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MUITINĖS
PRAKTIKŲ

KONFERENCIJA

2020 m. birželio 3 d.

Rėmėjai:

Programa
8.30 – 9.00

Registracija, 1-osios Mui nės prak kų konferencijos vaizdo medžiagos peržiūra

9.00 – 9.15

ĮŽANGA
Pasaulio mui nių organizacijos akademijos sveikinimas konferencijos dalyviams

9.15 – 10.45

I dalis. AKTUALIJOS
- COVID-19 ir mui nė: Brexit ir kitos teisinės aktualijos.
Šarūnas Avižienis, Mui nės departamento Muitų poli kos skyriaus vedėjas
- Verslo klaidų aktualijos.
Laimis Žlabys, Mui nės departamento Mui nės kontrolės organizavimo skyriaus vedėjas
- ESTT ir LR teismų prak ka prekių vertės srityje.
Dr. Gediminas Valan ejus, Mui nės prak kų asociacijos narys
Moderuoja: Jonas Sakalauskas, APB „AAA Law“ partneris, advokatas

10.45 – 11.00

Pertrauka

11.00 – 12.00

II dalis. PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ
- Mui nio įver nimo aktualijos.
Virginija Guobytė, Mui nės departamento Mui nio įver nimo skyriaus vedėja
- Naudo automobiliai: mitai ar esa?
Rymantas Budgenas, Mui nės departamento Mui nio įver nimo skyriaus informacijos rinkimo
specialistas
Moderuoja: Daiva Baltronienė, Mui nės prak kų asociacijos narė

12.00 – 13.30

Pertrauka, nuo 13.00 val. tęsiame 1-osios Mui nės prak kų konferencijos vaizdo medžiagos peržiūrą

13.30 – 15.00

III dalis. NAUDOJIMASIS SUPAPRASTINIMAIS/ GALIMYBĖMIS
- Taikomų mui nės procedūrų supapras nimų apžvalga. Daugiausiai ir mažiausiai naudojami
supapras nimai. Dažniausiai daromos klaidos.
Laima Pakštai enė, Kauno teritorinės mui nės procedūrų priežiūros skyriaus vyriausioji inspektorė
- Specialiųjų perdirbimo ir kslinio naudojimo mui nės procedūrų apžvalga. Jų taikymo ypatumai ir
dažniausiai daromos klaidos.
Rūtelė Merkevičiūtė, Kauno teritorinės mui nės procedūrų priežiūros skyriaus vyriausioji inspektorė
- Iššūkiai taikant įgaliotojo gavėjo statusą.
Vida Balkienė, UAB „Vilniaus Transimeksa“ direktoriaus pavaduotoja
Moderuoja: Kazimieras Kazėnas, UAB „Eas ng Cust Broker“ Mui nės paslaugų skyriaus vadovas

15.00 - 15.15

Pertrauka

15.15 – 16.45

IV dalis. NETARIFINIS REGULIAVIMAS. E-KOMERCIJA
- Netariﬁnio reguliavimo aktualijos.
Rolandas Jurgai s, Mui nės departamento Mui nės procedūrų skyriaus vyresnysis patarėjas
- E-komercija: pasirengimas artėjant 2021 m.
Justas Dukavičius, Mui nės departamento Muitų poli kos skyriaus vyriausiasis specialistas
- E-komercijos iššūkiai nuo 2021 m.
Milda Stravinskė, AB „Lietuvos paštas“ projekto vadovė
Moderuoja: Tadas Ronkai s, UAB „Gevara“ verslo vystymo vadovas

16.45 – 17.00

BAIGIAMOJI DALIS

Kaina dalyviui 30 Eur. Asociacijos nariams dalyvavimas nemokamas. Prašome registruo s užpildant registracijos formą
www.lcpa.lt svetainėje.

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

