E. mokymosi programa
SMK apžvalga
Mokymo kurso dalijamoji
medžiaga
Apžvelkite, ko išmokome šiame apžvalgos modulyje.

1. Mokymosi tikslai
Baigę šį 105 minučių trukmės kursą žinosite, kas yra:
 Sąjungos muitinės kodeksas (SMK)
 SMK rinkinį sudarantys skirtingi teisės aktai: Deleguotasis aktas (DA), Įgyvendinimo
aktas (ĮA) ir Pereinamojo laikotarpio deleguotasis aktas (TDA)
 SMK sistema ir jos pagrindinės procedūros bei taisyklės
 Teigiamas SMK poveikis kasdienei muitinės pareigūnų ir ekonominės veiklos
vykdytojų veiklai
 Darbo programos įgyvendinimo trukmė

2. Kas yra SMK?
Sąjungos muitinės kodeksas (SMK):
- Padaro privalomus elektroninius sandorius.
- Suvienodina muitinės procedūras visoje ES, visų valstybių narių muitinės
administracijose
- Užtikrina elektroninį ryšį tarp muitinių, ekonominės veiklos vykdytojų ir Europos
Komisijos.
SMK papildo Deleguotasis aktas (DA) ir Įgyvendinimo aktas (ĮA).
SMK taikomas nuo 2016 m. gegužės, tačiau jo visiškas įgyvendinimas neatskiriamai susijęs su
suderinamų IT sistemų plėtojimu. Pereinamojo laikotarpio deleguotajame akte (PLDA)
aprašoma, kaip užtikrinti veiklą per šį pereinamąjį laikotarpį, kuris truks iki 2025 m.
SMK darbo programoje išdėstytas išsamus planas, kaip MASP-C pagrindu diegti elektronines
sistemas, kad būtų galima tinkamai taikyti SMK.
Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybių narių ekspertais, yra sukūrusi Veiklos
proceso modelius (VPM), kad pademonstruotų iš SMK, DA ir ĮA kylančius reikalavimus
procesui. Prieigą prie šių VPM galima gauti pateikus prašymą.
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3. SMK. Pagrindinės procedūros ir pranašumai
3.1 Muitinės procedūros ir muitinės deklaracijos
Muitinės procedūros yra tokios: išleidimas į laisvą apyvartą, specialiosios procedūros ir
eksportas.
Kai ekonominės veiklos vykdytojas nori prekėms taikyti vieną iš šių SMK procedūrų, jis
užpildo muitinės deklaraciją; taip pradedami muitinės procesai, tokie kaip muito mokesčio
skaičiavimas. Muitinės deklaracijos teikiamos elektronine forma.
SMK pranašumai muitinės pareigūnams, vykdantiems muitinės procedūras ir tvarkantiems
muitinės deklaracijas, yra tokie:
- Muitinės deklaracijos duomenų suderinimas
- Pranešimas apie pateikimą
- Užduočių delegavimas prekybininkams
SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams, vykdantiems muitinės procedūras ir
teikiantiems muitinės deklaracijas, yra tokie:
-

Pateikęs supaprastintąją muitinės deklaraciją prekybininkas gali paspartinti logistiką
Muitinio įforminimo metu galima praleisti kai kurią standartinės muitinės deklaracijos
informaciją ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus
Pateikiant standartinę deklaraciją prekes galima pateikti ekonominės veiklos vykdytojo
patalpose, naudojant jo paties elektroninę sistemą
Savęs vertinimas padeda prekybininkams nustatyti mokamą importo ir eksporto muito
sumą
Prekes įforminant per ĮDTAR reikia pateikti mažiau duomenų
Centralizuotas muitinis įforminimas ir ĮDTAR patikimiems ekonominės veiklos
vykdytojams
Muitinės deklaracijos įrašomos elektronine forma
Mažesnė administracinė našta
Spartesnis muitinis prekių įforminimas
Duomenų suderinimas
Pranešimas apie pateikimą

