
MUITINĖS
PRAKTIKŲ-ioji 3

2020-11-19
Arkangelo konferencijų ir meno centras, Maironio g. 11, Vilnius

(erdvi salė, kurioje pagal saugumo reikalavimus* gali bū  90 dalyvių) 
ir transliuojama internetu

KONFERENCIJA

Rėmėjai:

COVID-19
*Patalpose yra dezinfekcinis skystis rankoms; kėdės sustatytos su tarpais 
laikantis visų saugumo reikalavimų; salėje privaloma dėvėti kaukes; 
patalpose veikia ištraukiamoji ventiliacija, o per pertraukas patalpos 
papildomai vėdinamos atidarant langus; maitinimas paruoštas per kelias 
vietas, kad būtų erdvu.



 

     8.00 – 9.00  Registracija
     9.00 – 9.15  Dalyvių pasveikinimas ir video sveikinimas nuo ACITA asociacijos Jung nėje Karalystėje
  9.15 – 10.45  TEISINĖS AKTUALIJOS IR JŲ ĮTAKA VERSLUI
  - Prekiaujate su Jung ne Karalyste? Prak niai mui nės formalumų aspektai nuo 2021.01.01

Dinesh Unadkat, Muitų ir mokesčių konsultacijų įmonės J.D. Consultants Ltd. direktorius, ACITA 
valdybos narys ir Enrika Naujokė, UAB „Muita“ direktorė

  -  Tiekimo grandinės iššūkiai – konflik niai mineralai 
Dr. Aušra Bieliūnienė, Thermo Fisher Scien fic Bal cs, UAB Importo/ eksporto vyriausioji 
koordinatorė

  - Reikalavimų, taikomų mui nės deklaracijų duomenų elementams, pokyčiai 
Rūta Petkevičiūtė, Mui nės departamento Muitų poli kos skyriaus vyriausioji specialistė

  Moderuoja Lina Petronienė, UAB „DHL Lietuva“ Mui nės tarpininkų padalinio vadovė
10.45 – 11.15 Kavos pertrauka
11.15 – 12.15  LENGVATINĖ PREKIŲ KILMĖ
  - Kilmės taisyklių problema ka ES prekybos susitarimuose 

Raimondas Ališauskas, tarptau nės prekybos teisės ekspertas, MRU Teisės mokyklos lektorius
  - Prak nės situacijos ir klaidos, stebimos Vilniaus teritorinės mui nės 

Rima Zabalevičienė, Vilniaus teritorinės mui nės Tarifų ir mui nio įver nimo skyriaus 
viršininkės pavaduotoja

  Moderuoja Oleg Vilčinski, UAB „Solpra s“ direktorius
 12.15 – 13.15 Pietų pertrauka
13.15  – 14.45  IMPORTO IR EKSPORTO PVM
  - Mui nės procedūros ir apmokes nimas PVM

Andra Černevičiūtė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės departamento Ne esioginių 
mokesčių skyriaus vedėja

  - Mui nės procedūros ir PVM sukčiavimas vykdant prekybą Europos Sąjungoje
Sandra Gudelienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento PVM kontrolės 
skyriaus vyriausioji specialistė

  - Prak niai PVM aspektai importo ir eksporto atvejais. Probleminės situacijos
Karolina Jogminaitė-Matačienė, PVM konsultantė, UAB KJ & Associates vadovė

  Moderuoja Daiva Baltronienė, Mui nės prak kų asociacijos narė
14.45 - 15.15 Kavos pertrauka
15.15 – 16.45  TENDENCIJOS PAŽEIDIMŲ IR KITOSE SRITYSE
  - Mui nės auditas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje 

Jolanta Diktanienė, Mui nės departamento Ūkio subjektų pa krinimo skyriaus vyriausioji 
specialistė

  - VMI ir mui nės pa krinimų santykis: ar ins tucijų išvados gali išsiskir ? 
Monika Bielskienė, Advokatų kontora WALLESS Burgienė, Rečiūnas ir partneriai, advokatė

  - Me nė mui nės veiklos ataskaita verslo akimis 
Tadas Ronkai s, UAB „Gevara“ Verslo vystymo vadovas

  Moderuoja Milda Stravinskė, AB Lietuvos paštas Projekto vadovė
16.45 – 17.00 BAIGIAMASIS ŽODIS

Kaina dalyviui 250 Eur be PVM (nepriklausomai nuo dalyvavimo būdo – atvykus į vietą* ar internetu). 
Užsiregistravus iki š.m. lapkričio 4 d. taikoma 15% nuolaida. Mui nės prak kų asociacijos nariams taikoma 50% 
nuolaida. Prašome registruo s užpildant registracijos formą www.lcpa.lt svetainėje.
*Siūlome automobilius staty  prie Tymo turgaus esančioje mašinų stovėjimo aikštelėje (5 min. pėstute iki 
konferencijos vietos), parkavimo zona - “geltona”.

Programa

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


