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Bendrijos muitinės
kodeksas

Modernizuotas muitinės
kodeksas

Sąjungos muitinės
kodeksas
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SVARBIAUSI PAKEITIMAI,
PADARYTI PRIĖMUS
MODERNIZUOTĄ MUITINĖS
KODEKSĄ
•
•
•
•

•
•
•

•

Elektroniniai duomenų mainai – pagrindinis muitinių bendravimo tarpusavyje ir su
ekonominės veiklos vykdytojais būdas
Atstovavimo taisyklių liberalizavimas, galimybės taikyti nacionalinius apribojimus
panaikinimas
Asmens teisė būti išklausytam prieš muitinei priimant jam galimai nepalankų
sprendimą
Elektroninės deklaracijos – įprastinės, o popieriuje surašytos – naudojamos tik
išimtiniais atvejais, elektroninis deklaracijas papildančių dokumentų pateikimas
Muitinės deklaracijos pateikimas įrašant jos duomenis į ekonominės veiklos
vykdytojo apskaitos registrus
Centralizuotas muitinis įforminimas ir savikontrolė
Muitinės procedūrų modernizavimas, supaprastinimas ir pergrupavimas, jų
skaičiaus sumažinimas, sąvokos „muitinės sankcionuotas veiksmas“ bei laisvųjų
sandėlių atsisakymas, laikinojo saugojimo pertvarkymas į muitinės procedūrą
Įgaliojimų nustatyti nacionalines taisykles ir supaprastinimus (nuorodų į juos)
panaikinimas

PERŽIŪROS
PRIEŽASTYS
• Modernizuoto muitinės kodekso įgyvendinimas didžia
dalimi priklausė nuo informacinių sistemų, bet
paaiškėjo, kad tik labai nedidelė naujų sistemų dalis
bus įdiegta iki 2013 m.
• Dėl Europos Komisijos įsipareigojimo suderinti visus
bazinius teisės aktus su Lisabonos sutartimi
Modernizuoto muitinės kodekso įgyvendinimo
nuostatas buvo būtina padalyti į du (deleguotąjį ir
įgyvendinimo) teisės aktus
• Buvo būtina suderinti Modernizuoto
muitinės kodekso nuostatas su kitų
teisės aktų pasikeitimais, padarytais
po 2008 m., ir ištaisyti pastebėtas
klaidas

TIKSLAI
• Atidėti Modernizuoto muitinės
kodekso nuostatų taikymo pradžios
datą, numatyti išimčių ir
pereinamųjų laikotarpių, susijusių su
informacinėmis sistemomis,
galimybes
• „Lisabonizuoti“ kodekso nuostatas
• Padaryti būtinas kodekso pataisas,
neatveriant „Pandoros skrynios“
diskusijoms tais klausimais, kurie
svarstyti nagrinėjant Modernizuotą
muitinės kodeksą (todėl projektas
pavadintas „peržiūra“ – recast)

ĮSIGALIOJIMAS IR
ĮGYVENDINIMAS
• Oficialus paskelbimas: 2013 m. spalio 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 952/2013
(2013 m. spalio 10 d. OL L 269)
• Įsigaliojimas: 20 dienų po paskelbimo –
2013 m. spalio 30 d.
• Taikymo pradžia: įgaliojimai ir 52 straipsnis (rinkliavos) –
nuo įsigaliojimo datos, kitos nuostatos – 18 mėn. nuo
įsigaliojimo = 2016 m. gegužės 1 d.
(tekste klaida – 2016 m. birželio 1 d., paskelbtas jos
atitaisymas)
• Pereinamųjų laikotarpių ir priemonių taikymo pabaiga:
2020 m. gruodžio 31 d.

„LISABONIZACIJA“
• „Bendrija“ = „Sąjunga“
• Suderinimas su Europos Sąjungos
veikimo sutarties 290 ir 291 straipsniais:
– konkretūs įgaliojimai
– deleguotieji aktai – kodekso papildymas
(sutarties 290 straipsnis)
– įgyvendinimo aktai – kodekso įgyvendinimas
(sutarties 291 straipsnis)

RENGIMASIS ĮGYVENDINIMUI

KODEKSO TAIKYMUI
BŪTINI TEISĖS AKTAI
• Deleguotieji aktai:
– „galutinės“ nuostatos, taikomos įdiegus visas su
kodeksu susijusias informacines sistemas
(iki 2020 m. gruodžio 31 d.), ir pereinamojo laikotarpio
nuostatos, nesusijusios su informacinių sistemų diegimu
– pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su
informacinių sistemų projektavimo ir diegimo darbo
programa (278 straipsnis)

• Įgyvendinimo aktai:
– Informacinių sistemų projektavimo ir diegimo darbo
programa (patvirtinta 2014 m. balandžio 29 d. Komisijos
įgyvendinimo sprendimu Nr. 2014/255/ES)
– bendro pobūdžio nuostatos, reikalingos kodekso
taikymui
– specialieji įgyvendinimo aktai (pvz., bendri rizikos
kriterijai, išimtys, padarytos atskiroms valstybėms
narėms)

