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Europos Sąjungos oficialusis leidinys
PRISIJUNGIMO PROTOKOLAS

prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo
atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą
BELGIJOS KARALYSTĖ,
BULGARIJOS RESPUBLIKA,
ČEKIJOS RESPUBLIKA,
DANIJOS KARALYSTĖ,
VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,
ESTIJOS RESPUBLIKA,
AIRIJA,
GRAIKIJOS RESPUBLIKA,
ISPANIJOS KARALYSTĖ,
PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,
KROATIJOS RESPUBLIKA,
ITALIJOS RESPUBLIKA,
KIPRO RESPUBLIKA,
LATVIJOS RESPUBLIKA,
LIETUVOS RESPUBLIKA,
LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,
VENGRIJA,
MALTOS RESPUBLIKA,
NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,
AUSTRIJOS RESPUBLIKA,
LENKIJOS RESPUBLIKA,
PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,
RUMUNIJA,
SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,
SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,
SUOMIJOS RESPUBLIKA,
ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,
JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,
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Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Susitariančiosios Šalys (toliau – Europos Sąjungos
valstybės narės),
bei
EUROPOS SĄJUNGA

ir
KOLUMBIJOS RESPUBLIKA (toliau – Kolumbija),
PERU RESPUBLIKA (toliau – Peru)

ir
EKVADORO RESPUBLIKA (toliau – Ekvadoras),

(toliau taip pat – Susitarimą pasirašiusios Andų šalys),
KADANGI Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (toliau – Susitarimas)

pasirašytas Briuselyje 2012 m. birželio 26 d. ir pagal jo 330 straipsnį tam tikros Susitarimo nuostatos Europos Sąjungai
ir Peru taikomos nuo 2013 m. kovo 1 d., o Europos Sąjungai ir Kolumbijai – nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.;
KADANGI Sutartis dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą pasirašyta Briuselyje 2011 m. gruodžio 9 d. ir

įsigaliojo 2013 m. liepos 1 d.,
KADANGI Europos Sąjunga, Kolumbija ir Peru 2015 m. birželio 30 d. Briuselyje pasirašė Susitarimo papildomą

protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (toliau – Papildomas protokolas);
KADANGI Susitarimo 6 straipsnyje nurodyta, kad Susitarime Šalis – Europos Sąjunga arba jos valstybės narės, arba

Europos Sąjunga bei jos valstybės narės pagal savo atitinkamas kompetencijos sritis, nustatytas Europos Sąjungos
sutartyje ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ES šalis), arba kiekviena iš Susitarimą pasirašiusių Andų
šalių;
KADANGI Susitarimo 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Susitarimo nuostatos taikomos dvišaliams kiekvienos pavienės

Susitarimą pasirašiusios Andų šalies ir ES šalies santykiams prekybos ir ekonomikos srityje, o ne Susitarimą pasirašiusių
Andų šalių tarpusavio prekybos ir ekonomikos santykiams;
KADANGI Susitarimo 329 straipsnyje nustatytos kitų Andų bendrijos šalių narių prisijungimo prie Susitarimo nuostatos;
KADANGI Europos Sąjunga ir Ekvadoras 2014 m. liepos 17 d. pabaigė derybas;
KADANGI 2014 m. rugsėjo 5 d. pagal Susitarimą įsteigtam Prekybos komitetui buvo pranešta apie derybų baigimą tarp

Europos Sąjungos ir Ekvadoro;
KADANGI Ekvadoro prisijungimas prie Susitarimo turi įsigalioti sudarant Prisijungimo protokolą;
KADANGI dėl Ekvadoro prisijungimo prie Papildomo protokolo to Papildomo protokolo nuostatos turėtų būti įtrauktos į

šio Protokolo nuostatas;
KADANGI šio Protokolo tekstą patvirtino pagal Susitarimą įsteigtas Prekybos komitetas, laikydamasis Susitarimo 329

straipsnio 4 dalyje numatytų procedūrų ir reikalavimų;
KADANGI Šalys susitarė atsižvelgti į Ekvadoro prisijungimą prie Susitarimo sudarydamos šį Protokolą,
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SUSITARĖ:

I SKIRSNIS
SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS

1 straipsnis
Ekvadoras tampa Susitarimo, įskaitant jo dalinius pakeitimus, nustatytus Papildomame protokole, Šalimi.

II SKIRSNIS
SUSITARIMO NUOSTATOS

2 straipsnis
Susitarimo pavadinimas, Susitarimą pasirašiusiųjų Andų šalių sąrašas, vienuoliktoji konstatuojamoji dalis ir 9, 11, 12,
13, 30, 41, 46, 48, 54, 57, 70, 78, 113, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 139, 142, 154, 167, 170, 202, 231, 232,
258, 278, 304 ir 324 straipsniai iš dalies keičiami pagal šio Protokolo I priedą.

III SKIRSNIS
MUITŲ TARIFŲ PANAIKINIMO SĄRAŠAI

3 straipsnis
1.

Susitarimo I priedo 1 priedėlio B skirsnis papildomas tekstu, pateiktu šio Protokolo II priede.

2.
Po Susitarimo I priedo sąrašo „ES šalies muitų tarifų panaikinimo sąrašas Peru kilmės prekėms“ įterpiamas šio
Protokolo III priede pateiktas tekstas.

4 straipsnis
1.

Susitarimo I priedo 1 priedėlis papildomas tekstu, pateiktu šio Protokolo IV priede.

2.
Po Susitarimo I priede pateikto sąrašo „Peru muitų tarifų, taikomų Europos Sąjungos kilmės prekėms, panaikinimo
sąrašas“ papildomas šio Protokolo V priede pateiktu tekstu.

5 straipsnis
Susitarimo I priedo 2 priedėlio A skirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:
„KOLUMBIJA IR EKVADORAS“.

IV SKIRSNIS
KILMĖS TAISYKLĖS

6 straipsnis
Susitarimo II priedas iš dalies pakeičiamas šio Protokolo VI priedu.
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V SKIRSNIS
ŽEMĖS ŪKIO APSAUGOS PRIEMONĖS

7 straipsnis
Susitarimo IV priedas papildomas tekstu, kaip nustatyta šio Protokolo VII priede.

VI SKIRSNIS
SANITARIJOS IR FITOSANITARIJOS PRIEMONĖS

8 straipsnis
Susitarimo VI priedo 1 priedėlis pakeičiamas šio Protokolo VIII priedu.

9 straipsnis
Susitarimo VI priedo 4 priedėlio „A. Kontaktiniai centrai“ ir „B. Nemokamos interneto svetainės“ punktai papildomi šiais
Ekvadoro kontaktiniais centrais ir svetainėmis:
A. Kontaktiniai centrai
„Ekvadoras
Instituto Nacional de Pesca (INP)
Pašto adresas: Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil – Ecuador (Ekvadoras)
Tel.: +593-4 241-6042, 4 240 2304
El. paštas direccion_inp@institutopesca.gob.ec
Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)
Pašto adresas: La Razón 280 y El Comercio, Edificio San Francisco, Quito – Ecuador (Ekvadoras)
Tel.: +593-2-2921552, 2 226 3445
El. paštas: registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec,
medicamentos@controlsanitario.gob.ec

registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec,

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)
Pašto adresas: Av. De los Shyris No 34-152 y Holanda, Quito – Ecuador (Ekvadoras)
Tel.: +593-2-393-5460
El. paštas direccion.msf@comercioexterior.gob.ec“;
B. Nemokamos interneto svetainės
„Ekvadoras
www.agrocalidad.gob.ec
www.institutopesca.gob.ec
www.controlsanitario.gob.ec
www.comercioexterior.gob.ec“.

registro.
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VII SKIRSNIS
PREKYBA PASLAUGOMIS, ĮSISTEIGIMO TEISĖ IR ELEKTRONINĖ PREKYBA

10 straipsnis
Susitarimo VII priedo B skirsnis pakeičiamas šio Protokolo IX priede nustatytu tekstu.

11 straipsnis
Susitarimo VII priedo D skirsnis papildomas šio Protokolo X priede nustatytu tekstu.

12 straipsnis
Susitarimo VIII priedo B skirsnis pakeičiamas šio Protokolo XI priede nustatytu tekstu.

13 straipsnis
Susitarimo VIII priedas papildomas tekstu, nustatytu šio Protokolo XII priede.

14 straipsnis
Susitarimo IX priedo 1 priedėlio B skirsnis pakeičiamas šio Protokolo XIII priede nustatytu tekstu.

15 straipsnis
Susitarimo IX priedo 1 priedėlis papildomas tekstu, nustatytu šio Protokolo XIV priede.

16 straipsnis
Susitarimo IX priedo 2 priedėlio B skirsnis pakeičiamas tekstu, nustatytu šio Protokolo XV priede.

17 straipsnis
Susitarimo IX priedo 2 priedėlis papildomas tekstu, nustatytu šio Protokolo XVI priede.

18 straipsnis
Susitarimo X priedas papildomas šiuo Ekvadorui skirtu įrašu:
„EKVADORAS

Ministerio de Comercio Exterior
Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda
Edificio Shyris Center
Quito, Ecuador (Ekvadoras)
El. paštas: direccion.servicios@comercioexterior.gob.ec“.
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19 straipsnis

Po Susitarimo XI priedo įrašomas XIa priedas, kuris pateikiamas šio Protokolo XVII priede nustatytame tekste.

VIII SKIRSNIS
VIEŠIEJI PIRKIMAI

20 straipsnis
Susitarimo XII priedo 1 priedėlio B skirsnis pakeičiamas šio Protokolo XVIII priede nustatytu tekstu.

21 straipsnis
Susitarimo XII priedo 1 priedėlis papildomas tekstu, nustatytu šio Protokolo XIX priede.

22 straipsnis
Susitarimo XII priedo 2 priedėlis papildomas šiuo tekstu:
„4. Ekvadoras
Ekvadoro viešųjų pirkimų portalas http://www.compraspublicas.gob.ec“.

23 straipsnis
Susitarimo XII priedo 3 priedėlis papildomas šiuo tekstu:
„4. Ekvadoras
Ekvadoro viešųjų pirkimų portalas http://www.compraspublicas.gob.ec“.

IX SKIRSNIS
GEOGRAFINĖS NUORODOS

24 straipsnis
Susitarimo XIII priedo 1 priedėlis papildomas šiuo tekstu:
„d) Ekvadoro žemės ūkio ir maisto produktų, vynų, spiritinių gėrimų ir aromatintų vynų geografinės nuorodos
Geografinė nuoroda

Produktas

Cacao Arriba

Kakava“.
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25 straipsnis
Susitarimo XIII priedo 2 priedėlis papildomas šiuo tekstu:
„c) Ekvadoro produktų, išskyrus žemės ūkio ir maisto produktus, vynus, spiritinius gėrimus ir aromatintus vynus,
geografinės nuorodos

Geografinė nuoroda

Produkto aprašymas

Montecristi

Rankų darbo dirbiniai. Skrybėlės iš palminės karliudo
vikos pluošto“.

X SKIRSNIS
BENDROS DEKLARACIJOS

26 straipsnis
Po Kolumbijos, Peru ir ES šalies bendrų deklaracijų sąrašo įterpiamos Ekvadoro ir ES šalies bendros deklaracijos,
pateikiamos šio Protokolo XX priede.

XI SKIRSNIS
BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27 straipsnis
1.
Šį Protokolą sudaro ES šalis ir kiekviena atskira iš Susitarimą pasirašiusių Andų šalių, laikydamosi atitinkamų savo
vidaus procedūrų.
2.
ES šalis ir kiekviena atskira iš Susitarimą pasirašiusių Andų šalių raštu praneša Šalims ir 5 dalyje nurodytam
depozitarui apie šiam Protokolui įsigalioti reikalingų savo vidaus procedūrų užbaigimą.
3.
Šis Protokolas tarp ES šalies ir kiekvienos atskiros iš Susitarimą pasirašiusių Andų šalių įsigalioja pirmąją mėnesio,
einančio po to, kai depozitaras gauna paskutinius ES šalies ir atitinkamos Susitarimą pasirašiusios Andų šalies
pranešimus, nurodytus 2 dalyje, dieną.
4.
Neatsižvelgdamos į 3 dalį Šalys susitaria, kad šį Protokolą galima taikyti laikinai kol bus baigtos ES šalies vidaus
procedūros, reikalingos šiam jam įsigalioti. Šis Protokolas tarp ES šalies ir kiekvienos atskiros iš Susitarimą pasirašiusių
Andų šalių pradedamas laikinai taikyti pirmąją dieną mėnesio, einančio po to, kai depozitaras gavo:
a) ES šalies pranešimą apie procedūrų, reikalingų tam tikslui, užbaigimą; ir
b) kiekvienos atskiros iš Susitarimą pasirašiusių Andų šalių ratifikavimo dokumentą, laikantis jų procedūrų ir taikytinų
teisės aktų.
5.

Pranešimai siunčiami Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui, kuris yra šio Protokolo depozitaras.

6.
Jei pagal 4 dalį Šalys taiko Susitarimo nuostatą prieš įsigaliojant šiam Protokolui, bet kuri nuoroda tokioje
nuostatoje į šio Protokolo įsigaliojimo dieną laikoma nuoroda į dieną, nuo kurios Šalys susitaria taikyti tą nuostatą pagal
4 dalį.
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28 straipsnis
Šis Protokolas sudarytas keturiais egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių,
lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių
kalbomis; kiekvienas iš šių tekstų yra vienodai autentiškas.
29 straipsnis
Šis Protokolas yra neatskiriama Susitarimo dalis.
Protokolo priedai yra neatskiriama jo dalis.
TAI PATVIRTINDAMI šį Protokolą pasirašė toliau nurodyti tinkamai įgaliotieji atstovai.

Съставено в Брюксел на единадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el once de noviembre de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne jedenáctého listopadu dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den ellevte november to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am elften November zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the eleventh day of November in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le onze novembre deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog studenoga godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì undici novembre duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada vienpadsmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų lapkričio vienuoliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év november havának tizenegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, elf november tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego listopada roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em onze de novembro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la unsprezece noiembrie două mii șaisprezece.
V Bruseli jedenásteho novembra dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne enajstega novembra leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den elfte november år tjugohundrasexton.
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Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland
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Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku
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Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről
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Għar-Reppubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
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Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Por la República de Colombia

Por la República del Perú

Por la República del Ecuador

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
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I PRIEDAS

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos, bei Peru prekybos susitarimas iš dalies keičiamas taip:
1. Pavadinimas pakeičiamas taip:
„Europos sąjungos bei jos valstybių narių ir kolumbijos, peru bei ekvadoro

PREKYBOS SUSITARIMAS“;
2. Susitarimą pasirašiusių Andų šalių sąrašas pakeičiamas taip:
„KOLUMBIJOS RESPUBLIKA (toliau – Kolumbija),
PERU RESPUBLIKA (toliau – Peru)

ir
EKVADORO RESPUBLIKA (toliau – Ekvadoras)

(toliau – Susitarimą pasirašiusios Andų šalys),“;
3. vienuolikta konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:
„ATSIŽVELGDAMOS į Andų šalių tarpusavio, taip pat Susitarimą pasirašiusių Andų šalių ir Europos Sąjungos bei jos
valstybių narių ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus;“;
4. 9 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Kolumbijos bei Peru teritorijoms“ pakeičiami žodžiais „Kolumbijos, Peru ir Ekvadoro
teritorijoms“;
5. 11 straipsnio penkta įtrauka pakeičiama taip:
„— Asmuo – fizinis (3a) arba juridinis asmuo.
(3a) Ekvadoro teisėje „fizinis asmuo“ („persona física“) vadinamas „fiziniu asmeniu“ („persona natural“).“;
6. 12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Prekybos komiteto posėdžiai vyksta paeiliui Bogotoje, Briuselyje, Limoje ir Kite, nebent Šalys susitaria kitaip.
Prekybos komiteto posėdžiams Šalys pirmininkauja paeiliui po vienus metus.“;
7. 13 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Prekybos komitetas gali analizuoti šio Susitarimo poveikį Šalių (4a) labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms
įmonėms (toliau – labai mažos įmonės ir MVĮ), įskaitant bet kokią jų gaunamą naudą.
(4a) Ekvadoro atveju į analizę gali būti įtraukiamas poveikis Actores de la Economía Popular y Solidaria (AEPYS).“;
8. 30 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:
„a) Kolumbija ir Ekvadoras gali taikyti Andų kainų kategorijų sistemą, nustatytą Andų bendrijos Sprendimu Nr. 371
ir jo pakeitimais, arba tame sprendime numatytas kitas žemės ūkio prekių sistemas;“;
9. 41 straipsnis pakeičiamas taip:
„41 STRAIPSNIS
Tyrimą atliekančios institucijos
Šiame skirsnyje tyrimą atliekanti institucija:
a) Kolumbijos atveju – Prekybos, pramonės ir turizmo ministerija arba jos veiklos tęsėjas;
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b) Peru atveju – Nacionalinis konkurencijos gynimo ir intelektinės nuosavybės apsaugos institutas arba jo veiklos
tęsėjas;
c) Ekvadoro atveju – Užsienio prekybos ministerija arba jos veiklos tęsėjas ir
d) ES šalies atveju – Europos Komisija.“;
10. 46 straipsnis pakeičiamas taip:
„46 STRAIPSNIS
Tyrimą atliekanti institucija
Šiame skirsnyje tyrimą atliekanti institucija:
a) Kolumbijos atveju – Prekybos, pramonės ir turizmo ministerija arba jos veiklos tęsėjas;
b) Peru atveju – Nacionalinis konkurencijos gynimo ir intelektinės nuosavybės apsaugos institutas;
c) Ekvadoro atveju – Užsienio prekybos ministerija arba jos veiklos tęsėjas ir
d) ES šalies atveju – Europos Komisija.“;
11. 48 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Neatsižvelgiant į 2 skirsnį (Daugiašalės apsaugos priemonės), jei pagal šį Susitarimą taikant lengvatas vienos
Šalies kilmės produktai yra importuojami į kitos Šalies teritoriją tokiais didesniais kiekiais, matuojant absoliučiais
dydžiais arba santykinai palyginus su vidaus gamybos apimtimi, ir tokiomis sąlygomis, kad sukelia ar gali sukelti
didelę žalą panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų vidaus gamintojams (9a), importuojanti Šalis gali
nustatyti atitinkamas priemones, laikydamasi šiame skirsnyje išdėstytų sąlygų ir tvarkos.
(9a) Šiame straipsnyje, kalbant apie Ekvadorą, didelė žala vidaus gamintojams ar didelės žalos vidaus gamintojams
grėsmė taip pat suprantama kaip didelė žala naujai pramonei ar didelės žalos naujai pramonei grėsmė.“;
12. Susitarimo 54 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Jei po 1 dalyje nurodytų konsultacijų nesusitariama dėl kompensacijos per 30 dienų nuo siūlymo
konsultuotis ir importuojančioji Šalis nusprendžia pratęsti apsaugos priemonę, Šalis, kurios produktams taikoma
apsaugos priemonė, gali sustabdyti atitinkamų lengvatų taikymą Šalies, kuri pratęsia priemonę, prekybai (10a).
(10a) Ekvadoro atveju kompensacija, teikiama lengvatomis arba atitinkamų lengvatų sustabdymu, taikoma tik praėjus
trejiems metams nuo dvišalės apsaugos priemonės taikymo pradžios.“;
13. 57 straipsnis pakeičiamas taip:
„57 STRAIPSNIS
Kompetentinga institucija
Šiame skirsnyje kompetentinga institucija yra:
a) Kolumbijos atveju – Prekybos, pramonės ir turizmo ministerija arba jos veiklos tęsėjas;
b) Peru atveju – Užsienio prekybos ir turizmo ministerija arba jos veiklos tęsėjas;
c) Ekvadoro atveju – Užsienio prekybos ministerija arba jos veiklos tęsėjas ir
d) ES šalies atveju – Europos Komisija.“;
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14. 70 straipsnis pakeičiamas taip:
„70 STRAIPSNIS
Įgyvendinimas
1.
59 straipsnio 2 dalies f punkto ir 60 straipsnio nuostatos taikomos Peru praėjus dvejiems metams nuo šio
Susitarimo įsigaliojimo.
2.
60 straipsnio, išskyrus išankstinius nutarimus dėl tarifų klasifikacijos, ir 62 straipsnio nuostatos taikomos
Ekvadorui praėjus dvejiems metams nuo Prisijungimo protokolo prie šio Susitarimo, atsižvelgiant į Ekvadoro
prisijungimą, įsigaliojimo.“;
15. 78 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:
„a) dėl tiekėjo atitikties deklaracijos pripažinimo (11a);
(11a) Ekvadoras pripažįsta tiekėjo savideklaraciją, kad produktas atitinka Europos Sąjungos techninius reglamentus,
kaip pakankamą atitikties Ekvadoro techniniams reglamentams įrodymą. Ši pripažinimo forma galioja tol, kol
ES šalis ir Ekvadoras Prekybos komitete susitars dėl ją pakeisiančios alternatyvos.“;
16. 113 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„3a.
Sektoriuose, dėl kurių Ekvadoras prisiėmė VII priede (Įsipareigojimų dėl įsisteigimo teisės sąrašas) išvardytus
patekimo į rinką įsipareigojimus, laikydamasis tame priede nustatytų sąlygų ir išlygų, Ekvadoras, visų pirma kalbant
apie visas įsisteigimui įtakos turinčias priemones, taiko ES šalies įmonėms ir investuotojams ne mažiau palankų
režimą nei panašioms savo įmonėms ir investuotojams.“;
17. 120 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„3a.
Sektoriuose, dėl kurių Ekvadoras prisiėmė VIII priede (Įsipareigojimų dėl tarpvalstybinio paslaugų teikimo
sąrašas) išvardytus patekimo į rinką įsipareigojimus, laikydamasis tame priede nustatytų sąlygų ir išlygų, Ekvadoras,
visų pirma kalbant apie visas tarpvalstybiniam paslaugų teikimui įtakos turinčias priemones, taiko ES šalies
paslaugoms ir paslaugų teikėjams ne mažiau palankų režimą nei panašioms savo paslaugoms ir paslaugų
teikėjams.“;
18. 123 straipsnio šeštos įtraukos b punktas pakeičiamas taip:
„b) „specialistai“ – juridiniame asmenyje dirbantys asmenys, turintys reikiamų žinių, susijusių su įmonės gamyba,
tyrimams naudojama įranga, technologijomis, procesais, procedūromis ar valdymu. Vertinant tokias žinias,
atsižvelgiama ne tik į konkrečiai įmonei būdingas žinias, bet ir į tai, ar asmuo turi atitinkamą aukštą kvalifi
kaciją, susijusią su specifinių techninių žinių reikalaujančiu darbu ar verslu, įskaitant priklausymą akredituotai
profesijai (33a);
(33a) ES šalis pripažįsta, kad Ekvadore neprivaloma priklausyti akredituotai profesijai.“;
19. 124 straipsnio 1 dalyje (35) išnašos tekstas pakeičiamas taip:
„(35) Kolumbijoje ir Ekvadore įmonių perkeliamasis personalas gali būti ne ilgiau nei dvejus metus, šis laikotarpis
gali būti pratęstas dar vieniems metams. Peru ilgiausia darbo sutarties trukmė – treji metai. Tačiau įmonių
perkeliamasis personalas gali būti iki vienų metų, šis laikotarpis gali būti atnaujinamas, jei išlieka sąlygos,
kuriomis remiantis buvo suteiktas leidimas.“;
20. 126 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„3a.
Ekvadoras ir ES šalis leidžia, atsižvelgiant į 4 dalyje ir IX priedo (Išlygos dėl laikino fizinių asmenų buvimo
verslo reikalais) 2 priedėlyje nurodytas sąlygas, kad ES šalies ir Ekvadoro sutartinių paslaugų teikėjai per atvykusius
fizinius asmenis teiktų paslaugas jų teritorijoje šiuose sektoriuose:
a) teisinių konsultacijų paslaugų, susijusių su viešąja tarptautine teise ir užsienio teise; ES šalies atveju ES teisė
nelaikoma viešąja tarptautine teise arba užsienio teise;
b) apskaitos ir buhalterijos paslaugų;
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c) architektūros paslaugų;
d) miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugų;
e) inžinerijos paslaugų;
f)

kompleksinių inžinerinių paslaugų;

g) medicinos (įskaitant psichologus) ir odontologijos paslaugų;
h) veterinarijos paslaugų;
i)

kompiuterinių ir susijusių paslaugų;

j)

rinkotyros ir viešosios nuomonės tyrimų;

k) valdymo konsultacijų paslaugų;
l)

su valdymo konsultacijomis susijusių paslaugų;

m) projektavimo paslaugų;
n) cheminės inžinerijos, farmacijos ir fotochemijos;
o) kosmetikos technologijų paslaugų;
p) automobilių sektoriaus specializuotų technologijų, inžinerijos, rinkodaros ir pardavimo paslaugų;
q) mados pramonei skirtos tekstilės, drabužių, avalynės ir aksesuarų komercinio dizaino paslaugų ir rinkodaros, ir
r) įrangos priežiūros ir remonto, įskaitant transporto įrangą, paslaugų (ypač paslaugų, teikiamų pagal sutartį po
pardavimo arba nuomos).“;
21. 127 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„3a.
Ekvadoras ir ES šalis leidžia, atsižvelgdami į 4 dalyje ir IX priedo (Išlygos dėl laikino fizinių asmenų buvimo
verslo reikalais) 2 priedėlyje nurodytas sąlygas, kad ES šalies ir Ekvadoro nepriklausomi specialistai per atvykusius
fizinius asmenis teiktų paslaugas jų teritorijoje šiuose sektoriuose:
a) teisinių konsultacijų paslaugų, susijusių su viešąja tarptautine teise ir užsienio teise (ES šalies atveju ES teisė
nelaikoma viešąja tarptautine teise arba užsienio teise);
b) architektūros paslaugų;
c) inžinerijos paslaugų;
d) kompleksinių inžinerinių paslaugų;
e) kompiuterinių ir susijusių paslaugų;
f) rinkotyros ir viešosios nuomonės tyrimų;
g) valdymo konsultacijų paslaugų;
h) su valdymo konsultacijomis susijusių paslaugų; ir
i) automobilių sektoriaus specializuotų technologijų, inžinerijos, rinkodaros ir pardavimo paslaugų.“;
22. 128 straipsnio 1 dalyje (39) išnašos tekstas pakeičiamas taip:
„(39) c ir d punktuose išvardytos veiklos rūšys galioja tik tarp Kolumbijos ir ES šalies bei Ekvadoro ir ES šalies
atitinkamai.“;
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23. 137 straipsnio 1 dalyje (41) išnašos tekstas pakeičiamas taip:
„(41) Kolumbijoje valstybinis pašto operatorius arba koncesininkas yra juridinis asmuo, kuris pagal koncesijos
sutartį teikia universaliąsias pašto paslaugas. Kitoms pašto paslaugoms taikomas paspartinto licencijų išdavimo
režimas, kurį administruoja Informacijos ir ryšių technologijų ministerija. Peru paskirtasis pašto operatorius
yra juridinis asmuo, kuris pagal įstatymu suteiktą koncesiją ir be jokių išimtinių teisių yra įsipareigojęs teikti
pašto paslaugas visoje šalyje. Kitoms pašto paslaugoms taikomas leidimų režimas, kurį suteikia Transporto ir
ryšių ministerija. Ekvadoro oficialusis valstybinis pašto operatorius teikia universaliąsias pašto paslaugas visoje
šalyje pagal įstatymu suteiktą licenciją ir be jokių išimtinių teisių. Kitoms pašto paslaugoms taikomas leidimų
registravimo režimas, kurį administruoja Nacionalinė pašto tarnyba.“;
24. 139 straipsnis pakeičiamas taip:

„139 STRAIPSNIS
Taikymo sritis
Šiame skirsnyje pateikiami reguliavimo sistemos principai, taikomi visoms telekomunikacijų paslaugoms, išskyrus
transliavimą ( (43)), dėl kurių įsipareigota pagal 2 skyrių (Įsisteigimo teisė), 3 skyrių (Tarpvalstybinis paslaugų
teikimas) ir 4 skyrių (Laikinas fizinių asmenų buvimas verslo reikalais) (44) (45) (45a).
(43) Transliavimas apibrėžiamas kaip nepertraukiama perdavimo grandinė, reikalinga TV ir radijo programos
signalams perduoti visuomenei, tačiau neapima atitinkamų sąsajų tarp operatorių.
(44) ES šalies ir Peru santykiuose šis skirsnis taikomas tik toms visuomenei teikiamoms telekomunikacijų
paslaugoms, kurios apima kliento pateiktos informacijos perdavimą realiu laiku iš vieno taško į kitą nekeičiant
kliento pateiktos informacijos formos ar turinio.
(45) ES šalies ir Kolumbijos santykiuose šis skirsnis taip pat taikomas tik pridėtinės vertės telekomunikacijų
paslaugoms. Dėl didesnio aiškumo, šiame skirsnyje ir VII priede (Įsipareigojimų dėl įsisteigimo teisės sąrašas) bei
VIII priede (Įsipareigojimų dėl tarpvalstybinio paslaugų teikimo sąrašas) Kolumbijos ir ES šalies atžvilgiu
„pridėtinės vertės telekomunikacijų paslaugos“ – telekomunikacijų paslaugos, už kurias teikėjai suteikia
pridėtinės vertės kliento informacijai, patobulindami jos formą arba turinį arba teikia jos saugojimo ir paieškos
paslaugas.
(45a) ES šalis ir Ekvadoras tarpusavyje šį skirsnį taip pat taiko pridėtinės vertės telekomunikacijų paslaugoms. Dėl
didesnio aiškumo šiame skirsnyje ir VII priede (Įsipareigojimų dėl įsisteigimo teisės sąrašas) bei VIII priede
(Įsipareigojimų dėl tarpvalstybinio paslaugų teikimo sąrašas) Ekvadoro ir ES šalies atžvilgiu „pridėtinės vertės
telekomunikacijų paslaugos“ – tai telekomunikacijų paslaugos, kurioms jų teikėjai suteikia pridėtinės vertės, nes
patobulina kliento informacijos formą arba turinį arba teikia jos saugojimo ir paieškos paslaugas.“;
25. 142 straipsnyje (49) išnašos tekstas pakeičiamas taip:
„(49) Nedarant poveikio Šalių nacionalinės teisės aktams, šis straipsnis nėra įsipareigojimų, kuriuos Peru ir ES šalis
prisiėmė viena kitos atžvilgiu pagal šį Susitarimą, dalis. Atitinkamai Kolumbijos ir ES Šalies bei Ekvadoro ir ES
šalies atveju šis straipsnis taikomas tik toms telekomunikacijų paslaugoms, kurios apima kliento pateiktos
informacijos perdavimą realiu laiku iš vieno taško į kitą, nekeičiant kliento pateiktos informacijos formos ar
turinio.“;
26. 154 straipsnio 1 dalyje įžanginis tekstas pakeičiamas taip:
„Neatsižvelgdama į kitas šios antraštinės dalies ar V antraštinės dalies (Einamieji mokėjimai ir kapitalo judėjimas)
nuostatas, Šalis dėl rizikos ribojimo priežasčių (52a) gali nustatyti arba toliau taikyti tokias priemones:
(52a) Terminas „rizikos ribojimo priežastys“ gali apimti individualių finansinių paslaugų teikėjų saugumo, skaidrumo,
vientisumo arba finansinės atsakomybės užtikrinimą.“;
27. 167 straipsnio 1 dalies e punkte (55) išnašos tekstas pakeičiamas taip:
„(55) Dėl didesnio aiškumo, Peru ir Ekvadoro atveju priemonių, užkertančių kelią pinigų pervedimui teisingai,
nediskriminuojant ir nešališkai taikant Peru ir Ekvadoro įstatymus, susijusius, atitinkamai, su:
a) bankrotu, nemokumu arba kreditorių teisių apsauga;
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b) vertybinių popierių, ateities sandorių, opcionų ar kitų išvestinių priemonių išleidimu, prekyba arba
tvarkymu;
c) nusikaltimais ar baudžiamaisiais nusižengimais;
d) sandorių finansine atskaitomybe ar apskaita, kai būtina padėti teisėtvarkos arba finansų reguliavimo institu
cijoms, arba
e) užtikrinimu, kad laikomasi teismo ar administracinių įsakymų ar nuosprendžių teismo ar administraci
niuose procesuose,
įgyvendinimas nelaikomas pažeidžiančiu šios antraštinės dalies ir V antraštinės dalies (Einamieji mokėjimai ir
kapitalo judėjimas) nuostatas.“;
28. 170 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) įterpiama ši dalis:
„2a.
Ekvadoro atveju, jei išimtinėmis aplinkybėmis mokėjimai ir kapitalo judėjimas kelia arba gali kelti didelių
sunkumų Ekvadoro ekonomikos likvidumui, Ekvadoras ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui gali nustatyti
kapitalo judėjimui taikomas apsaugos priemones. Dėl pagrįstų priežasčių šios apsaugos priemonės gali būti
pratęstos, jei tai būtina išimtinėms aplinkybėms, dėl kurių jos taikomos, įveikti. Tokiu atveju Ekvadoras iš anksto
nurodo kitoms Šalims priemonių tolesnio taikymo priežastis.“;
b) 4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:
„4. 1, 2 ir 2a dalyse nustatytos priemonės jokiomis aplinkybėmis negali būti taikomos komercinei apsaugai ar
konkrečiai pramonei apsaugoti.
5.
Pagal 1, 2, 2a ar 3 dalis apsaugos priemones priimanti ar toliau taikanti Šalis nedelsdama praneša kitoms
Šalims apie jų svarbą ir taikymo sritį, ir kuo greičiau pateikia jų panaikinimo tvarkaraštį.“;
29. 202 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:
„2. Europos Sąjunga ir Kolumbija per 10 metų nuo šio Susitarimo pasirašymo prisijungia prie 1989 m. birželio
27 d. Madride priimto Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (toliau – Madrido
protokolas). Peru ir Ekvadoras deda visas pagrįstas pastangas prisijungti prie Madrido protokolo.
3.
Europos Sąjunga ir Peru deda visas pagrįstas pastangas laikytis 1994 m. spalio 27 d. Ženevoje priimtos
Sutarties dėl prekių ženklų įstatymų (toliau – Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų). Kolumbija ir Ekvadoras deda visas
pagrįstas pastangas prisijungti prie Sutarties dėl prekių ženklų įstatymų.“;
30. 231 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalyje (72) išnašos tekstas pakeičiamas taip:
„(72) Kolumbija ir ES šalis taip pat taiko šias apsaugos nuostatas biologijos ir biotechnologijų produktų
duomenims. Peru ir Ekvadoro atveju, neatskleista šių produktų informacija saugoma nuo atskleidimo ir
veiksmų, prieštaraujančių sąžiningai komercinei praktikai, kaip numatyta TRIPS sutarties 39 straipsnio
2 dalyje, jei nėra konkrečių šiems klausimams skirtų teisės aktų.“;
b) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Remiantis 1 dalimi ir atsižvelgiant į 4 dalį, jei tam, kad farmacijos ar žemės ūkio chemijos produktus,
kuriuose yra naujų cheminių sudedamųjų dalių, būtų leista tiekti Šalies rinkai, Šalis reikalauja pateikti
neatskleistus tyrimų ar kitus duomenis, susijusius su sauga ir veiksmingumu, ta Šalis nustato išimties taikymo
laikotarpį, kuris farmacijos produktams paprastai yra penkeri metai nuo tos Šalies teritorijoje galiojančio
rinkodaros leidimo išdavimo datos, o žemės ūkio chemijos produktams – 10 metų nuo tos datos, ir per tą
laikotarpį trečioji šalis negali komercinėms reikmėms taikyti tais duomenimis pagrįsto produkto, jei ji nepateikia
įrodymų, kad saugomos informacijos turėtojas aiškiai su tuo sutiko, arba savo atliktų tyrimų duomenų (72a).
(72a) Ekvadorui ši nuostata taikoma praėjus penkeriems metams nuo Prisijungimo protokolo prie šio Susitarimo,
siekiant atsižvelgiant į Ekvadoro prisijungimą įsigaliojimo.“;
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31. 232 straipsnis pakeičiamas taip:

„232 STRAIPSNIS
Šalys bendradarbiauja skatindamos ir užtikrindamos augalų veislių apsaugą, remdamosi Tarptautine konvencija dėl
naujų augalų veislių apsaugos (toliau – TKDNAVA) su pakeitimais, padarytais 1991 m. kovo 19 d. (72b), taip pat
taikydamos neprivalomą išimtį dėl selekcininko teisės, kaip nurodyta šios konvencijos 15 straipsnio 2 dalyje.
(72b) Pasirašant Prisijungimo protokolą prie šio Susitarimo, siekiant atsižvelgti į Ekvadoro prisijungimą, galioja
1961 m. gruodžio 2 d. Tarptautinė konvencija dėl naujų augalų veislių apsaugos su pakeitimais, padarytais
1978 m. spalio 23 d.“;
32. 258 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.

