PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1B-263
KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS
SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius)
viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 6.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą,
kad būtų tinkamai vykdomi skyriaus nuostatuose nurodyti uždaviniai ir funkcijos. Skyriaus viršininkas
atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių kilmės ir
prekių muitinio įvertinimo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje ir 1 metų patirtį
vidaus tarnybos sistemoje;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,
už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą
veiklos sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties
reikalavimus;
4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio
pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
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5.1. organizuoja skyriaus darbą, užtikrina ir kontroliuoja skyriui pavestų užduočių ir skyriaus
nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą;
5.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja įformintuose muitinės dokumentuose pateiktų duomenų,
susijusių su prekių tarifiniu klasifikavimu, kilme, kitų tarifinio reguliavimo priemonių taikymu ir
muitiniu įvertinimu, įforminimo teisingumo tikrinimą, taikymo priežiūrą ir kontrolę;
5.3. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja supaprastintų mokestinių patikrinimų, mokestinių
tyrimų atlikimą bei patikrinimo rezultatų įforminimą, pagal nustatytą kompetenciją derina ar/ir tvirtina
išvadų, raštų, mokestinio tyrimo ir supaprastinto patikrinimo ataskaitų ir sprendimų projektus, užtikrina
jų atitikimą teisės aktų reikalavimams, vykdo nuolatinę rizikingų prekių stebėseną, taiko veiksmus ir
priemones rizikos sumažinimui;
5.4. planuoja skyriui priskirtus muitinės veiklos efektyvumo rodiklius, atlieka jų planinių reikšmių
vykdymo stebėseną, teikia informaciją apie vykdymą;
5.5. organizuoja informacijos, išvadų ir metodinės pagalbos teikimą kitiems muitinės
struktūriniams padaliniams, asmenims ir suinteresuotoms valstybės institucijoms skyriaus kompetencijai
priklausančiais klausimais;
5.6. organizuoja ir kontroliuoja tarifinių kvotų, prekių mėginių (pavyzdžių) administravimą;
5.7. organizuoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos užsienio prekybos apsaugos priemonių
(antidempingo, kompensacinių) taikymo priežiūros vykdymą;
5.8. organizuoja sandorio ir antrinių muitinio įvertinimo metodų taikymo priežiūrą ir kontrolę;
5.9. organizuoja dalyvavimą tvirtinant kainas Naudotų automobilių kainų žinynuose
(kataloguose) aprobavimo komisijos veikloje;
5.10. organizuoja lengvatinės prekių kilmės ir judėjimo sertifikatų išdavimą, sprendimų leisti
asmenims pateikti muitinei bendrus lengvatinės kilmės dokumentus, sprendimų dėl patvirtinto
eksportuotojo įgaliojimų suteikimo rengimą, patvirtintų eksportuotojų veiklos priežiūros vykdymą,
kontroliuoja vėlesnius lengvatinės prekių kilmės dokumentų patikrinimus;
5.11. organizuoja ir kontroliuoja sulaikytų/konfiskuotų prekių tarifinio klasifikavimo, muitinio
įvertinimo ir mokesčių apskaičiavimo vykdymą;
5.12. rengia ir nustatyta tvarka derina teisės aktų projektus, teikia pastabas (siūlymus), išvadas ir
apibendrinimus dėl parengtų teisės aktų projektų pakeitimo, tobulinimo ar kolizijų šalinimo;
5.13. kontroliuoja administracinių nusižengimų protokolų surašymą nustačius pažeidimus;
5.14. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentacijos, informacinių sistemų duomenų
tvarkymą;
5.15. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Kauno teritorinės muitinės direktoriaus
pavaduotojui, kuruojančiam skyriaus veiklą.
