MUITINĖS DEPARTAMENTO
MUITINIO ĮVERTINIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
1. Muitinio įvertinimo skyriaus uždaviniai yra šie:
1.1. užtikrinti vieningą, teisingą ir nešališką muitinio įvertinimo taisyklių ir bendrųjų
nuostatų taikymą LR muitinėje;
1.2. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant LR muitinės tikslus ir uždavinius
tarptautinės prekybos priežiūros srityje;
1.3. rengti ir nustatyta tvarka derinti su muitiniu įvertinimu susijusių teisės aktų projektus ir
metodiškai vadovauti jų taikymui LR muitinėje;
1.4. pagal kompetenciją organizuoti, koordinuoti ir prižiūrėti prekių muitinį įvertinimą.
2. Muitinio įvertinimo skyrius, vykdydamas šių nuostatų 4 punkte nurodytus uždavinius,
atlieka šias funkcijas:
2.1. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant bei derinant LR muitinės kompetencijai priskiriamus
ir su muitiniu įvertinimu susijusius teisės aktų projektus;
2.2. nagrinėja Susitarimo dėl prekių muitinio įvertinimo (Sutartis dėl 1994 m. Bendrojo
susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VII straipsnio įgyvendinimo (GATT 1947)) įgyvendinimą
aiškinančių organizacijų – PPO Muitinio įvertinimo komiteto ir PMO Muitinio įvertinimo techninio
komiteto, Europos Komisijos Muitinės ekspertų grupės Muitinio įvertinimo pogrupio, kitų projektų
(darbo) grupių dokumentus (sprendimus, komentarus, patarimus, aiškinamąsias pastabas, atvejų
nagrinėjimo pavyzdžius) ir (arba) jų projektus, rengia ir pristato LR muitinės pozicijas dėl šių
dokumentų ir jų projektų;
2.3. rengia ir teikia Europos Komisijos Muitinės ekspertų grupės Muitinio įvertinimo
pogrupiui teikimus svarbiais LR muitinei muitinio įvertinimo metodologijos ir (arba) praktinio jos
taikymo klausimais ir juos pristato;
2.4. teikia Europos Komisijai duomenis, nurodytus 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 953/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės
kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 23–02 priedo 9 punkte;
2.5. kontroliuoja prekių muitinį įvertinimą reglamentuojančių teisės aktų taikymą LR
muitinėje, rengia jų taikymo išvadas, paaiškinimus, metodinius nurodymus;
2.6. organizuoja ir koordinuoja vieningą muitinio įvertinimo metodų taikymą LR muitinėje,
taip pat atlieka sudėtingų atvejų analizę ir muitinį įvertinimą;
2.7. koordinuoja prekių PVM apmokestinamosios vertės teisingumo priežiūrą, teikia išvadas
ir rekomendacijas PVM apmokestinamosios vertės nustatymo klausimais;
2.8. koordinuoja muitinės deklaracijų duomenų, susijusių su prekių muitiniu įvertinimu ir
prekių PVM apmokestinamosios vertės nustatymu, tikrinimus po muitinio įforminimo, dalyvauja
sudėtinguose tikrinimuose ir atlieka tikrinimų kokybės ir efektyvumo stebėseną;
2.9. teikia išvadas, specialisto išvadas ir rekomendacijas prekių muitinio įvertinimo
klausimais asmenims (įskaitant verslo asociacijas) ir LR valstybės institucijoms;
2.10. užtikrina naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo srityje naudojamų įrankių
ir priemonių priežiūrą, stebi jų taikymo efektyvumą, organizuoja ir koordinuoja Naudotų
automobilių kainų žinynuose (kataloguose) aprobavimo komisijos veiklą;
2.11. vykdo sulaikytų akcizais apmokestinamų prekių muitinio įvertinimo priežiūrą ir
užtikrina metodinį vadovavimą sulaikytų prekių muitiniam įvertinimui, taip pat atlieka sulaikytų
prekių ypač sudėtingų atvejų muitinį įvertinimą;
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2.12. vykdo Kontroliuojamųjų sandorių kainodaros tikrinimo LR muitinėje modelio
priežiūrą;
2.13. atlieka funkcinę Prekių muitinio įvertinimo informacinės sistemos (PREMI IS)
priežiūrą, teikia siūlymus tobulinimui ir dalyvauja jos plėtroje;
2.14. vykdo Muitinės informacinės sistemos Euro ir užsienio valiutų santykių, naudojamų
prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, posistemio funkcinę priežiūrą;
2.15. koordinuoja Europos Komisijos Statistikos ir informacinių technologijų sistemos,
skirtos kovai su sukčiavimu (THESEUS), naudojimą LR muitinėje;
2.16. atlieka pasaulio ir regioninių žaliavų ir valiutų biržų kainų, kitų viešai prieinamų ir
Europos Komisijos tarnybinio naudojimo duomenų bazių, susijusių su prekių muitiniu įvertinimu,
stebėseną ir analizę, jos pagrindu teikia siūlymus rizikos valdymo tobulinimui ar inicijuoja kitas
priemones;
2.17. atlieka prekių muitinės vertės pokyčių LR muitinėje stebėseną, nagrinėja jų priežastis ir
teikia siūlymus dėl kontrolės priemonių taikymo;
2.18. pagal kompetenciją metodiškai vadovauja atliekant tyrimus užsienio šalių muitinių
prašymu ir rengia paklausimus kitų užsienio šalių muitinėms prekių muitinės vertės klausimais;
2.19. dalyvauja valdant riziką prekių muitinio įvertinimo srityje;
2.20. pagal kompetenciją planuoja, kontroliuoja ir analizuoja muitinės veiklos efektyvumo
rodiklius, rengia ir teikia veiklos ataskaitas, susijusias su prekių muitinio įvertinimo priežiūra ir
kontrole;
2.21. organizuoja ir koordinuoja tarpžinybinės akcizų administravimo gerinimo komisijos
veiklą;
2.22. administruoja ne Sąjungos prekių, įsigytų elektroninės prekybos būdu, priežiūros
priemonių taikymo tobulinimo veiklą;
2.23. pagal kompetenciją atstovauja Muitinės departamentui arba LR muitinei kitų valstybės
institucijų, užsienio šalių muitinių ir tarptautinių organizacijų renginiuose;
2.24. dalyvauja kitoje ES institucijų, PMO ir kitų institucijų projektų (darbo) grupių veikloje;
2.25. dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose techninės-ekspertinės pagalbos ir kituose
projektuose;
2.26. teikia ekspertinę pagalbą, rengiant muitinės pareigūnų kvalifikacijos prekių muitinio
įvertinimo srityje tobulinimo programas ir pravedant seminarus;
2.27. atlieka kitas Muitinės departamento vadovybės nurodytas funkcijas.
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