perdirbimas 3

1. Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros taikymas. 
2. Leidimai laikinajam išvežimui perdirbti.  
3. Ekvivalentiškos prekės ir standartinio prekių pakeitimo sistema. 
4. Laikinojo išvežimo perdirbti procedūros užbaigimas ir terminai. 
5. BAD pildymo ypatumai. 

18.
Prekių išvežimas iš Sąjungos 
muitų teritorijos 9

1. Prekių išvežimo formalumai. 
2. Eksportas ir reeksportas. 
3. Išvežimo bendroji deklaracija. 
4. Pranešimas apie reeksportą. 

19. Muitinės deklaracijų pateikimo 
informacinės sistemos 2 1. Deklaracijų sukūrimas ir paieška. 

2. Pateikiami į sistemą ir iš sistemos gaunami pranešimai. 

20. Intrastato ataskaitų teikimas 1 1. Intrastato ataskaitų teikimas.
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Kompetencija: Draudimų ir apribojimų taikymas

21.
Netarifinio užsienio prekybos 
reguliavimo priemonės ir jų 
deklaravimas

2
1. Netarifinio užsienio prekybos reguliavimo priemonės.
2. Netarifinio užsienio prekybos reguliavimo priemonių taikymo deklaravimas.
3. TRACES sistemos naudojimas.

22. Dvejopo naudojimo ir 
strateginės prekės 4

1. Strateginių prekių kontrolė.  
2. Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo tvarkos. 
3. Dvejopo naudojimo prekių ir technologijų sąrašas. 
4. Pildytini muitinės deklaracijos duomenų laukeliai. Koreliacijos lentelė prekių identifikavimui. 
5. Licencijų ir kitų dokumentų formos. 
6. Teritorinių muitinių postai, per kurios gabenamos strateginės prekės
7. Karinės paskirties prekių, ginklų ir šaudmenų kontrolė. 
8. Karinės paskirties prekių sąrašas. 
9. Ginklų ir šaudmenų kategorijos. 
10. Eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo tvarkos. 
11. Su gynyba susijusių produktų siuntimas ES.