_______________________
Susipažinau
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)
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PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1B-263
KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS
SKYRIAUS VIRŠININKO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius)
viršininko pavaduotojas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 8.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Šias pareigas einančio skyriaus viršininko pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti ir
kontroliuoti prekių klasifikavimo, eksportuojamų ir importuojamų prekių kilmės bei muitų ir mokesčių
tarifų taikymo teisingumo tikrinimą, ir, nesant skyriaus viršininko, vykdyti jo funkcijas. Skyriaus
viršininko pavaduotojas atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų
taikymo, prekių kilmės ir prekių muitinio įvertinimo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą
arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,
už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą
veiklos sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties
reikalavimus;
4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio
pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.
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IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. nesant skyriaus viršininko, vykdo jo funkcijas;
5.2. analizuoja skyriui pavestų funkcijų vykdymo rezultatus, sistemina šios analizės duomenis,
teikia siūlymus skyriaus viršininkui dėl darbo organizavimo tobulinimo ir veiklos rezultatų gerinimo;
5.3. organizuoja ir kontroliuoja supaprastintų mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų
atlikimą bei patikrinimo rezultatų įforminimą, pagal nustatytą kompetenciją derina ar/ir tvirtina išvadų,
raštų, mokestinio tyrimo ir supaprastinto patikrinimo ataskaitų ir sprendimų projektus, užtikrina jų
atitikimą teisės aktų reikalavimams, vykdo nuolatinę rizikingų prekių stebėseną, taiko veiksmus ir
priemones rizikos sumažinimui;
5.4. atlieka skyriui priskirtų muitinės veiklos efektyvumo rodiklių planinių reikšmių vykdymo
stebėseną;
5.5. organizuoja ir kontroliuoja informacijos, išvadų bei metodinės pagalbos teikimą kitiems
muitinės struktūriniams padaliniams, asmenims ir suinteresuotoms valstybės institucijoms skyriaus
kompetencijai priklausančiais klausimais;
5.6. organizuoja ir kontroliuoja tarifinių kvotų, prekių mėginių (pavyzdžių) administravimą,
Europos Sąjungos užsienio prekybos apsaugos priemonių (antidempingo, kompensacinių) taikymo
priežiūros vykdymą;
5.7. organizuoja ir kontroliuoja lengvatinės prekių kilmės ir judėjimo sertifikatų išdavimą,
sprendimų leisti asmenims pateikti muitinei bendrus lengvatinės kilmės dokumentus, sprendimų dėl
patvirtinto eksportuotojo įgaliojimų suteikimo rengimą, patvirtintų eksportuotojų veiklos priežiūros
vykdymą, vėlesnius lengvatinės prekių kilmės dokumentų patikrinimus;
5.8. organizuoja ir kontroliuoja sulaikytų/konfiskuotų prekių tarifinio klasifikavimo, muitinio
įvertinimo ir mokesčių apskaičiavimo vykdymą;
5.9. rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas (siūlymus) dėl parengtų teisės aktų projektų
keitimo, tobulinimo ar kolizijų šalinimo;
5.10. kontroliuoja administracinių nusižengimų protokolų surašymą nustačius pažeidimus;
5.11. kontroliuoja skyriaus dokumentacijos, informacinių sistemų duomenų tvarkymą;
5.12. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.
