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DĖL LIETUVOS MUITINĖS DARBO GERINIMO IR VEIKLOS EFEKTYVINIMO  
 

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) prieš kelis mėnesius kreipėsi į Finansų ministeriją, 
pateikdama savo narių, patyrusių ir aktyviai vykdančių muitinės procedūras ne tik Europos sąjungos 
muitų teritorijose, bet ir kitose pasaulio šalyse, įžvalgas dėl muitinės darbo organizavimo ir veiklos 
efektyvinimo.  

Pakartotinai prašome paskirti laiką ir dar kartą išsamiai aptarti verslui aktualius klausimus dėl 
muitinės darbo gerinimo bei informuoti apie Finansų ministerijos atliekamus veiksmus gerinant 
muitinės veiklą. Pažymėtina, kad aiškios vizijos neturėjimas ir toliau visą procesą palieka savieigai, 
nekuria Lietuvos muitinės kaip patikimo partnerio įvaizdžio. Pakartotinai teikiame savo nuomonę dėl 
Lietuvos muitinės veiklos gerinimo.  

 
Pirma, muitinės organizacinės struktūros tobulinimas atsisakant veikiančių teritorinių muitinių. 

Esama praktika, kai kiekviena teritorinė muitinė veikia kaip savarankiška muitinės įstaiga, dažnai 
parodo, kad skirtingai traktuojami tie patys teisės aktai ir verslui keliami skirtingi reikalavimai tiems 
patiems veiksmams atlikti. Manome, kad, naudojant šiuolaikiškus komunikacijos metodus, visas 
teritorinių muitinių funkcijas turėtų centralizuotai perimti Lietuvos muitinės departamentas. 

Antra, Muitinės konsultacinio komiteto veiklos atnaujinimas. LVK nuomone, bendromis jėgomis 
planuojama muitinės veikla, muitinės procedūrų saugumo užtikrinimas ir deklaravimo paprastumas, 
bendras valstybės institucijų ir verslo asociacijų deleguotų asmenų darbas užtikrintų efektyvų ir 
kokybišką visos muitinės sistemos veikimą.  

Trečia, neatitinkančių teisės aktų reikalavimų procedūrų peržiūrėjimas, siekiant taikyti 
proporcingas ir adekvačias sankcijas už padarytus nusižengimus. Paminėtina, kad ekonominiams 
operatoriams ginčijant šias nuobaudas teismuose, dažniausiai bylas laimi verslas. 

Ketvirta, patikimumo vertinimo metodai. Muitinės procedūrų vykdytojams taikoma eilė 
supaprastinimų, kurie galioja tik įmonėms, atitinkančioms patikimų įmonių kriterijus 
(„nepadariusioms kartotinių muitinės procedūrų pažeidimų“). Siūlome sprendžiant patikimumą 
vertinti įmonės vykdomų muitinės procedūrų skaičių, nes vienos įmonės per metus padaro tiek, kiek 
kitos per dieną, todėl šioje situacijoje negali būti taikoma „one size fits all“ prieiga. 
 

Prašome išnagrinėti LVK narių pateiktus pasiūlymus ir informuoti apie susitikimo laiką. 
Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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