3.2 Prekių įvežimas ir laikinasis saugojimas
Prekių įvežimas – tai prekių įvežimas į Sąjungos muitų teritoriją.
Prekes atvežus į Sąjungos muitų teritoriją, ekonominės veiklos vykdytojas elektroninėje
įvežimo bendrojoje deklaracijoje (ĮBD) pateikia būtinąją informaciją. Ji leidžia muitinės įstaigai
atlikti elektroninę rizikos analizę saugumo ir saugos tikslais bei vykdyti bet kokią su rizika
susijusią kontrolę.
Visoms ne Sąjungos prekėms turi būti taikoma laikinojo saugojimo procedūra nuo jų
pristatymo į muitinę iki tol, kol joms bus taikoma muitinės procedūra arba kol jos bus
reeksportuotos.
Nors prekės yra laikinai saugomos, prekių turėtojui jos yra prieinamos.
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SMK pranašumai muitinės pareigūnams, kurių darbo sritis – prekių įvežimas ir laikinasis
saugojimas, yra tokie:
-

Geresnis Sąjungos išorinių sienų rizikos valdymas saugumo ir apsaugos srityje
Geresnė duomenų kokybė
Efektyvesnis bendradarbiavimas su kitomis muitinėmis atliekant rizikos analizę
Geresnė tiekimo grandinės koordinavimo kontrolė
Glaudesnis bendradarbiavimas su kitomis valdžios įstaigomis ir institucijomis,
atsakingomis už sienų kontrolę
- Prieš pakrovimą pateikiant informaciją apie oru gabenamus krovinius (PLACI)
užtikrinamas papildomas aviacijos saugumo lygmuo
- Paprastesnė stebėsena nustačius maksimalų 90 dienų laikinojo saugojimo terminą
SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams, tvarkantiems prekių įvežimo ir laikinojo
saugojimo reikalus, yra tokie:
-

Dėl daugybinio dokumentų pateikimo muitinei paprasčiau pateikti ĮBD duomenis
Galimybė pateikti visą ĮBD vienu metu arba dalimis, kurias pateikia skirtingi veikėjai
Oro transporto režimu ĮBD pateikiama anksčiau, be to, muitinei ėmusis rizikos
mažinimo priemonių pernelyg smarkiai nesutrikdoma tiekimo grandinė
Dėl pratęsto / suvienodinto maksimalaus termino supaprastėja muitinės procedūra
Leidžiama ilgesniam laikui atidėti prekių tvarkymą pagal atitinkamą muitinės
procedūrą
Leidžiama atidėti muito mokesčių mokėjimą
Paprastesnė logistika, nes prekės tvarkomos pagal laikinojo saugojimo procedūrą,
neteikiant tranzito deklaracijos

3.3 Išleidimas į laisvą apyvartą
Ne Sąjungos prekėms, kuriomis numatoma prekiauti Sąjungos rinkoje arba kurios skirtos
privačiam naudojimui ar suvartojimui Sąjungos muitų teritorijoje, taikoma išleidimo į laisvą
apyvartą muitinės procedūra.
SMK pranašumai muitinės pareigūnams, tvarkantiems išleidimo į laisvą apyvartą reikalus,
yra tokie:
- Muitinės deklaracijų teikimas elektroniniu būdu supaprastina deklaracijų tvarkymą
- Deklaracija greičiau patikrinama
SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams, tvarkantiems išleidimo į laisvą apyvartą
reikalus, yra tokie:
-

Elektroninė muitinės deklaracija sumažina administracinę naštą ir paspartina muitinės
deklaracijos pateikimo procesą
Dėl supaprastinimų, susijusių su savęs vertinimu, centralizuotu muitiniu įforminimu ir
įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus (ĮDTAR), sumažėja administracinė
našta

3.4 Privalomoji tarifinė informacija
PTI sąvoka įvesta siekiant užtikrinti vienodą muitų teisės aktų ir ypač tarifinės klasifikacijos
taikymą.
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PTI sprendimas yra ekonominės veiklos vykdytojo prašymu valstybių narių institucijų
priimamas sprendimas, suteikiantis teisinį tikrumą dėl prekių tarifinės klasifikacijos. Tarifinė
klasifikacija yra muitų, eksporto grąžinamųjų išmokų nustatymo ir bet kokių kitų muitų
mokesčių, pavyzdžiui, antidempingo muitų, taikymo pagrindas.
PTI sprendimas privalomas visoms valstybėms narėms ir jo turėtojui.
PTI sprendimai gali būti naudojami atliekant muitinės procedūras. PTI sprendimas jo turėtojui
yra privalomas, todėl jis deklaruojamas muitinės deklaracijoje.
SMK pranašumai muitinės pareigūnams PTI srityje yra tokie:
-