_____________________
Susipažinau
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)
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PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1B-263
KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS
SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius)
vyriausiasis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 9.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Šias pareigas einančio vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga nustatyti ir kontroliuoti
eksportuojamų bei importuojamų prekių kilmę, išduoti prekių kilmės dokumentus, vykdyti patvirtinto
eksportuotojo veiklos priežiūrą. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių kilmės,
lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą
arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,
už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą
veiklos sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties
reikalavimus;
4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio
pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
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5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių
tarifų taikymo teisingumo tikrinimus, atsirenka prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką ir apie pastebėtus
pažeidimus ar neatitikimus nedelsdamas informuoja skyriaus viršininką (pavaduotoją);
5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio
įforminimo dėl prekių kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo ir kitų muitinės
deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją, nustatyta tvarka įformina atliktų
tikrinimų rezultatus;
5.3. nagrinėja asmenų prašymus dėl muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą
kompetenciją;
5.4. išduoda prekių kilmės dokumentus, nustato ir kontroliuoja eksportuojamų prekių kilmę,
tvirtina informacijos sertifikatus INF4, atlieka vėlesnius prekių kilmės tyrimus, taip pat veiksmus,
susijusius su patvirtinto eksportuotojo įgaliojimų suteikimu, vykdo patvirtintų eksportuotojų priežiūrą;
5.5. administruoja tarifines kvotas nustatyta tvarka;
5.6. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką,
susijusią su prekių kilme, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymu, nustatyta tvarka teikia
informaciją kitiems struktūriniams padaliniams apie pastebėtą riziką, taiko kitus reikalingus veiksmus ir
priemones rizikos sumažinimui;
5.7. rengia atsakymus, išvadas ir teikia informaciją apie prekių kilmę, lengvatinių muitų ir
mokesčių tarifų taikymą suinteresuotoms valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės
muitinės struktūriniams padaliniams;
5.8. analizuoja skyriaus veiklos rezultatus prekių kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų
taikymo kontrolės srityje ir teikia ataskaitas skyriaus viršininkui (pavaduotojui) dėl veiklos rezultatų
gerinimo;
5.9. rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas (siūlymus) dėl parengtų teisės aktų projektų
keitimo, tobulinimo ar kolizijų šalinimo;
5.10. užtikrina į informacines sistemas suvedamų duomenų teisingumą;
5.11. rengia skyriaus veiklos ataskaitas Muitinės departamentui ir Kauno teritorinės muitinės
vadovybei;
5.12. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.
_____________________
Susipažinau
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)
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PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1B-232
KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS
TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – Tarifų ir
muitinio įvertinimo kontrolės skyrius) vyriausiasis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas
(toliau – pareigūnas).
2. Pareigybės grupė – 9.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Šias pareigas einančio vidaus tarnybos statutinio valstybės pareigūno pareigybė reikalinga
nustatyti ir kontroliuoti eksportuojamų bei importuojamų prekių kilmę. Šias pareigas einantis vidaus
tarnybos statutinis valstybės pareigūnas atlieka specialiosios veiklos srities – prekių kilmės, muitų ir
mokesčių tarifų taikymo teisingumo kontrolės – funkcijas. Pareigūno pareigų atlikimo vieta yra
Panevėžyje.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą
arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,
už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą
veiklos sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties
reikalavimus;
4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio
pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.
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IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių
tarifų taikymo teisingumo tikrinimus, atsirenka prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką ir apie pastebėtus
pažeidimus ar neatitikimus nedelsdamas informuoja Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus
viršininką (pavaduotoją);
5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio
įforminimo, nagrinėja asmenų prašymus dėl prekių kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo
bei kitų muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus
priskirtą kompetenciją, rengia sprendimus dėl mokestinės prievolės įregistravimo sulaikytoms
(konfiskuotoms) prekėms, nustatyta tvarka įformina atliktų tikrinimų rezultatus;
5.3. išduoda prekių kilmės dokumentus, nustato ir kontroliuoja eksportuojamų prekių kilmę,
tvirtina informacijos sertifikatus INF4, atlieka vėlesnius prekių kilmės tyrimus, taip pat veiksmus,
susijusius su patvirtinto eksportuotojo įgaliojimų suteikimu, vykdo patvirtintų eksportuotojų priežiūrą;
5.4. administruoja tarifines kvotas nustatyta tvarka;
5.5. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką,
susijusią su prekių kilme, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymu, nustatyta tvarka teikia
informaciją kitiems struktūriniams padaliniams apie pastebėtą riziką ir taiko kitus reikalingus veiksmus
ir priemones rizikai mažinti;
5.6. rengia atsakymus, išvadas ir teikia informaciją apie prekių kilmę, lengvatinių muitų ir
mokesčių tarifų taikymą suinteresuotoms valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės
muitinės struktūriniams padaliniams;
5.7. analizuoja Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus veiklos rezultatus prekių kilmės,
lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo kontrolės srityje ir teikia siūlymus Tarifų ir muitinio
įvertinimo kontrolės skyriaus viršininkui (pavaduotojui) dėl veiklos rezultatų gerinimo;
5.8. teikia pastabas (išvadas) dėl parengtų teisės aktų projektų keitimo, tobulinimo ar kolizijų
šalinimo;
5.9. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės
skyriaus viršininkui.
