Data

2022
m.

MUITINĖS KONSULTACINIO KOMITETO (MKK) IR MKK TARYBOS
VEIKLOS PLANAS 2022 m.
1. Baltarusijai ir Rusijai taikomų sankcijų apžvalga.
2. Dvigubos paskirties, taip pat kitų prekių, kurioms taikomos sankcijos,
kontrolės organizavimas, rizikos valdymas Lietuvos muitinėje.
3. Darbo grupės „Identifikuoti jautriausias verslui muitinės priežiūros sritis, jas
prioritetizuoti pagal poveikį verslo sąlygoms, sukurti muitinės ir verslo atstovų
pogrupius tokių sričių nagrinėjimui ir pasiūlymų pateikimui, atliktų darbų
pristatymas.
4. Plano „Naujos kartos Lietuva“ muitinės kompetencijos projektų apžvalga.
5. MDAS, NTKS ir kitų IT sistemų pertvarkymai siejant juos SMK įgyvendinimu
(pereinamojo laikotarpio pabaiga).
6. Reikšmingesnių ES ir nacionalinių, susijusių su muitinės veikla, teisės aktų
apžvalga, jų projektų derinimas su verslu.
7. ES ir nacionalinis muitinės “Vienas langelis”, Lietuvos muitinės patirtis.
8. EK užsakymu atliktų studijų (SMK įgyvendinimo vertinimas, e-prekybos
paketo įgyvendinimas) rezultatų pristatymas.
9. VIKIS projekto pristatymas, informavimo ir konsultavimo iššūkių aptarimas,
komunikacijos su verslo visuomene gerinimas (pagalba verslui atsakant į
klausimus, kaip interpretuoti teisės akto nuostatas ir taikyti praktikoje).
10. IMDAS vystymo planų ir projekto pristatymas.
11.Prekių deklaravimo pokyčiai (naujoji BAD pildymo instrukcija).
12. Asmenų aptarnavimo standarto parengimas ir diegimas muitinėje.
13. Lengvatinių (preferencinių) importo muitų taikymo šalims ir teritorijoms, pagal
ES lengvatinius prekybos susitarimus, dokumentų pateikimas (PKD, EPKD,
PPK, INŽ, PE).
14. Garantijų valdymo sistema (GVS) – kokią naudą jos įdiegimas duos muitinei ir
verslui. Garantijų taikymas ir naudojimas.
15. Bendrų muitinės ir verslo atstovų darbo pogrupių dėl jautriausių verslui
muitinės priežiūros sričių rezultatų pristatymas.
16. Tarpinstitucinis ir tarpvalstybinis muitinės bendradarbiavimas ir procesų
koordinavimas.

MUITINĖS KONSULTACINIO KOMITETO (MKK) REGIONINIŲ PAKOMITEČIŲ
VEIKLOS PLANAS /2022 m. I pusmetis

Eil. nr.

Pakomitetis

Data

1.

Vilniaus teritorinė
muitinė

2022 m.
I pusmetis

2.

Kauno
teritorinė muitinė

Temos
1. Reikalavimai prašymams dėl muitinės
deklaracijų taisymo arba pripažinimo
negaliojančiomis.

1. Prekių tarifinio klasifikavimo aktualijos.
2022 m. I
pusmetis
2. Sandorio vertė nustatant muitinę vertę.

3.

Kauno teritorinė
muitinė

2022 m. I
pusmetis

Klaipėdos
teritorinė muitinė
(Klaipėdos
regionas)

2022 m. I
pusmetis

Klaipėdos
teritorinė muitinė
(Šiaulių regionas)

2022 m. I
pusmetis

1. Atnaujinta nacionalinė tranzito kontrolės sistema,
nauji funkcionalumai.
2. Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimas,
išdavimas ir gabenimas, netaikant muitinio tranzito
procedūros.

1. Atnaujinta nacionalinė tranzito kontrolės sistema,
nauji funkcionalumai.
.

Kontaktiniai asmenys:
Muitinės konsultacinio komiteto taryba

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

Vilniaus TM pakomitetis

Jolanta Tumasaitė,

Kauno TM pakomitetis

Dovilė Lapinskienė,

Klaipėdos TM pakomitetis

Neringa Bladykienė,

tel. (8 5) 235 62 65;
tel. (8 37) 30 42 33;
tel. (8

46) 39 00 33.