Šioje antraštinėje dalyje vartojamų terminų apibrėžtys:

— konkurencijos teisės aktai::
a) ES šalies atveju – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101, 102 ir 106 straipsniai, 2004 m. sausio 20 d.
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB susijungimo
reglamentas), taip pat atitinkami jų įgyvendinimo reglamentai ir pakeitimai;
b) Kolumbijos, Ekvadoro ir Peru atveju atitinkamai:
i) su konkurencija susiję vidaus teisės aktai (76a), priimti arba taikomi laikantis 260 straipsnio, ir jų
įgyvendinimo teisės aktai ir pakeitimai, ir (arba)
ii) Kolumbijoje, Ekvadore arba Peru taikomi Andų bendrijos teisės aktai ir jų įgyvendinimo teisės aktai bei
pakeitimai;
— konkurencijos institucija ir konkurencijos institucijos::
a) ES šalies atveju – Europos Komisija; ir
b) Kolumbijai, Ekvadorui ir Peru – atitinkamos nacionalinės konkurencijos institucijos.
(76a) Ekvadoro atveju – Ekvadoro Konstitucijos (isp. Constitución de la Republica del Ecuador) 336 straipsnis, kuriuo
nustatoma valstybės prievolė užtikrinti rinkų skaidrumą ir veiksmingumą ir skatinti konkurenciją, ir Rinkos
dalyvių reguliavimo ir kontrolės įstatymas (isp. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado).“;
33. 278 straipsnyje (81) išnašos tekstas pakeičiamas taip:
„(81) Peru ir Ekvadoras šį straipsnį aiškina atsižvelgdami į Rio de Žaneiro aplinkos ir vystymosi deklaracijos 15
principą.“;
34. 304 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalyje pirmas sakinys pakeičiamas taip:
„Pirmajame susirinkime Prekybos komitetas patvirtina 30 asmenų, pageidaujančių ir galinčių būti arbitrais,
sąrašą.“;
b) 4 dalyje pirmas sakinys pakeičiamas taip:
„Be to, Prekybos komitetas sudaro papildomus 15 asmenų, turinčių patirties tam tikruose sektoriuose specialiais
klausimais, kuriems taikomas šis Susitarimas, sąrašus.“;
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35. 324 straipsnio 2 dalies d ir e punktai pakeičiami taip:
„d) komercinių ir institucinių šios srities pajėgumų didinimu įgyvendinant šį Susitarimą (88a) ir gaunant iš jo
didžiausią naudą; ir
e) kitose šio Susitarimo dalyse nurodytų bendradarbiavimo poreikių tenkinimu (88b).
(88a) Ekvadoras pabrėžia, kad šiomis iniciatyvomis taip pat turėtų būti prisidedama prie gamybinių pajėgumų
stiprinimo ir Šalių darnaus ekonominio vystymosi.
(88b) Dėl šio klausimo Ekvadoras pabrėžia, kad taip pat svarbu atsižvelgti į projektus, susijusius su šio Susitarimo III
antraštinės dalies 4 skyriumi.“.
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II PRIEDAS
„3 POSKIRSNIS
ES ŠALIES MUITŲ TARIFŲ PANAIKINIMO SĄRAŠAS EKVADORO KILMĖS PREKĖMS

1. Bazinė muito norma ir mažinimo kategorija, pagal kurias kiekvienu mažinimo etapu nustatoma laikina muito norma,
nurodytos kiekvienai šiame poskirsnyje numatytai ES šalies muitų tarifų panaikinimo sąrašo (toliau – sąrašas) tarifo
eilutei.
2. Naikinant muitus kiekvienu etapu laikinos kiekvieno etapo normos apvalinamos iki mažesnio skaičiaus, bent iki
artimiausios dešimtosios procentinio punkto dalies arba, jei muito norma išreikšta piniginiais vienetais, – bent iki
artimiausios vienos dešimtosios euro dalies.
3. Šiame poskirsnyje „pirmieji metai“ yra šio Susitarimo įsigaliojimo metai, nustatyti šio Susitarimo 330 straipsnyje
(Įsigaliojimas).
4. Šiame poskirsnyje, pradedant antraisiais metais, kiekvienas metinis mažinimo etapas prasideda atitinkamų metų
sausio 1 d.
5. Jei šis Susitarimas įsigalioja po sausio 1 d., bet prieš tų pačių metų gruodžio 31 d., kiekis, kuriam taikoma kvota, bus
proporcingai paskirstytas likusiai tų kalendorinių metų daliai.

A. Muitų tarifų panaikinimas
Naikindama muitus pagal šio Susitarimo III antraštinės dalies (Prekyba prekėmis) 22 straipsnį (Muitų panaikinimas) ES
šalis taiko toliau nurodytas muitų naikinimo kategorijas, nebent sąraše būtų nurodyta kitaip:
a) Ekvadoro kilmės prekėms (toliau – kilmės prekės), nurodytoms sąrašo 0 mažinimo kategorijos (toliau – kategorija)
tarifų eilutėse, taikomi muitai visiškai panaikinami ir šios prekės nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos yra neapmui
tinamos;
b) kilmės prekėms, nurodytoms sąrašo 3 kategorijos tarifų eilutėse, taikomi muitai nuo šio Susitarimo įsigaliojimo
dienos naikinami keturiais vienodais metiniais etapais, o vėliau, nuo ketvirtųjų metų sausio 1 d., šios prekės
neapmuitinamos;
c) kilmės prekėms, nurodytoms sąrašo 5 kategorijos tarifų eilutėse, taikomi muitai nuo šio Susitarimo įsigaliojimo
dienos naikinami šešiais vienodais metiniais etapais, o vėliau, nuo šeštųjų metų sausio 1 d., šios prekės neapmui
tinamos;
d) kilmės prekėms, nurodytoms sąrašo 7 kategorijos tarifų eilutėse, taikomi muitai nuo šio Susitarimo įsigaliojimo
dienos naikinami aštuoniais vienodais metiniais etapais, o vėliau, nuo aštuntųjų metų sausio 1 d., šios prekės
neapmuitinamos;
e) kilmės prekėms, nurodytoms sąrašo 10 kategorijos tarifų eilutėse, taikomi muitai nuo šio Susitarimo įsigaliojimo
dienos naikinami vienuolika vienodų metinių etapų, o vėliau, nuo vienuoliktųjų metų sausio 1 d., šios prekės
neapmuitinamos;
f)

kilmės prekėms, nurodytoms sąrašo kategorijos „–“ tarifų eilutėse, toliau taikomi bazinės normos muitai; šių prekių
muitai nenaikinami ir nemažinami;

g) kilmės prekėms, nurodytoms sąrašo mažinimo kategorijos „0+EP“ tarifų eilutėse, taikomi muitai nuo šio Susitarimo
įsigaliojimo dienos panaikinami; liberalizuojamas tik ad valorem muitas; toliau taikomas specifinis muitas, susietas su
šioms kilmės prekėms taikytina įvežimo kainos sistema, kaip nustatyta šio priedo 2 priedėlio A skirsnyje;
h) kilmės prekėms, nurodytoms sąrašo mažinimo kategorijos „0/5+EP“ tarifų eilutėse, taikomi muitai panaikinami i) šio
Susitarimo įsigaliojimo dieną laikotarpiui nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d. ir ii) šeštųjų metų sausio 1 d., šešiais
vienodais metiniais etapais, pradedant šio Susitarimo įsigaliojimo diena, laikotarpiui nuo lapkričio 1 d. iki balandžio
30 d.; liberalizuojamas tik ad valorem muitas; toliau taikomas specifinis muitas, susietas su šioms kilmės prekėms
taikytina įvežimo kainos sistema, kaip nustatyta šio priedo 2 priedėlio A skirsnyje;
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i)

sąrašo mažinimo kategorijos „AV0“ tarifų eilučių muito ad valorem dalis nuo šio Susitarimo įsigaliojimo panaikinama;

j)

sąrašo mažinimo kategorijos „AV0-3“ tarifų eilučių muito ad valorem dalis nuo šio Susitarimo įsigaliojimo
panaikinama; specifinė muito dalis nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos naikinama keturiais vienodais etapais ir
vėliau šios prekės neapmuitinamos;

k) sąrašo mažinimo kategorijos „AV0-5“ tarifų eilučių muito ad valorem dalis nuo šio Susitarimo įsigaliojimo
panaikinama; specifinė muito dalis nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos naikinama šešiais vienodais etapais ir
vėliau šios prekės neapmuitinamos;
l)

sąrašo mažinimo kategorijos „AV0-7“ tarifų eilučių muito ad valorem dalis nuo šio Susitarimo įsigaliojimo
panaikinama; specifinė muito dalis nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos naikinama aštuoniais vienodais etapais ir
vėliau šios prekės neapmuitinamos;

m) kilmės prekėms, nurodytoms sąrašo mažinimo kategorijos „SP1“ tarifų eilutėse, taikomi šie lengvatiniai muitai:
Lengvatinis muitas
(EUR/t)

Ribinė importo apimtis
(metrinės tonos)

Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

118

1 566 772

Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

111

1 645 111

Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

104

1 723 449

Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

97

1 801 788

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

90

1 880 127

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

83

1 957 500

Nuo 2020 m. sausio 1 d.

75

netaikytina

Metai

Lentelėje pateiktos preferencinės muito normos taikomos nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; muitai atgaline data
nemažinami;
2019 m. ES šalis ir Ekvadoras nagrinės „SP1“ mažinimo kategorijos prekių muitų tarifų liberalizavimo tobulinimą.
Stabilizavimo išlyga grindžiama šiais elementais:
i)

kilmės prekių, nurodytų sąrašo mažinimo kategorijos „SP1“ tarifų eilutėse, importui nustatoma ribinė importo
apimtis, galiojanti kiekvienais pereinamojo laikotarpio metais, kaip nurodyta pirmiau pateiktos lentelės trečioje
skiltyje;

ii) jeigu tais kalendoriniais metais pasiekiama nustatyta importo riba, ES šalis gali laikinai tais metais nutraukti
pirmiau nurodytos preferencinės muito normos taikymą ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui ir ne ilgiau
kaip iki tų kalendorinių metų pabaigos;
iii) jeigu ES šalis laikinai nutraukia minėtos preferencinės muito normos taikymą, ji taiko mažiausią bazinę normą
arba tuo metu taikomo didžiausio palankumo statuso (toliau – DPS) muitą;
iv) jeigu ES šalis taiko ii ir iii punktuose nurodytą priemonę, ji nedelsdama pradeda konsultacijas su Ekvadoru, kad
išnagrinėtų ir įvertintų padėtį remdamasi turimais faktiniais duomenimis;
v) ii ir iii punktuose nurodyta priemonė gali būti taikoma tik pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigiasi 2019 m.
gruodžio 31 d.;
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n) Ekvadoro kilmės prekės, nurodytos kategorijų „GC“, „MM“, „MZ“, „RI“, „MC“, „RM“, „SC1“, „SC2“, „SR“ ir „SP“ tarifų
eilutėse, liberalizuojamos pagal tarifų kvotas šio poskirsnio B punkte nustatytomis sąlygomis.
B. Konkrečių prekių muitų tarifų kvotos
Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos į ES šalį importuojamoms kilmės prekėms taikomos toliau nurodytos metinės
muitų tarifų nuolaidos.
ES šalis leidžia neapmuitinant importuoti šiuos kiekius ir prekes:
a) iš viso 500 metrinių tonų kategorijos „GC“ prekių;
b) iš viso 100 metrinių tonų kategorijos „MM“ prekių;
c) iš viso 37 000 metrinių tonų kategorijos „MZ“ prekių, kasmet šį kiekį didinant 1 110 metrinių tonų;
d) iš viso 5 000 metrinių tonų kategorijos „RI“ prekių (1);
e) iš viso 3 000 metrinių tonų kategorijos „MC“ prekių;
f) iš viso 250 hl (grynojo alkoholio ekvivalentu) kategorijos „RM“ prekių, kasmet šį kiekį didinant 10 hl;
g) iš viso 400 metrinių tonų kategorijos „SC1“ prekių;
h) iš viso 300 metrinių tonų kategorijos „SC2“ prekių;
i) iš viso 15 000 metrinių tonų kategorijos „SR“ prekių (žaliavinis cukrus ir panela), kasmet šį kiekį didinant 450
metrinių tonų;
j) iš viso 10 000 metrinių tonų (žaliavinio cukraus ekvivalentu) kategorijos „SP“ prekių (standartinės kokybės žaliavinis
cukrus, kurio baltojo cukraus išeiga yra 92 %), kasmet šį kiekį didinant 150 metrinių tonų.
ES ŠALIES MUITŲ TARIFŲ PANAIKINIMO SĄRAŠAS
BENDROSIOS PASTABOS

Ryšys su Europos Sąjungos Kombinuotąja nomenklatūra (toliau – KN): šio sąrašo nuostatose daugiausia remiamasi KN ir
šios nuostatos, taip pat susijusios su šio sąrašo paantraščių prekių aprėptimi, aiškinamos pagal KN bendrąsias, skyrių ir
skirsnių pastabas. Tais atvejais, jei šio sąrašo nuostatos tapačios atitinkamoms KN nuostatoms, sąrašo nuostatos reiškia tą
patį, kaip ir atitinkamos KN nuostatos.
(1) Po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo ES ir Ekvadoras nagrinės galimybę pagerinti šio produkto patekimo
į rinką sąlygas.“.
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III PRIEDAS
„ES ŠALIES MUITŲ TARIFŲ, TAIKOMŲ EKVADORO KILMĖS PREKĖMS, PANAIKINIMO SĄRAŠAS

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

0101 10 10

Grynaveisliai veisliniai arkliai

Neapmuitinama

0

0101 10 90

Grynaveisliai veisliniai asilai

7,7

0

0101 90 11

Skerstini arkliai

Neapmuitinama

0

0101 90 19

Gyvi arkliai (išskyrus grynaveislius veislinius ir skerstinus)

11,5

0

0101 90 30

Gyvi asilai (išskyrus grynaveislius veislinius)

7,7

0

0101 90 90

Gyvi mulai ir arklėnai

10,9

0

0102 10 10

Grynaveislės veislinės telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi)

Neapmuitinama

0

0102 10 30

Grynaveislės veislinės karvės (išskyrus telyčias)

Neapmuitinama

0

0102 10 90

Grynaveislės veislinės karvės (išskyrus telyčias ir karves)

Neapmuitinama

0

0102 90 05

Gyvi naminių rūšių galvijai, ne didesnės kaip 80 kg masės (išskyrus gryna
veislius veislinius gyvulius)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 21

Naminių rūšių galvijai, didesnės kaip 80 kg, bet ne didesnės kaip 160 kg
masės, skerstini

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 29

Gyvi naminių rūšių galvijai, didesnės kaip 80 kg, bet ne didesnės kaip
160 kg masės (išskyrus skerstinus ir grynaveislius veislinius gyvulius)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 41

Naminių rūšių galvijai, didesnės kaip 160 kg, bet ne didesnės kaip 300 kg
masės, skerstini

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 49

Gyvi naminių rūšių galvijai, didesnės kaip 160 kg, bet ne didesnės kaip
300 kg masės (išskyrus skerstinus ir grynaveislius veislinius gyvulius)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 51

Telyčios (naminių rūšių galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi), didesnės
kaip 300 kg masės, skerstinos

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 59

Gyvos telyčios (naminių rūšių galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi), di
desnės kaip 300 kg masės (išskyrus skerstinus ir grynaveislius veislinius
gyvūnus)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 61

Karvės (naminių rūšių galvijų patelės), kurių masė didesnė kaip 300 kg,
skerstinos (išskyrus telyčias)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 69

Gyvos karvės (naminių rūšių galvijų patelės), kurių masė didesnė kaip
300 kg (išskyrus skerstinus gyvulius, telyčias ir grynaveislius veislinius gy
vulius)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0
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KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

0102 90 71

Gyvi naminių rūšių galvijai, kurių masė didesnė kaip 300 kg, skerstini (iš
skyrus telyčias ir karves)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 79

Gyvi naminių rūšių galvijai, kurių masė didesnė kaip 300 kg (išskyrus
skerstinus gyvulius, telyčias, karves ir grynaveislius veislinius gyvulius)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 90

Gyvi ne naminių rūšių galvijai (išskyrus grynaveislius veislinius)

Neapmuitinama

0

0103 10 00

Grynaveislės veislinės kiaulės

Neapmuitinama

0

0103 91 10

Naminių rūšių kiaulės, mažesnės kaip 50 kg masės (išskyrus grynaveisles
veislines)

41,2 EUR/100 kg/
net

0

0103 91 90

Gyvos ne naminių rūšių kiaulės, mažesnės kaip 50 kg masės

Neapmuitinama

0

0103 92 11

Gyvos naminių rūšių paršavedės, ne mažiau kaip vieną kartą apsiparšiavu
sios, ne mažesnės kaip 160 kg masės (išskyrus grynaveisles veislines)

35,1 EUR/100 kg/
net

0

0103 92 19

Gyvos naminių rūšių kiaulės, ne mažesnės kaip 50 kg masės (išskyrus pa
ršavedes, ne mažiau kaip vieną kartą apsiparšiavusias ir ne mažesnės kaip
160 kg masės bei grynaveisles veislines)

41,2 EUR/100 kg/
net

0

0103 92 90

Gyvos ne naminių rūšių kiaulės, ne mažesnės kaip 50 kg masės

Neapmuitinama

0

0104 10 10

Grynaveislės veislinės avys

Neapmuitinama

0

0104 10 30

Gyvi ėriukai (iki vienerių metų) (išskyrus grynaveislius veislinius)

80,5 EUR/100 kg/
net

0

0104 10 80

Gyvos avys (išskyrus ėriukus ir grynaveislius veislinius)

80,5 EUR/100 kg/
net

0

0104 20 10

Grynaveislės veislinės ožkos

3,2

0

0104 20 90

Gyvos ožkos (išskyrus grynaveisles veislines)

80,5 EUR/100 kg/
net

0

0105 11 11

Gallus domesticus rūšies naminių paukščių dedeklių rūšių pirmos ir antros
kartos vištelės, ne didesni kaip 185 g masės

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

Gallus domesticus rūšies naminių paukščių pirmos ir antros kartos vištelės,
ne didesni kaip 185 g masės (išskyrus dedeklių rūšis)

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 91

Gallus domesticus rūšies naminių paukščių dedeklių rūšys, ne didesni kaip
185 g masės (išskyrus pirmos ir antros kartos višteles)

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

Gyvi Gallus domesticus rūšies naminiai paukščiai, ne didesni kaip 185 g
masės (išskyrus kalakutus, patarškas, pirmos ir antros kartos višteles ir de
dekles)

52 EUR/1 000 p/st

0
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Bazinė muito norma

Kategorija

0105 12 00

Gyvi naminiai kalakutai, ne didesni kaip 185 g masės

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 20

Gyvos naminės žąsys, ne didesnės kaip 185 g masės

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

Gyvos naminės antys ir patarškos, ne didesnės kaip 185 g masės

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 94 00

Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), didesnės kaip 185 g masės

20,9 EUR/100 kg/
net

0

0105 99 10

Gyvos naminės antys, didesnės kaip 185 g masės

32,3 EUR/100 kg/
net

0

0105 99 20

Gyvos naminės žąsys, didesnės kaip 185 g masės

31,6 EUR/100 kg/
net

0

0105 99 30

Gyvi naminiai kalakutai, didesni kaip 185 g masės

23,8 EUR/100 kg/
net

0

0105 99 50

Gyvos naminės patarškos, didesnės kaip 185 g masės

34,5 EUR/100 kg/
net

0

0106 11 00

Gyvi primatai

Neapmuitinama

0

0106 12 00

Gyvi banginiai, delfinai ir jūrų kiaulės (Cetacea būrio žinduoliai), lamanti
nai ir diugoniai (Sirenia būrio žinduoliai)

Neapmuitinama

0

0106 19 10

Gyvi naminiai triušiai

3,8

0

0106 19 90

Gyvi žinduoliai (išskyrus primatus, banginius, delfinus ir jūrų kiaules (Ce
tacea būrio žinduolius), lamantinus ir diugonius (Sirenia būrio žinduolius),
arklius, asilus, mulus, arklėnus, galvijus, kiaules, avis, ožkas ir naminius
triušius)

Neapmuitinama

0

0106 20 00

Gyvi ropliai, pavyzdžiui, gyvatės, vėžliai, aligatoriai, kaimanai, iguanos, ga
vialai ir driežai

Neapmuitinama

0

0106 31 00

Gyvi paukščiai plėšrūnai

Neapmuitinama

0

0106 32 00

Gyvi papūginių būrio paukščiai (įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas,
aras ir kakadu)

Neapmuitinama

0

0106 39 10

Gyvi balandžiai

6,4

0

0106 39 90

Gyvi paukščiai (išskyrus paukščius plėšrūnus ir papūginių būrio paukščius
(įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu) ir balandžius)

Neapmuitinama

0

0106 90 00

Gyvi gyvūnai (išskyrus žinduolius, roplius, paukščius, žuvis, vėžiagyvius,
moliuskus ir kitus vandens bestuburius bei mikroorganizmus ir kt.)

Neapmuitinama

0
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Kategorija

0201 10 00

Galvijienos skerdenos ir skerdenų pusės, šviežios arba atšaldytos

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/net

—

0201 20 20

„Kompensuoti“ galvijienos ketvirčiai su kaulais, švieži arba atšaldyti

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/net

—

0201 20 30

Neperskirti arba perskirti galvijienos priekiniai ketvirčiai, su kaulais, švieži
arba atšaldyti

12,8 + 141,4 EUR/
100 kg/net

—

0201 20 50

Neperskirti arba perskirti galvijienos užpakaliniai ketvirčiai, su kaulais,
švieži arba atšaldyti

12,8 + 212,2 EUR/
100 kg/net

—

0201 20 90

Švieži arba atšaldyti galvijienos gabalai su kaulais (išskyrus skerdenas ir
skerdenų puses, („kompensuotus“ ketvirčius), priekinius ketvirčius ir užpa
kalinius ketvirčius)

12,8 + 265,2 EUR/
100 kg/net

—

0201 30 00

Šviežia arba atšaldyta galvijiena be kaulų

12,8 + 303,4 EUR/
100 kg/net

—

0202 10 00

Sušaldytos galvijienos skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/net

—

0202 20 10

Sušaldyti („kompensuoti“) galvijienos ketvirčiai su kaulais

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/net

—

0202 20 30

Sušaldyti neperskirti arba perskirti galvijienos priekiniai ketvirčiai su kau
lais

12,8 + 141,4 EUR/
100 kg/net

—

0202 20 50

Sušaldyti neperskirti arba perskirti galvijienos užpakaliniai ketvirčiai su
kaulais

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg/net

—

0202 20 90

Sušaldyti galvijienos gabalai su kaulais (išskyrus skerdenas ir skerdenų pu
ses, „kompensuotus“ ketvirčius, priekinius ketvirčius ir užpakalinius ket
virčius)

12,8 + 265,3 EUR/
100 kg/net

—

0202 30 10

Sušaldyti galvijienos priekiniai ketvirčiai be kaulų, sveiki arba sukapoti ne
daugiau kaip į 5 dalis, kai kiekvienas ketvirtis sudarytas iš 1 bloko; „kom
pensuoti“ ketvirčiai, sudaryti iš 2 blokų, vienas iš jų – tai priekinis ketvir
tis, sveikas arba sukapotas ne daugiau kaip į 5 dalis, kitas – sveikas užpa
kalinis ketvirtis be nugarinės

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg/net

—

0202 30 50

Sušaldyti galvijienos nugarinės pjausnio (rostbifo), galvijienos muštinio
(antrekoto), mentės ir pakrūtinio gabalai

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg/net

—

0202 30 90

Sušaldyti galvijienos gabalai be kaulų (išskyrus priekinius ketvirčius, svei
kus ar sukapotus ne daugiau kaip į penkias dalis, kai kiekvienas ketvirtis
sudarytas iš vieno bloko, „kompensuotus“ ketvirčius, sudarytus iš dviejų
blokų, vienas iš jų – tai priekinis ketvirtis, sveikas arba sukapotas ne dau
giau kaip į penkias dalis, kitas – sveikas užpakalinis ketvirtis be nugarinės;
nugarinės pjausnio (rostbifo), galvijienos muštinio (antrekoto), mentės ir
pakrūtinio gabalus)

12,8 + 304,1 EUR/
100 kg/net

—

0203 11 10

Šviežios arba atšaldytos naminių kiaulių skerdenos ir skerdenų pusės

53,6 EUR/100 kg/
net

—

0203 11 90

Šviežios arba atšaldytos nenaminių kiaulių skerdenos ir skerdenų pusės

Neapmuitinama

0
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0203 12 11

Švieži arba atšaldyti naminių kiaulių kumpiai ir jų dalys, su kaulais

77,8 EUR/100 kg/
net

—

0203 12 19

Šviežios arba atšaldytos naminių kiaulių mentės ir jų dalys, su kaulais

60,1 EUR/100 kg/
net

—

0203 12 90

Švieži arba atšaldyti ne naminių kiaulių kumpiai, mentės ir jų dalys, su
kaulais

Neapmuitinama

0

0203 19 11

Šviežios arba atšaldytos naminių kiaulių priekinės nuokartos ir jų dalys

60,1 EUR/100 kg/
net

—

0203 19 13

Šviežios arba atšaldytos naminių kiaulių nugarinės ir jų dalys, su kaulais

86,9 EUR/100 kg/
net

—

0203 19 15

Šviežios arba atšaldytos naminių kiaulių papilvės su raumenų sluoksneliais
ir jų dalys

46,7 EUR/100 kg/
net

—

0203 19 55

Šviežia arba atšaldyta naminių kiaulių mėsa be kaulų (išskyrus papilves ir
jų dalis)

86,9 EUR/100 kg/
net

—

0203 19 59

Šviežia arba atšaldyta naminių kiaulių mėsa be kaulų (išskyrus skerdenas
ir skerdenų puses, kumpius, mentes ir jų dalis bei priekines nuokartas, nu
garines, papilves ir jų dalis)

86,9 EUR/100 kg/
net

—

0203 19 90

Šviežia arba atšaldyta nenaminių kiaulių mėsa (išskyrus skerdenas ir sker
denų puses, kumpius, mentes ir jų dalis, be kaulų)

Neapmuitinama

0

0203 21 10

Sušaldytos naminių kiaulių skerdenos ir skerdenų pusės

53,6 EUR/100 kg/
net

—

0203 21 90

Sušaldytos ne naminių kiaulių skerdenos ir skerdenų pusės

Neapmuitinama

0

0203 22 11

Sušaldyti naminių kiaulių kumpiai ir jų dalys, be kaulų

77,8 EUR/100 kg/
net

—

0203 22 19

Sušaldytos naminių kiaulių mentės ir jų dalys, be kaulų

60,1 EUR/100 kg/
net

—

0203 22 90

Sušaldyti ne naminių kiaulių kumpiai, mentės ir jų dalys, be kaulų

Neapmuitinama

0

0203 29 11

Sušaldytos naminių kiaulių priekinės nuokartos ir jų dalys

60,1 EUR/100 kg/
net

–

0203 29 13

Sušaldytos naminių kiaulių nugarinės ir jų dalys su kaulais

86,9 EUR/100 kg/
net

–

0203 29 15

Sušaldytos naminių kiaulių papilvės su raumenų sluoksneliais ir jų dalys

46,7 EUR/100 kg/
net

–
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0203 29 55

Sušaldyta naminių kiaulių mėsa be kaulų (išskyrus papilves ir jų dalis)

86,9 EUR/100 kg/
net

–

0203 29 59

Sušaldyta naminių kiaulių mėsa su kaulais (išskyrus skerdenas ir skerdenų
puses, kumpius, mentes ir jų dalis, taip pat priekines nuokartas, nugarines,
papilves ir jų dalis)

86,9 EUR/100 kg/
net

–

0203 29 90

Sušaldyta ne naminių kiaulių mėsa (išskyrus skerdenas ir skerdenų puses
bei kumpius, mentes ir jų dalis, su kaulais)

Neapmuitinama

0

0204 10 00

Šviežios arba atšaldytos ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg/net

10

0204 21 00

Šviežios arba atšaldytos avienos skerdenos ir skerdenų pusės (išskyrus
ėriukų)

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg/net

10

0204 22 10

Švieži arba atšaldyti trumpieji priekiniai avienos ketvirčiai

12,8 + 119,9 EUR/
100 kg/net

10

0204 22 30

Šviežios arba atšaldytos avių keteros ir (arba) vidurinės dalys

12,8 + 188,5 EUR/
100 kg/net

10

0204 22 50

Šviežios arba atšaldytos avių kojos

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/net

10

0204 22 90

Švieži arba atšaldyti avienos gabalai su kaulais (išskyrus skerdenas ir sker
denų puses, trumpuosius priekinius ketvirčius, keteras ir (arba) vidurines
dalis bei kojas)

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/net

10

0204 23 00

Švieži arba atšaldyti avienos gabalai be kaulų

12,8 + 311,8 EUR/
100 kg/net

10

0204 30 00

Sušaldytos ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg/net

10

0204 41 00

Sušaldytos avienos skerdenos ir skerdenų pusės (išskyrus ėriukų)

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg/net

10

0204 42 10

Sušaldyti trumpieji priekiniai avienos ketvirčiai

12,8 + 90,2 EUR/
100 kg/net

10

0204 42 30

Sušaldytos avių keteros ir (arba) vidurinės dalys

12,8 + 141,7 EUR/
100 kg/net

10

0204 42 50

Sušaldytos avių kojos

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/net

10

0204 42 90

Sušaldyti avienos gabalai su kaulais (išskyrus skerdenas ir skerdenų puses,
trumpuosius priekinius ketvirčius, keteras ir (arba) vidurines dalis bei ko
jas)

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/net

10

0204 43 10

Sušaldyta ėriukų mėsa be kaulų

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg/net

10
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0204 43 90

Sušaldyta aviena be kaulų (išskyrus ėriukus)

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg/net

10

0204 50 11

Šviežios arba atšaldytos ožkienos skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 13

Švieži arba atšaldyti trumpieji priekiniai ožkienos ketvirčiai

12,8 + 119,9 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 15

Šviežios arba atšaldytos ožkų keteros ir (arba) vidurinės dalys

12,8 + 188,5 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 19

Šviežios arba atšaldytos ožkų kojos

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 31

Švieži arba atšaldyti ožkienos gabalai su kaulais (išskyrus skerdenas ir
skerdenų puses, trumpuosius priekinius ketvirčius, keteras ir (arba) viduri
nes dalis bei kojas)

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 39

Švieži arba atšaldyti ožkienos gabalai be kaulų

12,8 + 311,8 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 51

Sušaldytos ožkienos skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 53

Sušaldyti trumpieji priekiniai ožkienos ketvirčiai

12,8 + 90,2 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 55

Sušaldytos ožkų keteros ir (arba) vidurinės dalys

12,8 + 141,7 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 59

Sušaldytos ožkų kojos

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 71

Sušaldyti ožkienos gabalai su kaulais (išskyrus skerdenas ir skerdenų pu
ses, trumpuosius priekinius ketvirčius, keteras ir (arba) vidurines dalis bei
kojas)

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 79

Sušaldyti ožkienos gabalai be kaulų

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg/net

5

0205 00 20

Šviežia arba atšaldyta arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa

5,1

0

0205 00 80

Sušaldyta arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa

5,1

0

0206 10 10

Švieži arba atšaldyti galvijienos valgomieji mėsos subproduktai, skirti far
macijos preparatų gamybai

Neapmuitinama

0

0206 10 91

Šviežios arba atšaldytos valgomos galvijienos kepenys (išskyrus skirtas far
macijos preparatų gamybai)

Neapmuitinama

0
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0206 10 95

Šviežios arba atšaldytos valgomos galvijienos storosios ir plonosios dia
fragmos (išskyrus skirtas farmacijos preparatų gamybai)

12,8 + 303,4 EUR/
100 kg/net

–

0206 10 99

Švieži arba atšaldyti galvijienos valgomieji mėsos subproduktai (išskyrus
skirtus farmacijos preparatų gamybai, kepenis bei storąsias ir plonąsias
diafragmas)

Neapmuitinama

0

0206 21 00

Sušaldyti valgomieji galvijienos liežuviai

Neapmuitinama

0

0206 22 00

Sušaldytos valgomosios galvijienos kepenys

Neapmuitinama

0

0206 29 10

Sušaldyti galvijienos valgomieji mėsos subproduktai, skirti farmacijos pre
paratų gamybai (išskyrus liežuvius ir kepenis)

Neapmuitinama

0

0206 29 91

Sušaldytos valgomos galvijų storosios ir plonosios diafragmos (išskyrus
skirtas farmacijos preparatų gamybai)

12,8 + 304,1 EUR/
100 kg/net

–

0206 29 99

Sušaldyti galvijienos valgomieji mėsos subproduktai (išskyrus skirtus far
macijos preparatų gamybai, liežuvius, kepenis bei storąsias ir plonąsias
diafragmas)

Neapmuitinama

0

0206 30 00

Švieži arba atšaldyti kiaulienos valgomieji mėsos subproduktai

Neapmuitinama

0

0206 41 00

Sušaldytos valgomosios kiaulių kepenys

Neapmuitinama

0

0206 49 20

Sušaldyti naminių kiaulių valgomieji mėsos subproduktai (išskyrus kepe
nis)

Neapmuitinama

0

0206 49 80

Sušaldyti nenaminių kiaulių valgomieji mėsos subproduktai (išskyrus ke
penis)

Neapmuitinama

0

0206 80 10

Švieži arba atšaldyti avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų
valgomieji mėsos subproduktai, skirti farmacijos preparatų gamybai

Neapmuitinama

0

0206 80 91

Švieži arba atšaldyti arklienos, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji mėsos
subproduktai (išskyrus skirtus farmacijos preparatų gamybai)

6,4

0

0206 80 99

Švieži arba atšaldyti avienos ir ožkienos valgomieji mėsos subproduktai
(išskyrus skirtus farmacijos preparatų gamybai)

Neapmuitinama

0

0206 90 10

Sušaldyti avienos, ožkienos, arklienos, mulų ir arklėnų valgomieji mėsos
subproduktai, skirti farmacijos preparatų gamybai

Neapmuitinama

0

0206 90 91

Sušaldyti arklienos, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji mėsos subproduk
tai (išskyrus skirtus farmacijos preparatų gamybai)

6,4

0

0206 90 99

Sušaldyti avienos ir ožkienos valgomieji mėsos subproduktai (išskyrus
skirtus farmacijos preparatų gamybai)

Neapmuitinama

0
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0207 11 10

Šviežios arba atšaldytos Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) sker
denos, nupeštos ir be žarnų, su galvomis ir kojomis, vadinamos „83 % viš
čiukais“

26,2 EUR/100 kg/
net

–

0207 11 30

Šviežios arba atšaldytos Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) sker
denos, nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis,
kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“

29,9 EUR/100 kg/
net

–

0207 11 90

Šviežios arba atšaldytos Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) sker
denos, nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be širdžių, kepenų
ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą šviežios
arba atšaldytos vištų skerdenos, nesukapotos į gabalus (išskyrus „83 ir
70 % viščiukus“)

32,5 EUR/100 kg/
net

–

0207 12 10

Sušaldytos Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) skerdenos, nupeš
tos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir
skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“

29,9 EUR/100 kg/
net

–

0207 12 90

Sušaldytos Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) skerdenos, nupeš
tos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be širdžių, kepenų ir skilvių,
vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą vištų skerdenos,
nesukapotos į gabalus (išskyrus „70 % viščiukus“)

32,5 EUR/100 kg/
net

–

0207 13 10

Švieži arba atšaldyti Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) mėsos
gabalai be kaulų

102,4 EUR/100 kg/
net

–

0207 13 20

Šviežios arba atšaldytos Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) pusės
ar ketvirčiai

35,8 EUR/100 kg/
net

–

0207 13 30

Švieži arba atšaldyti sveiki Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų)
sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 EUR/100 kg/
net

–

0207 13 40

Šviežios arba atšaldytos Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) nuga
rėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 EUR/100 kg/
net

–

0207 13 50

Šviežios arba atšaldytos Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) krūti
nėlės ir jų dalys, su kaulais

60,2 EUR/100 kg/
net

–

0207 13 60

Šviežios arba atšaldytos Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) kojos
ir jų dalys, su kaulais

46,3 EUR/100 kg/
net

–

0207 13 70

Švieži arba atšaldyti Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) mėsos
gabalai su kaulais (išskyrus puses ir ketvirčius, sveikus sparnus su plonga
liais arba be jų, nugarėles, kaklus, nugarėles kartu su kaklais, sturplius ir
sparnų plongalius, krūtinėles, kojas ir jų dalis)

100,8 EUR/100 kg/
net

–

0207 13 91

Šviežios arba atšaldytos valgomosios Gallus domesticus rūšies vištų (nami
nių vištų) kepenys

6,4

0

0207 13 99

Švieži arba atšaldyti Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) valgo
mieji mėsos subproduktai (išskyrus kepenis)

18,7 EUR/100 kg/
net

–

0207 14 10

Sušaldyti Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) mėsos gabalai be
kaulų