_______________________
Susipažinau
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)
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PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1B-263
KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS
SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius)
vyriausiasis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 9.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Šias pareigas einančio vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga klasifikuoti prekes,
kontroliuoti prekių klasifikavimo teisingumą. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje –
prekių klasifikavimo bei muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą
arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,
už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą
veiklos sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties
reikalavimus;
4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio
pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.
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IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų
taikymo teisingumo tikrinimus, atsirenkant prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką, ir apie pastebėtus
pažeidimus ar neatitikimus nedelsdamas informuoja skyriaus viršininką (pavaduotoją);
5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio
įforminimo dėl prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo ir kitų muitinės
deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją, nustatyta tvarka įformina atliktų
tikrinimų rezultatus;
5.3. nagrinėja asmenų prašymus dėl muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą
kompetenciją;
5.4. klasifikuoja importuotas (eksportuotas) prekes, nustatyta tvarka administruoja prekių
mėginius (pavyzdžius) ir rengia prekių klasifikavimo aktus;
5.5. nustatyta tvarka administruoja tarifines kvotas, vykdo Europos Sąjungos užsienio prekybos
apsaugos priemonių (antidempingo, kompensacinių), Europos Sąjungos muitų ir mokesčių, taikomų
žemės ūkio produktams, taikymo priežiūrą;
5.6. rengia atsakymus, išvadas ir teikia informaciją apie prekių klasifikavimą, muitų ir mokesčių
tarifų taikymą suinteresuotoms valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės muitinės
struktūriniams padaliniams;
5.7. rengia išvadas dėl sulaikytų (konfiskuotų) prekių klasifikavimo ir joms taikomų importo
muitų ir mokesčių apskaičiavimo;
5.8. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką,
susijusią su prekių klasifikavimu, muitų ir mokesčių tarifų taikymu, nustatyta tvarka teikia informaciją
kitiems struktūriniams padaliniams apie pastebėtą riziką, taiko kitus reikalingus veiksmus ir priemones
rizikos sumažinimui;
5.9. analizuoja skyriaus veiklos rezultatus prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo
kontrolės srityje ir teikia ataskaitas skyriaus viršininkui, jo pavaduotojui dėl veiklos rezultatų gerinimo;
5.10. užtikrina į informacines sistemas suvedamų duomenų teisingumą;
5.11. rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas (siūlymus) dėl parengtų teisės aktų projektų
keitimo, tobulinimo ar kolizijų šalinimo;
5.12. rengia skyriaus veiklos ataskaitas Muitinės departamentui ir Kauno teritorinės muitinės
vadovybei;
5.13. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

11
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.
___________________
Susipažinau
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)

12
PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1B-263
KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS
SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 3
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius)
vyriausiasis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 9.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Šias pareigas einančio vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga nustatyti prekių muitinę
vertę ir kontroliuoti prekių muitinio įvertinimo teisingumą. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas
specialiojoje – prekių muitinės vertės, muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo kontrolės – veiklos
srityje.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą
arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,
už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą
veiklos sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties
reikalavimus;
4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio
pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.