Gaunama daugiau stebėjimo duomenų, todėl užtikrinama geresnė centralizuota
stebėsena
- Užtikrinama geresnė galiojančių ir negaliojančių PTI kontrolė
- PTI sprendimas jo turėtojui yra privalomas
- EPTI sistema palengvina muitinės įstaigų tarpusavio konsultacijas, susijusias su PTI
leidimų išdavimu ir tolesniu jų valdymu
- Visi nacionalinių muitinės įtaigų priimti PTI sprendimai įvedami į Europos
privalomosios tarifinės informacijos duomenų bazę (EPTI sistemą)
SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams PTI srityje yra tokie:
-

Supaprastintos ir suvienodintos procedūros priimant PTI sprendimus
Teisinis tikrumas dėl tarifinės klasifikacijos
Ekonominės veiklos vykdytojams užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos
Trumpesnė PTI trukmė, todėl jie reguliariau peržiūrimi
ES muitinės prekybininkų portale, skirtame PTI, galima elektroniniu būdu tvarkyti ir
laikyti PTI prašymus ir leidimus
PTI skirtame ES muitinės prekybininkų portale naudojantis bendra ES suderintąja
sąsaja galima pateikti prašymą dėl PTI sprendimo ir tvarkyti PTI sprendimus

3.5 Prekių kilmė
Kilmė yra prekių ekonominė pilietybė. Kilmė yra dviejų rūšių – nelengvatinė ir lengvatinė. Tai,
kaip muitinė įformins importuojamas prekes, priklausys nuo jų kilmės.
Nelengvatinė kilmė naudojama produktų, kuriems taikomos įvairiausios priemonės ar
tarifinės kvotos, kilmei nustatyti.
Lengvatinė kilmė suteikia tam tikrų tarifų lengvatų prekėms, kuriomis prekiaujama tarp šalių,
sudariusių tokį susitarimą (abipusiškai), ar kai viena pusė jas suteikia savarankiškai
(vienašališkai). Pranašumai dažniausiai būna įvežimas mokant sumažintą muitą arba
nemokant jokio muito.
Visų prekių kilmė nelengvatinė, bet jeigu yra lengvatinės prekybos susitarimas, gali būti ir
lengvatinė. Tam tikra kilmė gali būti pripažinta visiškai gautiems ar perdirbtiems produktams.
Siekiant, kad muitinės įstaiga galėtų patikrinti kilmės statusą, sukurtos prekybos partnerių
šalių administracinio bendradarbiavimo procedūros.
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SMK pranašumai muitinės pareigūnams prekių kilmė srityje yra tokie:
-

Suvienodinti teisės aktai, nes į kodeksą neįtrauktos nuostatos yra įtrauktos į SMK
PKI sprendimas jo turėtojui yra privalomas
SMK didesniam skaičiui produktų nustato nelengvatinės kilmės prekių sąrašo kilmės
nustatymo taisykles ir supaprastina administracinius reikalavimus
- Kilmės nustatymą paspartina platesnis privalomų nelengvatinės prekių kilmės taisyklių
taikymas DA
- Specifinių prekių kilmę galima nustatyti įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, todėl
visose valstybėse narėse užtikrinamas vienodas ES teisės aktų taikymas
- Platesnis eksportuotojų lengvatinės kilmės atitikties deklaracijos naudojimas sumažina
muitinių darbo krūvį
SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams prekių kilmė srityje yra tokie:
-

Supaprastintos ir suvienodintos procedūros priimant PKI sprendimus
Platesnis privalomų nelengvatinės prekių kilmės taisyklių taikymas DA užtikrina teisinį
tikrumą
Nėra taisyklių dėl nelengvatinės prekių kilmės patvirtinimo formato (išskyrus tam
tikras prekes), todėl užtikrinamas didesnis lankstumas
Užtikrinamas vienodas požiūris į ekonominės veiklos vykdytojus
Ekonominės veiklos vykdytojams užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos, nes PKI jo
turėtojui yra privalomas