102,4 EUR/100 kg/
net

–
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0207 14 20

Sušaldytos Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) pusės ar ketvirčiai

35,8 EUR/100 kg/
net

–

0207 14 30

Sušaldyti sveiki Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) sparnai su
plongaliais arba be jų

26,9 EUR/100 kg/
net

–

0207 14 40

Sušaldytos Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) nugarėlės, kaklai,
nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 EUR/100 kg/
net

–

0207 14 50

Sušaldytos Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) krūtinėlės ir jų da
lys, su kaulais

60,2 EUR/100 kg/
net

–

0207 14 60

Sušaldytos Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) kojos ir jų dalys,
su kaulais

46,3 EUR/100 kg/
net

–

0207 14 70

Sušaldyti Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) mėsos gabalai su
kaulais (išskyrus puses ar ketvirčius, sveikus sparnus su plongaliais arba
be jų, nugarėles, kaklus, nugarėles kartu su kaklais, sturplius ir sparnų
plongalius, krūtinėles, kojas ir jų dalis)

100,8 EUR/100 kg/
net

–

0207 14 91

Sušaldytos valgomosios Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) kepe
nys

6,4

0

0207 14 99

Sušaldyti Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) valgomieji mėsos
subproduktai (išskyrus kepenis)

18,7 EUR/100 kg/
net

–

0207 24 10

Šviežios arba atšaldytos naminių kalakutų skerdenos, nupeštos ir išdarinė
tos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadina
mos „80 % kalakutais“

34 EUR/100 kg/net

–

0207 24 90

Šviežios arba atšaldytos naminių kalakutų skerdenos, nupeštos ir išdarinė
tos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadina
mos 73 % kalakutais bei turinčios kitą pavidalą šviežios arba atšaldytos
kalakutų skerdenos, nesukapotos į gabalus (išskyrus „80 % kalakutus“)

37,3 EUR/100 kg/
net

–

0207 25 10

Sušaldytos naminių kalakutų skerdenos, nupeštos ir išdarinėtos, be galvų
ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 %
kalakutais“

34 EUR/100 kg/net

–

0207 25 90

Sušaldytos naminių kalakutų skerdenos, nupeštos ir išdarinėtos, be galvų
ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „73 % ka
lakutais“ bei turinčios kitą pavidalą kalakutų skerdenos, nesukapotos į ga
balus (išskyrus „80 % kalakutus“)

37,3 EUR/100 kg/
net

–

0207 26 10

Švieži arba atšaldyti naminių kalakutų mėsos gabalai be kaulų

85,1 EUR/100 kg/
net

–

0207 26 20

Šviežios arba atšaldytos naminių kalakutų pusės ar ketvirčiai

41 EUR/100 kg/net

–

0207 26 30

Švieži arba atšaldyti sveiki naminių kalakutų sparnai su plongaliais arba
be jų

26,9 EUR/100 kg/
net

–

0207 26 40

Šviežios arba atšaldytos naminių kalakutų nugarėlės, kaklai, nugarėlės
kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 EUR/100 kg/
net

–
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0207 26 50

Šviežios arba atšaldytos naminių kalakutų krūtinėlės ir jų dalys, su kaulais

67,9 EUR/100 kg/
net

–

0207 26 60

Šviežios arba atšaldytos naminių kalakutų kojos be kulšių ir jų gabalai, su
kaulais

25,5 EUR/100 kg/
net

–

0207 26 70

Šviežios arba atšaldytos naminių kalakutų kojos ir jų dalys, su kaulais (iš
skyrus kojas be kulšių)

46 EUR/100 kg/net

–

0207 26 80

Švieži arba atšaldyti naminių kalakutų mėsos gabalai su kaulais (išskyrus
puses ar ketvirčius, sveikus sparnus su plongaliais arba be jų, nugarėles,
kaklus, nugarėles kartu su kaklais, sturplius ir sparnų plongalius, krūtinė
les, kojas ir jų dalis)

83 EUR/100 kg/net

–

0207 26 91

Šviežios arba atšaldytos valgomosios naminių kalakutų kepenys

6,4

0

0207 26 99

Švieži arba atšaldyti naminių kalakutų valgomieji mėsos subproduktai (iš
skyrus kepenis)

18,7 EUR/100 kg/
net

–

0207 27 10

Sušaldyti naminių kalakutų mėsos gabalai be kaulų

85,1 EUR/100 kg/
net

–

0207 27 20

Sušaldytos naminių kalakutų pusės ir ketvirčiai

41 EUR/100 kg/net

–

0207 27 30

Sušaldyti sveiki naminių kalakutų sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 EUR/100 kg/
net

–

0207 27 40

Sušaldytos naminių kalakutų nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais,
sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 EUR/100 kg/
net

–

0207 27 50

Sušaldytos naminių kalakutų krūtinėlės ir jų dalys, su kaulais

67,9 EUR/100 kg/
net

–

0207 27 60

Sušaldytos naminių kalakutų kojos be kulšių ir jų gabalai, su kaulais

25,5 EUR/100 kg/
net

–

0207 27 70

Sušaldytos naminių kalakutų kojos ir jų dalys, su kaulais (išskyrus kojas
be kulšių)

46 EUR/100 kg/net

–

0207 27 80

Sušaldyti naminių kalakutų mėsos gabalai su kaulais (išskyrus puses ir ket
virčius, sveikus sparnus su plongaliais arba be jų, nugarėles, kaklus, nuga
rėles kartu su kaklais, sturplius ir sparnų plongalius, krūtinėles, kojas ir jų
dalis)

83 EUR/100 kg/net

–

0207 27 91

Sušaldytos valgomosios naminių kalakutų kepenys

6,4

0

0207 27 99

Sušaldyti naminių kalakutų valgomieji mėsos subproduktai (išskyrus kepe
nis)

18,7 EUR/100 kg/
net

–

0207 32 11

Šviežios arba atšaldytos naminių ančių skerdenos, nupeštos, be kraujo,
žarnų, bet neišdarinėtos, su galvomis ir kojomis, vadinamos „85 % anti
mis“

38 EUR/100 kg/net

–
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0207 32 15

Šviežios arba atšaldytos naminių ančių skerdenos, nupeštos, ir išdarinėtos,
be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos
„70 % antimis“

46,2 EUR/100 kg/
net

–

0207 32 19

Šviežios arba atšaldytos naminių ančių skerdenos, nupeštos, ir išdarinėtos,
be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos
„63 % antimis“, bei turinčios kitą pavidalą ančių skerdenos, nesukapotos į
gabalus (išskyrus „85 % ir 70 % antis“)

51,3 EUR/100 kg/
net

–

0207 32 51

Šviežios arba atšaldytos naminių žąsų skerdenos, nupeštos, be kraujo, bet
neišdarinėtos, su galvomis ir kojomis, vadinamos „82 % žąsimis“

45,1 EUR/100 kg/
net

–

0207 32 59

Šviežios arba atšaldytos naminių žąsų skerdenos, nupeštos, ir išdarinėtos,
be galvų ir kojų, su širdimis ir skilviais arba be jų, vadinamos „75 % žąsi
mis“ bei turinčios kitą pavidalą, nesukapotos į gabalus (išskyrus „82 % žą
sis“)

48,1 EUR/100 kg/
net

–

0207 32 90

Šviežios arba atšaldytos patarškų skerdenos, nesukapotos į gabalus

49,3 EUR/100 kg/
net

–

0207 33 11

Sušaldytos naminių ančių skerdenos, nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir
kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % anti
mis“

46,2 EUR/100 kg/
net

–

0207 33 19

Sušaldytos naminių ančių skerdenos, nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir
kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „63 % anti
mis“, bei turinčios kitą pavidalą ančių skerdenos, nesukapotos į gabalus
(išskyrus „70 % antis“)

51,3 EUR/100 kg/
net

–

0207 33 51

Sušaldytos naminių žąsų skerdenos, nupeštos, be kraujo, bet neišdarinė
tos, su galvomis ir kojomis, vadinamos „82 % žąsimis“

45,1 EUR/100 kg/
net

–

0207 33 59

Sušaldytos naminių žąsų skerdenos, nupeštos, ir išdarinėtos, be galvų ir
kojų, su širdimis ir skilviais arba be jų, vadinamos „75 % žąsimis“, bei tu
rinčios kitą pavidalą žąsų skerdenos, nesukapotos į gabalus (išskyrus
„82 % žąsis“)

48,1 EUR/100 kg/
net

–

0207 33 90

Sušaldytos patarškų skerdenos, nesukapotos į gabalus

49,3 EUR/100 kg/
net

–

0207 34 10

Šviežios arba atšaldytos valgomosios naminių žąsų riebiosios kepenys

Neapmuitinama

0

0207 34 90

Šviežios arba atšaldytos valgomosios naminių ančių riebiosios kepenys

Neapmuitinama

0

0207 35 11

Švieži arba atšaldyti naminių žąsų mėsos gabalai be kaulų

110,5 EUR/100 kg/
net

–

0207 35 15

Švieži arba atšaldyti naminių ančių ir patarškų mėsos gabalai be kaulų

128,3 EUR/100 kg/
net

–

0207 35 21

Šviežios arba atšaldytos naminių žąsų skerdenų pusės ar ketvirčiai

56,4 EUR/100 kg/
net

–
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0207 35 23

Šviežios arba atšaldytos naminių žąsų skerdenų pusės ar ketvirčiai

52,9 EUR/100 kg/
net

–

0207 35 25

Šviežios arba atšaldytos naminių patarškų skerdenų pusės ar ketvirčiai

54,2 EUR/100 kg/
net

–

0207 35 31

Švieži arba atšaldyti sveiki naminių ančių, žąsų ir patarškų sparnai su
plongaliais arba be jų

26,9 EUR/100 kg/
net

–

0207 35 41

Šviežios arba atšaldytos naminių ančių, žąsų ir patarškų nugarėlės, kaklai,
nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 EUR/100 kg/
net

–

0207 35 51

Šviežios arba atšaldytos naminių žąsų krūtinėlės ir jų dalys, su kaulais

86,5 EUR/100 kg/
net

–

0207 35 53

Šviežios arba atšaldytos naminių ančių ir patarškų krūtinėlės ir jų dalys,
su kaulais

115,5 EUR/100 kg/
net

–

0207 35 61

Šviežios arba atšaldytos naminių žąsų kojos ir jų dalys, su kaulais

69,7 EUR/100 kg/
net

–

0207 35 63

Šviežios arba atšaldytos naminių ančių, žąsų ir patarškų išdarinėtos sker
denos (paletotai)

46,3 EUR/100 kg/
net

–

0207 35 71

Švieži arba atšaldyti naminių žąsų mėsos gabalai be kaulų

66 EUR/100 kg/net

–

0207 35 79

Sušaldyti naminių ančių, žąsų ir patarškų mėsos gabalai su kaulais (išsky
rus puses ar ketvirčius, sveikus sparnus su plongaliais arba be jų, nugarė
les, kaklus, nugarėles kartu su kaklais, sturplius ir sparnų plongalius, krū
tinėles, kojas ir jų dalis, ir žąsų arba ančių išdarinėtas skerdenas (paleto
tus))

123,2 EUR/100 kg/
net

–

0207 35 91

Šviežios arba atšaldytos valgomosios ančių, žąsų ir patarškų kepenys (iš
skyrus riebiąsias kepenis)

6,4

3

0207 35 99

Švieži arba atšaldyti naminių ančių, žąsų ir patarškų valgomieji mėsos su
bproduktai (išskyrus kepenis)

18,7 EUR/100 kg/
net

–

0207 36 11

Sušaldyti naminių žąsų mėsos gabalai be kaulų

110,5 EUR/100 kg/
net

–

0207 36 15

Sušaldyti naminių ančių ir patarškų mėsos gabalai be kaulų

128,3 EUR/100 kg/
net

–

0207 36 21

Sušaldytos naminių ančių skerdenų pusės ar ketvirčiai

56,4 EUR/100 kg/
net

–

0207 36 23

Sušaldytos naminių žąsų skerdenų pusės ar ketvirčiai

52,9 EUR/100 kg/
net

–

0207 36 25

Sušaldytos naminių patarškų skerdenų pusės ar ketvirčiai

54,2 EUR/100 kg/
net

–
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0207 36 31

Sušaldyti sveiki naminių ančių, žąsų ir patarškų sparnai su plongaliais
arba be jų

26,9 EUR/100 kg/
net

–

0207 36 41

Sušaldytos naminių ančių, žąsų ir patarškų nugarėlės, kaklai, nugarėlės
kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 EUR/100 kg/
net

–

0207 36 51

Sušaldytos naminių žąsų krūtinėlės ir jų dalys, su kaulais

86,5 EUR/100 kg/
net

–

0207 36 53

Sušaldytos naminių ančių ir patarškų krūtinėlės ir jų dalys, su kaulais

115,5 EUR/100 kg/
net

–

0207 36 61

Sušaldytos naminių žąsų kojos ir jų dalys, su kaulais

69,7 EUR/100 kg/
net

–

0207 36 63

Sušaldytos naminių ančių ir patarškų kojos ir jų dalys, su kaulais

46,3 EUR/100 kg/
net

–

0207 36 71

Sušaldytos naminių žąsų arba ančių išdarinėtos skerdenos (paletotai)

66 EUR/100 kg/net

–

0207 36 79

Sušaldyti naminių ančių, žąsų ir patarškų mėsos gabalai su kaulais (išsky
rus puses ar ketvirčius, sveikus sparnus su plongaliais arba be jų, nugarė
les, kaklus, nugarėles kartu su kaklais, sturplius ir sparnų plongalius, krū
tinėles, kojas ir jų dalis, ir žąsų arba ančių išdarinėtas skerdenas (paleto
tus))

123,2 EUR/100 kg/
net

–

0207 36 81

Sušaldytos valgomosios naminių žąsų riebiosios kepenys

Neapmuitinama

0

0207 36 85

Sušaldytos valgomosios naminių ančių riebiosios kepenys

Neapmuitinama

0

0207 36 89

Sušaldytos valgomosios naminių ančių, žąsų arba patarškų kepenys (išsky
rus riebiąsias kepenis)

6,4

0

0207 36 90

Sušaldyti naminių ančių, žąsų ir patarškų valgomieji mėsos subproduktai
(išskyrus kepenis)

18,7 EUR/100 kg/
net

–

0208 10 11

Šviežia arba atšaldyta naminių triušių mėsa ir valgomieji mėsos subpro
duktai

6,4

0

0208 10 19

Sušaldyta naminių triušių mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

6,4

0

0208 10 90

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta ne naminių triušių ir kiškių mėsa ir valgo
mieji mėsos subproduktai

Neapmuitinama

0

0208 30 00

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta primatų mėsa ir valgomieji mėsos su
bproduktai

9

0

0208 40 10

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta banginių mėsa

6,4

0

0208 40 90

Valgomieji banginių mėsos subproduktai bei delfinų ir jūrų kiaulių (Ceta
cea būrio žinduolių), lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio žinduolių) mėsa
ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

9

0
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0208 50 00

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta roplių, pavyzdžiui, gyvačių, vėžlių ir kro
kodilų, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

9

0

0208 90 10

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta naminių balandžių mėsa ir valgomieji mė
sos subproduktai

6,4

0

0208 90 20

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta putpelių mėsa ir valgomieji mėsos su
bproduktai

Neapmuitinama

0

0208 90 40

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta medžiojamųjų paukščių ir žvėrių mėsa ir
valgomieji mėsos subproduktai (išskyrus triušius, kiškius, kiaules ir putpe
les)

Neapmuitinama

0

0208 90 55

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta ruonių mėsa

6,4

0

0208 90 60

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta šiaurės elnių mėsa ir valgomieji mėsos su
bproduktai

9

0

0208 90 70

Šviežios, atšaldytos arba užšaldytos varlių kojelės

6,4

0

0208 90 95

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai
(išskyrus galvijieną, kiaulieną, avieną, ožkieną, arklieną, asilų, mulų ir ar
klėnų mėsą, Gallus domesticus rūšies (naminių vištų), ančių, žąsų, kalakutų
ir patarškų paukštieną, triušių, kiškių, primatų, banginių, delfinų ir jūrų
kiaulių (Cetacea būrio žinduolių), lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio žin
duolių), roplių, naminių balandžių, medžiojamųjų paukščių ir žvėrių, ruo
nių, šiaurės elnių mėsą ir varlių kojeles)

9

0

0209 00 11

Švieži, atšaldyti arba sušaldyti poodiniai kiauliniai riebalai, sūdyti arba už
pilti sūrymu

21,4 EUR/100 kg/
net

0

0209 00 19

Džiovinti arba rūkyti poodiniai kiauliniai riebalai

23,6 EUR/100 kg/
net

0

0209 00 30

Kiauliniai riebalai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti

12,9 EUR/100 kg/
net

0

0209 00 90

Naminių paukščių taukai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti

41,5 EUR/100 kg/
net

0

0210 11 11

Naminių kiaulių kumpiai ir jų dalys, sūdyti arba užpilti sūrymu, su kaulais

77,8 EUR/100 kg/
net

0

0210 11 19

Naminių kiaulių mentės ir jų dalys, sūdytos arba užpiltos sūrymu, su kau
lais

60,1 EUR/100 kg/
net

0

0210 11 31

Naminių kiaulių kumpiai ir jų dalys, džiovinti arba rūkyti, su kaulais

151,2 EUR/100 kg/
net

0

0210 11 39

Naminių kiaulių mentės ir jų dalys, džiovintos arba rūkytos, su kaulais

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

Ne naminių kiaulių kumpiai, mentės ir jų dalys, sūdyti, užpilti sūrymu,
džiovinti arba rūkyti, su kaulais

15,4

0
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0210 12 11

Naminių kiaulių papilvės su raumenų sluoksneliais ir jų dalys, sūdytos
arba užpiltos sūrymu

46,7 EUR/100 kg/
net

0

0210 12 19

Naminių kiaulių papilvės su raumenų sluoksneliais ir jų dalys, džiovintos
arba rūkytos

77,8 EUR/100 kg/
net

0

0210 12 90

Ne naminių kiaulių papilvės su raumenų sluoksneliais ir jų dalys, sūdytos,
užpiltos sūrymu, džiovintos arba rūkytos

15,4

0

0210 19 10

Bekonų šoninė arba bekonų šoninė be kumpių (spenseriai), sūdyta arba
užpilta sūrymu

68,7 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 20

Naminių kiaulių trijų ketvirčių šoninė arba vidurinės jos dalys, sūdytos
arba užpiltos sūrymu

75,1 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 30

Naminių kiaulių priekinės nuokartos ir jų dalys, sūdytos arba užpiltos sū
rymu

60,1 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 40

Naminių kiaulių nugarinė ir jos dalys, sūdytos arba užpiltos sūrymu

86,9 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 50

Naminių kiaulių mėsa, sūdyta arba užpilta sūrymu (išskyrus kumpius,
mentes ir jų dalis, papilvę ir jos dalis, bekonų šoninę arba bekonų šoninę
be kumpių (spenserius), trijų ketvirčių šoninę arba vidurines dalis bei prie
kines nuokartas ir nugarinę ir jų dalis)

86,9 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 60

Naminių kiaulių priekinės nuokartos ir jų dalys, džiovintos arba rūkytos 119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

Naminių kiaulių nugarinė ir jos dalys, džiovintos arba rūkytos

149,6 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 81

Džiovinta arba rūkyta naminių kiaulių mėsa be kaulų (išskyrus papilves ir
jų dalis)

151,2 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 89

Džiovinta arba rūkyta naminių kiaulių mėsa su kaulais (išskyrus kumpius,
mentes ir jų dalis, papilves ir jų dalis bei priekines nuokartas, nugarinę ir
jų dalis)

151,2 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 90

Ne naminių kiaulių mėsa, sūdyta arba užpilta sūrymu, džiovinta arba rū
kyta (išskyrus kumpius, mentes ir jų dalis, su kaulais, papilves ir jų dalis)

15,4

0

0210 20 10

Galvijiena, sūdyta arba užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta, su kaulais

15,4 + 265,2 EUR/
100 kg/net

–

0210 20 90

Galvijiena, sūdyta arba užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta, be kaulų

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg/net

–

0210 91 00

Primatų mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu,
džiovinti arba rūkyti bei valgomieji mėsos ir mėsos subproduktų miltai ir
rupiniai

15,4

0
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0210 92 00

Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių), lamantinų ir
diugonių (Sirenia būrio žinduolių) mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai,
sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti bei valgomieji mėsos ir mėsos
subproduktų miltai ir rupiniai

15,4

0

0210 93 00

Roplių, pavyzdžiui, gyvačių, vėžlių ir aligatorių, mėsa ir valgomieji mėsos
subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti bei valgomieji
mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

15,4

0

0210 99 10

Arkliena, sūdyta, užpilta sūrymu arba džiovinta

6,4

0

0210 99 21

Aviena ir ožkiena, sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta, su kau
lais

222,7 EUR/100 kg/
net

10

0210 99 29

Aviena ir ožkiena, sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta, be kaulų

311,8 EUR/100 kg/
net

10

0210 99 31

Šiaurės elnių mėsa, sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta

15,4

10

0210 99 39

Mėsa, sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta (išskyrus kiaulieną,
galvijieną, šiaurės elnių mėsą, avieną ar ožkieną, primatų, banginių, del
finų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių), lamantinų ir diugonių (Sirenia
būrio žinduolių), roplių mėsą bei sūdytą, užpiltą sūrymu ar džiovintą ar
klieną)

130,0 EUR/100 kg/
net

–

0210 99 41

Valgomos naminių kiaulių kepenys, sūdytos, užpiltos sūrymu, džiovintos
arba rūkytos

64,9 EUR/100 kg/
net

10

0210 99 49

Naminių kiaulių valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu,
džiovinti arba rūkyti (išskyrus kepenis)

47,2 EUR/100 kg/
net

10

0210 99 51

Valgomos storosios ir plonosios galvijų diafragmos, sūdytos, užpiltos sū
rymu, džiovintos arba rūkytos

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg/net

–

0210 99 59

Valgomieji galvijų mėsos subproduktai, sūdyti arba užpilti sūrymu, džio
vinti arba rūkyti (išskyrus storąsias ir plonąsias diafragmas)

12,8

0

0210 99 60

Avienos ir ožkienos valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti arba užpilti sū
rymu, džiovinti arba rūkyti

15,4

0

0210 99 71

Valgomos riebiosios žąsų arba ančių kepenys, sūdytos arba užpiltos sū
rymu

Neapmuitinama

0

0210 99 79

Valgomos paukščių kepenys, sūdytos, užpiltos sūrymu, džiovintos arba rū
kytos (išskyrus riebiąsias žąsų arba ančių kepenis)

6,4

–

0210 99 80

Valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti arba užpilti sūrymu, džiovinti arba
rūkyti (išskyrus naminių kiaulių, galvijų, avių, ožkų, primatų, banginių,
delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių), lamantinų ir diugonių (Si
renia būrio žinduolių) bei roplių ir paukščių kepenis)

15,4

0

0210 99 90

Valgomieji mėsos ir mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg/net

–
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Neapmuitinama

0

7,5

0

0301 10 10

Gyvos dekoratyvinės gėlavandenės žuvys

0301 10 90

Gyvos dekoratyvinės jūrinės žuvys

0301 91 10

Gyvi upėtakiai (Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster)

8

0

0301 91 90

Gyvi upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, On
corhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae)

12

0

0301 92 00

Gyvi unguriai (Anguilla spp.)

Neapmuitinama

0

0301 93 00

Gyvi karpiai

8

0

0301 94 00

Melsvieji tunai (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

Australiniai tunai (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99 11

Gyvos Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar)
ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

Gyvos gėlavandenės žuvys (išskyrus dekoratyvines žuvytes, upėtakius, un
gurius, karpius, Ramiojo vandenyno lašišas (Oncorhynchus nerka, Oncorhyn
chus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišas
(Salmo salar) ir Dunojaus lašišas (Hucho hucho))

8

0

0301 99 80

Jūrinės žuvys (išskyrus dekoratyvines žuvis, upėtakius (Salmo trutta, Oncor
hynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster), ungurius (Anguilla
spp.), melsvuosius tunus (Thunnus thynnus) ir australinius tunus (Thunnus
maccoyii).

16

0

0302 11 10

Švieži arba atšaldyti upėtakiai (Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chryso
gaster)

8

0

0302 11 20

Švieži arba atšaldyti Oncorhynchus mykiss rūšies upėtakiai, su galvomis ir
žiaunomis, išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1,2 kg, arba be
galvų, be žiaunų ir išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1 kg

12

0

0302 11 80

Švieži arba atšaldyti upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae (išskyrus Oncorhyn
chus mykiss rūšies, su galvomis ir žiaunomis, išdarinėtus, kurių kiekvieno
masė didesnė kaip 1,2 kg, arba be galvų, be žiaunų ir išdarinėti, kurių
kiekvieno masė didesnė kaip 1 kg)

12

0

0302 12 00

Šviežios arba atšaldytos Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto
lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

2

0
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0302 19 00

Šviežios arba atšaldytos lašišinės (išskyrus upėtakius (Salmo trutta, Oncor
hynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster), Ramiojo vande
nyno lašišas (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou
ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišas (Salmo salar) ir Dunojaus lašišas
(Hucho hucho))

8

0

0302 21 10

Švieži arba atšaldyti juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

Švieži arba atšaldyti Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

Švieži arba atšaldyti Ramiojo vandenyno baltieji otai (paltusai) (Hippoglos
sus stenolepis)

15

0

0302 22 00

Šviežios arba atšaldytos jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

Švieži arba atšaldyti jūriniai liežuviai (Solea spp.)

15

0

0302 29 10

Švieži arba atšaldyti arnoglosai (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

Šviežios arba atšaldytos plekšniažuvės (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossi
dae, Soleidae, Scophthalmidae ir Catharidae) (išskyrus juoduosius otus (paltu
sus), Atlanto otus, Ramiojo vandenyno baltuosius otus (paltusus), plekš
nes, jūrinius liežuvius ir arnoglosus)

15

0

0302 31 10

Švieži arba atšaldyti albakorai arba baltieji tunai (Thunnus alalunga), skirti
pramoniniam apdorojimui arba konservavimui

Neapmuitinama

0

0302 31 90

Švieži arba atšaldyti albakorai arba baltieji tunai (Thunnus alalunga) (išsky
rus skirtus pramoniniam apdorojimui arba konservavimui)

22

0

0302 32 10

Švieži arba atšaldyti geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), skirti pramo
niniam apdorojimui arba konservavimui

Neapmuitinama

0

0302 32 90

Švieži arba atšaldyti geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares) (išskyrus skir
tus pramoniniam apdorojimui arba konservavimui)

22

0

0302 33 10

Švieži arba atšaldyti dryžuotieji tunai, skirti pramoniniam apdorojimui
arba konservavimui

Neapmuitinama

0

0302 33 90

Švieži arba atšaldyti dryžuotieji tunai (išskyrus skirtus pramoniniam apdo
rojimui arba konservavimui)

22

0

0302 34 10

Švieži arba atšaldyti didžiaakiai tunai (Thunnus obesus), skirti pramoniniam
apdorojimui arba konservavimui

Neapmuitinama

0

0302 34 90

Švieži arba atšaldyti didžiaakiai tunai (Thunnus obesus) (išskyrus tunus,
skirtus pramoniniam apdorojimui arba konservavimui)

22

0

0302 35 10

Švieži arba atšaldyti melsvieji tunai (Thunnus thynnus), skirti pramoniniam
apdorojimui arba konservavimui

Neapmuitinama

0
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0302 35 90

Švieži arba atšaldyti melsvieji tunai (Thunnus thynnus) (išskyrus tunus, skir
tus pramoniniam apdorojimui arba konservavimui)

22

0

0302 36 10

Švieži arba atšaldyti australiniai tunai (Thunnus maccoyii), skirti pramoni
niam apdorojimui arba konservavimui

Neapmuitinama

0

0302 36 90

Švieži arba atšaldyti australiniai tunai (Thunnus maccoyii) (išskyrus tunus,
skirtus pramoniniam apdorojimui arba konservavimui)

22

0

0302 39 10

Švieži arba atšaldyti Thunnus genties tunai, skirti pramoniniam apdoroji
mui arba konservavimui (išskyrus Thunnus alalunga, Thunnus albacares,
Thunnus obesus, Thunnus thynnus ir Thunnus maccoyii)

Neapmuitinama

0

0302 39 90

Švieži arba atšaldyti Thunnus genties tunai (išskyrus tunus, skirtus pramo
niniam apdorojimui arba konservavimui bei Thunnus alalunga, Thunnus al
bacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus ir Thunnus maccoyii)

22

0

0302 40 00

Šviežios arba atšaldytos silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0302 50 10

Šviežios arba atšaldytos menkės (Gadus morhua)

12

0

0302 50 90

Šviežios arba atšaldytos menkės (Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

12

0

0302 61 10

Šviežios arba atšaldytos sardinės (Sardina pilchardus)

23

0

0302 61 30

Šviežios arba atšaldytos sardinės (Sardinops spp.) ir sardinėlės (Sardinella
spp.)

15

0

0302 61 80

Švieži arba atšaldyti šprotai (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

Šviežios arba atšaldytos juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

Švieži arba atšaldyti polakai (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

Šviežios arba atšaldytos skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus)

20

0

0302 65 20

Švieži arba atšaldyti paprastieji dygliarykliai (Squalus acanthias)

6

0

0302 65 50

Švieži arba atšaldyti paprastieji katrykliai (Scyliorhinus spp.)

6

0

0302 65 90

Švieži arba atšaldyti rykliai (išskyrus paprastuosius dygliaryklius (Squalus
acanthias) ir paprastuosius katryklius (Scyliorhinus spp.))

8

0

0302 66 00

Švieži arba atšaldyti unguriai (Anguilla spp.)

Neapmuitinama

0

0302 67 00

Šviežios arba atšaldytos kardžuvės (Xiphias Gladius)

15

0
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0302 68 00

Švieži arba atšaldyti ilčiai (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69 11

Švieži arba atšaldyti karpiai

8

0

0302 69 19

Šviežios arba atšaldytos gėlavandenės žuvys (išskyrus lašišines, ungurius ir
karpius)

8

0

0302 69 21

Šviežios arba atšaldytos jūrinės Euthynnus genties žuvys, skirtos pramoni
niam apdorojimui arba konservavimui (išskyrus dryžuotuosius tunus)

Neapmuitinama

0

0302 69 25

Šviežios arba atšaldytos jūrinės Euthynnus genties žuvys (išskyrus skirtas
pramoniniam apdorojimui arba konservavimui bei dryžuotuosius tunus)

22

0

0302 69 31

Švieži arba atšaldyti Sebastes marinus rūšies ešeriai

7,5

0

0302 69 33

Švieži arba atšaldyti jūriniai ešeriai (Sebastes spp.) (išskyrus Sebastes mari
nus)

7,5

0

0302 69 35

Šviežios arba atšaldytos jūrinės Boreogadus saida rūšies žuvys

12

0

0302 69 41

Švieži arba atšaldyti merlangai (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

Šviežios arba atšaldytos molvės (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

Švieži arba atšaldyti mintajai (Theragra chalcogramma) ir sidabrinės saidos
(Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

Švieži arba atšaldyti ančiuviai (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

Švieži arba atšaldyti jūriniai karosai (Dentex dentex ir Pagellus spp.)

15

0

0302 69 66

Šviežios arba atšaldytos Kapo merlūzos (sekliųjų vandenų merlūzos) (Mer
luccius capensis) ir giliavandenės Namibijos merlūzos (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

Šviežios arba atšaldytos Zelandijos merlūzos (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

Šviežios arba atšaldytos Merluccius genties merlūzos (išskyrus Kapo merlū
zas (sekliųjų vandenų merlūzas), giliavandenes Namibijos merlūzas ir Ze
landijos merlūzas)

15

0

0302 69 69

Šviežios arba atšaldytos Urophycis genties amerikinės vėgėlės

15

0

0302 69 75

Švieži arba atšaldyti paprastieji jūriniai karšiai (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

Švieži arba atšaldyti meškeriotojai (jūriniai velniai) (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

Šviežios arba atšaldytos putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus poutas
sou)

7,5

0
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0302 69 86

Šviežios arba atšaldytos pietinės putasu (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

Šviežios arba atšaldytos stauridės (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

Švieži arba atšaldyti rausvieji unguriai (juodosios kongrijos) (Genypterus
blacodes)

7,5

0

0302 69 94

Švieži arba atšaldyti paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

Švieži arba atšaldyti auksagalviai jūriniai karšiai (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

Šviežios arba atšaldytos valgomosios jūrinės žuvys (išskyrus lašišines,
plekšnines, tunus, dryžuotuosius tunus, silkes, menkes, sardines, sardinė
les, šprotus, juodadėmes menkes, ledjūrio menkes, skumbres, ryklius, un
gurius (Anguilla spp.), kardžuves, ilčius, Sebastes rūšies jūrinių ešerių gen
ties žuvis, Boreogadus saida rūšies žuvis, putasu, molves, mintajus ir sidab
rines saidas, ančiuvius, jūrinius karosus, merlūzas ir amerikines vėgėles,
paprastuosius jūrinius karšius, meškeriotojus (jūrinius velnius), putasu ir
pietines putasu, staurides, rausvuosius ungurius (juodąsias kongrijas), pa
prastuosius vilkešerius ir auksagalvius jūrinius karšius)

15

0

0302 70 00

Šviežios arba atšaldytos žuvų kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apval
kalu) ir pieniai

10

0

0303 11 00

Sušaldytos nerkos ([raudonosios lašišos) (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

Sušaldytos Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn
chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou ir Oncorhynchus rhodurus), išskyrus nerkas (raudonas lašišas) (Oncor
hynchus nerka)

2

0

0303 21 10

Sušaldyti upėtakiai (Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster)

9

0

0303 21 20

Sušaldyti Oncorhynchus mykiss rūšies upėtakiai, su galvomis ir žiaunomis,
išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1,2 kg, arba be galvų, be
žiaunų ir išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1 kg

12

0

0303 21 80

Sušaldyti upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) (išskyrus Oncorhynchus mykiss
rūšies), su galvomis ir žiaunomis, išdarinėtus, kurių kiekvieno masė di
desnė kaip 1,2 kg, arba be galvų, be žiaunų ir išdarinėti, kurių kiekvieno
masė didesnė kaip 1 kg

12

0

0303 22 00

Sušaldytos Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

Sušaldytos lašišinės žuvys (išskyrus Ramiojo vandenyno lašišas, Atlanto la
šišas, Dunojaus lašišas ir upėtakius)

9

0

0303 31 10

Sušaldyti juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

Sušaldyti Atlanto otai (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

Sušaldyti Ramiojo vandenyno baltieji otai (paltusai) (Hippoglossus stenole
pis)

15

0
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0303 32 00

Sušaldytos jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

Sušaldyti jūriniai liežuviai (Solea spp.)