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IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių muitinės vertės teisingumo tikrinimus,
atsirenkant prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką, ir apie pastebėtus pažeidimus ar neatitikimus
nedelsdamas informuoja skyriaus viršininką (pavaduotoją);
5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio
įforminimo dėl prekių muitinės vertės teisingumo ir kitų muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal
skyriui priskirtą kompetenciją ir nustatyta tvarka įformina atliktų tikrinimų rezultatus;
5.3. kontroliuoja darbą prekių muitinės vertės kontrolės srityje, užtikrina kokybišką užduočių
įvykdymą nustatytu laiku;
5.4. nagrinėja asmenų prašymus dėl muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą
kompetenciją;
5.5. kontroliuoja Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos sričiai priklausančių žemės
ūkio ir žuvininkystės produktų importo kainų deklaravimo teisingumą;
5.6. rengia išvadas dėl sulaikytų (konfiskuotų) prekių muitinio įvertinimo ir joms taikomų
importo muitų ir mokesčių apskaičiavimo;
5.7. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką,
susijusią su prekių muitine verte, teikia informaciją nustatyta tvarka kitiems struktūriniams padaliniams
apie pastebėtą ar nustatytą riziką, taiko kitus reikalingus veiksmus ir priemones rizikai mažinti;
5.8. rengia atsakymus, išvadas ir teikia informaciją apie prekių muitinę vertę suinteresuotoms
valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės muitinės struktūriniams padaliniams;
5.9. analizuoja skyriaus veiklos rezultatus prekių muitinės vertės kontrolės srityje ir teikia
ataskaitas skyriaus viršininkui, jo pavaduotojui dėl veiklos rezultatų gerinimo;
5.10. užtikrina į informacines sistemas suvedamų duomenų teisingumą;
5.11. rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas (siūlymus) dėl parengtų teisės aktų projektų
keitimo, tobulinimo ar kolizijų šalinimo;
5.12. rengia skyriaus veiklos ataskaitas Muitinės departamentui ir Kauno teritorinės muitinės
vadovybei;
5.13. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.
___________________

Susipažinau
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)
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PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1B-263

KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS
SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius)
vyresnysis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 11.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Šias pareigas einančio vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga nustatyti ir kontroliuoti
eksportuojamų ir importuojamų prekių kilmę, išduoti prekių kilmės dokumentus, vykdyti patvirtinto
eksportuotojo veiklos priežiūrą. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių kilmės,
lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
4.2. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,
už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą
veiklos sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties
reikalavimus;
4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio
pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.
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IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių
tarifų taikymo teisingumo tikrinimus, atsirenka prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką ir apie pastebėtus
pažeidimus ar neatitikimus nedelsdamas informuoja skyriaus viršininką (pavaduotoją);
5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio
įforminimo dėl prekių kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo ir kitų muitinės
deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją, nustatyta tvarka įformina atliktų
tikrinimų rezultatus;
5.3. nagrinėja asmenų prašymus dėl muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą
kompetenciją;
5.4. išduoda prekių kilmės dokumentus, nustato ir kontroliuoja eksportuojamų prekių kilmę,
tvirtina informacijos sertifikatus INF4, atlieka vėlesnius prekių kilmės tyrimus, taip pat veiksmus,
susijusius su patvirtinto eksportuotojo įgaliojimų suteikimu, vykdo patvirtintų eksportuotojų priežiūrą;
5.5. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką,
susijusią su prekių kilme, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymu, nustatyta tvarka teikia
informaciją kitiems struktūriniams padaliniams apie pastebėtą riziką, taiko kitus reikalingus veiksmus ir
priemones rizikos sumažinimui;
5.6. rengia atsakymus, išvadas ir teikia informaciją apie prekių kilmę, lengvatinių muitų ir
mokesčių tarifų taikymą suinteresuotoms valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės
muitinės struktūriniams padaliniams;
5.7. analizuoja skyriaus veiklos rezultatus prekių kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų
taikymo kontrolės srityje ir teikia ataskaitas skyriaus viršininkui (pavaduotojui) dėl veiklos rezultatų
gerinimo;
5.8. užtikrina į informacines sistemas suvedamų duomenų teisingumą;
5.9. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.