3.6 Muitinis įvertinimas
Muitinis įvertinimas yra procesas, kuriuo siekiama nustatyti prekių muitinę vertę. Pagal
muitinę vertę apskaičiuojamas muito mokestis (ad valorem muitas) ir PVM, taikomas
importuotoms prekėms ir prekybos statistikai tikslinti.
ES vertinimo teisės aktai grindžiami Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) Įvertinimo
susitarimo nuostatomis, kurios yra privalomos visoms PPO narėms.
Kai prekių siunta importuojama iš už ES ribų, ekonominės veiklos vykdytojas tiesiog importo
deklaracijoje pateikia muitinės įstaigai informaciją apie jos vertę. Vertės deklaracija paremta
bendruoju muitų tarifu (BMT) ir pateikiama tik tada, kai prekių vertė viršija 20 tūkst. eurų
sumą.
SMK pranašumai muitinės pareigūnams muitinio įvertinimo srityje yra tokie:
-

Nebenaudojant popierinių vertės deklaracijų (DV1) ir įtraukiant pagrindinius
įvertinimo duomenis į elektronines muitinės deklaracijas muitinis įforminimas tampa
našesnis
- Aiškesni, geriau suderinti teisės aktai, todėl mažesnė administracinė našta
- Mažiau ginčų ir dar mažesnis pavojus, kad panašiais atvejais bus priimami skirtingi
sprendimai
SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams muitinio įvertinimo srityje yra tokie:
-

Vertės deklaracijos (DV1) elementai įtraukiami tiesiai į muitinės deklaraciją
Palengvinama prekyba ir sumažinamos administracinės išlaidos pratęsiant leidimą
supaprastinti muitinės vertės nustatymą, kuris atliekamas konkrečių kriterijų pagrindu
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-

Platesnės galimybės gauti supaprastinimų, susijusių su bendrosios vertės elementais,
leidimą tuo metu, kai pateikiamos muitinės deklaracijos
Aiškumas ir tikrumas užtikrina vienodas veiklos sąlygas
Detalių muitinės deklaracijos duomenų slenkstis padidintas iki 20 tūkst. eurų

3.7 Prekių muitinis statusas
Muitinis statusas reiškia prekių statusą „Sąjungos prekės“ arba „ne Sąjungos prekės“.
Sąjungos prekės yra: a) visiškai Sąjungos muitų teritorijoje gautos prekės; b) į Sąjungos muitų
teritoriją įvežtos ir į laisvą apyvartą išleistos prekės ir c) Sąjungos muitų teritorijoje gautos ar
tik minėtas prekes naudojant pagamintos prekės.
Ne Sąjungos prekės yra visos prekės, kurios nėra Sąjungos prekės: a) nėra visiškai gautos
Sąjungos muitų teritorijoje; b) pateko į ją iš kitos šalies arba teritorijos ir nebuvo išleistos į
laisvą apyvartą ir c) neteko savo Sąjungos prekių statuso.
SMK pranašumai muitinės pareigūnams muitinio prekių statuso srityje yra tokie:
- Elektroninis PoUS palengvina ir pagerina valdymą bei kontrolę
- Mažesnė administracinė našta
SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams muitinio prekių statuso srityje yra tokie:
-

Elektroninis PoUS sumažina administracinę naštą
Tapus įgaliotuoju išdavėju taupomas laikas ir pastangos

3.8 Skola muitinei
Skola muitinei – tai asmens prievolė sumokėti importo arba eksporto muitą, kuris taikomas
konkrečioms prekėms pagal galiojančius muitų teisės aktus.
Skola muitinei gali atsirasti dėl atitikties reikalavimų laikymosi, dėl prekių į laisvą apyvartą
išleidimo, dėl laikinojo įvežimo arba dėl atitikties reikalavimų nesilaikymo.
SMK pranašumai muitinės pareigūnams skolos muitinei srityje yra tokie:
-