7,5

0

0303 39 10

Sušaldytos upinės plekšnės (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

Sušaldytos Rhombosolea genties žuvys

7,5

0

0303 39 70

Sušaldytos plekšniažuvės (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae ir Catharidae) (išskyrus otus, jūrines plekšnes, jūrinius liežu
vius, upines plekšnes ir Rhombosolea spp. genties žuvis)

15

0

0303 41 11

Sušaldyti sveiki (neišdarinėti) albakorai arba baltieji tunai (Thunnus ala
lunga), skirti pramoniniam apdorojimui arba konservavimui

Neapmuitinama

0

0303 41 13

Sušaldyti albakorai arba baltieji tunai (Thunnus alalunga), be žiaunų ir išda
rinėti, skirti pramoniniam apdorojimui arba konservavimui

Neapmuitinama

0

0303 41 19

Sušaldyti albakorai arba baltieji tunai (Thunnus alalunga), be galvų ir
žiaunų, bet neišdarinėti, skirti pramoniniam apdorojimui arba konservavi
mui

Neapmuitinama

0

0303 41 90

Sušaldyti albakorai arba baltieji tunai (Thunnus alalunga) (išskyrus skirtus
pramoniniam apdorojimui arba konservavimui)

22

0

0303 42 12

Sušaldyti geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), skirti pramoninės pro
dukcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai, sveiki (neišdarinėti), kurių
kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg

Neapmuitinama

0

0303 42 18

Sušaldyti geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), skirti pramoninės pro
dukcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai, sveiki (neišdarinėti), kurių
kiekvieno masė ne didesnė kaip 10 kg

Neapmuitinama

0

0303 42 32

Sušaldyti geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), skirti pramoninės pro
dukcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai, be žiaunų ir išdarinėti, ku
rių kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg

Neapmuitinama

0

0303 42 38

Sušaldyti geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), skirti pramoninės pro
dukcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai, be žiaunų ir išdarinėti, ku
rių kiekvieno masė ne didesnė kaip 10 kg

Neapmuitinama

0

0303 42 52

Sušaldyti geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), skirti pramoninės pro
dukcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai, kurių kiekvieno masė di
desnė kaip 10 kg (išskyrus sveikus (neišdarinėtus), be žiaunų ir išdarinė
tus)

Neapmuitinama

0

0303 42 58

Sušaldyti geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), skirti pramoninės pro
dukcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai, kurių kiekvieno masė ne
didesnė kaip 10 kg (išskyrus sveikus (neišdarinėtus), be žiaunų ir išdarinė
tus)

Neapmuitinama

0

0303 42 90

Sušaldyti geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares) (išskyrus skirtus pramo
niniam apdorojimui arba konservavimui)

22

0

0303 43 11

Sušaldyti dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), skirti pramoni
niam apdorojimui arba konservavimui, sveiki (neišdarinėti)

Neapmuitinama

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/51

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

0303 43 13

Sušaldyti dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), skirti pramoni
niam apdorojimui arba konservavimui, be žiaunų ir išdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 43 19

Sušaldyti dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), skirti pramoni
niam apdorojimui arba konservavimui, be galvų ir žiaunų, bet neišdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 43 90

Sušaldyti dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) (išskyrus skir
tus pramoniniam apdorojimui arba konservavimui)

22

0

0303 44 11

Sušaldyti didžiaakiai tunai (Thunnus obesus), skirti pramoniniam apdoro
jimui arba konservavimui, sveiki (neišdarinėti)

Neapmuitinama

0

0303 44 13

Sušaldyti didžiaakiai tunai (Thunnus obesus), skirti pramoniniam apdoroji
mui arba konservavimui, be žiaunų ir išdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 44 19

Sušaldyti didžiaakiai tunai (Thunnus obesus), skirti pramoniniam apdoroji
mui arba konservavimui, be galvų ir žiaunų, bet neišdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 44 90

Sušaldyti didžiaakiai tunai (Thunnus obesus) (išskyrus skirtus pramoniniam
apdorojimui arba konservavimui)

22

0

0303 45 11

Sušaldyti melsvieji tunai (Thunnus thynnus), skirti pramoniniam apdoroji
mui arba konservavimui, sveiki (neišdarinėti)

Neapmuitinama

0

0303 45 13

Sušaldyti melsvieji tunai (Thunnus thynnus), skirti pramoniniam apdoroji
mui arba konservavimui, be žiaunų ir išdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 45 19

Sušaldyti melsvieji tunai (Thunnus thynnus), skirti pramoniniam apdoroji
mui arba konservavimui, be galvų ir žiaunų, bet neišdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 45 90

Sušaldyti melsvieji tunai (Thunnus thynnus) (išskyrus skirtus pramoniniam
apdorojimui arba konservavimui)

22

0

0303 46 11

Sušaldyti australiniai tunai (Thunnus maccoyii), skirti pramoniniam apdoro
jimui arba konservavimui, sveiki (neišdarinėti)

Neapmuitinama

0

0303 46 13

Sušaldyti australiniai tunai (Thunnus maccoyii), skirti pramoniniam apdoro
jimui arba konservavimui, be žiaunų ir išdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 46 19

Sušaldyti australiniai tunai (Thunnus maccoyii), skirti pramoniniam apdoro
jimui arba konservavimui, be galvų ir žiaunų, bet neišdarinėti

Neapmuitinama

0

0303 46 90

Sušaldyti australiniai tunai (Thunnus maccoyii) (išskyrus skirtus pramoni
niam apdorojimui arba konservavimui)

22

0

0303 49 31

Sušaldyti Thunnus genties tunai, skirti pramoniniam apdorojimui arba
konservavimui, sveiki (neišdarinėti) (išskyrus Thunnus alalunga, Thunnus al
bacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus ir Thunnus maccoyii)

Neapmuitinama

0
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0303 49 33

Sušaldyti Thunnus genties tunai, skirti pramoniniam apdorojimui arba
konservavimui, be žiaunų ir išdarinėti (išskyrus Thunnus alalunga, Thunnus
albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus ir Thunnus maccoyii)

Neapmuitinama

0

0303 49 39

Sušaldyti Thunnus genties tunai, skirti pramoniniam apdorojimui arba
konservavimui, be galvų ir žiaunų, bet neišdarinėti (išskyrus Thunnus ala
lunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus ir Thunnus mac
coyii)

Neapmuitinama

0

0303 49 80

Sušaldyti Thunnus genties tunai (išskyrus tunus, skirtus pramoniniam ap
dorojimui arba konservavimui bei Thunnus alalunga, Thunnus albacares,
Thunnus obesus, Thunnus thynnus ir Thunnus maccoyii)

22

0

0303 51 00

Sušaldytos silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52 10

Sušaldytos menkės (Gadus morhua)

12

0

0303 52 30

Sušaldytos menkės (Gadus ogac)

12

0

0303 52 90

Sušaldytos menkės (Gadus macrocephalus)

12

0

0303 61 00

Sušaldytos kardžuvės (Xiphias Gladius)

7,5

0

0303 62 00

Sušaldyti ilčiai (Dissostichus spp.)

15

0

0303 71 10

Sušaldytos sardinės (Sardina pilchardus)

23

0

0303 71 30

Sušaldytos sardinės (Sardinops spp.) ir sardinėlės (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

Sušaldyti šprotai (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

Sušaldytos juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

Sušaldytos ledjūrio menkės (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74 30

Sušaldytos skumbrės (Scomber scombrus ir Scomber japonicus)

20

0

0303 74 90

Sušaldytos skumbrės (Scomber australasicus)

15

0

0303 75 20

Sušaldyti paprastieji dygliarykliai Squalus acanthias

6

0

0303 75 50

Sušaldyti paprastieji katrykliai Scyliorhinus spp.

6

0

0303 75 90

Sušaldyti rykliai (išskyrus paprastuosius dygliaryklius ir paprastuosius kat
ryklius)

8

0
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Neapmuitinama

0

0303 76 00

Sušaldyti unguriai (Anguilla spp.)

0303 77 00

Sušaldyti paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78 11

Sušaldytos Kapo merlūzos (sekliųjų vandenų merlūzos) (Merluccius capen
sis) ir giliavandenės Namibijos merlūzos (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

Sušaldytos Argentinos merlūzos (Pietvakarių Atlanto merlūzos) (Merlucciuc
hubbsi)

15

0

0303 78 13

Sušaldytos Zelandijos merlūzos (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

Sušaldytos Merluccius genties merlūzos (išskyrus Kapo merlūzas (sekliųjų
vandenų merlūzas), giliavandenes Namibijos merlūzas, Argentinos merlū
zas (Pietvakarių Atlanto merlūzas) ir Zelandijos merlūzas)

15

0

0303 78 90

Sušaldytos Urophycis genties amerikinės vėgėlės

15

0

0303 79 11

Sušaldyti karpiai

8

0

0303 79 19

Sušaldytos gėlavandenės žuvys (išskyrus lašišines, ungurius ir karpius)

8

0

0303 79 21

Sušaldytos jūrinės Euthynnus genties žuvys, skirtos pramoniniam apdoroji
mui arba konservavimui, sveikos (neišdarinėtos) (išskyrus dryžuotuosius
tunus, nurodytus 0303 43 subpozicijoje)

Neapmuitinama

0

0303 79 23

Sušaldytos jūrinės Euthynnus genties žuvys, skirtos pramoniniam apdoroji
mui arba konservavimui, be žiaunų ir išdarinėtos (išskyrus dryžuotuosius
tunus, nurodytus 0303 43 subpozicijoje)

Neapmuitinama

0

0303 79 29

Sušaldytos jūrinės Euthynnus genties žuvys, skirtos pramoniniam apdoroji
mui arba konservavimui, be galvų ir žiaunų, bet neišdarinėtos (išskyrus
dryžuotuosius tunus, nurodytus 0303 43 subpozicijoje)

Neapmuitinama

0

0303 79 31

Sušaldytos jūrinės Euthynnus genties žuvys (išskyrus dryžuotuosius tunus,
nurodytus 0303 43 subpozicijoje bei žuvis, skirtas pramoniniam apdoro
jimui arba konservavimui)

22

0

0303 79 35

Sušaldyti Sebastes marinus rūšies ešeriai

7,5

0

0303 79 37

Sušaldyti jūriniai ešeriai (Sebastes spp.) (išskyrus Sebastes marinus)

7,5

0

0303 79 41

Sušaldytos jūrinės Boreogadus saida rūšies žuvys

12

0

0303 79 45

Sušaldyti merlangai (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

Sušaldytos molvės (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

Sušaldyti mintajai (Theragra chalcogramma) ir sidabrinės saidos (Pollachius
pollachius)

15

0
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0303 79 58

Sušaldytos Orcynopsis unicolor rūšies žuvys

10

0

0303 79 65

Sušaldyti ančiuviai (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

Sušaldyti jūriniai karosai (Dentex dentex ir Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

Sušaldyti paprastieji jūriniai karšiai (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

Sušaldyti meškeriotojai (jūriniai velniai) (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

Sušaldytos putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

Sušaldytos pietinės putasu (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

Sušaldytos stauridės (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

Sušaldyti melsvieji makrurai (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0

0303 79 93

Sušaldyti rausvieji unguriai (juodosios kongrijos) (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

Sušaldytos Pelotreis flavilatus ir Peltorhamphus novaezealandiae rūšių žuvys

7,5

0

0303 79 98

Sušaldytos valgomosios jūrinės žuvys (išskyrus lašišines, plekšnines, tunus,
dryžuotuosius tunus, silkes, menkes, sardines, ančiuvius, šprotus, juodadė
mes menkes, ledjūrio menkes, skumbres, ryklius, ungurius (Anguilla spp.),
paprastuosius vilkešerius, amerikines vėgėles, Sebastes rūšies jūrinių ešerių
genties žuvis, Boreogadus saida rūšies žuvis, merlangus, jūrines lydekas,
mintajus ir sidabrines saidas (Pollachius pollachius), Orcynopsis unicolor rū
šies žuvis, ančiuvius, jūrinius karosus, paprastuosius jūrinius karšius, meš
keriotojus (jūrinius velnius), putasu ir pietines putasu, staurides, melsvuo
sius makrurus, rausvuosius ungurius (juodąsias kongrijas) ir Pelotreis flavi
latus ir Peltorhamphus novaezelandiae rūšių žuvis)

15

0

0303 80 10

Sušaldyti kietieji ir minkštieji ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pie
niai, skirti deoksiribonukleorūgšties arba protamino sulfato gamybai

Neapmuitinama

0

0303 80 90

Sušaldytos valgomosios žuvų kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apval
kalu) ir pieniai (išskyrus kietuosius ir minkštuosius ikrus (su kiaušidės plė
velės apvalkalu) ir pienius, skirtus deoksiribonukleorūgšties arba prota
mino sulfato gamybai)

10

0

0304 11 10

Šviežia arba atšaldyta kardžuvių filė (Xiphias Gladius)

18

0

0304 11 90

Šviežia arba atšaldyta kardžuvių (Xiphias Gladius) mėsa (malta arba ne
malta), išskyrus filė

15

0

0304 12 10

Šviežia arba atšaldyta ilčių (Dissostichus spp.) filė

18

0

0304 12 90

Šviežia arba atšaldyta ilčių mėsa (malta arba nemalta) (Dissostichus spp.),
išskyrus filė

15

0
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0304 19 13

Šviežia arba atšaldyta Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto la
šišų (Salmo salar) ir Dunojaus lašišų (Hucho hucho) filė

2

0

0304 19 15

Šviežia arba atšaldyta Oncorhynchus mykiss rūšies upėtakių filė, kurių kiek
vieno masė didesnė kaip 400 g

12

0

0304 19 17

Šviežia arba atšaldyta Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita ir Oncorhynchus gilae rūšių upėtakių filė, ku
rių kiekvieno masė ne didesnė kaip 400 g

12

0

0304 19 19

Šviežia arba atšaldyta gėlavandenių žuvų filė (išskyrus upėtakių (Salmo
trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ir
Oncorhynchus gilae), Ramiojo vandenyno lašišų, Atlanto vandenyno lašišų
ir Dunojaus lašišų)

9

0

0304 19 31

Šviežia arba atšaldyta menkių (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocep
halus) ir Boreogadus saida rūšies žuvų filė

18

0

0304 19 33

Šviežia arba atšaldyta ledjūrio menkių (Pollachius virens) filė

18

0

0304 19 35

Šviežia arba atšaldyta jūrinių ešerių (Sebastes spp.) filė

18

0

0304 19 39

Šviežia arba atšaldyta jūrinių žuvų filė (išskyrus kardžuvių, ilčių, menkių,
Boreogadus saida rūšies žuvis, ledjūrio menkes ir jūrinius ešerius)

18

0

0304 19 91

Šviežia arba atšaldyta, malta arba nemalta gėlavandenių žuvų mėsa (išsky
rus filė)

8

0

0304 19 97

Silkių filė puselės (juostelės), šviežios arba atšaldytos

15

0

0304 19 99

Malta arba nemalta jūrinių žuvų mėsa, šviežia arba atšaldyta (išskyrus kar
džuvių, ilčių filė ir silkių filė puseles (juosteles))

15

0

0304 21 00

Sušaldyta kardžuvių (Xiphias Gladius) filė

7,5

0

0304 22 00

Sušaldyta ilčių (Dissostichus spp.) filė

15

0

0304 29 13

Sušaldyta Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišų (Salmo
salar) ir Dunojaus lašišų (Hucho hucho) filė

2

0

0304 29 15

Sušaldyta Oncorhynchus mykiss rūšies upėtakių, kurių kiekvieno masė di
desnė kaip 400 g, filė

12

0

0304 29 17

Sušaldyta Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss Oncorhynchus clarki, Oncorhyn
chus aguabonita ir Oncorhynchus gilae rūšių upėtakių, kurių kiekvieno masė
ne didesnė kaip 400 g, filė

12

0
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0304 29 19

Sušaldyta gėlavandenių žuvų filė (išskyrus Salmo trutta, Oncorhynchus my
kiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ir Oncorhynchus gilae rū
šių upėtakius, Ramiojo vandenyno lašišas, Atlanto vandenyno lašišas, Du
nojaus lašišas)

9

0

0304 29 21

Gadus macrocephalus rūšies menkių sušaldyta filė

7,5

0

0304 29 29

Gadus morhua ir Gadus ogac rūšių menkių ir Boreogadus saida rūšių žuvų su
šaldyta filė

7,5

0

0304 29 31

Sušaldyta polakų (Pollachius virens) filė

7,5

0

0304 29 33

Sušaldyta juodadėmių menkių filė (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 29 35

Sušaldyta jūrinių ešerių (Sebastes marinus) filė

7,5

0

0304 29 39

Sušaldyta jūrinių ešerių (Sebastes spp.) (išskyrus Sebastes marinus) filė

7,5

0

0304 29 41

Sušaldyta merlangų (Merlangius merlangus) filė

7,5

0

0304 29 43

Sušaldyta molvių (Molva spp.) filė

7,5

0

0304 29 45

Sušaldyta tunų (Thunnus genties) ir Euthynnus genties žuvų filė

18

0

0304 29 51

Sušaldyta Scomber australasicus rūšies skumbrių filė

15

0

0304 29 53

Sušaldyta skumbrių (Scomber scombrus, Scomber japonicus) ir Orcynopsis uni
color rūšies žuvų filė

15

0

0304 29 55

Sušaldyta kapo merlūzų (Merluccius capensis) ir Namibijos merlūzų (Merluc
cius paradoxus) filė

7,5

0

0304 29 56

Sušaldyta Argentinos merlūzų (Pietvakarių Atlanto merlūzų) (Merluccius
hubbsi) filė

7,5

0

0304 29 58

Sušaldyta Merluccius genties merlūzų filė (išskyrus Kapo merlūzų, Namibi
jos merlūzų ir Argentinos merlūzų filė)

6,1

0

0304 29 59

Sušaldyta Urophycis genties amerikinių vėgėlių filė

7,5

0

0304 29 61

Sušaldyta paprastųjų dygliaryklių ir paprastųjų katryklių (Squalus acanthias)
(Squalus acanthias ir Scyliorhinus spp.) filė

7,5

0

0304 29 69

Sušaldyta ryklių filė (išskyrus dygliaryklių ir paprastųjų katryklių)

7,5

0

0304 29 71

Sušaldyta jūrinių plekšnių (Pleuronectes platessa) filė

7,5

0

0304 29 73

Sušaldyta upinių plekšnių (Platichthys flesus) filė

7,5

0
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0304 29 75

Sušaldyta silkių (Clupea harengus, Clupea pallasii) filė

15

0

0304 29 79

Sušaldyta arnoglosų (Lepidorhombus spp.) filė

15

0

0304 29 83

Sušaldyta meškeriotojų (jūrinių velnių) (Lophius spp.) filė

15

0

0304 29 85

Sušaldyta mintajų (Theragra chalcogramma) filė

13,7

0

0304 29 91

Sušaldyta melsvųjų makrurų (Macruronus novaezelandiae) filė

7,5

0

0304 29 99

Sušaldyta jūrinių žuvų filė (išskyrus kardžuves, iltis, menkes, Boreogadus
saida rūšies žuvis, polakus, juodadėmes menkes, jūrinius ešerius, merlan
gus, molves, tunus, Euthynus rūšies žuvis, skumbres, Orcynopsis unicolor rū
šies žuvis, merlūzas, ryklius, jūrines plekšnes, upines plekšnes, silkes, ar
noglosus, meškeriotojus (jūrinius velnius), mintajus arba melsvuosius ma
krurus)

15

0

0304 91 00

Sušaldyta malta arba nemalta kardžuvių (Xiphias Gladius) mėsa (išskyrus
filė)

7,5

0

0304 92 00

Sušaldyta malta arba nemalta ilčių (Dissostichus spp.) mėsa (išskyrus filė)

7,5

0

0304 99 10

Sušaldyta surimių filė

14,2

0

0304 99 21

Sušaldyta malta arba nemalta gėlavandenių žuvų mėsa (išskyrus filė)

8

0

0304 99 23

Sušaldyta malta arba nemalta silkių (Clupea harengus, Clupea pallasii) mėsa
(išskyrus filė)

15

0

0304 99 29

Sušaldyta malta arba nemalta jūrinių ešerių (Sebastes spp.) mėsa (išskyrus
filė)

8

0

0304 99 31

Sušaldyta malta arba nemalta Gadus macrocephalus rūšies menkių mėsa (iš
skyrus filė)

7,5

0

0304 99 33

Sušaldyta malta arba nemalta Gadus morhua rūšies menkių mėsa (išskyrus
filė)

7,5

0

0304 99 39

Sušaldyta malta arba nemalta Gadus ogac rūšies menkių ir Boreogadus saida
rūšies žuvų mėsa (išskyrus filė)

7,5

0

0304 99 41

Sušaldyta malta arba nemalta ledjūrio menkių (Pollachius virens) mėsa (iš
skyrus filė)

7,5

0

0304 99 45

Sušaldyta malta arba nemalta juodadėmių menkių (Melanogrammus aeglefi
nus) mėsa (išskyrus filė)

7,5

0

0304 99 51

Sušaldyta malta arba nemalta merlūzų (Merluccius spp.; Urophycis spp.)
mėsa (išskyrus filė)

7,5

0
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0304 99 55

Sušaldyta malta arba nemalta arnoglosų (Lepidorhombus spp.) mėsa (išsky
rus filė)

15

0

0304 99 61

Sušaldyta malta arba nemalta paprastųjų jūrinių karšių (Brama spp.) mėsa
(išskyrus filė)

15

0

0304 99 65

Sušaldyta malta arba nemalta meškeriotojų (jūrinių velnių) (Lophius spp.)
mėsa (išskyrus filė)

7,5

0

0304 99 71

Sušaldyta malta arba nemalta putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus
poutassou) mėsa (išskyrus filė)

7,5

0

0304 99 75

Sušaldyta malta arba nemalta mintajų (Theragra chalcogramma) mėsa (išsky
rus žuvų filė ir surimį)

7,5

0

0304 99 99

Sušaldyta jūrinių žuvų mėsa, malta arba nemalta (išskyrus kardžuves, iltis,
silkes, jūrinius ešerius, Sebastes rūšies žuvis, menkes, Boreogadus saida rū
šies žuvis, ledjūrio menkes, juodadėmes menkes, merlūzas, arnoglosus, pa
prastuosius jūrinius karšius, meškeriotojus (jūrinius velnius), putasu, min
tajus ir filė)

7,5

0

0305 10 00

Žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

13

0

0305 20 00

Žuvų kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai, vytinti, rū
kyti, sūdyti arba užpilti sūrymu

11

0

0305 30 11

Menkių (Gadus macrocephalus) filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, bet
nerūkyta

16

0

0305 30 19

Menkių (Gadus morhua, Gadus ogac) ir Boreogadus saida rūšies žuvų filė, vy
tinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, bet nerūkyta

20

0

0305 30 30

Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncor
hynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišų (Salmo salar) ir Du
nojaus lašišų (Hucho hucho) filė, sūdyta arba užpilta sūrymu, bet nerūkyta

15

0

0305 30 50

Juodųjų otų (paltusų) (Reinhardtius hippoglossoides) filė, sūdyta arba užpilta
sūrymu, bet nerūkyta

15

0

0305 30 90

Žuvų filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, bet rūkyta (išskyrus men
kes, sūdytą arba užpiltą sūrymu Ramiojo vandenyno lašišų, Atlanto lašišų,
Dunojaus lašišų ir juodųjų otų (paltusų) filė)

16

0

0305 41 00

Rūkytos Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo
salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho), įskaitant filė

13

0

0305 42 00

Rūkytos silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii), įskaitant filė

10

0

0305 49 10

Rūkyti juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides), įskaitant filė

15

0
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0305 49 20

Rūkyti Atlanto otai (Hippoglossus hippoglossus), įskaitant filė

16

0

0305 49 30

Rūkytos skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni
cus), įskaitant filė

14

0

0305 49 45

Rūkyti upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncor
hynchus chrysogaster), įskaitant filė

14

0

0305 49 50

Rūkyti unguriai (Anguilla spp.), įskaitant filė

14

0

0305 49 80

Rūkytos žuvys, įskaitant filė (išskyrus Ramiojo vandenyno lašišas, Atlanto
lašišas, Dunojaus lašišas, silkes, juoduosius otus (paltusus), Atlanto otus,
skumbres, upėtakius ir ungurius)

14

0

0305 51 10

Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), vytintos, nesūdy
tos ir nerūkytos (išskyrus filė)

13

0

0305 51 90

Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), vytintos, sūdytos,
nerūkytos (išskyrus filė)

13

0

0305 59 11

Boreogadus saida rūšies žuvys, vytintos, nesūdytos ir nerūkytos (išskyrus
filė)

13

0

0305 59 19

Boreogadus saida rūšies žuvys, vytintos ir sūdytos, nerūkytos (išskyrus filė)

13

0

0305 59 30

Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii), vytintos, sūdytos arba nesūdytos,
nerūkytos (išskyrus filė)

12

0

0305 59 50

Ančiuviai (Engraulis spp.), vytinti, sūdyti arba nesūdyti, nerūkyti (išskyrus
filė)

10

0

0305 59 70

Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus), vytinti, sūdyti arba nesū
dyti, nerūkyti (išskyrus filė)

15

0

0305 59 80

Žuvys, vytintos, sūdytos arba nesūdytos, nerūkytos (išskyrus menkes, Bo
reogadus saida rūšies žuvis, silkes, ančiuvius, Atlanto otus ir visas filė)

12

0

0305 61 00

Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii), tik sūdytos arba užpiltos sūrymu
(išskyrus filė)

12

0

0305 62 00

Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), tik sūdytos arba
užpiltos sūrymu (išskyrus filė)

13

0

0305 63 00

Ančiuviai (Engraulis spp.), tik sūdyti arba užpilti sūrymu (išskyrus filė)

10

0

0305 69 10

Boreogadus saida rūšies žuvys, tik sūdytos arba užpiltos sūrymu (išskyrus
filė)

13

0
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0305 69 30

Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus), tik sūdyti arba užpilti sū
rymu (išskyrus filė)

15

0

0305 69 50

Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncor
hynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Du
nojaus lašišos (Hucho hucho), tik sūdytos arba užpiltos sūrymu (išskyrus
filė)

11

0

0305 69 80

Žuvys, sūdytos arba užpiltos sūrymu, bet nevytintos ir nerūkytos (išskyrus
silkes, menkes, ančiuvius, Boreogadus saida rūšies žuvis, Atlanto otus, Ra
miojo vandenyno lašišas, Atlanto lašišas, Dunojaus lašišas ir visas filė)

12

0

0306 11 10

Sušaldytos jūrinių vėžių (Palinurus spp., Panulirus spp. Jasus spp.) uodegos,
su kiautais arba be kiautų, įskaitant jūrinių vėžių uodegas su kiautais, vir
tas vandenyje arba garuose

12,5

0

0306 11 90

Sušaldyti langustai ir kiti jūriniai vėžiai (Palinurus spp., Panulirus spp. ir Ja
sus spp.), su kiautais arba be kiautų, įskaitant langustus ir kitus jūrinius vė
žius su kiautais, virtus vandenyje arba garuose (išskyrus jūrinių vėžių uo
degas)

12,5

0

0306 12 10

Sušaldyti omarai (Homarus spp.), sveiki (neišdarinėti), įskaitant omarus su
kiautais, virtus vandenyje arba garuose

6

0

0306 12 90

Sušaldyti omarai (Homarus spp.) (išskyrus sveikus (neišdarinėtus))

16

0

0306 13 10

Sušaldytos Pandalidae šeimos krevetės, su kiautais arba be kiautų, įskaitant
krevetes su kiautais, virtas vandenyje arba garuose

12

0

0306 13 30

Sušaldytos Crangon genties krevetės, su kiautais arba be kiautų, įskaitant
krevetes su kiautais, virtas vandenyje arba garuose

18

0

0306 13 40

Sušaldytos giliavandenės rožinės krevetės (Parapenaeus longirostris), su kiau
tais arba be kiautų, įskaitant krevetes su kiautais, virtas vandenyje arba ga
ruose

12

0

0306 13 50

Sušaldytos Penaeus genties krevetės, su kiautais arba be kiautų, įskaitant
krevetes su kiautais, virtas vandenyje arba garuose

12

0

0306 13 80

Sušaldytos krevetės, su kiautais arba be kiautų, įskaitant krevetes su kiau
tais, virtas vandenyje arba garuose (išskyrus Pandalidae šeimos, Crangon
genties krevetes, giliavandenes rožines krevetes (Parapenaeus longirostris) ir
Penaeus genties krevetes)

12

0

0306 14 10

Sušaldyti krabai (Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ir Callinectes sapi
dus), su kiautais arba be kiautų, įskaitant krabus su kiautais, virtus vande
nyje arba garuose

7,5

0

0306 14 30

Sušaldyti Cancer pagurus rūšies krabai, su kiautais arba be kiautų, įskaitant
krabus su kiautais, virtus vandenyje arba garuose

7,5

0
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0306 14 90

Sušaldyti krabai, su kiautais arba be kiautų, įskaitant krabus su kiautais,
virtus vandenyje arba garuose (išskyrus Paralithodes camchaticus, Chionoece
tes spp., Callinectes sapidus ir Cancer pagurus rūšių krabus)

7,5

0

0306 19 10

Sušaldyti gėlavandeniai vėžiai, su kiautais arba be kiautų, įskaitant vėžius
su kiautais, virtus vandenyje arba garuose

7,5

0

0306 19 30

Sušaldyti norveginiai omarai (Nephrops norvegicus), su kiautais arba be
kiautų, įskaitant norveginius omarus su kiautais, virtus vandenyje arba ga
ruose

12

0

0306 19 90

Sušaldyti vėžiagyviai, tinkami vartoti žmonių maistui, su kiautais arba be
kiautų, įskaitant vėžiagyvius su kiautais, virtus vandenyje arba garuose (iš
skyrus langustus ir kitus jūrinius vėžius, omarus, krevetes, krabus, gėla
vandenius vėžius ir norveginius omarus (Nephrops norvegicus)); sušaldyti
miltai, rupiniai ir granulės iš vėžiagyvių, tinkami vartoti žmonių maistui

12

0

0306 21 00

Langustai ir kiti jūriniai vėžiai (Palinurus spp., Panulirus spp. ir Jasus spp.),
su kiautais arba be kiautų, gyvi, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, įskai
tant su kiautais, virtus vandenyje arba garuose

12,5

0

0306 22 10

Gyvi omarai (Homarus spp.)

8

0

0306 22 91

Sveiki (neišdarinėti) omarai, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, įskaitant
omarus su kiautais, virtus vandenyje arba garuose

8

0

0306 22 99

Omarų (Homarus spp.) dalys, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu, įs
kaitant omarų dalis su kiautais, virtas vandenyje arba garuose

10

0

0306 23 10

Pandalidae šeimos krevetės, su kiautais arba be kiautų, gyvos, vytintos, sū
dytos arba užpiltos sūrymu, įskaitant krevetes su kiautais, virtas vandenyje
arba garuose

12

0

0306 23 31

Crangon genties krevetės, su kiautais arba be kiautų, šviežios, atšaldytos
arba virtos vandenyje arba garuose

18

0

0306 23 39

Crangon genties krevetės, su kiautais arba be kiautų, gyvos, vytintos, sūdy
tos arba užpiltos sūrymu, įskaitant krevetes su kiautais, virtas vandenyje
arba garuose, atšaldytas arba neatšaldytas

18

0

0306 23 90

Krevetės, su kiautais arba be kiautų, gyvos, vytintos, sūdytos arba užpiltos
sūrymu, įskaitant krevetes su kiautais, virtas vandenyje arba garuose (iš
skyrus Pandalidae šeimos ir Crangon genties krevetes)

12

0

0306 24 30

Cancer pagurus rūšies krabai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, vytinti, sūdyti
arba užpilti sūrymu, įskaitant krabus su kiautais, virtus vandenyje arba ga
ruose

7,5

0

0306 24 80

Krabai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu,
įskaitant krabus su kiautais, virtus vandenyje arba garuose (išskyrus Cancer
pagurus rūšies krabus)

7,5

0
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0306 29 10

Gėlavandeniai vėžiai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, vytinti, sūdyti arba
užpilti sūrymu, įskaitant gėlavandenius vėžius su kiautais, virtus vande
nyje arba garuose

7,5

0

0306 29 30

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus), su kiautais arba be kiautų, gyvi,
vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, įskaitant norveginius omarus su kiau
tais, virtus vandenyje arba garuose

12

0

0306 29 90

Vėžiagyviai, tinkami vartoti žmonių maistui, su kiautais arba be kiautų,
gyvi, švieži, atšaldyti, vytint, sūdyti arba užpilti sūrymu, įskaitant vėžiagy
vius su kiautais, virtus vandenyje arba garuose (išskyrus langustus ir kitus
jūrinius vėžius, omarus, krevetes, krabus, gėlavandenius vėžius ir norvegi
nius omarus (Nephrops norvegicus)); miltai, rupiniai ir granulės iš vėžiagy
vių, tinkami vartoti žmonių maistui (išskyrus sušaldytus)

12

0

0307 10 10

Gyvos plokščiosios austrės (Ostrea spp.), kiekvienos masė su geldele ne di
desnė kaip 40 g

Neapmuitinama

0

0307 10 90

Austrės, gyvos, šviežios, atšaldytos, sušaldytos, vytintos, sūdytos arba už
piltos sūrymu (išskyrus gyvas plokščiąsias austres (Ostrea spp.), kurių kiek
vienos masė su geldele ne didesnė kaip 40 g)

9

0

0307 21 00

Gyvos, šviežios arba atšaldytos šukutės, įskaitant didžiąsias šukutes, jūri
nes šukutes arba pektunkuliusus, priklausančius Pecten, Chlamys arba Placo
pecten gentims, su geldelėmis arba be geldelių

8

0

0307 29 10

Didžiosios šukutės (Coquilles St. Jacques) (Pecten maximus), su geldelėmis
arba be geldelių, sušaldytos

8

0

0307 29 90

Šukutės, įskaitant didžiąsias šukutes, jūrines šukutes arba pektunkuliusus,
priklausančius Pecten, Chlamys arba Placopecten gentims, sušaldytos, vytin
tos, sūdytos arba užpiltos sūrymu, su geldelėmis arba be geldelių (išskyrus
didžiąsias šukutes (Coquilles St. Jacques) (Pecten maximus))

8

0

0307 31 10

Midijos (Mytilus spp.), gyvos, šviežios arba atšaldytos, su geldelėmis arba
be geldelių

10

0

0307 31 90

Midijos (Perna spp.), gyvos, šviežios arba atšaldytos, su geldelėmis arba be
geldelių

8

0

0307 39 10

Midijos (Mytilus spp.), sušaldytos, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu,
su geldelėmis arba be geldelių

10

0

0307 39 90

Midijos (Perna spp.), sušaldytos, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu, su
geldelėmis arba be geldelių

8

0

0307 41 10

Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), gyvos, šviežios
arba atšaldytos, su kiautais arba be kiautų

8

0

0307 41 91

Kalmarai (Loligo spp., Ommastrephes sagittatus), gyvi, švieži arba atšaldyti,
su kiautais arba be kiautų

6

0

0307 41 99

Kalmarai (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. ir Sepioteuthis spp.) gyvi,
švieži arba atšaldyti, su kiautais arba be kiautų (išskyrus Ommastrephes sa
gittatus)

8

0

0307 49 01

Sušaldytos mažosios sepijos (Sepiola rondeleti), su kiautais arba be kiautų

6

0
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0307 49 11

Sušaldytos sepijos (Sepiola), su kiautais arba be kiautų (išskyrus Sepiola ron
deleti)

8

0

0307 49 18

Sušaldytos sepijos (Sepiola officinalis, Rossia macrosoma), su kiautais arba be
kiautų

8

0

0307 49 31

Sušaldyti kalmarai (Loligo vulgaris), su kiautais arba be kiautų

6

0

0307 49 33

Sušaldyti kalmarai (Loligo pealei), su kiautais arba be kiautų

6

0

0307 49 35

Sušaldyti kalmarai (Loligo patagonica)

6

0

0307 49 38

Sušaldyti kalmarai (Loligo spp.) (išskyrus Loligo vulgaris, pealei ir patagonica)

6

0

0307 49 51

Sušaldyti kalmarai (Ommastrephes sagittatus), su kiautais arba be kiautų

6

0

0307 49 59

Sušaldyti kalmarai (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., ir Sepioteuthis
spp.), su kiautais arba be kiautų (išskyrus Ommastrephes sagittatus)

8

0

0307 49 71

Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), vytintos, sūdytos
arba užpiltos sūrymui, su kiautais arba be kiautų

8

0

0307 49 91

Kalmarai (Loligo spp., Ommastrephes sagittatus), vytinti, sūdyti arba užpilti
sūrymu, su kiautais arba be kiautų

6

0

0307 49 99

Kalmarai (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., ir Sepioteuthis spp.), vytinti,
sūdyti arba užpilti sūrymu, su kiautais arba be kiautų (išskyrus Ommast
rephes sagittatus)

8

0

0307 51 00

Gyvi, švieži arba atšaldyti aštuonkojai (Octopus spp.), su kiautais arba be
kiautų

8

0

0307 59 10

Sušaldyti aštuonkojai (Octopus spp.), su kiautais arba be kiautų

8

0

0307 59 90

Aštuonkojai (Octopus spp.), vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, su kiautais
arba be kiautų

8

0

0307 60 00

Sraigės, gyvos, šviežios, atšaldytos, sušaldytos, vytintos arba užpiltos sū
rymu, su kiautais arba be kiautų (išskyrus jūrines sraiges)

Neapmuitinama

0

0307 91 00

Gyvi, švieži arba atšaldyti moliuskai, tinkami vartoti žmonių maistui, su
kiautais arba be kiautų, įskaitant jūrinius ežius, jūrinius agurkus ir kitus
vandens bestuburius (išskyrus vėžiagyvius); švieži ar atšaldyti vandens bes
tuburių (išskyrus vėžiagyvius) miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti
žmonių maistui (išskyrus austres, jūrines šukutes arba pektunkuliusius,
priklausančius Pecten, Chlamys arba Placopecten gentims, midijas (Mytilus
spp., Perna spp.), sepijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.),
kalmarus (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.), aštuonkojus (Octopus spp.) ir sraiges, išskyrus jūrines sraiges)

11

0

0307 99 11

Illex spp., su kiautais arba be kiautų, sušaldyti

8

0
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0307 99 13

Dryžuotieji venusai (Venus) ir kitos Veneridae šeimos rūšys, su kiautais arba
be kiautų, sušaldyti

8

0

0307 99 15

Sušaldytos medūzos (Rhopilema spp.)

Neapmuitinama

0

0307 99 18

Sušaldyti moliuskai, tinkami vartoti žmonių maistui, su kiautais arba be
kiautų, įskaitant jūrinius ežius, jūrinius agurkus ir kitus vandens bestubu
rius (išskyrus vėžiagyvius); sušaldyti vandens bestuburių (išskyrus vėžiagy
vius) miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui (išskyrus
austres, jūrines šukutes arba pektunkuliusius, priklausančius Pecten, Chla
mys arba Placopecten gentims, midijas (Mytilus spp., Perna spp.), sepijas (Se
pia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), kalmarus (Ommastrephes spp.,
Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), aštuonkojus (Octopus spp.)
ir sraiges, išskyrus jūrines sraiges, Illex spp., dvigeldžius moliuskus ir kitus
Veneridae šeimos moliuskus bei medūzas (Rhopilema spp.))

