SMK apžvalga
E. mokymosi modulis
Šiame paprastame naudoti e. mokymosi
modulyje pateikiama
Sąjungos muitinės kodekso (SMK) apžvalga.
Čia aptariamos jo pagrindinės savybės, jo poveikis
muitinių ir prekybininkų darbui ir pranašumai
abiem šioms grupėms.

Kad būtų išnaudotos visos šio kurso galimybės,
rekomenduojama jį įtraukti į savą mokymo
programą ir sukurti išsamią kombinuotą mokymosi
programą.

Tikslinė auditorija
Visi muitinės pareigūnai ir prekybininkai,
kuriems reikia trumpos SMK teisės aktų ir jų
teikiamų pranašumų apžvalgos.

Mokymosi tikslai
Baigę šį 105 minučių trukmės kursą būsite susipažinę su:
-

Kurso kalbos
Šis modulis siūlomas 22 ES kalbomis. Apie
dabartinę padėtį žr. lentelę
interneto svetainėje EUROPA.

-

Sąjungos muitinės kodeksu (SMK) apskritai;
SMK sistema ir jos pagrindinėmis
procedūromis bei pranašumais pagal
kiekvieną muitinės veiklos sritį;
SMK poveikiu tiek viešajam, tiek privačiajam
sektoriams;
SMK pereinamojo laikotarpio trukme;
SMK rinkinį sudarančiais skirtingais teisės aktais:
Deleguotuoju aktu (DA), Įgyvendinimo aktu (ĮA) ir
Pereinamojo laikotarpio deleguotuoju aktu (TDA).

Šio modulio ypatumai
Detaliai aptariamos kiekvienos
muitinės veiklos srities pagrindinės
SMK savybės ir pranašumai.
Šiame modulyje galite susipažinti
su bet kokia jus dominančia sritimi
jums patogia tvarka – tereikia
spustelėti atitinkamą elementą.

Bendrosios savybės
Kursą galite pertraukti. Kai kursą atversite iš naujo,
galėsite jį tęsti nuo ten, kur sustojote paskutinį
kartą. Užbaigti skyriai meniu žymimi geltona
spalva.
Kurso bibliotekoje pateikta svarbiausios informacijos
santrauka spausdinti tinkamu formatu.

Kaip pradėti naudotis šiais e.
mokymosi kursais?
-

-

-

-

Nemokamai atsisiųskite e. mokymosi modulį,
naudodami
atsisiuntimo formą.
Formatų .iso, .exe, .html ir .html5 failams
pasirinkite įprastą archyvo aplanką.
Norėdami integruoti .scorm versiją į LMS
sistemą pasirinktie (scorm) archyvo aplanką.
Perskaitykite Darbo pradžios vadovą, kurį
rasite parsisiųstame archyvo aplanke. Jame
aiškinama, kaip įdiegti kursą savo sistemoje.
Norint naudotis kursu besimokantiesiems
nereikia ypatingų informacinių technologijų
gebėjimų.
Jeigu kiltų techninių problemų, pirmiausia
kreipkitės į vietinį administratorių. Jeigu
problema kartotųsi, aprašymą (su ekrano
kopijomis) siųskite adresu taxudelearning@ec.europa.eu.

Kaip buvo kuriami šie kursai?
Šis kursas – tai vienas iš modulių, sudarančių plačią
SMK e. mokymosi programą (žr. interneto svetainę
EUROPA).
Pagal šią SMK e. mokymosi programą galima
mokytis kaip pagal išsamią programą.
Tačiau jos moduliai sukurti taip, kad būtų galima
pasirinkti vieną modulį, atitinkantį jūsų profesinės
kompetencijos poreikius.
Šie kursai buvo sukurti pagal programą „Muitinė
2020“. SMK e. mokymosi programos turinį parengė
projekto grupė, kurią sudarė muitinės veiklos
ekspertai iš nacionalinių administracijų ir privačiojo
sektoriaus, glaudžiai bendradarbiaujantys su
Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos
generaliniu direktoratu.

Kontaktinė informacija:
DG TAXUD / E3 programų ir ES mokymo
valdymas
taxud -e-learning@ec.europa.eu

