Data

2021 m.

MUITINĖS KONSULTACINIO KOMITETO (MKK) IR MKK TARYBOS
VEIKLOS PLANAS 2021 m.
1. E-prekybos pokyčiai nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos muitinės pasirengimas
juos įgyvendinti.
2. Verslo pasirengimas mažos vertės siuntų deklaravimo pokyčiams.
3.

Importo kontrolės sistema (ICS2 projektas).

4. Metinis strateginis elektroninės muitinės planas (ES ir nacionaliniai
elektroninių sistemų diegimo projektai).
5. Muitinės leidimų sistema (MLS).
6. Naujosios Europos Komisijos Muitinio įvertinimo gairės.
7.

Prekyba tarp ES ir JK po Brexit pagal ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo
sutartį.

8. Supaprastinimų ir griežtesnės kontrolės balansas vykdant muitinės procedūras
su strateginėmis ir dvejopos paskirties prekėmis.
9. Muitinės informacinių sistemų, muitinės patikrinimo procedūrų ir jų
skaitmenizavimo įgyvendinimas: patikrinimo procedūrų ir muitinės formalumų
bei kitų procesų, kurie mažina administracinę naštą ir taupo privataus
sektoriaus (transporto operatorių) laiką, supaprastinimas. (TIR įgaliotojo
siuntėjo statuso plėtojimas ir TIR operacijų, atliekamų naudojantis TIR
įgaliotojo siuntėjo statusu, taikymo taisyklių tobulinimas).
10. „Muitinės siūlymai nacionaliniam Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo planui.
11. Pusiausvyra tarp muitinio tikrinimo ir teisėtos prekybos palengvinimo verslo
akimis.
12. Garantijų valdymo sistema (GVS) – kokią naudą jos įdiegimas duos muitinei ir
verslui. Garantijų taikymas ir naudojimas.
13. Centralizacija: Centralizuoto tikrinimo po muitinio įforminimo veiklos modelis
ir Centralizuoto importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų priėmimo ir
tikrinimo, nepaisant prekių pateikimo muitinei teritorinio priežiūros principo,
veiklos modelis.
14. Muitinės tarpininko atsakomybė už klaidas ar netikslumus. Administracinių
nuobaudų, skirtų deklarantams, statistika, pobūdis, tyčinės ir netyčinės klaidos.

15. Tarpinstitucinis ir tarpvalstybinis muitinės veiklos bendradarbiavimas ir
procesų koordinavimas.
16. Laikinojo saugojimo
pristatymas.

sandėlio

aptarnavimo

sutarties

sąlygų

keitimo

MUITINĖS KONSULTACINIO KOMITETO (MKK) REGIONINIŲ PAKOMITEČIŲ
VEIKLOS PLANAS /2021 m. II pusmetis

Eil. nr.

Pakomitetis

Data

1.

Vilniaus teritorinė
muitinė

2021 m.
gruodis

2.

Kauno
teritorinė muitinė

Kauno teritorinė
muitinė

3.

Klaipėdos
teritorinė muitinė
(Klaipėdos
regionas)

2021 m.
rugsėjis

2021 m.
kovas

2021 m.
sausis gruodis

Temos

1. Muitinės „Vieno
Lietuvos patirtis

langelio“

aplinka

ir

1. Dažniausiai verslo daromos klaidos
deklaravimo klaidų analizė.
2.
Laikino įvežimo procedūros ir prekių
deklaravimo būdai.

–

3. Grynųjų pinigų deklaravimo, pateikimo ir
muitinio įforminimo tvarka.
4. Naujausia Nacionalinės tranzito kontrolės
sistemos specifikacija ir nauji funkcionalumai.

1. Duomenų apie asmens mokesčius pateikimas ir
mokesčių apmokėjimas per MAKIS paslaugų
portalą.
2. Dėl ribojamų prekių (tabako gaminių ir
alkoholio) Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

Klaipėdos
teritorinė muitinė
(Šiaulių regionas)

2021 m.
sausis gruodis

1. Duomenų apie asmens mokesčius pateikimas ir
mokesčių apmokėjimas per MAKIS paslaugų
portalą.
2.

Klaipėdos
teritorinė muitinė
(Klaipėdos
regionas)

2021 m.
sausis gruodis

Klaipėdos
teritorinė muitinė
(Šiaulių regionas)

2021 m.
sausis gruodis

Dėl ribojamų prekių (tabako gaminių ir
alkoholio) gabenimo ir laikymo reikalavimų
Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1. Muitinės vaidmuo saugant rinką ir
visuomenę (intelektinės nuosavybės teisių
apsauga).
2. Lengvatinės kilmės deklaravimas, remiantis
importuotojo žiniomis.
1. Muitinės vaidmuo saugant rinką ir
visuomenę (intelektinės nuosavybės teisių
apsauga).
2. Lengvatinės kilmės deklaravimas, remiantis
importuotojo žiniomis.

Kontaktiniai asmenys:
Muitinės konsultacinio komiteto taryba

Henrika Rukšėnienė, tel. (8 5) 266 60 50

Vilniaus TM pakomitetis

Arūnas Sarulis,

tel. (8 5) 235 62 02

Kauno TM pakomitetis

Dovilė Lapinskienė,

tel. (8 37) 30 42 33

Klaipėdos TM pakomitetis

Neringa Bladykienė,

tel. (8

46) 39 00 33.