11

0

0307 99 90

Moliuskai, tinkami vartoti žmonių maistui, su kiautais arba be kiautų, vy
tinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, įskaitant jūrinius ežius, jūrinius agurkus
ir kitus vandens bestuburius (išskyrus vėžiagyvius); vandens bestuburių
(išskyrus vėžiagyvius) miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių
maistui (išskyrus šviežius, atšaldytus ar sušaldytus, austres, jūrines šukutes
arba pektunkuliusius, priklausančius Pecten, Chlamys arba Placopecten gen
tims, midijas (Mytilus spp., Perna spp.), sepijas (Sepia officinalis, Rossia mac
rosoma, Sepiola spp.), kalmarus (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus
spp., Sepioteuthis spp.), aštuonkojus (Octopus spp.) ir sraiges, išskyrus jūri
nes sraiges)

11

0

0401 10 10

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas ne didesnis kaip 1 % masės, tiesiogiai
išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai, nekoncent
ruoti ir į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

13,8 EUR/100 kg/
net

–

0401 10 90

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas ne didesnis kaip 1 % masės, nekon
centruoti ir į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tiesiogiai
išfasuotus į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai)

12,9 EUR/100 kg/
net

–

0401 20 11

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis kaip
3 % masės, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip
2 litrai, nekoncentruoti ir į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

18,8 EUR/100 kg/
net

–

0401 20 19

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis kaip
3 % masės, nekoncentruoti ir į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių
(išskyrus tiesiogiai išfasuotus į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip
2 litrai)

17,9 EUR/100 kg/
net

–

0401 20 91

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip
6 % masės, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip
2 litrai, nekoncentruoti ir į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

22,7 EUR/100 kg/
net

–

0401 20 99

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip
6 % masės, nekoncentruoti ir į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių
(išskyrus tiesiogiai išfasuotus į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip
2 litrai)

21,8 EUR/100 kg/
net

–

0401 30 11

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 6 % masės, bet ne dides
nis kaip 21 %, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis
kaip 2 litrai, nekoncentruoti ir į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldik
lių

57,5 EUR/100 kg/
net

–
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0401 30 19

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 6 % masės, bet ne dides
nis kaip 21 %, nekoncentruoti ir į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų sal
diklių (išskyrus tiesiogiai išfasuotus į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis
kaip 2 litrai)

56,6 EUR/100 kg/
net

–

0401 30 31

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 21 %, bet ne didesnis 110 EUR/100 kg/net
kaip 45 % masės, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne dides
nis kaip 2 litrai, nekoncentruoti ir į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų sal
diklių

–

0401 30 39

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 21 %, bet ne didesnis
kaip 45 % masės, nekoncentruoti ir į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų
saldiklių (išskyrus tiesiogiai išfasuotus į pakuotes, kurių neto tūris ne di
desnis kaip 2 litrai)

109,1 EUR/100 kg/
net

–

0401 30 91

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 45 % masės, tiesiogiai iš
fasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai, nekoncent
ruoti ir į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

183,7 EUR/100 kg/
net

–

0401 30 99

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 45 % masės, nekoncent
ruoti ir į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tiesiogiai iš
fasuotus į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai)

182,8 EUR/100 kg/
net

–

0402 10 11

Pieno ir grietinėlės sausieji produktai, kurių riebumas ne didesnis kaip
1,5 % masės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne
didesnė kaip 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 10 19

Pieno ir grietinėlės sausieji produktai, kurių riebumas ne didesnis kaip
1,5 % masės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė di
desnė kaip 2,5 kg

118,8 EUR/100 kg/
net

7

0402 10 91

Pieno ir grietinėlės sausieji produktai, kurių riebumas ne didesnis kaip
1,5 % masės, saldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne
didesnė kaip 2,5 kg

1,19 EUR/kg
+ 27,5 EUR/100 kg/
net

7

0402 10 99

Pieno ir grietinėlės sausieji produktai, kurių riebumas ne didesnis kaip
1,5 % masės, saldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė di
desnė kaip 2,5 kg

1,19 EUR/kg
+ 21 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 11

Pieno ir grietinėlės sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 %
masės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė kaip 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 17

Pieno ir grietinėlės sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 %,
bet ne didesnis kaip 11 % masės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes,
kurių neto masė didesnė kaip 2,5 kg ar kitaip išfasuoti

130,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 19

Pieno ir grietinėlės sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 11 %,
bet ne didesnis kaip 27 % masės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes,
kurių neto masė didesnė kaip 2,5 kg ar kitaip išfasuoti

130,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 91

Pieno ir grietinėlės sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 27 %
masės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė kaip 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 99

Pieno ir grietinėlės sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 27 %
masės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 2,5 kg

161,9 EUR/100 kg/
net

7
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0402 29 11

Sausasis specialus pienas, skirtas kūdikiams, saldintas, kurio riebumas di
desnis kaip 10 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės, sandariai uždarytose
pakuotėse, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g

1,31 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
net

7

0402 29 15

Pieno ir grietinėlės sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 %,
bet ne didesnis kaip 27 % masės, saldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes,
kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg (išskyrus kūdikiams skirtus sanda
riai uždarytose pakuotėse, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g)

1,31 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
net

7

0402 29 19

Pieno ir grietinėlės sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 %,
bet ne didesnis kaip 27 % masės, saldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes,
kurių neto masė didesnė kaip 2,5 kg

1,31 EUR/kg
+ 16,8 EUR/100 kg/
net

7

0402 29 91

Pieno ir grietinėlės sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 27 %
masės, saldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė
kaip 2,5 kg

1,62 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
net

7

0402 29 99

Pieno ir grietinėlės sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 27 %
masės, saldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 2,5 kg

1,62 EUR/kg
+ 16,8 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 11

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas ne didesnis kaip 8 %
masės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė kaip 2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

34,7 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 19

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas ne didesnis kaip 8 %
masės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

34,7 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 31

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas didesnis kaip 8 %, bet
ne didesnis kaip 10 % masės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, ku
rių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

43,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 39

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas didesnis kaip 8 %, bet
ne didesnis kaip 10 % masės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, ku
rių neto masė didesnė kaip 2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

43,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 51

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas didesnis kaip 10 %, bet 110 EUR/100 kg/net
ne didesnis kaip 45 % masės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, ku
rių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

7

0402 91 59

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas didesnis kaip 10 %, bet
ne didesnis kaip 45 % masės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, ku
rių neto masė didesnė kaip 2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

109,1 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 91

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas didesnis kaip 45 % ma
sės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė
kaip 2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

183,7 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 99

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas didesnis kaip 45 % ma
sės, nesaldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip
2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

182,8 EUR/100 kg/
net

7
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0402 99 11

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas ne didesnis kaip 9,5 %
masės, saldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė
kaip 2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

57,2 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 19

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas ne didesnis kaip 9,5 %
masės, saldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

57,2 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 31

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas didesnis kaip 9,5 %, bet
ne didesnis kaip 45 % masės, saldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių
neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

1,08 EUR/kg
+ 19,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 39

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas didesnis kaip 9,5 %, bet
ne didesnis kaip 45 % masės, saldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių
neto masė didesnė kaip 2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

1,08 EUR/kg
+ 18,5 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 91

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas didesnis kaip 45 % ma
sės, saldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė
kaip 2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

1,81 EUR/kg
+ 19,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 99

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti, kurių riebumas didesnis kaip 45 % ma
sės, saldinti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip
2,5 kg (išskyrus sausuosius produktus)

1,81 EUR/kg
+ 18,5 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 11

Jogurtas (išskyrus aromatizuotą arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba ka
kavos), į kurį nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurio riebumas ne dides
nis kaip 3,0 % masės

20,5 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 13

Jogurtas (išskyrus aromatizuotą arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba ka
kavos), į kurį nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurio riebumas didesnis
kaip 3,0 %, bet ne didesnis kaip 6,0 % masės

24,4 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 19

Jogurtas (išskyrus aromatizuotą arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba ka
kavos), į kurį nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurio riebumas didesnis
kaip 6,0 % masės

59,2 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 31

Jogurtas (išskyrus aromatizuotą arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba ka
kavos), į kurį nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurio riebumas ne dides
nis kaip 3,0 % masės

0,17 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 33

Jogurtas (išskyrus aromatizuotą arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba ka
kavos), į kurį pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurio riebumas didesnis
kaip 3,0 %, bet ne didesnis kaip 6,0 % masės

0,20 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 39

Jogurtas (išskyrus aromatizuotą arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba ka
kavos), į kurį pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurio riebumas didesnis
kaip 6,0 % masės

0,54 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 51

Jogurtas, koncentruotas arba nekoncentruotas, aromatizuotas arba į kurį
pridėta vaisių, riešutų arba kakavos, saldintas, sauso pavidalo, kurio riebu
mas ne didesnis kaip 1,5 % masės

8,3 + 95 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 53

Jogurtas, koncentruotas arba nekoncentruotas, aromatizuotas arba į kurį
pridėta vaisių, riešutų arba kakavos, saldintas, sauso pavidalo, kurio riebu
mas didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 130,4 EUR/
100 kg/net

7
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0403 10 59

Jogurtas, koncentruotas arba nekoncentruotas, aromatizuotas arba į kurį
pridėta vaisių, riešutų arba kakavos, saldintas, sauso pavidalo, kurio riebu
mas didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 168,8 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 91

Jogurtas, koncentruotas arba nekoncentruotas, aromatizuotas arba į kurį
pridėta vaisių, riešutų arba kakavos, saldintas, kurio riebumas ne didesnis
kaip 3 % masės (išskyrus sausuosius produktus)

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 93

Jogurtas, koncentruotas arba nekoncentruotas, aromatizuotas arba į kurį
pridėta vaisių, riešutų arba kakavos, saldintas, kurio riebumas didesnis
kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės (išskyrus sausuosius produktus)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 99

Jogurtas, koncentruotas arba nekoncentruotas, aromatizuotas arba į kurį
pridėta vaisių, riešutų arba kakavos, saldintas, kurio riebumas didesnis
kaip 6 % masės (išskyrus sausuosius produktus)

8,3 + 26,6 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 11

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, sauso pavidalo, nesaldinti, kurių riebumas ne di
desnis kaip 1,5 % masės (išskyrus jogurtus, aromatizuotus ar į kuriuos
pridėta vaisių, riešutų arba kakavos)

100,4 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 13

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, sauso pavidalo, nesaldinti, kurių riebumas didesnis
kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės (išskyrus jogurtus, aromati
zuotus ar į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos)

135,7 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 19

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, sauso pavidalo, nesaldinti, kurių riebumas didesnis
kaip 27 % masės (išskyrus jogurtus, aromatizuotus ar į kuriuos pridėta
vaisių, riešutų arba kakavos)

167,2 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 31

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, sauso pavidalo, saldinti, kurių riebumas ne didesnis
kaip 1,5 % masės (išskyrus jogurtus, aromatizuotus ar į kuriuos pridėta
vaisių, riešutų arba kakavos)

0,95 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 33

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, sauso pavidalo, saldinti, kurių riebumas didesnis
kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės (išskyrus jogurtus, aromati
zuotus ar į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos)

1,31 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 39

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, sauso pavidalo, saldinti, kurių riebumas didesnis
kaip 27 % masės (išskyrus jogurtus, aromatizuotus ar į kuriuos pridėta
vaisių, riešutų arba kakavos)

1,62 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 51

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, nesaldinti, kurių
riebumas ne didesnis kaip 3 % masės (išskyrus sausuosius produktus, jo
gurtus, aromatizuotus ar į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos)

20,5 EUR/100 kg/
net

7
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0403 90 53

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, nesaldinti, kurių
riebumas didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės (išskyrus sau
suosius produktus, jogurtus, aromatizuotus ar į kuriuos pridėta vaisių, rie
šutų arba kakavos)

24,4 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 59

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, nesaldinti, kurių
riebumas didesnis kaip 6 % masės (išskyrus sausuosius produktus, jogur
tus, aromatizuotus ar į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos)

59,2 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 61

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, saldinti, kurių
riebumas ne didesnis kaip 3 % masės (išskyrus sausuosius produktus, jo
gurtus, aromatizuotus ar į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos)

0,17 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 63

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, saldinti, kurių
riebumas didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės (išskyrus sau
suosius produktus, jogurtus, aromatizuotus ar į kuriuos pridėta vaisių, rie
šutų arba kakavos)

0,20 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 69

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, saldinti, kurių
riebumas didesnis kaip 6 % masės (išskyrus sausuosius produktus, jogur
tus, aromatizuotus ar į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos)

0,54 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 71

Pasukų, rūgpienio ir grietinės, kefyro ir kitokio fermentuoto arba rauginto
pieno ir grietinėlės sausieji produktai, aromatizuoti arba į kuriuos pridėta
vaisių, riešutų arba kakavos, saldinti arba nesaldinti, kurių riebumas ne di
desnis kaip 1,5 % masės (išskyrus jogurtus)

8,3 + 95 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 73

Pasukų, rūgpienio ir grietinės, kefyro ir kitokio fermentuoto arba rauginto
pieno ir grietinėlės sausieji produktai, aromatizuoti arba į kuriuos pridėta
vaisių, riešutų arba kakavos, saldinti arba nesaldinti, kurių riebumas dides
nis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės (išskyrus jogurtus)

8,3 + 130,4 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 79

Pasukų, rūgpienio ir grietinės, kefyro ir kitokio fermentuoto arba rauginto
pieno ir grietinėlės sausieji produktai, aromatizuoti arba į kuriuos pridėta
vaisių, riešutų arba kakavos, saldinti arba nesaldinti, kurių riebumas dides
nis kaip 27 % masės (išskyrus jogurtus)

8,3 + 168,8 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 91

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, aromatizuoti
arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos, saldinti arba nesaldinti,
kurių riebumas ne didesnis kaip 3 % masės (išskyrus sausuosius produk
tus ir jogurtus)

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/net

7
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0403 90 93

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, aromatizuoti
arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos, saldinti arba nesaldinti,
kurių riebumas didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės (išsky
rus sausuosius produktus ir jogurtus)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 99

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugin
tas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, aromatizuoti
arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos, saldinti arba nesaldinti,
kurių riebumas didesnis kaip 6 % masės (išskyrus sausuosius produktus ir
jogurtus)

8,3 + 26,6 EUR/
100 kg/net

7

0404 10 02

Išrūgų ir pakeistų savybių išrūgų miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių su
dėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) ne didesnis kaip 15 %
masės, o riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

Išrūgų ir pakeistų savybių išrūgų miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių su
dėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) ne didesnis kaip 15 %
masės, o riebumas didesnis kaip kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 %
masės

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 06

Išrūgų ir pakeistų savybių išrūgų miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių su
dėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) ne didesnis kaip 15 %
masės, o riebumas didesnis kaip 27 % masės

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 12

Išrūgų ir pakeistų savybių išrūgų miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių su
dėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) didesnis kaip 15 % ma
sės, o riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

100,4 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 14

Išrūgų ir pakeistų savybių išrūgų miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių su
dėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) didesnis kaip 15 % ma
sės, o riebumas didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 16

Išrūgų ir pakeistų savybių išrūgų miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių su
dėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) didesnis kaip 15 % ma
sės, o riebumas didesnis kaip 27 % masės

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 26

Išrūgų ir pakeistų savybių išrūgų miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausieji produktai, kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje
esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) ne didesnis kaip 15 % masės,
o riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,07 EUR/kg/net
+ 16,8 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 28

Išrūgų ir pakeistų savybių išrūgų miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausieji produktai, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudė
tyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) ne didesnis kaip 15 %
masės, o riebumas didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 32

Išrūgų ir pakeistų savybių išrūgų miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausieji produktai, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudė
tyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) ne didesnis kaip 15 %
masės, o riebumas didesnis kaip 27 % masės

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0
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0404 10 34

Išrūgų ir pakeistų savybių išrūgų miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausieji produktai, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudė
tyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) didesnis kaip 15 % ma
sės, o riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,95 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 36

Išrūgų ir pakeistų savybių išrūgų miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausieji produktai, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudė
tyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) didesnis kaip 15 % ma
sės, o riebumas didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 38

Išrūgų ir pakeistų savybių išrūgų miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausieji produktai, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudė
tyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) didesnis kaip 15 % ma
sės, o riebumas didesnis kaip 27 % masės

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 48

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos,
į kurias nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų
kiekis (azoto kiekis x 6,38) ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas ne
didesnis kaip 1,5 % masės (išskyrus miltelių, granulių arba kitokio pavi
dalo sausuosius produktus)

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos,
į kurias nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų
kiekis (azoto kiekis x 6,38) ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas di
desnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės (išskyrus miltelių, gra
nulių arba kitokio pavidalo sausuosius produktus)

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 54

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos,
į kurias nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų
kiekis (azoto kiekis x 6,38) ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas di
desnis kaip 27 % masės (išskyrus miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausuosius produktus)

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 56

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos,
į kurias nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų
kiekis (azoto kiekis x 6,38) didesnis kaip 15 % masės, o riebumas ne di
desnis kaip 1,5 % masės (išskyrus miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausuosius produktus)

100,4 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 58

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos,
į kurias nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų
kiekis (azoto kiekis x 6,38) didesnis kaip 15 % masės, o riebumas didesnis
kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės (išskyrus miltelių, granulių
arba kitokio pavidalo sausuosius produktus)

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 62

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos,
į kurias nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų
kiekis (azoto kiekis x 6,38) didesnis kaip 15 % masės, o riebumas didesnis
kaip 27 % masės (išskyrus miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausuo
sius produktus)

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 72

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos,
į kurias pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų
kiekis (azoto kiekis x 6,38) ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas ne
didesnis kaip 1,5 % masės (išskyrus miltelių, granulių arba kitokio pavi
dalo sausuosius produktus)

0,07 EUR/kg/net
+ 16,8 EUR/100 kg/
net

0
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0404 10 74

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos,
į kurias pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų
kiekis (azoto kiekis x 6,38) ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas di
desnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės (išskyrus miltelių, gra
nulių arba kitokio pavidalo sausuosius produktus)

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 76

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos,
į kurias pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų
kiekis (azoto kiekis x 6,38) ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas di
desnis kaip 27 % masės (išskyrus miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausuosius produktus)

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 78

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos,
į kurias pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų
kiekis (azoto kiekis x 6,38) didesnis kaip 15 % masės, o riebumas ne di
desnis kaip 1,5 % masės (išskyrus miltelių, granulių arba kitokio pavidalo
sausuosius produktus)

0,95 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 82

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos,
į kurias pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų
kiekis (azoto kiekis x 6,38) didesnis kaip 15 % masės, o riebumas didesnis
kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės (išskyrus miltelių, granulių
arba kitokio pavidalo sausuosius produktus)

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 84

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos,
į kurias pridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų
kiekis (azoto kiekis x 6,38) didesnis kaip 15 % masės, o riebumas didesnis
kaip 27 % masės (išskyrus miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausuo
sius produktus)

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 21

Produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos nepridėta cu
kraus ar kitų saldiklių, kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės, ne
nurodyti kitoje vietoje

100,4 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 23

Produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos nepridėta cu
kraus ar kitų saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis
kaip 27 % masės, nenurodyti kitoje vietoje

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 29

Produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos nepridėta cu
kraus ar kitų saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 27 % masės, nenuro
dyti kitoje vietoje

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 81

Produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta cukraus
ar kitų saldiklių, kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės, nenurodyti
kitoje vietoje

0,95 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 83

Produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta cukraus
ar kitų saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip
27 % masės, nenurodyti kitoje vietoje

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 89

Produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta cukraus
ar kitų saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 27 % masės, nenurodyti ki
toje vietoje

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0405 10 11

Natūralus sviestas, kurio riebumas ne mažesnis kaip 80 %, bet ne didesnis
kaip 85 % masės, tiesiogiai išfasuotas į pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė kaip 1 kg (išskyrus dehidratuotą ir lydytą sviestą)

189,6 EUR/100 kg/
net

–
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0405 10 19

Natūralus sviestas, kurio riebumas ne mažesnis kaip 80 %, bet ne didesnis
kaip 85 % masės (išskyrus tiesiogiai išfasuotą į pakuotes, kurių neto masė
ne didesnė kaip 1 kg bei dehidratuotą ir lydytą sviestą)

189,6 EUR/100 kg/
net

–

0405 10 30

Atgamintas sviestas, kurio riebumas ne mažesnis kaip 80 %, bet ne dides
nis kaip 85 % masės (išskyrus dehidratuotą ir lydytą sviestą)

189,6 EUR/100 kg/
net

–

0405 10 50

Išrūgų sviestas, kurio riebumas ne mažesnis kaip 80 %, bet ne didesnis
kaip 85 % masės (išskyrus dehidratuotą ir lydytą sviestą)

189,6 EUR/100 kg/
net

–

0405 10 90

Sviestas, kurio riebumas didesnis kaip 85 %, bet ne didesnis kaip 95 %
masės (išskyrus dehidratuotą ir lydytą sviestą)

231,3 EUR/100 kg/
net

–

0405 20 10

Pieno pastos, kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 %, bet mažesnis kaip
60 % masės

9 + EA

5

0405 20 30

Pieno pastos, kurių riebumas ne mažesnis kaip 60 % masės, bet ne dides
nis kaip 75 % masės

9 + EA

5

0405 20 90

Pieno pastos, kurių riebumas didesnis kaip 75 % masės, bet mažesnis kaip
80 % masės

189,6 EUR/100 kg/
net

–

0405 90 10

Pieno riebalai ir aliejai, kurių riebumas ne mažesnis kaip 99,3 % masės,
o vandens kiekis ne didesnis kaip 0,5 % masės

231,3 EUR/100 kg/
net

–

0405 90 90

Pieno riebalai ir aliejai bei dehidratuotas ir lydytas sviestas (išskyrus tuos,
kurių riebumas ne mažesnis kaip 99,3 % masės, o vandens kiekis ne di
desnis kaip 0,5 % masės bei natūralų sviestą, atgamintą sviestą ir išrūgų
sviestą)

231,3 EUR/100 kg/
net

–

0406 10 20

Švieži (nenokinami arba nekonservuojami) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius,
ir varškė, kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės

185,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 10 80

Švieži (nenokinami arba nekonservuojami) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius,
ir varškė, kurių riebumas didesnis kaip 40 % masės

221,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 20 10

Sūris Glarus su prieskoniniais augalais (vadinamasis Schabziger), trintas
arba miltelių pavidalo

7,7

7

0406 20 90

Trinti arba miltelių pavidalo sūriai (išskyrus Glarus sūrį su prieskoniniais
augalais, vadinamąjį Schabziger)

188,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 30 10

Lydyti sūriai, išskyrus trintus ar miltelių pavidalo, kurių gamybai buvo
naudojami tik šie sūriai: Emmentaler, Gruyére ir Appenzell ir kurių sudėtyje
kaip papildomosios sudėtinės dalies gali būti sūrio Glarus (vadinamojo
Schabziger) su prieskoniniais augalais; paruošti parduoti mažmeninėje pre
kyboje, kurių sausosios medžiagos riebumas ne didesnis kaip 56 % masės

144,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 30 31

Lydyti sūriai, išskyrus trintus ar miltelių pavidalo, kurių riebumas ne di
desnis kaip 36 % masės, o sausosios medžiagos riebumas ne didesnis kaip
48 % masės (išskyrus lydyto sūrio mišinius, kurių gamybai buvo naudo
jami šie sūriai: Emmentaler, Gruyére ir Appenzell ir pridėta arba nepridėta
sūrio Glarus (vadinamojo Schabziger) su prieskoniniais augalais, paruoštus
parduoti mažmeninėje prekyboje)

139,1 EUR/100 kg/
net

7
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0406 30 39

Lydyti sūriai, išskyrus trintus ar miltelių pavidalo, kurių riebumas ne di
desnis kaip 36 % masės, o sausosios medžiagos riebumas didesnis kaip
48 % masės (išskyrus lydyto sūrio mišinius, kurių gamybai buvo naudo
jami šie sūriai: Emmentaler, Gruyére ir Appenzell ir pridėta arba nepridėta
sūrio Glarus (vadinamojo Schabziger) su prieskoniniais augalais, paruoštus
parduoti mažmeninėje prekyboje, kurių sausosios medžiagos riebumas ne
didesnis kaip 56 % masės)

144,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 30 90

Lydyti sūriai, išskyrus trintus ar miltelių pavidalo, kurių riebumas didesnis 215 EUR/100 kg/net
kaip 36 % masės (išskyrus lydyto sūrio mišinius, kurių gamybai buvo nau
dojami šie sūriai: Emmentaler, Gruyére ir Appenzell ir pridėta arba nepridėta
sūrio Glarus (vadinamojo Schabziger) su prieskoniniais augalais, paruoštus
parduoti mažmeninėje prekyboje, kurių sausosios medžiagos riebumas ne
didesnis kaip 56 % masės)

7

0406 40 10

Roquefort

140,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 40 90

Pelėsiniai sūriai ir kiti sūriai su Penicillium roqueforti pelėsių gijomis

140,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 01

Sūriai, skirti lydyti (išskyrus šviežius sūrius, įskaitant išrūgų sūrius, nefer
mentuotus, varškę, lydytus sūrius, pelėsinius sūrius ir kitus sūrius su Peni
cillium roqueforti pelėsių gijomis bei trintus ar miltelių pavidalo sūrius)

167,1 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 13

Emmentaler (išskyrus trintus arba miltelių pavidalo ir skirtus lydyti)

171,7 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 15

Gruyere ir Sbrinz (išskyrus trintus arba miltelių pavidalo ir skirtus lydyti)

171,7 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 17

Bergkase ir Appenzell (išskyrus trintus arba miltelių pavidalo ir skirtus ly
dyti)

171,7 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or ir Tete de Moine sūriai (išskyrus
trintus ar miltelių pavidalo bei skirtus lydyti)

171,7 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 19

Sūris Glarus (vadinamasis Schabziger) su prieskoniniais augalais, pagamin
tas iš nugriebto pieno, sumaišyto su smulkiai sumaltais prieskoniniais au
galais (išskyrus trintą ar miltelių pavidalo bei skirtą lydyti)

7,7

7

0406 90 21

Cheddar (išskyrus trintą ar miltelių pavidalo bei skirtą lydyti)

167,1 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 23

Edam (išskyrus trintą ar miltelių pavidalo bei skirtą lydyti)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 25

Tilsit (išskyrus trintą ar miltelių pavidalo bei skirtą lydyti)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 27

Butterkäse (išskyrus trintą ar miltelių pavidalo bei skirtą lydyti)

151 EUR/100 kg/net

7
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0406 90 29

Kashkaval (išskyrus trintą ar miltelių pavidalo bei skirtą lydyti)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 32

Feta (išskyrus skirtą lydyti)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 35

Kefalo-Tyri (išskyrus trintą ir miltelių pavidalo bei skirtą lydyti)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 37

Finlandia (išskyrus trintą ir miltelių pavidalo bei skirtą lydyti)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 39

Jarlsberg (išskyrus trintą ir miltelių pavidalo bei skirtą lydyti)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 50

Sūriai iš avių arba buivolių pieno, induose su sūrymu arba burdiukuose iš 151 EUR/100 kg/net
avių arba ožkų odos (išskyrus Feta)

7

0406 90 61

Grana Padano ir Parmigiano Reggiano, kurių riebumas ne didesnis kaip
40 % masės, o neriebalinės medžiagos vandens masė ne didesnė kaip
47 % masės (išskyrus trintus ar miltelių pavidalo bei skirtus lydyti)

188,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 63

Fiore Sardo ir Pecorino, kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o ne
riebalinės medžiagos vandens masė ne didesnė kaip 47 % masės (išskyrus
trintus ar miltelių pavidalo bei skirtus lydyti)

188,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 69

Sūriai, kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės me
džiagos vandens masė ne didesnė kaip 47 % masės, nenurodyti kitoje vie
toje

188,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 73

Provolone, kurio riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės me 151 EUR/100 kg/net
džiagos vandens masė didesnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 72 % masės
(išskyrus trintą ar miltelių pavidalo bei skirtą lydyti)

7

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio ir Ragusano, kurių riebumas ne didesnis kaip 151 EUR/100 kg/net
40 % masės, o neriebalinės medžiagos vandens masė didesnė kaip 47 %,
bet ne didesnis kaip 72 % masės (išskyrus trintus ar miltelių pavidalo bei
skirtus lydyti)

7

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo ir Samsø, kurių riebumas ne 151 EUR/100 kg/net
didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės medžiagos vandens masė di
desnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 72 % masės (išskyrus trintus, milte
lių pavidalo ir skirtus lydyti)

7

0406 90 78

Gouda, kurio riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės me 151 EUR/100 kg/net
džiagos vandens masė didesnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 72 % masės
(išskyrus trintą ar miltelių pavidalo bei skirtą lydyti)

7

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Sainto Nectaire, Saint-Paulin ir Taleggio, kurių riebu 151 EUR/100 kg/net
mas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės medžiagos vandens masė
didesnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 72 % masės (išskyrus trintus ar
miltelių pavidalo bei skirtus lydyti)

7

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby ir 151 EUR/100 kg/net
Montery, kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės me
džiagos vandens masė didesnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 72 % masės
(išskyrus trintus ar miltelių pavidalo bei skirtus lydyti)

7
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0406 90 82

Camembert, kurio riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės 151 EUR/100 kg/net
medžiagos vandens masė didesnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 72 %
masės (išskyrus trintą ar miltelių pavidalo bei skirtą lydyti)

7

0406 90 84

Brie, kurio riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės medžia 151 EUR/100 kg/net
gos vandens masė didesnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 72 % masės (iš
skyrus trintą ar miltelių pavidalo bei skirtą lydyti)

7

0406 90 85

Kefalograviera ir Kasseri (išskyrus trintus ar miltelių pavidalo bei skirtus ly 151 EUR/100 kg/net
dyti)

7

0406 90 86

Sūriai, kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės me 151 EUR/100 kg/net
džiagos vandens masė didesnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 72 % ma
sės, nenurodyti kitoje vietoje

7

0406 90 87

Sūriai, kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės me 151 EUR/100 kg/net
džiagos vandens masė didesnė kaip 52 %, bet ne didesnė kaip 62 % ma
sės, nenurodyti kitoje vietoje

7

0406 90 88

Sūriai, kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės me 151 EUR/100 kg/net
džiagos vandens masė didesnė kaip 62 %, bet ne didesnė kaip 72 % ma
sės, nenurodyti kitoje vietoje

7

0406 90 93

Sūriai, kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės me
džiagos vandens masė didesnė kaip 72 % masės, nenurodyti kitoje vietoje

185,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 99

Sūriai, kurių riebumas didesnis kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje

221,2 EUR/100 kg/
net

7

0407 00 11

Kalakučių arba žąsų kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui)

105 EUR/1 000 p/st

–

0407 00 19

Naminių paukščių kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui) (išskyrus kala
kučių arba žąsų)

35 EUR/1 000 p/st

–

0407 00 30

Naminių paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti (iš
skyrus skirtus inkubacijai (perinimui))

30,4 EUR/100 kg/
net

–

0407 00 90

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti (išskyrus na
minių paukščių)

7,7

0

0408 11 20

Džiovinti kiaušinių tryniai, netinkami vartoti žmonių maistui, į kuriuos
pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

Neapmuitinama

0

0408 11 80

Džiovinti kiaušinių tryniai, tinkami vartoti žmonių maistui, į kuriuos pri
dėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

142,3 EUR/100 kg/
net

–

0408 19 20

Kiaušinių tryniai, švieži, virti vandenyje arba garuose, formuoti, sušaldyti
arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar
kitų saldiklių, netinkami vartoti žmonių maistui (išskyrus džiovintus)

Neapmuitinama

0

0408 19 81

Skysti kiaušinių tryniai, tinkami vartoti žmonių maistui, į kuriuos pridėta
arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

62 EUR/100 kg/net

–
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0408 19 89

Kiaušinių tryniai (išskyrus skystus), sušaldyti arba konservuoti kitu būdu,
tinkami vartoti žmonių maistui, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus
ar kitų saldiklių (išskyrus džiovintus)

66,3 EUR/100 kg/
net

–

0408 91 20

Kiaušinių tryniai, švieži, virti vandenyje arba garuose, formuoti, sušaldyti
arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar
kitų saldiklių, netinkami vartoti žmonių maistui (išskyrus džiovintus)

Neapmuitinama

0

0408 91 80

Džiovinti paukščių kiaušiniai, be lukštų, į kuriuos pridėta arba nepridėta
cukraus ar kitų saldiklių, tinkami vartoti žmonių maistui (išskyrus kiauši
nių trynius)

137,4 EUR/100 kg/
net

–

0408 99 20

Paukščių kiaušiniai, be lukštų, švieži, virti vandenyje arba garuose, for
muoti, sušaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepri
dėta cukraus ar kitų saldiklių, netinkami vartoti žmonių maistui (išskyrus
džiovintus kiaušinius ir kiaušinių trynius)

Neapmuitinama

0

0408 99 80

Paukščių kiaušiniai, be lukštų, švieži, virti vandenyje arba garuose, for
muoti, sušaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepri
dėta cukraus ar kitų saldiklių, tinkami vartoti žmonių maistui (išskyrus
džiovintus kiaušinius ir kiaušinių trynius)

35,3 EUR/100 kg/
net

–

0409 00 00

Natūralus medus

17,3

0

0410 00 00

Vėžlių kiaušiniai, paukščių lizdai ir kiti gyvūninės kilmės maisto produk
tai, nenurodyti kitoje vietoje

7,7

0

0501 00 00

Neapdoroti žmonių plaukai, plauti arba neplauti, valyti arba nevalyti;
žmonių plaukų atliekos

Neapmuitinama

0

0502 10 00

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai bei šių šerių arba plaukų atliekos

Neapmuitinama

0

0502 90 00

Barsukų plaukai ir kiti plaukai, naudojami šepečiams ir teptukams gaminti
bei šių šerių ir plaukų atliekos

Neapmuitinama

0

0504 00 00

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai,
švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

Neapmuitinama

0

0505 10 10

Plunksnų žaliava, naudojama kimšimui, ir pūkai, išdulkinti arba neišdul
kinti, dezinfekuoti arba paprastai išvalyti

Neapmuitinama

0

0505 10 90

Plunksnos, naudojamos kimšimui, ir pūkai, nuodugniai išvalyti ir paruošti
laikyti

Neapmuitinama

0

0505 90 00

Paukščių odos ir kitos jų kūno dalys su plunksnomis arba pūkais, plunks
nos ir plunksnų dalys, su pakirptais arba nepakirptais kraštais, toliau ne
apdorotos, išskyrus jų išvalymą, dezinfekavimą arba paruošimą laikyti;
plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos (išskyrus plunksnas,
naudojamas kimšimui, ir pūkus)

Neapmuitinama

0

0506 10 00

Oseinas ir kaulai, apdoroti rūgštimi

Neapmuitinama

0
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0506 90 00

Kaulai ir ragų šerdys, šių produktų milteliai ir atliekos, neapdoroti, be rie
balų, deželatinizuoti ar paprastai apdoroti (išskyrus oseiną ir kaulus, apdo
rotus rūgštimi bei išpjautus pagal formą)

Neapmuitinama

0

0507 10 00

Dramblio kaulas, neapdorotas arba paprastai apdorotas, dramblio kaulo
milteliai ir atliekos (išskyrus išpjautą pagal formą)

Neapmuitinama

0

0507 90 00

Vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, ragai, elnių ragai, kano
pos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, šių produktų mil
teliai ir atliekos (išskyrus išpjautus pagal formą ir dramblio kaulą)

Neapmuitinama

0

0508 00 00

Koralai ir panašios medžiagos, moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiao
džių kiautai, sepijų skeleto plokštelės, jų milteliai ir atliekos, neapdoroti
arba paprastai apdoroti, bet neapdoroti kitu būdu ir neišpjauti pagal
formą

Neapmuitinama

0

0510 00 00

Pilkoji ambra, bebrų muskusas, cibetas ir muskusas; ispaniniai vabalai; tul
žis, džiovinta arba nedžiovinta; liaukos ir kiti gyvūniniai produktai, nau
dojami farmacijos preparatams gaminti, švieži, šaldyti, sušaldyti arba kitu
būdu konservuoti neilgam laikymui

Neapmuitinama

0

0511 10 00

Galvijų sperma

Neapmuitinama

0

0511 91 10

Žuvų atliekos

Neapmuitinama

0

0511 91 90

Produktai iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių
(išskyrus žuvų atliekas); nugaišusios žuvys, vėžiagyviai, moliuskai arba kiti
vandens bestuburiai, netinkami vartoti žmonių maistui