Supaprastintos dėl pažeidimo atsiradusios skolos muitinei taisyklės
Nustatyta pagrindinė taisyklė, pagal kurią nustatoma importo arba eksporto muito
suma
- Bet kuris asmuo, kuris pateikia informaciją, reikalingą muitinės deklaracijai parengti, ir
kuris žino arba pagrįstai turi žinoti, kad tokia informacija yra neteisinga, taip pat
laikomas skolininku ir yra atsakingas už skolą muitinei
- Skolos muitinei atsiradimas dėl teisės aktų nesilaikymo buvo konsoliduotas, o taisyklės
buvo suderintos
SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams skolos muitinei srityje yra tokie:
-

Dažniau galima ištaisyti klaidas, dėl kurių susidaro dėl pažeidimo atsiradusi skola
muitinei
Dažniau galima panaikinti skolą muitinei
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3.9 Garantija
Garantija – finansinė apsauga, skirta muitams ir kitiems mokesčiams, kurių mokėjimas yra
atidėtas. Jos reikalaujama už mokesčius, kuriuos gali tekti ar reikia sumokėti (pavyzdžiui,
išleidžiant į laisvą apyvartą).
Garantiją reikia pateikti teikiant muitinės deklaraciją dėl konkrečios muitinės procedūros.
SMK pranašumai muitinės pareigūnams garantijų srityje yra tokie:
-

Garantijos stebimos naudojant naująją centralizuotą garantijų tvarkymo sistemą
Užtikrinamas garantijų tikslumas, vienodumas ir geresnė stebėsena, nes viskas
atliekama elektroniniu būdu
SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams garantijų srityje yra tokie:
-

Privalomosios garantijos taikymo pratęsimas užtikrina vienodą požiūrį į ekonominės
veiklos vykdytojus
ĮEVVC gali teikti prašymą gauti sumažinto dydžio bendrosios garantijos leidimą
Garanto akreditavimą gali atlikti muitinė, todėl šis procesas tampa paprastesnis
Atliekant garanto akreditavimą kredito įstaigoms, finansinėms įstaigoms ir draudimo
įmonėms, nereikia muitinės įstaigos pritarimo

3.10 Specialiosios procedūros, išskyrus tranzitą
Sąjungos muitinės kodeksas (SMK) numato kelias specialiąsias procedūras, skirtas skatinti
tarptautiniam konkurencingumui ir pagerinti eksporto galimybėms.
Yra tokios SMK išskirtos keturios pagrindinės specialiųjų procedūrų kategorijos:
 tranzitas – išorinis ir vidinis tranzitas;
 saugojimas – muitinis sandėliavimas ir laisvoji zona;
 tikslinis naudojimas – laikinasis įvežimas ir galutinis vartojimas;
 perdirbimas – įvežimas ir išvežimas perdirbti.
SMK pranašumai muitinės pareigūnams specialiųjų procedūrų, išskyrus tranzitą, srityje yra
tokie:
-

Specialiųjų procedūrų supaprastinimas ir suderinimas priimant muitinės sprendimą
palengvina visų skirtingų tipų specialiųjų procedūrų valdymą
Lengviau tvarkyti ir stebėti specialiųjų procedūrų leidimus po jų suderinimo su kitais
muitinės sprendimais
Visoms prekėms, kurioms taikomos specialiosios procedūros, taikoma garantija,
užtikrinanti vienodą požiūrį visose valstybėse narėse
IT priemonės padeda tiksliai taikyti leidimus ir apdorojimo procedūras
Elektroniniu būdu paprasčiau ir tiksliau apskaičiuojama importo muitų suma
Visose valstybėse narėse užtikrinamas suderintasis požiūris Sąjungos lygmeniu
analizuojant ekonomines sąlygas
Sumažintas muitinės sandėlių tipų skaičius
Tik vieno tipo laisvoji zona
Galutinis vartojimas pripažįstamas specialiąja procedūra, todėl nuo šiol specialiąsias
procedūras reglamentuojančios horizontaliosios nuostatos taikomos ir galutiniam
vartojimui
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SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams specialiųjų procedūrų, išskyrus tranzitą,
srityje yra tokie:
-

