Lietuvos muitinės vystomojo
bendradarbiavimo projektai
eksporto rinkose

Programos
• Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos
finansuojama Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos
demokratijai programa
• EK Techninės pagalbos ir informacijos mainų priemonė
(TAIEX)
• ES Pasienio pagalbos Moldovai ir Ukrainai misija
(EUBAM)
• ES Dvynių programa

• Vidurinės Azijos šalių sienų valdymo programos 9-asis
etapas (BOMCA Phase 9)

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos
demokratijai programos projektai
• „Ukrainos muitinės institucinių gebėjimų stiprinimas“ – prekių
kilmė, muitinis įvertinimas ir muitinio tikrinimas po muitinio
įforminimo ir Įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų
koncepcijos įgyvendinimas (2015 m.)
• „Gruzijos pajamų tarnybos (muitinės) institucinių gebėjimų
stiprinimas“ – tarifinio prekių klasifikavimas, nomenklatūros
tvarkymas, prekių įvertinimas, kilmė, muitinis tikrinimas po
muitinio įforminimo ir Įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų
koncepcijos įgyvendinimas (2015–2016 m.)

• „Moldovos muitinės gebėjimų stiprinimas, taikant gerąją
Europos Sąjungos muitinio tikrinimo praktiką pasienio ir
vidiniuose muitinės postuose“ – muitinės postų veikla
(2015–2016 m.)

EK Techninės pagalbos ir informacijos
mainų priemonė (TAIEX)
• Seminarai, organizuoti Muitinės departamente (2015 m.):
– Ukrainos muitinės atstovams – Integruotos tarifų valdymo sistemos
funkcionalumas ir tarifinių kvotų administravimas, prekybos
prekėmis formalumų supaprastinimas, Bendrosios tranzito
konvencijos įgyvendinimas, muitų teisės aktų ir administracinių
procedūrų tobulinimas
– Gruzijos mokesčių ir muitinės administracijai – prekybos prekėmis
formalumų supaprastinimas, Bendrosios tranzito konvencijos
įgyvendinimas, muitų teisės aktų ir administracinių procedūrų
tobulinimas
– Moldovos muitinės pareigūnams – muitinio tikrinimo po muitinio
įforminimo planavimas

ES Pasienio pagalbos Ukrainai ir
Moldovai misija (EUBAM)

Ekspertinė pagalba ir konsultacijos (2015 m.):
• Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos pareigūnams –
Įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statuso
suteikimo srityje bei ruošiantis prisijungti prie
Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros
• Moldovos ir Ukrainos muitinių pareigūnams –
muitinės audito klausimais

ES Dvynių programos projektas Ukrainoje
„Parama Ukrainos valstybinei mokesčių tarnybai stiprinant integruoto
sienų valdymo elementus muitinės veiklos srityje“ (2016–2017)
Projekto partneriai – Vokietijos federalinė finansų ministerija ir Lenkijos
finansų ministerija

Projekto esmė – remiantis pagrindiniais integruoto sienų valdymo (IBM)
principais padėti Ukrainos valstybinei mokesčių tarnybai siekti efektyvesnio
muitinės valdymo ir tobulinti joje veikiančią antikorupcinę sistemą
Projekto komponentai:
1) Teisės aktų, susijusių su IBM, tobulinimas
2) Bendradarbiavimas IBM srityje
3) Antikorupcinės sistemos tobulinimas

BOMCA9
Vidurinės Azijos šalių sienų valdymo programos (BOMCA)
9-ojo įgyvendinimo etapo (Phase 9) projektas (2015–2018)
Projekto partneriai – Latvijos valstybės sienos apsaugos
tarnyba, Rygos technikos universitetas, Tarptautinis migracijos
politikos vystymo centras
Šalys naudos gavėjos – Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas,
Turkmėnistanas, Uzbekistanas

BOMCA9
Projekto esmė – prisidėti prie pasienio valdymo
veiksmingumo ir efektyvumo Vidurinėje Azijoje didinimo,
siekiant užtikrinti saugumą ir spartinti ekonominę plėtrą
nacionaliniu ir regioniniu lygiais bei pasidalijant ekspertine
patirtimi apie:
- pažangius integruoto sienų valdymo elementus
- migracijos valdymo plėtros galimybes
- mobilumo ir prekybos palengvinimo politiką
- pasienio ir migracijos tarnybų administracinių pajėgumų
stiprinimą

BOMCA9
Projekto komponentai –
1) Pasienio valdymo įstaigų institucinė plėtra
2) Migracijos srautų pasienyje valdymas
3) Prekybos palengvinimo priemonių pritaikymas pasienyje –
papildomų priemonių, gerinančių efektyvų prekių judėjimą
pasienyje, siekiant palengvinti regioninę ir tarptautinę
prekybą, pateikimas ir taikymas:
 rizikos valdymo sistemos
 e-muitinė
 „vieno langelio“ kūrimas
 Pasaulio prekybos organizacijos sutarčių įgyvendinimas
 peržiūrėtos Kioto konvencijos įgyvendinimas

Lietuvos muitinė siekia padėti ne ES šalių
muitinėms:
• tęsti pradėtas reformas, susijusias su prekybos palengvinimu ir
prekybinių sąlygų suvienodinimu su ES valstybėmis
• suderinti nacionalinius muitų teisės aktus su ES muitų teise bei
tinkamai juos taikyti praktikoje
• tobulinti muitinės veiklos modelius, atliekant prekių muitinės
vertės tikslinimus bei kontrolę po muitinio įforminimo, muitinį
tikrinimą pasienio postuose, ir kt.
• tobulinti antikorupcinę sistemą
• palengvinti tarptautinės prekybos procesus tarp ES ir ne ES šalių

Ačiū!