Neapmuitinama

0

0511 99 10

Gyvūnų gyslos arba sausgyslės, nuopjovos ir panašios kailių arba odų ža
liavos atliekos

Neapmuitinama

0

0511 99 31

Žaliavinės gyvūninės kilmės gamtinės pintys, išplautos arba neišplautos jū
ros vandenyje arba paprastai išvalytos

Neapmuitinama

0

0511 99 39

Gyvūninės kilmės gamtinės pintys (išskyrus žaliavines)

5,1

0

0511 99 85

Kitur nepriskirti gyvūniniai produktai; nugaišę gyvūnai, netinkami vartoti
žmonių maistui (išskyrus žuvis, vėžiagyvius, moliuskus ir kitus vandens
bestuburius gyvūnus)

Neapmuitinama

0

0601 10 10

Vegetacinės ramybės būsenoje esantys hiacintų svogūnėliai

5,1

0

0601 10 20

Vegetacinės ramybės būsenoje esantys narcizų svogūnėliai

5,1

0

0601 10 30

Vegetacinės ramybės būsenoje esantys tulpių svogūnėliai

5,1

0

0601 10 40

Vegetacinės ramybės būsenoje esantys kardelių svogūnėliai

5,1

0

0601 10 90

Vegetacinės ramybės būsenoje esantys svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai,
gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai (išskyrus naudojamus
žmonių maistui, hiacintų, narcizų, tulpių, kardelių bei trūkažolės (cikori
jos) augalus ir šaknis)

5,1

0
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0601 20 10

Trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys (išskyrus cichorium intybus sativum
rūšies trūkažolės (cikorijos) šaknis)

Neapmuitinama

0

0601 20 30

Gegužraibių (orchidėjų), hiacintų, narcizų ir tulpių svogūnėliai, esantys ve
getacijos arba žydėjimo būsenoje

9,6

0

0601 20 90

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir
šakniastiebiai, esantys vegetacijos arba žydėjimo būsenoje (išskyrus naudo
jamus žmonių maistui bei gegužraibes (orchidėjas), hiacintus, narcizus,
tulpes ir trūkažolės (cikorijos) augalus ir šaknis)

6,4

0

0602 10 10

Neįsišakniję vynuogienojų auginiai ir ūgliai

Neapmuitinama

0

0602 10 90

Neįsišakniję auginiai ir ūgliai (išskyrus vynuogienojų)

4

0

0602 20 10

Vynuogienojų atlankos, skiepytos arba įsišaknijusios

Neapmuitinama

0

0602 20 90

Valgomuosius vaisius arba riešutus vedančių rūšių medžiai, krūmai ir ke
rai, skiepyti arba neskiepyti (išskyrus vynuogienojų atlankas)

8,3

0

0602 30 00

Rododendrai ir azalijos, skiepytos arba neskiepytos

8,3

0

0602 40 10

Rožės (išskyrus skiepytas akute arba auginiais)

8,3

0

0602 40 90

Rožės, skiepytos akute arba auginiais

8,3

0

0602 90 10

Grybiena

8,3

0

0602 90 20

Ananasų sodinukai

Neapmuitinama

0

0602 90 30

Daržovių ir braškių arba žemuogių daigai

8,3

0

0602 90 41

Augantys miško medžiai

8,3

0

0602 90 45

Atvirame grunte augantys įsišakniję auginiai ir jauni augalai: medžiai, krū
mai ir kerai (išskyrus vaismedžius, riešutmedžius ir miško medžius)

6,5

0

0602 90 49

Atvirame grunte augantys medžiai, krūmai ir kerai, įskaitant jų šaknis (iš
skyrus auginius, ūglius ir jaunus augalus bei vaismedžius, riešutmedžius ir
miško medžius)

8,3

0

0602 90 51

Daugiamečiai atvirame grunte augantys augalai

8,3

0

0602 90 59

Atvirame grunte augantys augalai, įskaitant jų šaknis (išskyrus svogūnė
lius, gumbus, šakniagumbius ir gumbasvogūnius, šaknų skroteles ir šak
niastiebius, įskaitant trūkažolės (cikorijos) augalus ir šaknis, neįsišakniju
sius auginius ir ūglius, rododendrus, azalijas, rožes, grybieną, ananasų so
dinukus, daržovių ir braškių arba žemuogių daigus, medžius, krūmus ir
kerus)

8,3

0

0602 90 70

Patalpose augantys įsišakniję auginiai ir jauni augalai (išskyrus kaktusus)

6,5

0
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0602 90 91

Patalpose augantys žydintys augalai su pumpurais arba žiedais (išskyrus
kaktusus)

6,5

0

0602 90 99

Patalpose augantys augalai ir kaktusai (išskyrus įsišaknijusius auginius, jau
nus augalus ir žydinčius augalus su pumpurais arba žiedais)

6,5

0

0603 11 00

Gyvos puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos rožės ir
žiedpumpuriai

12

0

0603 12 00

Gyvi puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skinti gvazdikai ir
žiedpumpuriai

12

0

0603 13 00

Gyvos puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gegužraibės
(orchidėjos) ir žiedpumpuriai

12

0

0603 14 00

Gyvos puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos chrizante
mos ir žiedpumpuriai

12

0

0603 19 10

Gyvi puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skinti kardeliai ir
žiedpumpuriai

12

0

0603 19 90

Gyvos puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir
žiedpumpuriai (išskyrus rožes, gvazdikus, gegužraibes (orchidėjas), karde
lius ir chrizantemas)

12

0

0603 90 00

Džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos skintos
gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, skirti puokštėms ir kitiems dekoratyviniams
tikslams

10

0

0604 10 10

Elninės šiurės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams,
gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos

Neapmuitinama

0

0604 10 90

Samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tiks
lams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdo
rotos (išskyrus elnines šiures)

5

0

0604 91 20

Gyvos Kalėdų eglutės

2,5

0

0604 91 40

Gyvos spygliuočių šakos, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams
tikslams

2,5

0

0604 91 90

Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žo
lės, gyvos, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams (iš
skyrus Kalėdų eglutes ir spygliuočių šakas)

2

0

0604 99 10

Džiovinti lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių,
taip pat žolės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams

Neapmuitinama

0

0604 99 90

Dažyti, balinti, įmirkyti arba kitu būdu apdoroti lapai, šakos ir kitos au
galų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, tinkamos puokš
tėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams (išskyrus džiovintus)

10,9

0

0701 10 00

Sėklinės bulvės

4,5

0
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0701 90 10

Bulvės, skirtos krakmolui gaminti, šviežios arba atšaldytos

5,8

0

0701 90 50

Šviežios arba atšaldytos šviežios bulvės, nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

13,4

0

0701 90 90

Senos bulvės, šviežios arba atšaldytos (išskyrus šviežias bulves, sėklines
bulves ir bulves, skirtas krakmolui gaminti)

11,5

0

0702 00 00

Pomidorai, švieži arba atšaldyti

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0703 10 11

Svogūnų sodinukai, švieži arba atšaldyti

9,6

0

0703 10 19

Svogūnai, švieži arba atšaldyti (išskyrus sodinukus)

9,6

0

0703 10 90

Valgomieji svogūnėliai, švieži arba atšaldyti

9,6

0

0703 20 00

Valgomieji česnakai, švieži arba atšaldyti

9,6 + 120 EUR/
100 kg/net

TQ(GC)

0703 90 00

Daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos (iš
skyrus svogūnus, valgomuosius svogūnėlius ir valgomuosius česnakus)

10,4

0

0704 10 00

Švieži arba atšaldyti žiediniai kopūstai ir brokoliai

13,6 MIN 1,6 EUR/
100 kg/net

0

0704 20 00

Briuseliniai kopūstai, švieži arba atšaldyti

12

0

0704 90 10

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai, švieži arba atšaldyti

12 MIN 0,4 EUR/
100 kg/net

0

0704 90 90

Ropiniai kopūstai, lapiniai kopūstai ir panašios valgomosios bastučio gen
ties (brassica) daržovės, šviežios arba atšaldytos (išskyrus žiedinius kopūs
tus, brokolius, briuselinius kopūstus, baltagūžius ir raudongūžius kopūs
tus)

12

0

0705 11 00

Šviežios arba atšaldytos gūžinės salotos

12 MIN 2,0 EUR/
100 kg/br

0

0705 19 00

Šviežios arba atšaldytos salotos (išskyrus gūžines)

10,4

0

0705 21 00

Šviežios arba atšaldytos salotinės trūkažolės

10,4

0

0705 29 00

Šviežios arba atšaldytos trūkažolės (išskyrus salotines trūkažoles)

10,4

0

0706 10 00

Šviežios arba atšaldytos morkos ir ropės

13,6

0

0706 90 10

Švieži arba atšaldyti salierai (šakniavaisiniai arba vokiškieji salierai)

13,6

0

0706 90 30

Švieži arba atšaldyti krienai (Cochlearia armoracia)

12

0
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0706 90 90

Švieži arba atšaldyti burokėliai, puteliai, ridikai ir panašūs valgomieji šak
niavaisiai (išskyrus morkas, ropes, salierus ir krienus)

13,6

0

0707 00 05

Agurkai, švieži arba atšaldyti

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0707 00 90

Švieži arba atšaldyti dygliuotieji agurkai (kornišonai)

12,8

0

0708 10 00

Švieži arba atšaldyti žirniai (Pisum sativum), gliaudyti arba negliaudyti

13,6

0

0708 20 00

Šviežios arba atšaldytos pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.), gliaudytos
arba negliaudytos

13,6 MIN 1,6 EUR/
100 kg/net

0

0708 90 00

Šviežios arba atšaldytos ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos
(išskyrus žirnius (Pisum sativum) ir pupeles (Vigna spp., Phaseolus spp.))

11,2

0

0709 20 00

Švieži arba atšaldyti smidrai

10,2

0

0709 30 00

Švieži arba atšaldyti baklažanai

12,8

0

0709 40 00

Švieži arba atšaldyti lapkotiniai salierai (išskyrus gumbinius salierus)

12,8

0

0709 51 00

Švieži arba atšaldyti Agaricus genties pievagrybiai

12,8

0

0709 59 10

Šviežios arba atšaldytos voveraitės

3,2

0

0709 59 30

Švieži arba atšaldyti baravykai

5,6

0

0709 59 50

Švieži arba atšaldyti trumai

6,4

0

0709 59 90

Švieži arba atšaldyti valgomieji grybai (išskyrus voveraites, baravykus,
Agaricus genties pievagrybius ir trumus)

6,4

0

0709 60 10

Šviežios arba atšaldytos saldžiosios paprikos

7,2

0

0709 60 91

Švieži arba atšaldyti Capsicum genties vaisiai, skirti kapsicino arba capsicum
aliejingųjų dervų (oleorezinų) dažikliams gaminti

Neapmuitinama

0

0709 60 95

Švieži arba atšaldyti Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, skirti
pramoninei eterinių aliejų arba kvapiųjų dervų ekstraktų gamybai

Neapmuitinama

0

0709 60 99

Švieži arba atšaldyti Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai (išskyrus
skirtus kapsicino arba capsicum aliejingųjų dervų (oleorezinų) dažikliams
gaminti, skirtus pramoninei eterinių aliejų arba kvapiųjų dervų ekstraktų
gamybai bei saldžiąsias paprikas)

6,4

0

0709 70 00

Švieži arba atšaldyti špinatai, špinokai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji
špinatai)

10,4

0

0709 90 10

Švieži arba atšaldyti salotiniai augalai (išskyrus salotas ir trūkažoles)

10,4

0
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0709 90 20

Švieži arba atšaldyti paprastieji runkeliai ir artišokai

10,4

0

0709 90 31

Šviežios arba atšaldytos alyvuogės (išskyrus skirtas aliejaus gamybai)

4,5

0

0709 90 39

Šviežios arba atšaldytos alyvuogės, skirtos aliejaus gamybai

13,1 EUR/100 kg/
net

0

0709 90 40

Švieži arba atšaldyti kaparėliai

5,6

0

0709 90 50

Švieži arba atšaldyti pankoliai

8

0

0709 90 60

Švieži arba atšaldyti cukriniai kukurūzai

9,4 EUR/100 kg/net

0

0709 90 70

Šviežios arba atšaldytos cukinijos

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0709 90 80

Švieži arba atšaldyti artišokai

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0709 90 90

Šviežios arba atšaldytos daržovės (išskyrus bulves, pomidorus, Allium spp.
rūšies daržoves, bastučio genties (brassica) kopūstus, Lactuca sativa rūšies
salotas ir trūkažoles, morkas, ropes, burokėlius, putelius, gumbinius salie
rus, ridikus ir panašius valgomuosius šakniavaisius, agurkus ir dygliuotuo
sius agurkus (kornišonus), ankštines daržoves, artišokus, smidrus, baklaža
nus, grybus, trumus, Capsicum genties arba Pimenta genties vaisius, špina
tus, špinokus ir daržines balandūnes, paprastuosius runkelius, artišokus,
alyvuoges, kaparėlius, pankolius, cukrinius kukurūzus ir cukinijas)

12,8

0

0710 10 00

Bulvės, nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje, sušaldytos

14,4

0

0710 21 00

Gliaudyti arba negliaudyti žirniai (Pisum sativum), nevirti arba virti garuose
ar vandenyje, sušaldyti

14,4

0

0710 22 00

Gliaudytos arba negliaudytos pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.), nevirtos
arba virtos garuose ar vandenyje, sušaldytos

14,4

0

0710 29 00

Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, nevirtos arba virtos ga
ruose ar vandenyje, sušaldytos (išskyrus žirnius ir pupeles)

14,4

0

0710 30 00

Špinatai, špinokai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai), nevirti
arba virti garuose ar vandenyje, sušaldyti

14,4

0

0710 40 00

Cukriniai kukurūzai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje, sušaldyti

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC2)

0710 80 10

Alyvuogės, nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje, sušaldytos

15,2

0

0710 80 51

Saldžiosios paprikos, nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje, sušaldytos

14,4

0
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0710 80 59

Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, nevirti arba virti garuose ar
vandenyje, sušaldyti (išskyrus saldžiąsias paprikas)

6,4

0

0710 80 61

Sušaldyti Agaricus genties pievagrybiai, nevirti arba virti garuose ar vande
nyje

14,4

0

0710 80 69

Sušaldyti valgomieji grybai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje (išsky
rus Agaricus genties)

14,4

0

0710 80 70

Pomidorai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje, sušaldyti

14,4

0

0710 80 80

Artišokai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje, sušaldyti

14,4

0

0710 80 85

Smidrai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje, sušaldyti

14,4

0

0710 80 95

Daržovės, nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje, sušaldytos (išskyrus
bulves, ankštines daržoves, špinatus, špinokus, daržines balandūnes (gi
gantiškuosius špinatus), cukrinius kukurūzus, alyvuoges, Capsicum genties
arba Pimenta genties vaisius, grybus, pomidorus, artišokus)

14,4

0

0710 90 00

Daržovių mišiniai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje, sušaldyti

14,4

0

0711 20 10

Konservuotos alyvuogės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdoro
jus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros diok
sidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais) (išsky
rus skirtas aliejaus gamybai)

6,4

0

0711 20 90

Konservuotos alyvuogės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdoro
jus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros diok
sidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), skir
tos aliejaus gamybai

13,1 EUR/100 kg/
net

0

0711 40 00

Konservuoti agurkai ir dygliuotieji agurkai, netinkami ilgai laikyti ir papil
domai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti duji
niu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais
tirpalais)

12

0

0711 51 00

Konservuoti Agaricus genties pievagrybiai, netinkami ilgai laikyti ir papil
domai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti duji
niu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais
tirpalais)

9,6 + 191 EUR/
100 kg/net eda

AV0-TQ
(MM)

0711 59 00

Konservuoti grybai ir trumai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neap
dorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros
dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)
(išskyrus Agaricus genties pievagrybius)

9,6

0

0711 90 10

Konservuoti Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, netinkami ilgai
laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui,
konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais
konservuojamais tirpalais) (išskyrus saldžiąsias paprikas)

6,4

0
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0711 90 30

Konservuoti cukriniai kukurūzai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai ne
apdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros
dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC1)

0711 90 50

Konservuoti svogūnai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus
tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu,
sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)

7,2

0

0711 90 70

Konservuoti kaparėliai, pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu,
sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, netinkami
papildomai nepadorojus tiesiogiai vartoti maistui

4,8

0

0711 90 80

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdoro
jus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros diok
sidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais) (išsky
rus alyvuoges, kaparėlius, agurkus ir dygliuotuosius agurkus, grybus, tru
mus, Capsicum genties arba Pimenta genties vaisius, išskyrus saldžiąsias pa
prikas, saldžiuosius kukurūzus, svogūnus ir daržovių mišinius)

9,6

0

0711 90 90

Konservuoti daržovių mišiniai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neap
dorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros
dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)

12

0

0712 20 00

Džiovinti svogūnai, sveiki, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, su
smulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti

12,8

0

0712 31 00

Džiovinti Agaricus genties pievagrybiai, sveiki, supjaustyti stambiais gaba
lais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdo
roti

12,8

0

0712 32 00

Džiovinti ausiagrybiai (wood ears) (Auricularia spp.), sveiki, supjaustyti
stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet
toliau neapdoroti

12,8

0

0712 33 00

Džiovinti žiūryčiai (jelly fungi) (Tremella spp.), sveiki, supjaustyti stambiais
gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neap
doroti

12,8

0

0712 39 00

Džiovinti grybai ir trumai, sveiki, supjaustyti stambiais gabalais, griežinė
liais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti (išskyrus
Agaricus genties pievagrybius, ausiagrybius (wood ears) (Auricularia spp.) ir
žiūryčius (jelly fungi) (Tremella spp.))

12,8

0

0712 90 05

Džiovintos bulvės, supjaustytos stambiais gabalais ar griežinėliais arba ne
supjaustytos, bet toliau neapdorotos

10,2

0

0712 90 11

Džiovinti cukriniai kukurūzai, sėjai skirti hibridai

Neapmuitinama

0

0712 90 19

Džiovinti cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata) supjaustyti arba
nesupjaustyti stambiais gabalais arba griežinėliais (išskyrus sėjai skirtus hi
bridus)

9,4 EUR/100 kg/net

0

0712 90 30

Džiovinti pomidorai, sveiki, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais,
susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti

12,8

0

0712 90 50

Džiovintos morkos, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais,
susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos

12,8

0
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0712 90 90

Džiovintos daržovės ir daržovių mišiniai, sveiki, supjaustyti stambiais ga
balais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdo
roti (išskyrus bulves, svogūnus, grybus, trumus, cukrinius kukurūzus, po
midorus ir morkas)

12,8

0

0713 10 10

Žirniai (Pisum sativum), džiovinti ir išgliaudyti, skirti sėjai

Neapmuitinama

0

0713 10 90

Žirniai (Pisum sativum), džiovinti ir išgliaudyti, su luobelėmis arba be luo
belių, skaldyti arba neskaldyti (išskyrus žirnius, skirtus sėjai)

Neapmuitinama

0

0713 20 00

Džiovinti, gliaudyti nutai (dvispalviai raženiai), su luobelėmis arba be luo
belių, skaldyti arba neskaldyti

Neapmuitinama

0

0713 31 00

Džiovintos, gliaudytos Vigna mungo L. Hepper arba Vigna radiata L. Wilczek
veislių pupelės, su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos

Neapmuitinama

0

0713 32 00

Džiovintos, gliaudytos pupuolės (adzuki) (Phaseolus arba Vigna angularis),
su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos

Neapmuitinama

0

0713 33 10

Džiovintos, gliaudytos daržinės pupelės (Phaseolus vulgaris), skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

0713 33 90

Džiovintos, gliaudytos daržinės pupelės (Phaseolus vulgaris), su luobelėmis
arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos (išskyrus skirtas sėjai)

Neapmuitinama

0

0713 39 00

Džiovintos, gliaudytos Vigna ir Phaseolus veislių pupelės, su luobelėmis
arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos (išskyrus Vigna mungo L. Hep
per arba Vigna radiata L. Wilczek veislių pupeles, pupuoles (adzuki) ir darži
nes pupeles)

Neapmuitinama

0

0713 40 00

Džiovinti, gliaudyti lęšiai, su luobelėmis arba be luobelių, skaldyti arba ne
skaldyti

Neapmuitinama

0

0713 50 00

Džiovintos, gliaudytos stambiasėklės pupos (Vicia faba var. major) ir smul
kiasėklės pupos (Vicia faba var. equina ir Vicia faba var. minor), su luobelė
mis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos

3,2

0

0713 90 00

Džiovintos, gliaudytos ankštinės daržovės, su luobelėmis arba be luobelių,
skaldytos arba neskaldytos (išskyrus žirnius, nutus, pupeles, lęšius, stam
biasėkles pupas ir smulkiasėkles pupas)

3,2

0

0714 10 10

Maniokų miltų ir rupinių granulės

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 10 91

Švieži ir sveiki arba nulupti ir sušaldyti maniokai, supjaustyti griežinėliais
arba nesupjaustyti, tinkami vartoti žmonių maistui, supakuoti pakuotėmis,
kurių neto masė ne didesnė kaip 28 kg

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 10 99

Švieži arba džiovinti, sveiki ar supjaustyti griežinėliais arba granuliuoti
maniokai (išskyrus klasifikuojamus 0714 10 10 ir 0714 10 91 subpozici
jose)

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 20 10

Batatai, švieži, sveiki, tinkami vartoti žmonių maistui

3,8

0

0714 20 90

Batatai, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais
arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti (išskyrus šviežius ir svei
kus batatus, tinkamus vartoti žmonių maistui)

6,4 EUR/100 kg/net

0
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0714 90 11

Šviežios ir sveikos arba nuluptos ir sušaldytos marantos, salepai ir panašūs
šakniavaisiai ir gumbavaisiai (išskyrus maniokus, topinambus ir batatus),
turintys daug krakmolo, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, tin
kami vartoti žmonių maistui, supakuoti pakuotėmis, kurių masė ne di
desnė kaip 28 kg

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 19

Marantų, salepų ir panašių šakniavaisių ir gumbavaisių šaknys ir gumbai,
turintys daug krakmolo, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, supjaus
tyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti (išsky
rus tinkamus vartoti žmonių maistui ir supakuotus pakuotėmis, kurių
neto masė ne didesnė kaip 28 kg, šviežius ir sveikus arba nuluptus ir su
šaldytus, maniokų, batatų ir topinambų šakniavaisius ir gumbavaisius)

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 90

Topinambų ir panašių šakniavaisių ir gumbavaisių šaknys ir gumbai, tu
rintys daug krakmolo arba inulino, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džio
vinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranu
liuoti bei sago palmių šerdys (išskyrus maniokų, marantų, salepų ir batatų
šakniavaisius ir gumbavaisius)

3,8

0

0801 11 00

Išdžiovinti kokosai

Neapmuitinama

0

0801 19 00

Švieži kokosai, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

Neapmuitinama

0

0801 21 00

Šviežios arba džiovintos bertoletijos, su kevalais

Neapmuitinama

0

0801 22 00

Šviežios arba džiovintos bertoletijos, be kevalų

Neapmuitinama

0

0801 31 00

Švieži arba džiovinti anakardžiai, su kevalais

Neapmuitinama

0

0801 32 00

Švieži arba džiovinti anakardžiai, be kevalų

Neapmuitinama

0

0802 11 10

Švieži arba džiovinti kartieji migdolai, su kevalais

Neapmuitinama

0

0802 11 90

Švieži arba džiovinti migdolai, su kevalais (išskyrus karčiuosius)

5,6

0

0802 12 10

Švieži arba džiovinti kartieji migdolai, be kevalų

Neapmuitinama

0

0802 12 90

Švieži arba džiovinti migdolai, be kevalų (išskyrus karčiuosius)

3,5

0

0802 21 00

Švieži arba džiovinti lazdynų (Corylus spp.) riešutai, su kevalais

3,2

0

0802 22 00

Švieži arba džiovinti lazdynų (Corylus spp.) riešutai, be kevalų ir išgliaudyti

3,2

0

0802 31 00

Švieži arba džiovinti graikiniai riešutai su kevalais

4

0

0802 32 00

Švieži arba džiovinti graikiniai riešutai, be kevalų ir išgliaudyti

5,1

0

0802 40 00

Švieži arba džiovinti kaštainiai (Castanea spp.), su kevalais arba be kevalų,
išgliaudyti arba neišgliaudyti

5,6

0

0802 50 00

Šviežios arba džiovintos pistacijos, su kevalais arba be kevalų, išgliaudytos
arba neišgliaudytos

1,6

0
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0802 60 00

Makadamijos, šviežios arba džiovintos, su kevalais arba be kevalų, išgliau
dytos arba neišgliaudytos

2

0

0802 90 20

Švieži arba džiovinti arekų (arba betelio palmių) riešutai, kolamedžių rie
šutai ir karijos (Carya pecan), su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba
neišgliaudyti

Neapmuitinama

0

0802 90 50

Pušų riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti
arba neišgliaudyti

2

0

0802 90 85

Riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba
neišgliaudyti (išskyrus kokosus, bertoletijas, anakardžius, migdolus, laz
dyno riešutus, graikinius riešutus, kaštainius (Castanea spp.), pistacijas, ka
rijas, arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių riešutus, pušų riešu
tus ir makadamijas)

2

0

0803 00 11

Tikrieji bananai (plantains), švieži

16

0

0803 00 19

Švieži bananai (išskyrus tikruosius bananus (plantains))

176 EUR/1 000 kg/
net

SP 1

0803 00 90

Džiovinti bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains)

16

0

0804 10 00

Šviežios arba džiovintos datulės

7,7

0

0804 20 10

Šviežios figos

5,6

0

0804 20 90

Džiovintos figos

8

0

0804 30 00

Švieži arba džiovinti ananasai

5,8

0

0804 40 00

Švieži arba džiovinti avokadai

5,1

0

0804 50 00

Šviežios arba džiovintos gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos

Neapmuitinama

0

0805 10 20

Švieži tikrieji apelsinai

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0/5+EP

0805 10 80

Švieži arba džiovinti apelsinai (išskyrus šviežius saldžiuosius apelsinus)

16

0

0805 20 10

Šviežios arba džiovintos klementinos (clementines)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0805 20 30

Švieži arba džiovinti monrealiai (monreales) ir likeriniai mandarinai (satsu
mas)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0805 20 50

Švieži arba džiovinti mandarinai ir vilkingai (wilkings)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0805 20 70

Švieži arba džiovinti tikrieji mandarinai

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP
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0805 20 90

Šviežios arba džiovintos tangelos (mandarino ir greipfruto hibridai), orga
nikai, malakvinai ir panašūs citrusinių hibridai (išskyrus klementinas (cle
mentines), monrealius (monreales), likerinius mandarinus, mandarinus, vil
kingus (wilkings) ir tikruosius mandarinus)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0805 40 00

Švieži arba džiovinti greipfrutai

2,4

0

0805 50 10

Šviežios arba džiovintos tikrosios citrinos (Citrus limon, Citrus limonum)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0805 50 90

Šviežios arba džiovintos žaliosios citrinos ir persinės citrinos (Citrus auran
tifolia, Citrus latifolia)

12,8

0

0805 90 00

Švieži arba džiovinti citrusinių vaisiai (išskyrus apelsinus, tikrąsias citrinas
(Citrus limon, Citrus limonum), žaliąsias citrinas ir persines citrinas (Citrus
aurantifolia, Citrus latifolia), greipfrutus, mandarinus, įskaitant tikruosius
mandarinus ir likerinius mandarinus (satsumas), klementinas (clementines),
vilkingus (wilkings) ir panašius citrusinių hibridus)

12,8

0

0806 10 10

Šviežios valgomosios vynuogės

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0806 10 90

Šviežios vynuogės (išskyrus valgomąsias vynuoges)

17,6

0

0806 20 10

Razinos (Currants)

2,4

0

0806 20 30

Razinos (Sultanas)

2,4

0

0806 20 90

Džiovintos vynuogės (išskyrus razinas (Currants ir Sultanas))

2,4

0

0807 11 00

Švieži arbūzai

8,8

0

0807 19 00

Švieži melionai (išskyrus arbūzus)

8,8

0

0807 20 00

Šviežios tikrosios papajos

Neapmuitinama

0

0808 10 10

Švieži obuoliai, skirti sidrui gaminti, palaidi, nuo rugsėjo 16 d. iki gruo
džio 15 d.

7,2 MIN 0,36 EUR/
100 kg net

0

0808 10 80

Švieži obuoliai (išskyrus obuolius, skirtus sidrui gaminti, palaidus, nuo
rugsėjo 16 d. iki gruodžio 15 d.)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0808 20 10

Kriaušės, skirtos kriaušių sidrui gaminti (perry), palaidos, nuo rugpjūčio 1
d. iki gruodžio 31 d.

7,2 MIN 0,36 EUR/
100 kg net

0

0808 20 50

Šviežios kriaušės (išskyrus skirtas kriaušių sidrui gaminti (perry), palaidas,
nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0808 20 90

Švieži svarainiai

7,2

0

0809 10 00

Švieži abrikosai

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP
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0809 20 05

Šviežios rūgščiosios vyšnios (Prunus cerasus)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0809 20 95

Šviežios vyšnios (išskyrus rūgščiąsias vyšnias (Prunus cerasus))

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0809 30 10

Švieži nektarinai

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0809 30 90

Švieži persikai (išskyrus nektarinus)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0809 40 05

Šviežios slyvos

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

0809 40 90

Švieži dygiųjų slyvų vaisiai

12

0

0810 10 00

Šviežios braškės ir žemuogės

12,8 MIN 2,4 EUR/
100 kg/net

0

0810 20 10

Šviežios avietės

8,8

0

0810 20 90

Šviežios gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės

9,6

0

0810 40 10

Šviežios bruknės, meškauogės (foxberries) arba kalninės spanguolės (Vacci
nium vitis – idaea rūšies augalų vaisiai)

Neapmuitinama

0

0810 40 30

Šviežios Vaccinium myrtillus rūšies mėlynės

3,2

0

0810 40 50

Švieži stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon rūšies) ir Vaccinium
corymbosum rūšies augalų vaisiai

3,2

0

0810 40 90

Švieži Vaccinium genties vaisiai (išskyrus Vaccinium vitis – idaea, myrtillus,
macrocarpon ir corymbosum rūšių)

9,6

0

0810 50 00

Švieži kiviai

8,8

0

0810 60 00

Švieži durijai

8,8

0

0810 90 30

Tamarindai, anakardžių obuoliai, duonvaisiai, ličiai ir sapodilės, švieži

Neapmuitinama

0

0810 90 40

Šviežios pasifloros, karambolos ir kertuočiai

Neapmuitinama

0

0810 90 50

Švieži juodieji serbentai

8,8

0

0810 90 60

Švieži raudonieji serbentai

8,8

0
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0810 90 70

Švieži baltieji serbentai ir agrastai

9,6

0

0810 90 95

Švieži valgomieji vaisiai (išskyrus riešutus, bananus, datules, figas, anana
sus, avokadus, gvajavas, mangus, mangostanines garcinijas, tikrąsias papa
jas, tamarindus, anakardžių obuolius, duonvaisius, ličius, sapodiles, pasi
floras, karambolas, kertuočius, citrusinių vaisius, vynuoges, melionus,
obuolius, kriaušes, svarainius, abrikosus, vyšnias, persikus, slyvas, dygiųjų
slyvų vaisius, braškes, žemuoges, avietes, šilkmedžio vaisius, gervuoges, il
gavaises gervuoges, juoduosius, baltuosius arba raudonuosius serbentus,
agrastus, spanguoles, Vaccinium genties augalų vaisius, kivius ir durijus)

8,8

0

0811 10 11

Braškės ir žemuogės, nevirtos arba išvirtos garuose ar vandenyje, sušaldy
tos, į kurias pridėta cukraus ar kitų saldiklių ir cukraus kiekis didesnis
kaip 13 % masės

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/net

0

0811 10 19

Braškės ir žemuogės, nevirtos arba išvirtos garuose ar vandenyje, sušaldy
tos, į kurias pridėta cukraus ar kitų saldiklių ir cukraus kiekis ne didesnis
kaip 13 % masės

20,8

0

0811 10 90

Braškės ir žemuogės, nevirtos arba išvirtos garuose ar vandenyje, sušaldy
tos, į kurias nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

14,4

0

0811 20 11

Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai, ilgavaisės gervuogės, juodieji, bal
tieji arba raudonieji serbentai ir agrastai, nevirti arba išvirti garuose ar
vandenyje, sušaldyti, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių ir cukraus
kiekis didesnis kaip 13 % masės

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/net

0

0811 20 19

Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai, ilgavaisės gervuogės, juodieji, bal
tieji arba raudonieji serbentai ir agrastai, nevirti arba išvirti garuose ar
vandenyje, sušaldyti, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių ir cukraus
kiekis ne didesnis kaip 13 % masės

20,8

0

0811 20 31

Avietės, nevirtos arba išvirtos garuose ar vandenyje, šaldytos, į kurias ne
pridėta cukraus ar kitų saldiklių

14,4

0

0811 20 39

Juodieji serbentai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, šaldyti, į ku
riuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

14,4

0

0811 20 51

Raudonieji serbentai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, šaldyti, į
kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

12

0

0811 20 59

Gervuogės ir šilkmedžio vaisiai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje,
šaldyti, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

12

0

0811 20 90

Ilgavaisės gervuogės, baltieji serbentai ir agrastai, nevirti arba išvirti ga
ruose ar vandenyje, šaldyti, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

14,4

0

0811 90 11

Gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, tamarindai,
anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos,
kertuočiai, kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, nevirti arba išvirti garuose ar
vandenyje, šaldyti, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių ir cukraus
kiekis didesnis kaip 13 % masės

13 + 5,3 EUR/
100 kg/net

0
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0811 90 19

Šaldyti valgomieji vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vande
nyje, šaldyti, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių ir cukraus kiekis
didesnis kaip 13 % masės (išskyrus braškes ir žemuoges, avietes, juoduo
sius serbentus, šilkmedžio vaisius, ilgavaises gervuoges, juoduosius, bal
tuosius arba raudonuosius serbentus, agrastus, gvajavas, mangus, mangos
tanines garcinijas, tikrąsias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius, li
čius, duonvaisius, sapodiles, pasifloras, karambolas, kertuočius, kokosus,
anakardžius, bertoletijas, arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių
riešutus ir makadamijas)

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/net

0

0811 90 31

Gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, tamarindai,
anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos,
kertuočiai, kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, nevirti arba išvirti garuose ar
vandenyje, šaldyti, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių ir cukraus
kiekis ne didesnis kaip 13 % masės

13

0

0811 90 39

Šaldyti valgomieji vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vande
nyje, šaldyti, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių ir cukraus kiekis
ne didesnis kaip 13 % masės (išskyrus braškes ir žemuoges, avietes, juo
duosius serbentus, šilkmedžio vaisius, ilgavaises gervuoges, juoduosius,
baltuosius arba raudonuosius serbentus, agrastus, gvajavas, mangus, man
gostanines garcinijas, tikrąsias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius,
ličius, duonvaisius, sapodiles, pasifloras, karambolas, kertuočius, kokosus,
anakardžius, bertoletijas, arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių
riešutus ir makadamijas)

20,8

0

0811 90 50

Vaccinium myrtillus rūšies augalų vaisiai, nevirti arba išvirti garuose ar van
denyje, šaldyti, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

12

0

0811 90 70

Vaccinium myrtilloides ir Vaccinium angustifolium rūšių augalų vaisiai, nevirti
arba išvirti garuose ar vandenyje, šaldyti, į kuriuos nepridėta cukraus ar
kitų saldiklių

3,2

0

0811 90 75

Rūgščiosios vyšnios (Prunus cerasus), nevirtos arba išvirtos garuose ar van
denyje, šaldytos, į kurias nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

14,4

0

0811 90 80

Vyšnios, nevirtos arba išvirtos garuose ar vandenyje, šaldytos, į kurias ne
pridėta cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus rūgščiąsias vyšnias (Prunus cera
sus))

14,4

0

0811 90 85

Gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, tamarindai,
anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos,
kertuočiai, kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, nevirti arba išvirti garuose ar
vandenyje, šaldyti, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

9

0
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0811 90 95

Šaldyti valgomieji vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vande
nyje, šaldyti, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus braškes
ir žemuoges, avietes, juoduosius serbentus, šilkmedžio vaisius, ilgavaises
gervuoges, juoduosius, baltuosius arba raudonuosius serbentus, Vaccinium
myrtillus, Vaccinium myrtilloides ir Vaccinium angustifolium rūšių augalų vai
sius, vyšnias, agrastus, gvajavas, mangus, mangostanines garcinijas, tikrą
sias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius, ličius, duonvaisius, sapodi
les, pasifloras, karambolas, kertuočius, kokosus, anakardžius, bertoletijas,
arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių riešutus ir makadamijas)

14,4

0

0812 10 00

Konservuotos vyšnios, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus
tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros diok
sidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)

