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KONFERENCIJA

Generalinis rėmėjas:

Pagrindinis rėmėjas: Rėmėjas:



Kaina: Vienam dalyviui 250 Eur be PVM, pietūs ir vakaro vaišės įskaičiuoti. 

Tapus Muitinės praktikų asociacijos nariu taikoma 50 % nuolaida konferencijos mokesčiui.

Programa

Registracija: užpildant registracijos formą www.lcpa.lt svetainėje
Kontaktai pasiteiravimui: mob. 8 644 65553, el. p. info@lcpa.lt

 9:00- 9:50 Registracija, pasitikimo kava

 9:50-10:00  Pasveikinimas, Muitinės praktikų asociacijos pristatymas 

Muitų teisės aktų aktualijos
10:00-11:30 - Verslui svarbūs teisės aktai, priimti šiemet ir planuojami priimti. Plačiau - 

TIR įgaliotojo siuntėjo statusas. 
Šarūnas Avižienis, Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus vedėjas

- Strateginių ir dvejopo naudojimo prekių teisinės bei praktinės aktualijos.
Pranas Plačas, Muitinės mokymo centro direktoriaus pavaduotojas

- Kada prekė tampa atlieka? Tarpvalstybinių atliekų vežimų reglamentavimas.
Rokas Jasaitis, Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vyr. specialistas
Ieva Lebednikienė, Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus vyr. specialistė 

Moderuoja Jonas Sakalauskas, AAA Law partneris, advokatas

E-komercija
12:00-13:00 - E-komercija sparčiai auga. Kaip tai įtakoja muitinės formalumus? 

Lina Petronienė, UAB „DHL Lietuva“ Muitinės tarpininkų padalinio vadovė
Aušra Rutkauskienė, UAB „DHL Lietuva“ pardavimų vadovė

- Kaip keisis muitinis įforminimas panaikinus PVM lengvatą mažos vertės siuntoms?
Justas Dukavičius, Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus vyr. specialistas

Moderuoja Enrika Naujokė, UAB „Muita“ direktorė

Muitinės formalumų rizika
14:00-15:30 - Dažniausiai verslo daromos klaidos atliekant muitinės formalumus.

Laimis Žlabys, Muitinės departamento Muitinės kontrolės organizavimo skyriaus vedėjas

- Tarifinis prekių klasifikavimas - pagrindinis klaidų šaltinis. Kaip teisingai klasifikuoti prekes? 
Naujas įrankis internete – pagalba klasifikuojant. Kombinuotoji nomenklatūra 2020. 
Ingrida Sakalienė, Muitinės departamento Tarifų skyriaus vyr. specialistė

- Tarifinis prekių klasifikavimas: verslo išmoktos pamokos ir teismų praktika.
Jonas Sakalauskas, AAA Law partneris, advokatas

Moderuoja Vida Balkienė, UAB „Vilniaus Transimeksa“ direktoriaus pavaduotoja

Kaip dirbsime rytoj: elektroninių sistemų vystymas
16:00-17:00 - Traces NT sistemos pasikeitimai nuo 2019-12-14: Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas 

augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams.
  Vilma Mikelaitienė, Valstybinės augalininkystės tarnybos Pasienio kontrolės koordinavimo 

skyriaus vedėja

- Elektroninė muitinė ir nacionalinis vienas langelis - tolesnių diegimo etapų apžvalga.
Ilona Valavičienė, Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyr. specialistė

Moderuoja Lina Petronienė, UAB „DHL Lietuva“ Muitinės tarpininkų padalinio vadovė

17:00-17:10 Baigiamasis žodis

Po konferencijos vakaro daliai užsiregistravusius dalyvius maloniai kviečiame pabendrauti prie taurės vyno.