Įprastinėms prekių tvarkymo operacijoms leidimas nereikalingas niekur
Standartinis keitimasis informacija (INF) perdirbimo procedūrų atvejų yra elektroninis
Specialiųjų procedūrų kompiuterizavimas ir automatizavimas sumažina darbo su
popieriais krūvį ir paspartina logistiką
Daugiau galimybių vykdyti veiklą išplečiant ekvivalentiškų prekių aprėptį
Didesnis teisinis tikrumas ir skaidrumas
Vienodas požiūris užtikrinamas Sąjungos lygmeniu atliekant ekonominių sąlygų
analizę

3.11 Muitinis tranzitas
Muitinis tranzitas – viena iš keturių specialiųjų procedūrų kategorijų. Tai muitinės procedūra,
naudojama siekiant palengvinti prekių judėjimą tarp dviejų vietų muitų teritorijoje, per kitą
muitų teritoriją arba tarp dviejų ar daugiau skirtingų muitų teritorijų.
Dažniausiai naudojami ir panašiausi gabenimo tranzitu būdai yra Sąjungos ir bendrojo
tranzito procedūros, kurios taikomos šiais būdais:




NCTS sistemoje – daugiausia kelių transportui.
Naudojant popierinius dokumentus geležinkelio, jūrų ir oro transportui (įgaliotiesiems
ekonominės veiklos vykdytojams).
Naudojant elektroninę krovinio deklaraciją oro ir jūros transportui (įgaliotiesiems
ekonominės veiklos vykdytojams).

SMK pranašumai muitinės pareigūnams tranzito srityje yra tokie:
- Elektroninį transporto dokumentą paprasčiau patvirtinti muitinei
- Paprasčiau patvirtinti ir kontroliuoti didesnės rizikos prekių tranzitą
SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams tranzito srityje yra tokie:
-

Elektroninės apskaitos ir supaprastintų procedūrų įvedimas sumažina administracinę
naštą
Elektroninis transporto dokumentas kaip muitinės tranzito deklaracija racionalizuoja
tranzito procedūras
Paprastesnė logistika, nes prekės tvarkomos pagal laikinojo saugojimo procedūrą,
neteikiant tranzito deklaracijos
Suderintos ir geriau suprantamos didesnės rizikos prekėms taikomos taisyklės
NKTS sistemoje didesnės rizikos prekėms (mineralinei alyvai, cigaretėms ir alkoholiui)
taikomos įprastos taisyklės, todėl supaprastėja procedūra

3.12 Eksportas
Ekonominės veiklos vykdytojams, norintiems prekes išvežti iš Sąjungos muitų teritorijos,
galimos keturios procedūros:





Eksportas
Reeksportas
Reeksportas iš laisvosios zonos ar laikinojo saugojimo vietos
Eksportas, po kurio taikoma tranzito procedūra
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SMK taip pat pasirūpina, kad palengvėtų toliau nurodyti ypatingi atvejai, susiję su eksporto ir
išvežimo formalumais: akcizo mokesčiais apmokestinamos prekės, padalyta siunta, tyrimo
procedūra ir nukrypimas nuo maršruto.
SMK pranašumai muitinės pareigūnams eksporto srityje yra tokie:
- Geras sistemos prieinamumas palengvina deklaracijų tvarkymą ir paspartina procesą
- Padalytos siuntos elektroniniu būdu tvarkomo pačioje AES
- SMK aiškiai apibrėžia „eksportą, po kurio vykdomas vidinio tranzito scenarijus“
SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams eksporto srityje yra tokie:
-

Elektroninė muitinės deklaracija sumažina administracinę naštą ir paspartina logistiką
bei muitinės deklaracijos pateikimo procesą
Supaprastintas centralizuotas įforminimas ir ĮDTAR.
Plačiau naudojamos visiškai automatinės elektroninės sistemos sumažina atviro
judėjimo atvejų skaičių

3.13 Muitinės sprendimai
SMK „sprendimą“ apibrėžia kaip muitinės įstaigos aktą, susijusį su:



muitų teisės aktais, kuriais priimamas sprendimas dėl konkretaus atvejo, ir
teisiniu poveikiu susijusiam asmeniui arba asmenims.