______________________
Susipažinau
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)

16
PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1B-263
KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS
SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius)
vyresnysis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 11.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Šias pareigas einančio vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga klasifikuoti prekes,
kontroliuoti prekių klasifikavimo teisingumą. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje –
prekių klasifikavimo bei muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
4.2. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,
už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą
veiklos sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties
reikalavimus;
4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio
pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų
taikymo teisingumo tikrinimus, atsirenkant prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką, ir apie pastebėtus
pažeidimus ar neatitikimus nedelsdamas informuoja skyriaus viršininką (pavaduotoją);

17
5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio
įforminimo dėl prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo ir kitų muitinės
deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją, nustatyta tvarka įformina atliktų
tikrinimų rezultatus;
5.3. nagrinėja asmenų prašymus dėl muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą
kompetenciją;
5.4. klasifikuoja importuotas (eksportuotas) prekes, nustatyta tvarka administruoja prekių
mėginius (pavyzdžius) ir rengia prekių klasifikavimo aktus;
5.5. vykdo Europos Sąjungos užsienio prekybos apsaugos priemonių (antidempingo,
kompensacinių) taikymo priežiūrą;
5.6. rengia atsakymus, išvadas ir teikia informaciją apie prekių klasifikavimą, muitų ir mokesčių
tarifų taikymą suinteresuotoms valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės muitinės
struktūriniams padaliniams;
5.7. rengia išvadas dėl sulaikytų (konfiskuotų) prekių klasifikavimo ir joms taikomų importo
muitų ir mokesčių apskaičiavimo;
5.8. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką,
susijusią su prekių klasifikavimu, muitų ir mokesčių tarifų taikymu, nustatyta tvarka teikia informaciją
kitiems struktūriniams padaliniams apie pastebėtą riziką, taiko kitus reikalingus veiksmus ir priemones
rizikai sumažinti;
5.9. analizuoja skyriaus veiklos rezultatus prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo
kontrolės srityje ir teikia ataskaitas skyriaus viršininkui, jo pavaduotojui dėl veiklos rezultatų gerinimo;
5.10. užtikrina į informacines sistemas suvedamų duomenų teisingumą;
5.11. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.
_______________________________
Susipažinau
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)
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PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 1B-282

KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS
SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius)
vyresnysis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 11.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Šias pareigas einančio vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga nustatyti prekių muitinę
vertę ir kontroliuoti prekių muitinio įvertinimo teisingumą. Vyresnysis inspektorius pareigas atlieka
specialiojoje – prekių muitinės vertės, muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo kontrolės – veiklos
srityje.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
4.2. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,
už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą
veiklos sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties
reikalavimus;
4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio
pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.

19
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių muitinės vertės teisingumo tikrinimus,
atsirenkant prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką, ir apie pastebėtus pažeidimus ar neatitikimus
nedelsdamas informuoja skyriaus viršininką (pavaduotoją);
5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio
įforminimo dėl prekių muitinės vertės teisingumo ir kitų muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal
skyriui priskirtą kompetenciją ir nustatyta tvarka įformina atliktų tikrinimų rezultatus;
5.3. nagrinėja asmenų prašymus dėl muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą
kompetenciją;
5.4. rengia išvadas dėl sulaikytų (konfiskuotų) prekių muitinio įvertinimo ir joms taikomų
importo muitų ir mokesčių apskaičiavimo;
5.5. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką,
susijusią su prekių muitine verte, teikia informaciją nustatyta tvarka kitiems struktūriniams padaliniams
apie pastebėtą ar nustatytą riziką ir taiko kitus reikalingus veiksmus bei priemones rizikos sumažinimui;
5.6. rengia atsakymus, išvadas ir teikia informaciją apie prekių muitinę vertę suinteresuotoms
valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės muitinės struktūriniams padaliniams;
5.7. analizuoja skyriaus veiklos rezultatus prekių muitinės vertės kontrolės srityje ir teikia
siūlymus skyriaus viršininkui, jo pavaduotojui dėl veiklos rezultatų gerinimo;
5.8. užtikrina į informacines sistemas suvedamų duomenų teisingumą;
5.9. teikia veiklos ataskaitas skyriaus viršininkui (pavaduotojui);
5.10. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

Susipažinau
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)