8,8

0

0812 90 10

Konservuoti abrikosai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus
tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu,
sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)

12,8

0

0812 90 20

Konservuoti apelsinai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus
tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu,
sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)

12,8

0

0812 90 30

Konservuotos tikrosios papajos, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai ne
apdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sie
ros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpa
lais)

2,3

0

0812 90 40

Konservuoti Vaccinium myrtillus rūšies augalų vaisiai, netinkami ilgai laikyti
ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konser
vuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konser
vuojamais tirpalais)

6,4

0

0812 90 70

Konservuotos gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tamarindai,
anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos,
kertuočiai, kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, netinkami ilgai laikyti ir pa
pildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti
dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuoja
mais tirpalais)

5,5

0

0812 90 98

Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neap
dorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros
dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)
(išskyrus vyšnias, abrikosus, apelsinus, tikrąsias papajas, Vaccinium myrtillus
rūšies augalų vaisius, gvajavas, mangus, mangostanines garcinijas, tama
rindus, anakardžių obuolius, ličius, duonvaisius, sapodiles, pasifloras, ka
rambolas, kertuočius, kokosus, anakardžius, bertoletijas, arekų (arba bete
lio palmių) riešutus, kolamedžių riešutus ir makadamijas)

8,8

0
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0813 10 00

Džiovinti abrikosai

5,6

0

0813 20 00

Džiovintos slyvos

9,6

0

0813 30 00

Džiovinti obuoliai

3,2

0

0813 40 10

Džiovinti persikai, įskaitant nektarinus

5,6

0

0813 40 30

Džiovintos kriaušės

6,4

0

0813 40 50

Džiovintos tikrosios papajos

2

0

0813 40 60

Džiovinti tamarindai

Neapmuitinama

0

0813 40 70

Džiovinti anakardžių riešutai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, ka
rambolos ir kertuočiai

Neapmuitinama

0

0813 40 95

Džiovinti valgomieji vaisiai (išskyrus riešutus, datules, figas, ananasus, avo
kadus, gvajavas, mangus, mangostanines garcinijas, tikrąsias papajas, ta
marindus, anakardžių obuolius, ličius, duonvaisius, sapodiles, pasifloras,
karambolas, kertuočius, citrusinių vaisius, vynuoges, abrikosus, slyvas,
obuolius, kriaušes ir persikus, ne mišiniuose)

2,4

0

0813 50 12

Džiovintų vaisių mišiniai iš tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuo
lių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų,karambolų ir kertuočių, be slyvų

4

0

0813 50 15

Džiovintų vaisių mišiniai be slyvų (išskyrus riešutų, bananų, datulių, figų,
ananasų, avokadų, gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų pa
pajų, citrusinių vaisių, vynuogių, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių,
duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių mišinius)

6,4

0

0813 50 19

Džiovintų abrikosų, obuolių, persikų, įskaitant prunus persica nectarina ir
nektarinus, kriaušių, tikrųjų papajų ar kitų valgomųjų džiovintų vaisių mi
šiniai, su slyvomis (išskyrus valgomųjų riešutų, bananų, datulių, figų, ana
nasų, avokadų, gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, citrusinių vaisių
ir vynuogių mišinius)

9,6

0

0813 50 31

Mišiniai, sudaryti tik iš džiovintų kokosų, anakardžių, bertoletijų, arekų
(arba betelio palmių) riešutų, kolamedžių riešutų ir makadamijų

4

0

0813 50 39

Mišiniai, sudaryti tik iš valgomųjų džiovintų riešutų, klasifikuojamų 0802
pozicijoje (išskyrus kokosus, anakardžius, bertoletijas, arekų (arba betelio
palmių) riešutus, kolamedžių riešutus ir makadamijas)

6,4

0
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0813 50 91

Mišiniai iš valgomųjų džiovintų riešutų, bananų, datulių, ananasų, avo
kadų, gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, citrusinių vaisių, vynuo
gių, be slyvų arba figų (išskyrus mišinius, sudarytus tik iš riešutų, klasifi
kuojamų 0801 ir 0802 pozicijose)

8

0

0813 50 99

Mišiniai iš valgomųjų džiovintų riešutų, bananų, datulių, ananasų, avo
kadų, gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, citrusinių vaisių ir vynuo
gių, su slyvomis arba figomis

9,6

0

0814 00 00

Citrusinių vaisių žievelės arba melionų, įskaitant arbūzus, luobos, šviežios,
sušaldytos, džiovintos arba konservuotos sūrymu arba vandeniu su kitais
priedais, bet netinkamos ilgai laikyti

1,6

0

0901 11 00

Kava (išskyrus skrudintą ir be kofeino)

Neapmuitinama

0

0901 12 00

Kava be kofeino (išskyrus skrudintą)

8,3

0

0901 21 00

Skrudinta kava (išskyrus kavą be kofeino)

7,5

0

0901 22 00

Skrudinta kava be kofeino

9

0

0901 90 10

Kavos išaižos ir luobelės

Neapmuitinama

0

0901 90 90

kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos

11,5

0

0902 10 00

Žalioji arbata, tiesiogiai fasuota į pakus, kuriuose jos kiekis ne didesnis
kaip 3 kg

3,2

0

0902 20 00

Žalioji arbata, tiesiogiai fasuota į pakus, kuriuose jos kiekis didesnis kaip
3 kg

Neapmuitinama

0

0902 30 00

Juodoji fermentuota ir iš dalies fermentuota arbata, aromatinta arba ne
aromatinta, tiesiogiai fasuota į pakus, kuriuose jos kiekis ne didesnis kaip
3 kg

Neapmuitinama

0

0902 40 00

Juodoji fermentuota ir iš dalies fermentuota arbata, aromatinta arba ne
aromatinta, tiesiogiai fasuota į pakus, kuriuose jos kiekis didesnis kaip
3 kg

Neapmuitinama

0

0903 00 00

Matė

Neapmuitinama

0

0904 11 00

Piper genties pipirai, negrūsti ir nemalti

Neapmuitinama

0

0904 12 00

Piper genties pipirai, grūsti arba malti

4

0

0904 20 10

Džiovintos saldžiosios paprikos (išskyrus grūstas arba maltas)

9,6

0

0904 20 30

Džiovinti Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, negrūsti ir nemalti
(išskyrus saldžiąsias paprikas)

Neapmuitinama

0

0904 20 90

Grūsti arba malti Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai

5

0

L 356/96

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

KN 2007

Aprašymas

2016 12 24
Bazinė muito norma

Kategorija

6

0

0905 00 00

Vanilė

0906 11 00

Cinamonas (Cinnamomum zeylanicum Blume) (išskyrus grūstą ir maltą)

Neapmuitinama

0

0906 19 00

Cinamonas ir cinamonų žiedai (išskyrus cinamoną (Cinnamomum zeylani
cum Blume) ir grūstą bei maltą cinamoną)

Neapmuitinama

0

0906 20 00

Grūstas arba maltas cinamonas ir cinamonų žiedai

Neapmuitinama

0

0907 00 00

Gvazdikėliai, sveiki vaisiai, žiedai ir žiedkočiai

8

0

0908 10 00

Muskatai

Neapmuitinama

0

0908 20 00

Macis (mace)

Neapmuitinama

0

0908 30 00

Kardamonas

Neapmuitinama

0

0909 10 00

Anyžinių ožiažolių arba žvaigždanyžių (badijonų) sėklos

Neapmuitinama

0

0909 20 00

Kalendrų sėklos

Neapmuitinama

0

0909 30 00

Kmynų sėklos

Neapmuitinama

0

0909 40 00

Paprastųjų kmynų sėklos

Neapmuitinama

0

0909 50 00

Pankolių sėklos; kadagių uogos

Neapmuitinama

0

0910 10 00

Imbieras

Neapmuitinama

0

0910 20 10

Šafranas (išskyrus grūstą arba maltą)

Neapmuitinama

0

0910 20 90

Grūstas arba maltas šafranas

8,5

0

0910 30 00

Ciberžolė

Neapmuitinama

0

0910 91 10

Įvairių prieskonių (išskyrus grūstus arba maltus) mišiniai

Neapmuitinama

0

0910 91 90

Įvairių rūšių grūstų arba maltų prieskonių mišiniai

12,5

0

0910 99 10

Ožragių (Trigonella) sėklos

Neapmuitinama

0

0910 99 31

Paprastieji čiobreliai (Thymus serpyllum) (išskyrus grūstus arba maltus)

Neapmuitinama

0

0910 99 33

Čiobreliai (išskyrus grūstus arba maltus ir paprastuosius čiobrelius)

7

0

0910 99 39

Grūsti arba malti čiobreliai

8,5

0
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7

0

0910 99 50

Lauro lapai

0910 99 60

Karis

Neapmuitinama

0

0910 99 91

Prieskoniai, negrūsti ir nemalti (išskyrus Piper genties pipirus, Capsicum
genties arba Pimenta genties vaisius, vanilę, cinamoną, cinamonų žiedus,
gvazdikėlius (sveikus vaisius), gvazdikėlių žiedkočius, muskatus, macį
(mace), kardamoną, anyžinių ožiažolių, žvaigždanyžių (badijonų), panko
lių, kalendrų, kmynų arba paprastųjų kmynų sėklas ir kadagių uogas, im
bierą, šafraną, ciberžolę, čiobrelius, lauro lapus, karį ir ožragių (Trigonella)
sėklas bei įvairių rūšių prieskonių mišinius)

Neapmuitinama

0

0910 99 99

Prieskoniai, grūsti arba malti (išskyrus Piper genties pipirus, Capsicum gen
ties arba Pimenta genties vaisius, vanilę, cinamoną, cinamonų žiedus, gvaz
dikėlius (sveikus vaisius), gvazdikėlių žiedkočius, muskatus, macį (mace),
kardamoną, anyžinių ožiažolių, žvaigždanyžių (badijonų), pankolių, ka
lendrų, kmynų arba paprastųjų kmynų sėklas ir kadagių uogas, imbierą,
šafraną, ciberžolę, čiobrelius, lauro lapus, karį ir ožragių (Trigonella) sėklas
bei įvairių rūšių prieskonių mišinius)

12,5

0

1001 10 00

Kietųjų kviečių

148 EUR/t

0

1001 90 10

Kviečiai spelta (Triticum aestivum var. spelta), skirti sėjai

12,8

0

1001 90 91

Paprastųjų kviečių ir meslino (kviečių bei rugių mišinio) sėkla

95 EUR/t

0

1001 90 99

Kviečiai spelta, paprastieji kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys)
(išskyrus sėklą)

95 EUR/t

0

1002 00 00

Rugiai

93 EUR/t

0

1003 00 10

Miežių sėkla

93 EUR/t

0

1003 00 90

Miežiai (išskyrus sėklą)

93 EUR/t

0

1004 00 00

Avižos

89 EUR/t

0

1005 10 11

Kukurūzų sėkla (dvigubi hibridai ir vienkartinio vidurūšinio kryžminimo
hibridai)

Neapmuitinama

0

1005 10 13

Kukurūzų sėkla (tris kartus kryžminti hibridai)

Neapmuitinama

0

1005 10 15

Kukurūzų sėkla (paprastieji hibridai)

Neapmuitinama

0

1005 10 19

Kukurūzų sėkla (hibridai) (išskyrus dvigubus hibridus, vienkartinio vidurū
šinio kryžminimo hibridus ir paprastuosius hibridus)

Neapmuitinama

0

1005 10 90

Kukurūzų sėkla (išskyrus hibridus)

94 EUR/t

0

1005 90 00

Kukurūzai (išskyrus sėklą)

94 EUR/t

TQ (MZ)
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7,7

0

1006 10 10

Ryžiai su luobelėmis, skirti sėjai

1006 10 21

Trumpagrūdžiai plikyti ryžiai su luobelėmis

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 23

Vidutinių grūdų plikyti ryžiai su luobelėmis

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 25

Ilgagrūdžiai plikyti ryžiai su luobelėmis, kurių grūdo ilgio ir pločio santy
kis didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 27

Ilgagrūdžiai plikyti ryžiai su luobelėmis, kurių grūdo ilgio ir pločio santy
kis ne mažesnis kaip 3

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 92

Trumpagrūdžiai ryžiai su luobelėmis (išskyrus plikytus ir skirtus sėjai)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 94

Vidutinių grūdų ryžiai su luobelėmis (išskyrus plikytus ir skirtus sėjai)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 96

Ilgagrūdžiai ryžiai su luobelėmis, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis di
desnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3 (išskyrus plikytus ir skirtus sėjai)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 98

Ilgagrūdžiai ryžiai su luobelėmis, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis ne
mažesnis kaip 3 (išskyrus plikytus ir skirtus sėjai)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 11

Trumpagrūdžiai lukštenti (rudieji) ryžiai, plikyti

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 13

Vidutinių grūdų lukštenti (rudieji) ryžiai, plikyti

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 15

Ilgagrūdžiai lukštenti (rudieji) ryžiai, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis
didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3, plikyti

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 17

Ilgagrūdžiai lukštenti (rudieji) ryžiai, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis
ne mažesnis kaip 3, plikyti (basmati)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 92

Trumpagrūdžiai lukštenti (rudieji) ryžiai (išskyrus plikytus)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 94

Vidutinių grūdų lukštenti (rudieji) ryžiai (išskyrus plikytus)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 96

Ilgagrūdžiai lukštenti (rudieji) ryžiai, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis
didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3 (išskyrus plikytus)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 98

Ilgagrūdžiai lukštenti (rudieji) ryžiai, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis
ne mažesnis kaip 3 (išskyrus plikytus)

264 EUR/t

TQ(RI)
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1006 30 21

Iš dalies nulukštenti trumpagrūdžiai ryžiai, plikyti

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 23

Iš dalies nulukštenti vidutinių grūdų ryžiai, plikyti

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 25

Iš dalies nulukštenti ilgagrūdžiai ryžiai, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis
didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3, plikyti

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 27

Iš dalies nulukštenti ilgagrūdžiai ryžiai, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis
ne mažesnis kaip 3, plikyti

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 42

Iš dalies nulukštenti trumpagrūdžiai ryžiai (išskyrus plikytus)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 44

Iš dalies nulukštenti vidutinių grūdų ryžiai (išskyrus plikytus)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 46

Iš dalies nulukštenti ilgagrūdžiai ryžiai, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis
didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3 (išskyrus plikytus)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 48

Iš dalies nulukštenti ilgagrūdžiai ryžiai, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis
ne mažesnis kaip 3 (išskyrus plikytus)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 61

Visiškai nulukštenti trumpagrūdžiai ryžiai, plikyti, poliruoti arba nepoli
ruoti, glazūruoti arba neglazūruoti

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 63

Visiškai nulukštenti vidutinių grūdų ryžiai, plikyti, poliruoti arba nepoli
ruoti, glazūruoti arba neglazūruoti

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 65

Visiškai nulukštenti ilgagrūdžiai ryžiai, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis
didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3, plikyti, poliruoti arba nepoliruoti,
glazūruoti arba neglazūruoti

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 67

Visiškai nulukštenti ilgagrūdžiai ryžiai, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis
ne mažesnis kaip 3, plikyti, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba ne
glazūruoti

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 92

Visiškai nulukštenti trumpagrūdžiai ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, gla
zūruoti arba neglazūruoti (išskyrus plikytus)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 94

Visiškai nulukštenti vidutinių grūdų ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, gla
zūruoti arba neglazūruoti (išskyrus plikytus)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 96

Visiškai nulukštenti ilgagrūdžiai ryžiai, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis
didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti
arba neglazūruoti (išskyrus plikytus)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 98

Visiškai nulukštenti ilgagrūdžiai ryžiai, kurių grūdo ilgio ir pločio santykis
ne mažesnis kaip 3, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazū
ruoti (išskyrus plikytus)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 40 00

Skaldyti ryžiai

128 EUR/t

TQ(RI)

1007 00 10

Grūdinio sorgo hibridai, skirti sėjai

6,4

0

1007 00 90

Grūdinis sorgas (išskyrus hibridus, skirtus sėjai)

94 EUR/t

–
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1008 10 00

Grikiai

37 EUR/t

0

1008 20 00

Soros (išskyrus grūdinį sorgą)

56 EUR/t

0

1008 30 00

Kanarėlių lesalas (strypainio sėklos)

Neapmuitinama

0

1008 90 10

Kvietrugiai (Triticale)

93 EUR/t

0

1008 90 90

Javai (išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), rugius, miežius,
avižas, kukurūzus, ryžius, grikius, soras, kanarėlių lesalą (strypainio sėk
las), kvietrugius (Triticale) ir grūdinį sorgą)

37 EUR/t

0

1101 00 11

Kietųjų kviečių miltai

172 EUR/t

0

1101 00 15

Paprastųjų kviečių ir kviečių spelta miltai

172 EUR/t

0

1101 00 90

Meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai

172 EUR/t

0

1102 10 00

Ruginiai miltai

168 EUR/t

0

1102 20 10

Kukurūziniai miltai, kurių riebalų kiekis ne didesnis kaip 1,5 % masės

173 EUR/t

TQ(MZ)

1102 20 90

Kukurūziniai miltai, kurių riebalų kiekis didesnis kaip 1,5 % masės

98 EUR/t

TQ(MZ)

1102 90 10

Miežiniai miltai

171 EUR/t

0

1102 90 30

Avižiniai miltai

164 EUR/t

0

1102 90 50

Ryžiniai miltai

138 EUR/t

0

1102 90 90

Javų miltai (išskyrus kvietinius, meslininius (kviečių ir rugių mišinio), rugi
nius, kukurūzinius, ryžinius, miežinius ir avižinius)

98 EUR/t

0

1103 11 10

Kietųjų kviečių kruopos ir rupiniai

267 EUR/t

0

1103 11 90

Paprastųjų kviečių ir kviečių spelta kruopos ir rupiniai

186 EUR/t

0

1103 13 10

Kukurūzų kruopos ir rupiniai, kurių riebalų kiekis ne didesnis kaip 1,5 %
masės

173 EUR/t

0

1103 13 90

Kukurūzų kruopos ir rupiniai, kurių riebalų kiekis didesnis kaip 1,5 %
masės

98 EUR/t

0

1103 19 10

Rugių kruopos ir rupiniai

171 EUR/t

0

1103 19 30

Miežių kruopos ir rupiniai

171 EUR/t

0

1103 19 40

Avižų kruopos ir rupiniai

164 EUR/t

0
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1103 19 50

Ryžių kruopos ir rupiniai

138 EUR/t

0

1103 19 90

Javų kruopos ir rupiniai (išskyrus kviečių, avižų, kukurūzų, ryžių, rugių ir
miežių)

98 EUR/t

0

1103 20 10

Rugių granulės

171 EUR/t

0

1103 20 20

Miežių granulės

171 EUR/t

0

1103 20 30

Avižų granulės

164 EUR/t

0

1103 20 40

Kukurūzų granulės

173 EUR/t

0

1103 20 50

Ryžių granulės

138 EUR/t

0

1103 20 60

Kviečių granulės

175 EUR/t

0

1103 20 90

Javų granulės (išskyrus rugius, miežius, avižas, kukurūzus, ryžius ir kvie
čius)

98 EUR/t

0

1104 12 10

Traiškyti avižų grūdai

93 EUR/t

0

1104 12 90

Į dribsnius perdirbti avižų grūdai

182 EUR/t

0

1104 19 10

Traiškyti arba perdirbti į dribsnius kviečių grūdai

175 EUR/t

0

1104 19 30

Traiškyti arba perdirbti į dribsnius rugių grūdai

171 EUR/t

0

1104 19 50

Traiškyti arba perdirbti į dribsnius kukurūzų grūdai

173 EUR/t

0

1104 19 61

Traiškyti miežių grūdai

97 EUR/t

0

1104 19 69

Į dribsnius perdirbti miežių grūdai

189 EUR/t

0

1104 19 91

Į dribsnius perdirbti ryžių grūdai

234 EUR/t

0

1104 19 99

Traiškyti arba perdirbti į dribsnius grūdai (išskyrus avižų, kviečių, rugių,
kukurūzų ir miežių grūdus bei į dribsnius perdirbtus ryžius)

173 EUR/t

0

1104 22 20

Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė) avižų grūdai (išskyrus apdorotus)

162 EUR/t

0

1104 22 30

Lukštenti, skaldyti arba smulkinti avižų grūdai

162 EUR/t

0

1104 22 50

Gludinti avižų grūdai

145 EUR/t

0

1104 22 90

Smulkinti avižų grūdai

93 EUR/t

0
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1104 22 98

Avižų grūdai (išskyrus apdorotus, lukštentus (pašalinta grūdo luobelė) ir
skaldytus arba smulkintus („Grütze“ arba „grutten“), gludintus ir apdirbtus
tiktai smulkinant)

93 EUR/t

0

1104 23 10

Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė) kukurūzų grūdai, skaldyti arba neskal
dyti, smulkinti arba nesmulkinti

152 EUR/t

7

1104 23 30

Gludinti kukurūzų grūdai

152 EUR/t

7

1104 23 90

Smulkinti kukurūzų grūdai

98 EUR/t

7

1104 23 99

Kukurūzų grūdai (išskyrus lukštentus (pašalinta grūdo luobelė), skaldytus
arba smulkintus, gludintus ir apdirbtus tiktai smulkinant)

98 EUR/t

7

1104 29 01

Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė) miežių grūdai

150 EUR/t

7

1104 29 03

Lukštenti ir skaldyti arba smulkinti („Grütze“ arba „grutten“) miežių grūdai

150 EUR/t

7

1104 29 05

Gludinti miežių grūdai

236 EUR/t

7

1104 29 07

Miežių grūdai, apdirbti tiktai smulkinant

97 EUR/t

7

1104 29 09

Miežių grūdai (išskyrus lukštentus (pašalinta grūdo luobelė) ir skaldytus
arba smulkintus („Grütze“ arba „grutten“), gludintus ir apdirbtus tiktai
smulkinant)

97 EUR/t

7

1104 29 11

Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė) kviečių grūdai

129 EUR/t

0

1104 29 18

Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė) javų grūdai (išskyrus miežių, avižų, ku
kurūzų, ryžių arba kviečių)

129 EUR/t

0

1104 29 30

Gludinti javų grūdai (išskyrus miežių, avižų, kukurūzų arba ryžių)

154 EUR/t

0

1104 29 51

Kviečių grūdai, apdirbti tiktai smulkinant

99 EUR/t

0

1104 29 55

Rugių grūdai, apdirbti tiktai smulkinant

97 EUR/t

0

1104 29 59

Javų grūdai, apdirbti tiktai smulkinant (išskyrus miežių, avižų, kukurūzų,
kviečių ir rugių)

98 EUR/t

0
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1104 29 81

Kviečių grūdai (išskyrus lukštentus (pašalinta grūdo luobelė), skaldytus
arba smulkintus, gludintus ir apdirbtus tiktai smulkinant)

99 EUR/t

0

1104 29 85

Rugių grūdai (išskyrus lukštentus (pašalinta grūdo luobelė), skaldytus arba
smulkintus, gludintus ir apdirbtus tiktai smulkinant)

97 EUR/t

0

1104 29 89

Javų grūdai (išskyrus miežių, avižų, kukurūzų, kviečių ir rugių, lukštentus
(pašalinta grūdo luobelė), skaldytus arba smulkintus, gludintus ir apdirbtus
tiktai smulkinant)

98 EUR/t

0

1104 30 10

Kviečių gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti

76 EUR/t

0

1104 30 90

Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti (išskyrus
kviečių)

75 EUR/t

0

1105 10 00

Bulvių miltai, rupiniai ir milteliai

12,2

0

1105 20 00

Bulvių dribsniai ir granulės

12,2

0

1106 10 00

Žirnių, pupelių, lęšių ir kitų džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų
0713 pozicijoje, miltai, rupiniai ir milteliai

7,7

0

1106 20 10

Denatūruoti sago palmių šerdžių, maniokų, marantų, salepų, topinambų,
batatų ir panašių šakniavaisių ir gumbavaisių, turinčių daug krakmolo
arba inulino ir klasifikuojamų 0714 pozicijoje, miltai, rupiniai ir milteliai

95 EUR/t

0

1106 20 90

Sago palmių šerdžių, maniokų, marantų, salepų, topinambų, batatų ir pa
našių šakniavaisių ir gumbavaisių, turinčių daug krakmolo arba inulino ir
klasifikuojamų 0714 pozicijoje, miltai, rupiniai ir milteliai (išskyrus dena
tūruotus)

166 EUR/t

0

1106 30 10

Bananų miltai, rupiniai ir milteliai

10,9

0

1106 30 90

Produktų, klasifikuojamų 8 skirsnyje (Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusi
nių vaisių arba melionų žievelės ir luobos), miltai, rupiniai ir milteliai (iš
skyrus bananų)

8,3

0

1107 10 11

Kviečių miltų pavidalo salyklas (išskyrus skrudintą)

177 EUR/t

0

1107 10 19

Kviečių salyklas (išskyrus miltų pavidalo ir skrudintą)

134 EUR/t

0

1107 10 91

Miltų pavidalo salyklas (išskyrus skrudintą ir kviečių)

173 EUR/t

0

1107 10 99

Salyklas (išskyrus skrudintą, miltų pavidalo ir kviečių)

131 EUR/t

0

1107 20 00

Skrudintas salyklas

152 EUR/t

0
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1108 11 00

Kviečių krakmolas

224 EUR/t

–

1108 12 00

Kukurūzų krakmolas

166 EUR/t

–

1108 13 00

Bulvių krakmolas

166 EUR/t

–

1108 14 00

Maniokų krakmolas

166 EUR/t

TQ(MC)

1108 19 10

Ryžių krakmolas

216 EUR/t

–

1108 19 90

Krakmolas (išskyrus kviečių, kukurūzų, bulvių, maniokų ir ryžių)

166 EUR/t

–

1108 20 00

Inulinas

19,2

0

1109 00 00

Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas

512 EUR/t

–

1201 00 10

Sojos pupelės, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1201 00 90

Sojos pupelės (išskyrus skirtas sėjai)

Neapmuitinama

0

1202 10 10

Žemės riešutai (arachiai), negliaudyti, skirti sėjai

Neapmuitinama

0

1202 10 90

Žemės riešutai (arachiai), negliaudyti (išskyrus skrudintus, virtus ar keptus
ir skirtus sėjai)

Neapmuitinama

0

1202 20 00

Žemės riešutai (arachiai), gliaudyti, skaldyti arba neskaldyti (išskyrus skru
dintus, virtus ar keptus)

Neapmuitinama

0

1203 00 00

Kopra

Neapmuitinama

0

1204 00 10

Linų sėmenys, skirti sėjai

Neapmuitinama

0

1204 00 90

Linų sėmenys (išskyrus skirtus sėjai)

Neapmuitinama

0

1205 10 10

Mažai eruko rūgšties turinčios rapsų arba rapsukų sėklos, iš kurių gauna
mas nelakus aliejus, kurio sudėtyje esančios eruko rūgšties kiekis mažesnis
kaip 2 %, ir kietoji sudedamoji dalis, kurios sudėtyje esantys gliukozinola
tai sudaro mažiau kaip 30 mikromolių grame, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1205 10 90

Mažai eruko rūgšties turinčios rapsų arba rapsukų sėklos, iš kurių gauna
mas nelakus aliejus, kurio sudėtyje esančios eruko rūgšties kiekis mažesnis
kaip 2 %, ir kietoji sudedamoji dalis, kurios sudėtyje esantys gliukozinola
tai sudaro mažiau kaip 30 mikromolių grame, skaldytos arba neskaldytos
(išskyrus skirtas sėjai)

Neapmuitinama

0

1205 90 00

Daug eruko rūgšties turinčios rapsų arba rapsukų sėklos, iš kurių gauna
mas nelakus aliejus, kurio sudėtyje esančios eruko rūgšties kiekis ne ma
žesnis kaip 2 %, ir kietoji sudedamoji dalis, kurios sudėtyje esantys gliuko
zinolatai sudaro ne mažiau kaip 30 mikromolių grame, skaldytos arba ne
skaldytos

Neapmuitinama

0

1206 00 10

Saulėgrąžų sėklos, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0
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1206 00 91

Saulėgrąžų sėklos, gliaudytos arba negliaudytos, su pilkai ir baltai dryžuo
tais lukštais (išskyrus skirtas sėjai)

Neapmuitinama

0

1206 00 99

Saulėgrąžų sėklos, skaldytos arba neskaldytos (išskyrus skirtas sėjai, gliau
dytas arba negliaudytas bei su pilkai ir baltai dryžuotais lukštais)

Neapmuitinama

0

1207 20 10

Vilnamedžių sėklos, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1207 20 90

Vilnamedžių sėklos, skaldytos arba neskaldytos (išskyrus skirtas sėjai)

Neapmuitinama

0

1207 40 10

Sezamų sėklos, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1207 40 90

Sezamų sėklos, skaldytos arba neskaldytos (išskyrus skirtas sėjai)

Neapmuitinama

0

1207 50 10

Garstyčių sėklos, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1207 50 90

Garstyčių sėklos, skaldytos arba neskaldytos (išskyrus skirtas sėjai)

Neapmuitinama

0

1207 91 10

Aguonų sėklos, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1207 91 90

Aguonų sėklos, skaldytos arba neskaldytos (išskyrus skirtas sėjai)

Neapmuitinama

0

1207 99 15

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai, skirti sėjai (išskyrus valgomuosius riešu
tus, alyvuoges, sojos pupeles, žemės riešutus, koprą, linų sėmenis, rapsų
arba rapsukų sėklas, saulėgrąžų sėklas, vilnamedžių, sezamų, garstyčių,
dygminų ir aguonų sėklas)

Neapmuitinama

0

1207 99 91

Kanapių sėklos, skaldytos arba neskaldytos (išskyrus skirtas sėjai)

Neapmuitinama

0

1207 99 97

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai, skaldyti arba neskaldyti (išskyrus skirtus
sėjai, valgomuosius riešutus, alyvuoges, sojos pupeles, žemės riešutus,
koprą, linų sėmenis, rapsų arba rapsukų sėklas, saulėgrąžų sėklas, vilname
džių, sezamų, garstyčių, aguonų ir kanapių sėklas)

Neapmuitinama

0

1208 10 00

Sojos pupelių miltai ir rupiniai

4,5

0

1208 90 00

Miltai ir rupiniai iš aliejinių kultūrų sėklų arba vaisių (išskyrus sojos pupe
lių ir garstyčių sėklas)

Neapmuitinama

0

1209 10 00

Cukrinių runkelių sėklos, skirtos sėjai

8,3

0

1209 21 00

Mėlynžiedžių liucernų sėklos, skirtos sėjai

2,5

0

1209 22 10

Raudonųjų dobilų (Trifolium pratense L.) sėklos, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1209 22 80

Dobilų (Trifolium spp.) sėklos, skirtos sėjai (išskyrus raudonųjų dobilų (Tri
folium pratense L.))

Neapmuitinama

0
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1209 23 11

Tikrųjų eraičinų sėklos (Festuca pratensis Huds), skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1209 23 15

Raudonųjų eraičinų (Festuca rubra L.) sėklos, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1209 23 80

Eraičinų sėklos, skirtos sėjai (išskyrus tikrųjų eraičinų (Festuca pratensis
Huds) sėklas ir raudonųjų eraičinų (Festuca rubra L.) sėklas)

2,5

0

1209 24 00

Pievinių miglių (Poa pratensis L.) sėklos, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1209 25 10

Gausiažiedžių svidrių (įskaitant ir viržinę svidrę) (Lolium multiflorum Lam.)
sėklos, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1209 25 90

Daugiamečių svidrių (Lolium perenne L.), sėklos, skirtos sėjai Neapmuiti
nama

Neapmuitinama

0

1209 29 10

pelkinių miglių ir paprastųjų miglių (Poa palustris L., Poa trivialis L.) sėklos;
paprastųjų šunažolių (Dactylis glomerata L.) sėklos ir smilgų (Agrostis) sėk
los, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1209 29 35

Pašarinių motiejukų sėklos, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1209 29 50

Lubinų sėklos, skirtos sėjai

2,5

0

1209 29 60

Pašarinių runkelių sėklos (Beta vulgaris var. alba), skirtos sėjai

8,3

0

1209 29 80

Pašarinių augalų sėklos, skirtos sėjai (išskyrus javų, pašarinių runkelių sėk
las (Beta vulgaris var. alba), cukrinių runkelių sėklas, mėlynžiedžių liucernų
sėklas, dobilų (Trifolium spp.) sėklas, eraičinų sėklas, pievinių miglių (Poa
pratensis L.) sėklas, pievinių miglių (Poa pratensis L.) sėklas, pašarinių motie
jukų sėklas, vikių sėklas, Poa palustris L. ir Poa trivialis L. genčių augalų sėk
las, paprastųjų šunažolių (Dactylis glomerata L.) sėklas, smilgų (Agrostis)
sėklas ir lubinų sėklas)

2,5

0

1209 30 00

Žolinių augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų, sėklos, skirtos sėjai

3

0

1209 91 10

Kaliaropių (Brassica oleracea L. var. caulorapa ir gongylodes L.) sėklos, skirtos
sėjai

3

0

1209 91 30

Salotinių runkelių sėklos arba šakniavaisinių runkelių sėklos (Beta vulgaris
var. conditiva), skirtos sėjai

8,3

0

1209 91 90

Daržovių sėklos, skirtos sėjai (išskyrus kaliaropių (Brassica oleracea L. var.
caulorapa ir gongylodes L.))