DARBO PROGRAMA
(280 straipsnis)

• Tikslas – parama elektroninių sistemų kūrimui ir
pereinamųjų laikotarpių nustatymui
• Prioritetai:
– suderinti duomenų mainai, vykdomi remiantis tarptautiniu mastu
pripažintais duomenų modeliais ir pranešimų formatais
– procesų pertvarkymas siekiant padidinti jų veiksmingumą,
rezultatyvumą ir taikymo vienodumą, sumažinti reikalavimų
laikymosi išlaidas
– plataus elektroninės muitinės paslaugų asortimento siūlymas
ekonominės veiklos vykdytojams

• Reguliarus atnaujinimas (kasmet)
• Sąsajos su Daugiamečiu strateginiu
planu (Multi-annual strategic plan, MASP),
sudarytu vadovaujantis vadinamuoju
E-muitinės sprendimu Nr. 70/2008/EB
• Veiklos procesų modeliai (Business
process models, BPM)

PLANAI
• „Galutinės“ nuostatos (deleguotasis ir įgyvendinimo
aktai):
– svarstymas: 2014 m. vasaris – 2015 m. sausis
– įsigaliojimas: 2015 m. gegužė
• Pereinamojo laikotarpio deleguotasis aktas:
– svarstymas: 2014 m. balandis – 2015 m. liepa
– įsigaliojimas: 2015 m. gruodis
• Nacionalinių teisės aktų peržiūra,
gairės, mokymai, informacijos
sklaida: 2015 m. sausis –
2016 m. balandis

DARBO
ORGANIZAVIMAS
• Nuo 2014 m. vasario kas mėnesį – savaitės
trukmės ekspertų grupės ir Muitinės kodekso
komiteto posėdžiai (po 2 kiekvienos valstybės
narės atstovus)
• Konsultacijos su verslo atstovais (Verslo
kontaktų grupė, kvietimas į ekspertų grupės ir
Muitinės kodekso komiteto posėdžius, darbo
susitikimai)
• Pastabų teikimas raštu

SVARBESNI
POKYČIAI
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Išimtys ir pereinamieji laikotarpiai, susiję su
informacinėmis sistemomis
Bandymai
Išankstinė informacija: terminai, pateikimas dalimis
Laikinasis saugojimas, galimybė gabenti laikinai
saugomas prekes
Elektroninis Sąjungos prekių statuso įrodymas
Įgaliotiesiems ekonominės veiklos vykdytojams
nustatytų kriterijų ir reikalavimų taikymas ir priimant tam
tikrus sprendimus, sprendimų priėmimo (leidimų
išdavimo) tvarkos suvienodinimas
Papildomi privalumai įgaliotojo ekonominių operacijų
vykdytojo statusą įgijusiems asmenims
Centralizuotas muitinis įforminimas ir savikontrolė
Tranzito supaprastinimų peržiūra
Įtraukimas į deklaranto apskaitą (pertvarkymas į „kitus
supaprastinimus“, bendra prievolė pateikti papildomą
deklaraciją)
Reeksporto deklaracija ir pranešimas apie reeksportą

IŠIMTYS IR
PEREINAMASIS
LAIKOTARPIS

• Bendra taisyklė: visi informacijos mainai (tarp muitinių
tarpusavyje ir tarp verslininkų ir muitinių) vykdomi elektroniniu
būdu (6 straipsnio 1 dalis)
• Išimtys (6 straipsnio 3 dalis):
– nuolatinės, kai tai pagrindžiama prekių apyvartos ypatumais arba kai
elektroniniai informacijos mainai netinka muitinės formalumams atlikti
– laikinos – informacinių sistemų sutrikimo atvejais

• Leidimai atskiroms valstybėms narėms tam tikrais atvejais
naudoti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones/
nenaudoti informacinių sistemų (6 straipsnio 4 dalis ir 16
straipsnio 2 dalis)
• Pereinamasis laikotarpis: ne elektroninių duomenų apdorojimo
priemonių naudojimas ne išimtiniais atvejais ne ilgiau kaip iki
2020 m. gruodžio 31 d., kol kodeksui taikyti būtinos
informacinės sistemos dar neveikia (278 straipsnis)

VERSLUI AKTUALIAUSI
KLAUSIMAI
• Paeiliui vykdomi pardavimai (muitinis įvertinimas)
• Nepreferencinės prekių kilmės taisyklės (išsamių
sąrašo taisyklių nustatymas tam tikroms prekėms)
• Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas ir su
tuo susijusi informacinė sistema
• Įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimas:
duomenys, pateikimas dalimis, išimtys, terminai
• Tranzito supaprastinimai: transporto dokumentų
naudojimas vietoj tranzito deklaracijų
• Prekių išvežimo formalumai: viena vežimo
sutartis, eksportas ir tranzitas
• Komercinio pobūdžio prekių deklaravimas žodžiu

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

