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MUITINĖS
-oji PRAKTIKŲ
KONFERENCIJA
2021-06-17

Courtyard Vilnius City Center, Rinktinės g. 3, Vilnius
ir internetu.
REGISTRUOTIS
www.lcpa.lt

Rėmėjai:

Programa

8.00 – 9.00 Registracija

9.00 – 9.15 Dalyvių pasveikinimas. Mui nės prak kų asociacijos partnerių European Business Associa on
(Ukraina) prisistatymas.
9.15 – 10.45

PASIRENGIMAS PVM POKYČIAMS (MAŽAVERTĖS SIUNTOS) NUO LIEPOS 1 D.
- „Verslo iššūkiai pasiruošimo procese“, Skubių siuntų gabentojų asociacijos, Transporto
inovacijų asociacijos ir Mui nės prak kų asociacijos atstovai
- „Fizinių asmenų gaunamų siuntų savarankiškas deklaravimas“, Justas Dukavičius, Mui nės
departamento Muitų poli kos skyriaus vyr. specialistas
- „Elektroninė prekyba - prak nė pa r s, su kokiais iššūkiais susiduriame po Brexit'o, kas padėjo
jam pasiruoš . Lūkes s vs realybė“, Dainora Rinkevičienė, MB Two Wheels Empire projekto
vadovė
Moderuoja Milda Stravinskė, AB Lietuvos paštas projekto vadovė

10.45 – 11.15

Kavos pertrauka

11.15 – 12.45

SANDORIŲ KAINODARA IR MUITINĖ VERTĖ
- „Ar gali VMI nepatvir n susijusių asmenų tarpusavio sandorio kainos“, Vaidė Riškutė, VMI
Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento vyr. patarėja
- „Sandorių kainodara ir mui nė vertė“, Jovita Mikšienė, Mui nės departamento Mui nio
įver nimo skyriaus vyresnioji patarėja
- „Importuojamų prekių kainų koregavimas po importo: iššūkiai verslui“, Monika Bielskienė, APB
WALLESS, advokatė
Moderuoja Monika Bielsienė, APB WALLESS, advokatė

12.45 – 13.30

Pietų pertrauka

13.30 – 14.40

FITOSANITARINIAI IR VETERINARINIAI REIKALAVIMAI BREXIT ŠVIESOJE
- „Importo ir eksporto ﬁtosanitariniai reikalavimai: medinės pakuotės, naudota ž.ū. technika ir
kita“, Vilma Mikelai enė, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Pasienio kontrolės koordinavimo skyriaus vedėja
- „Importo ir eksporto veterinariniai reikalavimai: gyvūniniai produktai, sudė niai produktai ir
kt.“, Jolita Mačiulytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji patarėja
Moderuoja Kazimieras Kazėnas, UAB Eas ng Cust Broker generalinis direktorius

14.40 - 15.10

Kavos pertrauka

15.10-16.40

TENDENCIJOS PAŽEIDIMŲ IR KITOSE SRITYSE
- „Tariﬁnių kvotų administravimas ir taikymo ypatumai“, Ingrida Beliokienė, Mui nės
departamento Tarifų skyriaus vyriausioji specialistė
- „Deklarantų administracinės atsakomybės ribos ir besikeičian teismų prak ka“, dr. Gediminas
Valan ejus, APB „iLAW“ advokatas, Mykolo Romerio universiteto lektorius
- „Importo rizikų valdymas. Atvejo analizė“, Jonas Sakalauskas, APB „AAA Law“ partneris,
advokatas
Moderuoja Jonas Sakalauskas, APB „AAA Law“ partneris, advokatas

16.45 – 17.00

BAIGIAMASIS ŽODIS

Dalyvavimo konferencijoje kaina yra 250 Eur. Jeigu dalyvaujama internetu, kaina įmonei, nepriklausomai nuo
darbuotojų skaičiaus, 250 Eur. Registruojan s iki š.m. birželio 4 d. taikoma 15 % nuolaida. Mui nės prak kų
asociacijos nariams taikoma 50 % nuolaida. Valstybės ins tucijų atstovams dalyvavimas nemokamas, prašome
registruo s nurodant darbo el. paštą.
Automobilius galima staty uniPark požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje prie daugiafunkcinio kvartalo „Business
Stadium“, Rink nės g. 3, Vilnius. Aikštelė yra po „Courtyard by Marrio “ viešbučiu, ji yra mokama 24/7, kaina 1 val. – 1 Eur.

REGISTRUOTIS www.lcpa.lt
Kontaktai: mob. 8 644 65553, el. p. info@lcpa.lt

