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Programa „Muitinė“ remiamas elektroninis muitinių visoje Europoje susietumas ir jų susietumas vietoje. Ja stiprinamas bendrosios rinkos, kurioje prekės gali laisvai judėti, vientisumas ir apsaugomi Sąjungos ir jos valstybių narių
finansiniai bei ekonominiai interesai. Iš muito mokesčių surenkama daugiau kaip 20 mlrd. EUR, arba 15 proc.
ES biudžeto.

950 MLN. EUR TAM, KAD ES MUITINĖS BŪTŲ SUSIETOSIR
GERIAU TARNAUTŲ PILIEČIAMS IR VERSLUI
Mažiau kaip 0,1 proc. bendro 2021–2027 m. paketo

Štai kaip toliau plėtosime savo veiklą, siekdami pagerinti muitinių bendradarbiavimą ES:

MODERNI IR NOVATORIŠKA MUITŲ
SĄJUNGA, KURIOJE GERINAMOS PREKYBOS SĄLYGOS

Bus stiprinami muitinių administracijų gebėjimai, kad jos galėtų prisitaikyti prie augančios prekybos ir naujų
ekonominių ir darbo modelių (elektroninės prekybos, blokų grandinės
(angl. „blockchain“) ir t. t.).
•

Šiuo metu yra daugiau kaip
40 Europos IT sistemų, kuriomis
naudojasi įmonės ir nacionalinės muitinės (2 140 muitinės
įstaigų).

•

Pristatome naujos kartos rizikos
valdymo sistemas.

•

Prekybos augimas priklauso
nuo greito prekių įforminimo,
kartu išlaikant tinkamą kontrolę.
2017 m. muitinėse sutvarkyta
331 mln. deklaracijų, arba 10
deklaracijų per sekundę.

GLAUDESNIS BENDRADARBIAVIMAS
VIETOJE

Glaudesniu bendradarbiavimu ir
mokymais dar daugiau remsime
muitines.
•

•

•

Visoje ES darbą pradės ekspertų grupės (pvz. prie sausumos
sienų, laboratorijose).
Mokymai, kuriais siekiama modernizuoti muitų sąjungą: nuo
2014 m. mokymuose dalyvavo
828 000 muitinių darbuotojų.

ES IR JOS PILIEČIŲ
APSAUGA

Bus geriau valdoma rizika, siekiant
apsaugoti finansinius ES interesus
ir reaguoti į saugumui kylančias
grėsmes ir tarpvalstybinį nusikalstamumą.
•

Surenkant muitus (kurie 2017
m. sudarė 20,3 mlrd. EUR, t.
y.15,8 proc. ES biudžeto) bus
prisidedama prie ES biudžeto.

•

Siekdami aptikti neteisėtų
prekių srautus ir užkirsti jiems
kelią, pagerinsime nacionalinių
muitinių administracijų informacijos ir duomenų mainus.

•

Muitinių patikrinimai taps dar
tikslingesni. 2017 m. ES
sulaikyta daugiau kaip 2,7
mln. vienetų šaudmenų ir
188 000 vienetų sprogmenų.

Toliau tobulinsime muitinių
darbuotojams skirtus bendrus
kompetencijos standartus.