SMK pranašumai muitinės pareigūnams muitinės sprendimų srityje yra tokie:
-

SMK paprastai taikomas visiems muitinės sprendimams ir užpildo visas sprendimo
gyvavimo ciklo spragas (išskyrus ypatingus atvejus)
- Kartu su kompiuterizacija suderinant taisykles ir procesus tampa našesnis muitinės
sprendimų valdymas ir stebėsena
- MSS standartizuoja procesus, susijusius su prašymų priimti muitinės sprendimus
teikimu, sprendimų priėmimu ir sprendimų tvarkymu, nes prašymai ir leidimai
tvarkomi elektroniniu būdu
- Ekonominės sąlygos analizuojamos Sąjungos lygmeniu, todėl sumažėja nacionalinių
muitinės įstaigų darbo krūvis, o jų veikla tampa skaidresnė ir nuoseklesnė
- MSS palengvina muitinės įstaigų tarpusavio konsultacijas, susijusias su muitinės
sprendimų priėmimu ir tolesniu jų valdymu
SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams muitinės sprendimų srityje yra tokie:
-

Suderintos taisyklės, taikomos muitinės sprendimams
Muitinės sprendimai, priimti gavus prašymą, vykdomi atliekant 2 veiksmų procedūrą
(priimti prašymą ir priimti sprendimą)
MSS suteikia elektroninę prieigą prie visų leidimų duomenų ir galimybę nustatyti
tapatybę visoje Sąjungoje naudojant vieną bendrą sąsają (UUM ir DS)
Galimybė per muitinėje nustatytą terminą pasinaudoti teise būti išklausytam
Galimybė pasinaudoti teise pateikti apeliaciją
Ekonominės sąlygos analizuojamos Sąjungos lygmeniu, taip užtikrinant aukštesnio
laipsnio nuoseklumą

3.14 Įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas
Įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas yra ekonominės veiklos vykdytojas, laikomas
patikimu mažai rizikos keliančiu operatoriumi. Todėl jam muitinės įstaiga suteikia tam tikrų
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pranašumų kitų ekonominės veiklos vykdytojų atžvilgiu. Todėl ĮEVVS tenka mažesnė
administracinė našta ir jis gali sparčiau vykdyti logistiką.
ĮEVV įgaliojimai išduodami vadovaujantis vienodais kriterijais ir pripažįstami visose valstybėse
narėse.
SMK pranašumai muitinės pareigūnams ĮEVV savokos srityje yra tokie:
-

ĮEVV procedūros suderintos su kitais muitinės sprendimais
Integruoti ir supaprastinti ĮEVV procesai
Paprasta stebėsena ir valdymas
Dėl ĮEVV taisyklių ir procesų suderinimo (ir kartu kompiuterizacijos) muitinės
pareigūnų vykdomas valdymas ir stebėsena tampa paprastesni ir našesni
- Siekiant tenkinti saugumo ir saugos standartus keliamas aiškus reikalavimas, kad
įmonėje būtų už saugumo politiką atsakingas asmuo
SMK pranašumai ekonominės veiklos vykdytojams ĮEVV sąvokos srityje yra tokie:
-

-

Prašymo dėl ĮEVV leidimo teikimo procedūra suderinta su kitais leidimais, išduodamais
pagal muitinės sprendimus, taikant 2 veiksmų požiūrį, pagal kurį išduodamas ĮEVV
leidimas (t. y. gaunamas prašymas ir priimamas sprendimas)
ĮEVV prašymo ir leidimo procesai yra visiškai elektroniniai
ĮEVV statusas suteikiamas vadovaujantis aukštesniais standartais; taip ekonominės
veiklos vykdytojams užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos
Kai suteikiamas ĮEVVC leidimas, paprasčiau gauti prieigą prie muitinės procedūrų
supaprastinimo, o tai pastebimai sumažina administracinę naštą
ĮEVV skirtame ES muitinės prekybininkų portale naudojantis bendra ES suderintąja
sąsaja galima pateikti prašymus dėl ĮEVV ir tvarkyti prašymus ir sprendimus

Atminkite, kad tai yra greita ir patogi aktualiausios kurso informacijos santrauka.
Autentiškais laikomi tik Europos Sąjungos teisės aktai, paskelbti spausdintuose Europos
Sąjungos oficialiojo leidinio numeriuose. Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar prievolių
dėl šio mokymo.
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