3

0

1209 99 10

Miško medžių sėklos, skirtos sėjai

Neapmuitinama

0

1209 99 91

Nežolinių augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų, sėklos, skirtos sėjai

3

0
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1209 99 99

Sėklos, vaisiai ir sporos, skirtos sėjai (išskyrus aukštines daržoves ir cukri
nius kukurūzus, kavą, arbatą, matę ir prieskonius, javus, aliejinių kultūrų
sėklas ir vaisius, runkelius, pašarinius augalus, daržovių sėklas, miško me
džių sėklas ir augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų arba dažniausiai
naudojamų parfumerijoje, medikamentuose arba kaip insekticidai, fungici
dai ar panašiai, sėklas)

4

0

1210 10 00

Apynių spurgai, švieži arba džiovinti (išskyrus susmulkintus, sumaltus į
miltelius arba granuliuotus)

5,8

0

1210 20 10

Apynių spurgai, susmulkinti, sumalti į miltelius arba granuliuoti, turintys
didesnį lupulino kiekį; lupulinas

5,8

0

1210 20 90

Apynių spurgai, susmulkinti, sumalti į miltelius arba granuliuoti (išskyrus
turinčius didesnį lupulino kiekį)

5,8

0

1211 20 00

Ženšenių šaknys, šviežios arba džiovintos, supjaustytos arba nesupjausty
tos, grūstos arba negrūstos, sumaltos į miltelius arba nemaltos

Neapmuitinama

0

1211 30 00

Kokamedžių lapai, švieži arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti,
grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti

Neapmuitinama

0

1211 40 00

Aguonų stiebeliai, švieži arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti,
grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti

Neapmuitinama

0

1211 90 30

Tonkininės pupelės, šviežios arba džiovintos, supjaustytos arba nesupjaus
tytos, grūstos arba negrūstos, sumaltos į miltelius arba nemaltos

3

0

1211 90 85

Augalai ir augalų dalys, įskaitant sėklas ir vaisius, dažniausiai naudojami
parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai,
švieži arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba negrūsti,
sumalti į miltelius arba nemalti (išskyrus ženšenių šaknis, kokamedžių la
pus, aguonų stiebelius ir tonkinines pupeles)

Neapmuitinama

0

1212 20 00

Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba
džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti

Neapmuitinama

0

1212 91 20

Cukriniai runkeliai, džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti

23 EUR/100 kg/net

7

1212 91 80

Cukriniai runkeliai, švieži, atšaldyti ar sušaldyti

6,7 EUR/100 kg/net

7

1212 99 20

Cukranendrės, šviežios, atšaldytos, sušaldytos arba džiovintos, susmulkin
tos arba nesusmulkintos

4,6 EUR/100 kg/net

7

1212 99 30

Saldžiavaisių pupmedžių vaisiai, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti,
susmulkinti arba nesusmulkinti

5,1

0

1212 99 41

Saldžiavaisių pupmedžių vaisių sėklos, šviežios arba džiovintos (išskyrus
lukštentas, traiškytas ir susmulkintas)

Neapmuitinama

0

1212 99 49

Saldžiavaisių pupmedžių vaisių sėklos, lukštentos, traiškytos arba susmul
kintos, šviežios arba džiovintos

5,8

0

1212 99 70

Vaisių kauliukai ir branduoliai, taip pat kiti augaliniai produktai, įskaitant
neskrudintas Cichorium intybus sativum rūšies trūkažolių šaknis, dažniausiai
vartojami žmonių maistui, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

1213 00 00

Javų šiaudai ir pelai, neapdoroti, kapoti arba nekapoti, susmulkinti arba
nesusmulkinti, presuoti arba nepresuoti, granuliuoti arba negranuliuoti

Neapmuitinama

0
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Neapmuitinama

0

5,8

0

1214 10 00

Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės

1214 90 10

Šakniavaisiniai griežčiai, pašariniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai

1214 90 90

Šienas, mėlynžiedė liucerna, dobilai,bandvikiai, pašariniai kopūstai, lubi
nai, vikiai ir panašūs pašariniai produktai (išskyrus šakniavaisinius griež
čius, pašarinius runkelius ir kitus pašarinius šakniavaisius bei mėlynžie
džių liucernų rupinius)

Neapmuitinama

0

1301 20 00

Natūralus gumiarabikas

Neapmuitinama

0

1301 90 00

Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai, balzamai ir kitos gamtinės aliejingo
sios dervos (oleorezinai) (išskyrus gumiarabiką)

Neapmuitinama

0

1302 11 00

Opijus

Neapmuitinama

0

1302 12 00

Saldišaknės ekstraktai (išskyrus ekstraktus, kuriuose sacharozės kiekis di
desnis kaip 10 % masės arba kurie sufasuoti kaip konditerijos gaminys)

3,2

0

1302 13 00

Apynių ekstraktai

3,2

0

1302 19 05

Vanilės aliejingoji derva

3

0

1302 19 80

Augalų syvai ir ekstraktai (išskyrus saldišaknės, apynių bei opijaus ir vani
lės aliejingąją dervą)

Neapmuitinama

0

1302 20 10

Sausos pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai (miltelių pavidalo)

19,2

0

1302 20 90

Skystos pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai

11,2

0

1302 31 00

Agaras, modifikuotas arba nemodifikuotas

Neapmuitinama

0

1302 32 10

Gleivės ir tirštikliai iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių, arba saldžiavaisio
pupmedžio vaisių sėklų, modifikuoti arba nemodifikuoti

Neapmuitinama

0

1302 32 90

Gleivės ir tirštikliai iš siampupės sėklų, modifikuoti arba nemodifikuoti

Neapmuitinama

0

1302 39 00

Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti (išskyrus
gleives ir tirštiklius iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių, saldžiavaisio pupme
džio vaisių sėklų bei siampupės sėklų ir agarą)

Neapmuitinama

0

1401 10 00

Bambukai

Neapmuitinama

0

1401 20 00

Rotangai (rattans)

Neapmuitinama

0

1401 90 00

Nendrės, meldai, gluosnių, karklų arba žilvičių vytelės, rafija, valyti, balinti
arba dažyti javų šiaudai, liepų karnos ir kitos augalinės medžiagos, dau
giausia tinkamos pynimui (išskyrus bambukus ir rotangus (rattans))

Neapmuitinama

0
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1404 20 00

Medvilnės pūkai

Neapmuitinama

0

1404 90 00

Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

1501 00 11

Kiauliniai riebalai, įskaitant kiaulinius taukus, lydyti ar kitaip ekstrahuoti,
skirti naudoti pramonėje (išskyrus skirtus žmonėms vartoti skirtų maisto
produktų gamybai, kiaulinių taukų steariną ir kiaulinių taukų aliejų)

Neapmuitinama

0

1501 00 19

Kiauliniai riebalai, įskaitant kiaulinius taukus, lydyti ar kitaip ekstrahuoti
(išskyrus skirtus naudoti technikoje ir pramonėje, kiaulinių taukų steariną
ir kiaulinių taukų aliejų)

17,2 EUR/100 kg/
net

0

1501 00 90

Naminių paukščių taukai, lydyti arba kitaip neekstrahuoti

11,5

0

1502 00 10

Galvijų, avių arba ožkų taukai, skirti naudoti pramonėje (išskyrus skirtus
žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybai, kiaulinių taukų stea
riną, kiaulinių taukų aliejų, oleosteariną, oleoaliejų ir lajaus aliejų, neemul
suotus, nesumaišytus arba neapdorotus kitu būdu)

Neapmuitinama

0

1502 00 90

Galvijų, avių arba ožkų taukai (išskyrus skirtus naudoti pramonėje, kiauli
nių taukų steariną, kiaulinių taukų aliejų, oleosteariną, oleoaliejų ir lajaus
aliejų, neemulsuotus, nesumaišytus arba neapdorotus kitu būdu)

3,2

0

1503 00 11

Kiaulinių taukų stearinas ir oleostearinas, skirti naudoti pramonėje (išsky
rus emulsuotus, sumaišytus arba apdorotus kitu būdu)

Neapmuitinama

0

1503 00 19

Kiaulinių taukų stearinas ir oleostearinas (išskyrus skirtus naudoti pramo
nėje ir emulsuotus, sumaišytus arba apdorotus kitu būdu)

5,1

0

1503 00 30

Lajaus aliejus, skirtas naudoti pramonėje (išskyrus skirtą žmonėms vartoti
skirtų maisto produktų gamybai bei emulsuotą, sumaišytą arba apdorotą
kitu būdu)

Neapmuitinama

0

1503 00 90

Lajaus aliejus, oleoaliejus ir kiaulinių taukų aliejus (išskyrus emulsuotą, su
maišytą arba apdorotą kitu būdu ir lajaus aliejų, skirtą naudoti pramonėje)

6,4

0

1504 10 10

Žuvų kepenų taukai ir jų frakcijos, kurių sudėtyje esančio vitamino A kie
kis ne didesnis kaip 2 500 IU/g, rafinuoti arba nerafinuoti (išskyrus che
miškai modifikuotus)

3,8

0

1504 10 91

Otų (paltusų) kepenų taukai ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet
chemiškai nemodifikuoti (išskyrus žuvų kepenų taukus, kurių sudėtyje
esančio vitamino A kiekis ne didesnis kaip 2 500 IU/g)

Neapmuitinama

0

1504 10 99

Žuvų kepenų taukai ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiš
kai nemodifikuoti (išskyrus žuvų kepenų taukus, kurių sudėtyje esančio vi
tamino A kiekis ne didesnis kaip 2 500 IU/g, ir otų (paltusų) kepenų tau
kus)

Neapmuitinama

0
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1504 20 10

Kietosios žuvų taukų ir aliejų frakcijos, nerafinuotos arba rafinuotos (iš
skyrus chemiškai modifikuotas ir kepenų taukus)

10,9

0

1504 20 90

Žuvų taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti (išskyrus
chemiškai modifikuotas ir kepenų taukus)

Neapmuitinama

0

1504 30 10

Kietosios jūrų žinduolių taukų ir aliejų frakcijos, nerafinuotos arba rafi
nuotos (išskyrus chemiškai modifikuotas)

10,9

0

1504 30 90

Jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų skystosios frakcijos, nerafinuoti arba
rafinuoti (išskyrus chemiškai modifikuotus)

Neapmuitinama

0

1505 00 10

Neapdoroti avių prakaitiniai riebalai

3,2

0

1505 00 90

Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos, įskaitant la
noliną (išskyrus neapdorotus avių prakaitinius riebalus)

Neapmuitinama

0

1506 00 00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti,
bet chemiškai nemodifikuoti (išskyrus kiaulinius riebalus, naminių paukš
čių taukus, galvijų, avių ir ožkų taukus, žuvų ir kitų jūros gyvūnų taukus,
kiaulinių taukų steariną, kiaulinių taukų aliejų, oleosteariną, oleoaliejų, la
jaus aliejų, avių prakaitinius riebalus ir iš jų gaunamas riebalų medžiagas)

Neapmuitinama

0

1507 10 10

Neapdorotas sojų aliejus, išvalytas arba neišvalytas nuo gleivių, skirtas
naudoti technikoje arba pramonėje (išskyrus žmonėms vartoti skirtų
maisto produktų gamybą)

3,2

0

1507 10 90

Neapdorotas sojų aliejus, išvalytas arba neišvalytas nuo gleivių (išskyrus
skirtą naudoti technikoje arba pramonėje)

6,4

0

1507 90 10

Sojų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, skirti naudoti techni
koje arba pramonėje (išskyrus chemiškai modifikuotus, neapdorotus ir
skirtus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybai)

5,1

0

1507 90 90

Sojų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti (išskyrus skirtus nau
doti technikoje arba pramonėje chemiškai modifikuotus ir neapdorotus)

9,6

0

1508 10 10

Neapdorotas žemės riešutų aliejus, skirtas naudoti technikoje arba pramo
nėje (išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą)

Neapmuitinama

0

1508 10 90

Neapdorotas žemės riešutų aliejus (išskyrus skirtą naudoti technikoje arba
pramonėje)

6,4

0

1508 90 10

Žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, skirti nau
doti technikoje arba pramonėje (išskyrus chemiškai modifikuotus, neapdo
rotus ir skirtus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybai)

5,1

0

1508 90 90

Žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti (išskyrus
chemiškai modifikuotus, neapdorotus ir skirtus naudoti technikoje arba
pramonėje)

9,6

0
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1509 10 10

Pirmojo spaudimo klasikinis alyvuogių aliejus („lampante“), gautas iš alyv
medžių vaisių naudojant tik mechanines arba kitas fizines priemones, są
lygomis, kuriomis neblogėja aliejaus kokybė

122,6 EUR/100 kg/
net

0

1509 10 90

Alyvuogių aliejus, gautas iš alyvmedžių vaisių naudojant tik mechanines
arba kitas fizines priemones, sąlygomis, kuriomis neblogėja aliejaus ko
kybė (išskyrus pirmojo spaudimo klasikinį aliejų „lampante“)

124,5 EUR/100 kg/
net

0

1509 90 00

Alyvuogių aliejus ir jo frakcijos, gauti iš alyvmedžių vaisių naudojant tik
mechanines arba kitas fizines priemones, sąlygomis kuriomis neblogėja
aliejaus kokybė (išskyrus pirmojo spaudimo ir chemiškai modifikuotus)

134,6 EUR/100 kg/
net

0

1510 00 10

Neapdorotas alyvuogių aliejus ir jo mišiniai, įskaitant mišinius su aliejumi
arba frakcijomis, klasifikuojamais 1509 pozicijoje

110,2 EUR/100 kg/
net

0

1510 00 90

Kitas aliejus ir jo frakcijos, gauti tik iš alyvuogių, nerafinuoti arba rafi
nuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, įskaitant šio aliejaus arba jo frakcijų
mišinius su aliejumi arba frakcijomis, klasifikuojamais 1509 pozicijoje (iš
skyrus neapdorotą)

160,3 EUR/100 kg/
net

0

1511 10 10

Neapdorotas palmių aliejus, skirtas naudoti technikoje arba pramonėje (iš
skyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą)

Neapmuitinama

0

1511 10 90

Neapdorotas palmių aliejus (išskyrus skirtą naudoti technikoje arba pra
monėje)

3,8

0

1511 90 11

Kietosios palmių aliejaus frakcijos, nerafinuotos arba rafinuotos, bet che
miškai nemodifikuotos, supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė kaip 1 kg

12,8

0

1511 90 19

Kietosios palmių aliejaus frakcijos, nerafinuotos arba rafinuotos, bet che
miškai nemodifikuotos, supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 1 kg arba kitaip išfasuotos

10,9

0

1511 90 91

Palmių aliejus ir jo skystosios frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet che
miškai nemodifikuoti, skirti naudoti pramonėje (išskyrus skirtus žmonėms
vartoti skirtų maisto produktų gamybai ir neapdorotus)

5,1

0

1511 90 99

Palmių aliejus ir jo skystosios frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet che
miškai nemodifikuoti (išskyrus skirtus naudoti pramonėje ir neapdorotus)

9

0

1512 11 10

Neapdorotas saulėgrąžų arba dygminų aliejus, skirtas naudoti technikoje
arba pramonėje (išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų ga
mybą)

3,2

0

1512 11 91

Neapdorotas saulėgrąžų aliejus (išskyrus skirtą naudoti technikoje arba
pramonėje)

6,4

0

1512 11 99

Neapdorotas dygminų aliejus (išskyrus skirtą naudoti technikoje arba pra
monėje)

6,4

0

1512 19 10

Saulėgrąžų arba dygminų aliejus ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti,
bet chemiškai nemodifikuoti, skirti naudoti technikoje arba pramonėje (iš
skyrus neapdorotus ir skirtus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų ga
mybai)

5,1

0
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1512 19 90

Saulėgrąžų arba dygminų aliejus ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti,
bet chemiškai nemodifikuoti (išskyrus skirtus naudoti technikoje arba pra
monėje ir neapdorotus)

9,6

0

1512 21 10

Neapdorotas vilnamedžių aliejus, skirtas naudoti technikoje arba pramo
nėje (išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą)

3,2

0

1512 21 90

Neapdorotas vilnamedžių aliejus (išskyrus skirtą naudoti technikoje arba
pramonėje)

6,4

0

1512 29 10

Vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiš
kai nemodifikuoti, skirti naudoti technikoje arba pramonėje (išskyrus ne
apdorotus ir skirtus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybai)

5,1

0

1512 29 90

Vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiš
kai nemodifikuoti (išskyrus skirtus naudoti technikoje arba pramonėje ir
neapdorotus)

9,6

0

1513 11 10

Neapdorotas kokosų aliejus, skirtas naudoti technikoje arba pramonėje (iš
skyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą)

2,5

0

1513 11 91

Neapdorotas kokosų aliejus, tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto
masė ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus skirtą naudoti technikoje arba pramo
nėje)

12,8

0

1513 11 99

Neapdorotas kokosų aliejus, tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto
masė didesnė kaip 1 kg, arka kitaip išfasuotas (išskyrus skirtą naudoti
technikoje arba pramonėje)

6,4

0

1513 19 11

Kietosios kokosų aliejaus frakcijos, nerafinuotos arba rafinuotos, bet che
miškai nemodifikuotos, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė
ne didesnė kaip 1 kg

12,8

0

1513 19 19

Kietosios kokosų aliejaus frakcijos, nerafinuotos arba rafinuotos, bet che
miškai nemodifikuotos, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė
didesnė kaip 1 kg arba kitaip išfasuotos

10,9

0

1513 19 30

Kokosų aliejus ir jo skystosios frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet
chemiškai nemodifikuoti, skirti naudoti technikoje arba pramonėje (išsky
rus skirtus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybai ir neapdoro
tus)

5,1

0

1513 19 91

Kokosų aliejus ir jo skystosios frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet
chemiškai nemodifikuoti, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė
ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus skirtus naudoti technikoje arba pramonėje
ir neapdorotus)

12,8

0

1513 19 99

Kokosų aliejus ir jo skystosios frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet
chemiškai nemodifikuoti, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė
didesnė kaip 1 kg, arba kitaip išfasuoti (išskyrus skirtus naudoti technikoje
arba pramonėje ir neapdorotus)

9,6

0
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1513 21 10

Neapdorotas palmių branduolių ir atalių aliejus, skirtas naudoti technikoje
arba pramonėje (išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų ga
mybą)

3,2

0

1513 21 30

Neapdorotas palmių branduolių ir atalių aliejus, tiesiogiai supakuotas į pa
kuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus skirtą naudoti
technikoje arba pramonėje)

12,8

0

1513 21 90

Neapdorotas palmių branduolių aliejus ir atalių aliejus, tiesiogiai supakuoti
į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg, arba kitaip išfasuoti (išsky
rus skirtus naudoti technikoje arba pramonėje)

6,4

0

1513 29 11

Kietosios palmių branduolių ir atalių aliejaus frakcijos, nerafinuotos arba
rafinuotos, bet chemiškai nemodifikuotos, tiesiogiai supakuotos į pakuo
tes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

12,8

0

1513 29 19

Kietosios palmių branduolių ir atalių aliejaus frakcijos, nerafinuotos arba
rafinuotos, bet chemiškai nemodifikuotos, tiesiogiai supakuotos į pakuo
tes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg, arba kitaip išfasuotos

10,9

0

1513 29 30

Palmių branduolių ir atalių aliejus ir jų skystosios frakcijos, nerafinuoti
arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, skirti naudoti technikoje arba
pramonėje (išskyrus skirtus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų ga
mybai ir neapdorotus)

5,1

0

1513 29 50

Palmių branduolių ir atalių aliejus ir jų skystosios frakcijos, nerafinuoti
arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, tiesiogiai supakuoti į pakuo
tes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus skirtus naudoti techni
koje arba pramonėje ir neapdorotus)

12,8

0

1513 29 90

Palmių branduolių ir atalių aliejus ir jų skystosios frakcijos, nerafinuoti
arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, tiesiogiai supakuoti į pakuo
tes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg, arba kitaip išfasuoti (išskyrus skir
tus naudoti technikoje arba pramonėje ir neapdorotus)

9,6

0

1514 11 10

Mažai eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus,
kurio sudėtyje esančios eruko rūgšties kiekis mažesnis kaip 2 % masės),
neapdorotas, skirtas naudoti technikoje arba pramonėje (išskyrus skirtą
žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą)

3,2

0

1514 11 90

Mažai eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus,
kurio sudėtyje esančios eruko rūgšties kiekis mažesnis kaip 2 %), neapdo
rotas (išskyrus skirtą naudoti technikoje arba pramonėje)

6,4

0

1514 19 10

Mažai eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus,
kurio sudėtyje esančios eruko rūgšties kiekis mažesnis kaip 2 %) ir jo frak
cijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, skirti nau
doti technikoje arba pramonėje (išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto
produktų gamybą ir neapdorotą aliejų)

5,1

0

1514 19 90

Mažai eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus,
kurio sudėtyje esančios eruko rūgšties kiekis mažesnis kaip 2 %) ir jo frak
cijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti (išskyrus
skirtą naudoti technikoje arba pramonėje ir neapdorotą aliejų)

9,6

0
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1514 91 10

Daug eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus,
kurio sudėtyje esančios eruko rūgšties kiekis ne mažesnis kaip 2 % masės),
ir garstyčių aliejus, neapdoroti, skirti naudoti technikoje arba pramonėje
(išskyrus skirtus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą)

3,2

0

1514 91 90

Daug eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus,
kurio sudėtyje esančios eruko rūgšties kiekis ne mažesnis kaip 2 %), ir
garstyčių aliejus, neapdoroti (išskyrus skirtus naudoti technikoje arba pra
monėje)

6,4

0

1514 99 10

Daug eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus,
kurio sudėtyje esančios eruko rūgšties kiekis mažesnis kaip 2 %), ir garsty
čių aliejus, ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemo
difikuoti, skirti naudoti technikoje arba pramonėje (išskyrus žmonėms
vartoti skirtų maisto produktų gamybą ir neapdorotus aliejus)

5,1

0

1514 99 90

Daug eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus (nelakus aliejus,
kurio sudėtyje esančios eruko rūgšties kiekis mažesnis kaip 2 %), ir garsty
čių aliejus, ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemo
difikuoti (išskyrus skirtus naudoti technikoje arba pramonėje ir neapdoro
tus aliejus)

9,6

0

1515 11 00

Neapdorotas sėmenų aliejus

3,2

0

1515 19 10

Sėmenų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai ne
modifikuoti, skirti naudoti technikoje arba pramonėje (išskyrus neapdoro
tus ir skirtus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybai)

5,1

0

1515 19 90

Sėmenų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai ne
modifikuoti (išskyrus skirtus naudoti technikoje arba pramonėje ir neap
dorotus)

9,6

0

1515 21 10

Neapdorotas kukurūzų aliejus, skirtas naudoti technikoje arba pramonėje
(išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą)

3,2

0

1515 21 90

Neapdorotas kukurūzų aliejus (išskyrus skirtą naudoti technikoje arba pra
monėje)

6,4

0

1515 29 10

Kukurūzų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai
nemodifikuoti, skirti naudoti pramonėje (išskyrus neapdorotus ir skirtus
žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybai)

5,1

0

1515 29 90

Kukurūzų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai
nemodifikuoti (išskyrus skirtus naudoti pramonėje ir neapdorotus)

9,6

0

1515 30 10

Ricinos aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai ne
modifikuoti, skirti naudoti gaminant aminoundekano rūgštį, naudojamą
sintetiniams tekstilės pluoštams arba dirbtinėms plastinėms medžiagoms
gaminti

Neapmuitinama

0

1515 30 90

Ricinos aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai ne
modifikuoti (išskyrus skirtus naudoti gaminant aminoundekano rūgštį,
naudojamą sintetiniams tekstilės pluoštams arba dirbtinėms plastinėms
medžiagoms gaminti)

5,1

0
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1515 50 11

Neapdorotas sezamų aliejus, skirtas naudoti technikoje arba pramonėje
(išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą)

3,2

0

1515 50 19

Neapdorotas sezamų aliejus (išskyrus skirtą naudoti technikoje arba pra
monėje)

6,4

0

1515 50 91

Sezamų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai ne
modifikuoti, skirti naudoti technikoje arba pramonėje (išskyrus neapdoro
tus)

5,1

0

1515 50 99

Sezamų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai ne
modifikuoti (išskyrus skirtus naudoti technikoje arba pramonėje ir neap
dorotus)

9,6

0

1515 90 11

Tungų, simondsijų ir oiticikų aliejus, mirtų vaškas ir japoniškas vaškas, jų
frakcijos, rafinuoti ar nerafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

Neapmuitinama

0

1515 90 21

Neapdorotas tabako sėklų aliejus, skirtas naudoti technikoje arba pramo
nėje (išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą)

Neapmuitinama

0

1515 90 29

Neapdorotas tabako sėklų aliejus (išskyrus skirtą naudoti technikoje arba
pramonėje)

6,4

0

1515 90 31

Tabako sėklų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiš
kai nemodifikuoti, skirti naudoti technikoje arba pramonėje (išskyrus skir
tus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybai ir neapdorotus)

Neapmuitinama

0

1515 90 39

Tabako sėklų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiš
kai nemodifikuoti (išskyrus skirtus naudoti technikoje arba pramonėje ir
neapdorotus)

9,6

0

1515 90 40

Neapdoroti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, skirti nau
doti technikoje arba pramonėje (išskyrus skirtus žmonėms vartoti skirtų
maisto produktų gamybai, sojų, žemės riešutų, alyvuogių, palmių, saulė
grąžų, dygminų, vilnamedžių, kokosų, palmių branduolių, atalių, rapsų,
rapsukų ir garstyčių, sėmenų, kukurūzų, ricinos, tungų ir sezamų, simond
sijų, oiticikų aliejus, mirtų ir japonišką vašką, tabako sėklų aliejų)

3,2

0

1515 90 51

Neapdoroti nelakieji kietieji augaliniai riebalai ir aliejus, tiesiogiai supa
kuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus skirtus
naudoti technikoje arba pramonėje, sojų, žemės riešutų, alyvuogių, pa
lmių, saulėgrąžų, dygminų, vilnamedžių, kokosų, palmių branduolių, ata
lių, rapsų, rapsukų ir garstyčių, sėmenų, kukurūzų, ricinos, tungų ir se
zamų, simondsijų, oiticikų aliejus, mirtų ir japonišką vašką, tabako sėklų
aliejų)

12,8

0
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1515 90 59

Neapdoroti nelakieji kietieji augaliniai riebalai ir aliejus, tiesiogiai supa
kuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg, arba neapdoroti,
skystieji (išskyrus skirtus naudoti technikoje arba pramonėje, sojų, žemės
riešutų, alyvuogių, palmių, saulėgrąžų, dygminų, vilnamedžių, kokosų, pa
lmių branduolių, atalių, rapsų, rapsukų ir garstyčių, sėmenų, kukurūzų, ri
cinos, tungų ir sezamų, simondsijų, oiticikų aliejus, mirtų ir japonišką
vašką, tabako sėklų aliejų)

6,4

0

1515 90 60

Augaliniai riebalai, aliejai ir jų frakcijos, rafinuoti arba nerafinuoti (išsky
rus chemiškai modifikuotus), skirti naudoti technikoje arba pramonėje
((išskyrus skirtus maisto produktų gamybai, neapdorotus riebalus ir alie
jus, sojų, žemės riešutų, alyvuogių, palmių, saulėgrąžų, dygminų, vilname
džių, kokosų, palmių branduolių, atalių, rapsų, rapsukų, garstyčių, sė
menų, kukurūzų, ricinos, tungų ir sezamų, simondsijų, oiticikų aliejus,
mirtų ir japonišką vašką, tabako sėklų aliejų)

5,1

0

1515 90 91

Nelakieji kietieji augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti
arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, tiesiogiai supakuoti į pakuo
tes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg, nenurodyti kitoje vietoje (išsky
rus skirtus naudoti technikoje arba pramonėje ir neapdorotus riebalus ir
aliejus)

12,8

0

1515 90 99

Nelakieji kietieji augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti
arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, tiesiogiai supakuoti į pakuo
tes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
skirtus naudoti technikoje arba pramonėje ir neapdorotus riebalus ir alie
jus)

9,6

0

1516 10 10

Gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, iš dalies arba visiškai sukie
tinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti,
bet toliau neapdoroti, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne
didesnė kaip 1 kg

12,8

0

1516 10 90

Gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, iš dalies arba visiškai sukie
tinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti,
bet toliau neapdoroti, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė di
desnė kaip 1 kg, arba kitaip išfasuoti

10,9

0

1516 20 10

Sukietintasis ricinos aliejus, vadinamas „opaliniu vašku“

3,4

0

1516 20 91

Augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, iš dalies arba visiškai sukie
tinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti,
tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (iš
skyrus sukietintąjį ricinos aliejų (opalinį vašką) ir toliau apdorotus)

12,8

0

1516 20 95

Rapsų, rapsukų, sėmenų, saulėgrąžų, taukmedžių, karičių, makorių, tulu
kunų arba atalių aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, per
esterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, skirti
naudoti technikoje arba pramonėje, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių
neto masė didesnė kaip 1 kg, ar kitaip išfasuoti (išskyrus skirtus žmonėms
vartoti skirtų maisto produktų gamybai)

5,1

0
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1516 20 96

Žemės riešutų (arachių), vilnamedžių sėklų (medvilnės), sojų arba saulė
grąžų aliejus ir jų frakcijos (išskyrus klasifikuojamus 1516 20 95 subpozi
cijoje); kiti aliejai ir jų frakcijos, kurių sudėtyje esančios laisvosios riebalų
rūgštys sudaro mažiau kaip 50 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes,
kurių neto masė didesnė kaip 1 kg, ar kitaip išfasuoti (išskyrus palmių
branduolių, taukmedžių, kokosų, rapsukų, rapsų arba kopaibų aliejų, ir
1516 20 95 subpozicijoje klasifikuojamus aliejus)

9,6

0

1516 20 98

Augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukie
tinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti,
tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg, ar ki
taip išfasuoti (išskyrus riebalus, aliejų ir jų frakcijas, kitaip apdorotus, su
kietintąjį ricinos aliejų ir 1516 20 95 bei 1516 20 96 subpozicijas)

10,9

0

1517 10 10

Margarinas, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip
15 % masės pieno riebalų (išskyrus skystąjį)

8,3 + 28,4 EUR/
100 kg/net

AV0-3

1517 10 90

Margarinas, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 10 % masės pieno riebalų
(išskyrus skystąjį)

16

0

1517 90 10

Gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejaus bei įvairių riebalų ar aliejaus
frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, kurių sudėtyje yra daugiau
kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų (išskyrus rieba
lus, aliejų ir jų frakcijas, iš dalies arba visiškai sukietintus, peresterintus,
reesterintus arba elaidinizuotus, nerafinuotus arba rafinuotus, bet toliau
neapdorotus, alyvuogių aliejaus bei jo frakcijų mišinius ir nelakųjį marga
riną)

8,3 + 28,4 EUR/
100 kg/net

AV0-7

1517 90 91

Valgomasis nelakusis, skystas, sumaišytas augalinis aliejus, kurio sudėtyje
yra ne daugiau kaip 10 % masės pieno riebalų (išskyrus visiškai arba iš da
lies sukietintą, peresterintą, reesterintą arba elaidinizuotą, nerafinuotą arba
rafinuotą, bet toliau neapdorotą aliejų ir alyvuogių aliejaus mišinius)

9,6

0

1517 90 93

Valgomieji mišiniai arba preparatai, naudojami formoms tepti, kurių sudė
tyje yra ne daugiau kaip 10 % masės pieno riebalų

2,9

0

1517 90 99

Gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių riebalų arba aliejaus
frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, kurių sudėtyje yra ne daugiau
kaip 10 % masės pieno riebalų (išskyrus nelakųjį, skystą, sumaišytą auga
linį aliejų, valgomuosius mišinius arba preparatus, naudojamus formoms
tepti, ir kietąjį margariną)

16

0

1518 00 10

Linoksinas

7,7

0

1518 00 31

Neapdorotas nelakusis, skystas, sumaišytas nevalgomasis augalinis aliejus,
nenurodytas kitoje vietoje ir skirtas naudoti technikoje arba pramonėje (iš
skyrus skirtą žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybai)

3,2

0

1518 00 39

Nelakusis, skystas, sumaišytas nevalgomasis augalinis aliejus, nenurodytas
kitoje vietoje ir skirtas naudoti technikoje arba pramonėje (išskyrus neap
dorotą aliejų ir skirtą žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybai)

5,1

0
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1518 00 91

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksi
duoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume
arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti (išskyrus klasifi
kuojamus 1516 pozicijoje ir linoksiną (oksiduotąjį sėmenų aliejų))

7,7

0

1518 00 95

Nevalgomieji gyvūninių arba gyvūninių ir augalinių riebalų, aliejų ir jų
frakcijų mišiniai arba preparatai (naudoti riebalai)

2

0

1518 00 99

Gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus ir jų frakcijų nevalgomieji miši
niai arba preparatai, nenurodyti kitoje 15 skirsnio vietoje

7,7

0

1520 00 00

Neapdorotas glicerolis; glicerolio vandenys ir glicerolio šarmai

Neapmuitinama

0

1521 10 00

Augalinis vaškas, rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas arba nedažytas (iš
skyrus trigliceridus)

Neapmuitinama

0

1521 90 10

Spermacetas, rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas arba nedažytas

Neapmuitinama

0

1521 90 91

Neapdorotas bičių vaškas ir kitas vabzdžių vaškas

Neapmuitinama

0

1521 90 99

Bičių vaškas ir kitas vabzdžių vaškas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti
arba nedažyti

2,5

0

1522 00 10

Degra

3,8

0

1522 00 31

Soapstokai, kurių sudėtyje yra aliejaus, turinčio alyvuogių aliejaus charak
teristikas

29,9 EUR/100 kg/
net

0

1522 00 39

Riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos,
kurių sudėtyje yra aliejaus, turinčio alyvuogių aliejaus charakteristikas (iš
skyrus soapstokus)

47,8 EUR/100 kg/
net

0

1522 00 91

Aliejaus nuosėdos ir padugnės; soapstokai (išskyrus tuos, kurių sudėtyje
yra aliejaus, turinčio alyvuogių aliejaus savybių)

3,2

0

1522 00 99

Riebalinių medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atlie
kos (išskyrus medžiagas, kurių sudėtyje yra aliejaus, turinčio alyvuogių
aliejaus savybių, aliejaus nuosėdas ir padugnes bei soapstokus)

Neapmuitinama

0

1601 00 10

Dešros ir panašūs produktai iš kepenų bei maisto produktai, daugiausia
pagaminti iš šių produktų

15,4

0

1601 00 91

Nevirtos ir nekeptos dešros iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo (iš
skyrus iš kepenų)

149,4 EUR/100 kg/
net

0

1601 00 99

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo ir
maisto produktai,daugiausia pagaminti iš šių produktų (išskyrus dešras iš
kepenų ir nevirtas dešras)

100,5 EUR/100 kg/
net

0

1602 10 00

Homogenizuoti produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo, su
pakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių masė ne didesnė
kaip 250 g, ir pateikiami kaip kūdikiams maitinti skirti arba dietiniai
maisto produktai

16,6

0
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1602 20 11

Produktai iš žąsų arba ančių kepenų, kurių ne mažiau kaip 75 % masės
yra riebiosios kepenys (išskyrus dešras ir panašius produktus bei homoge
nizuotus produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams
maitinti skirtus arba dietinius maisto produktus)

10,2

0

1602 20 19

Produktai iš žąsų arba ančių kepenų (išskyrus kurių ne mažiau kaip 75 %
masės yra riebiosios kepenys, dešras ir panašius produktus bei homogeni
zuotus produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams
maitinti skirtus arba dietinius maisto produktus)

10,2

0

1602 20 90

Produktai iš kepenų (išskyrus dešras ir panašius produktus bei homogeni
zuotus produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams
maitinti skirtus arba dietinius maisto produktus, ir produktus iš žąsų arba
ančių kepenų)

16

–

1602 31 11

Mėsos gaminiai, pagaminti vien tiktai iš nevirtos ir nekeptos kalakutienos
(išskyrus dešras ir panašius produktus)

102,4 EUR/100 kg/
net

–

1602 31 19

Gaminiai arba konservai iš kalakutienos mėsos ar subproduktų, kurių ne
mažiau kaip 57 % masės yra paukštiena arba paukštienos subproduktai
(išskyrus pagamintus vien tiktai iš nevirtos ir nekeptos kalakutienos, deš
ras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, supakuotus į maž
meninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip
250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba dietinius
maisto produktus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekstraktus)

102,4 EUR/100 kg/
net

–

1602 31 30

Gaminiai arba konservai iš kalakutienos mėsos ar subproduktų, kurių ne
mažiau kaip 25 %, bet mažiau kaip 57 % masės yra paukštiena arba
paukštienos subproduktai (išskyrus dešras ir panašius produktus, homoge
nizuotus produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams
maitinti skirtus arba dietinius maisto produktus, gaminius iš kepenų ir
mėsos ekstraktus)

102,4 EUR/100 kg/
net

–

1602 31 90

Gaminiai arba konservai iš kalakutienos mėsos ar subproduktų (išskyrus
tuos, kurių daugiau kaip 25 % masės yra paukštiena arba paukštienos su
bproduktai, dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, su
pakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba die
tinius maisto produktus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekstraktus)

102,4 EUR/100 kg/
net

–

1602 32 11

Nevirti arba nekepti gaminiai ar konservai iš Gallus domesticus rūšies vištų
(naminių vištų) mėsos ar mėsos subproduktų, kurių ne mažiau kaip 57 %
masės sudaro paukštiena arba paukštienos subproduktai (išskyrus dešras
ir panašius produktus, ir gaminius iš kepenų)

86,7 EUR/100 kg/
net

–

1602 32 19

Virti arba kepti gaminiai ar konservai iš Gallus domesticus rūšies vištų (na
minių vištų) mėsos arba mėsos subproduktų, kurių ne mažiau kaip 57 %
masės sudaro paukštiena arba paukštienos subproduktai (išskyrus dešras
ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, supakuotus į mažme
ninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir
pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba dietinius maisto produk
tus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekstraktus)

102,4 EUR/100 kg/
net

–
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1602 32 30

Gaminiai ar konservai iš Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) mė
sos arba mėsos subproduktų, kurių ne mažiau kaip 25 %, bet mažiau
kaip 57 % masės sudaro paukštiena arba paukštienos subproduktai (išsky
rus iš kalakutų ir patarškų, dešras ir panašius produktus, homogenizuotus
produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių
neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti
skirtus arba dietinius maisto produktus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekst
raktus)

10,9

–

1602 32 90

Gaminiai ar konservai iš Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) mė
sos arba mėsos subproduktų (išskyrus kurių ne mažiau kaip 25 % masės
sudaro paukštiena arba paukštienos subproduktai, kalakutų ir patarškų
mėsa arba subproduktai, dešras ir panašius produktus, homogenizuotus
produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių
neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti
skirtus arba dietinius maisto produktus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekst
raktus)

10,9

–

1602 39 21

Nevirti arba nekepti gaminiai ar konservai iš naminių ančių, žąsų ir pa
tarškų mėsos ar mėsos subproduktų, kurių ne mažiau kaip 57 % masės
sudaro paukštiena arba paukštienos subproduktai (išskyrus dešras ir pana
šius produktus, ir gaminius iš kepenų)

86,7 EUR/100 kg/
net

–

1602 39 29

Virti arba kepti gaminiai ar konservai iš naminių ančių, žąsų ir patarškų
mėsos arba mėsos subproduktų, kurių ne mažiau kaip 57 % masės sudaro
paukštiena arba paukštienos subproduktai (išskyrus dešras ir panašius
produktus, homogenizuotus produktus, supakuotus į mažmeninei preky
bai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikia
mus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba dietinius maisto produktus, ga
minius iš kepenų ir mėsos ekstraktus)

10,9

–

1602 39 40

Gaminiai ar konservai iš naminių ančių, žąsų ir patarškų mėsos arba mė
sos subproduktų, kurių ne mažiau kaip 25 %, bet mažiau kaip 57 % ma
sės sudaro paukštiena arba paukštienos subproduktai (išskyrus dešras ir
panašius produktus, homogenizuotus produktus, supakuotus į mažmeni
nei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir
pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba dietinius maisto produk
tus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekstraktus)

10,9

–

1602 39 80

Gaminiai ar konservai iš naminių ančių, žąsų ir patarškų mėsos arba mė
sos subproduktų (išskyrus kurių ne mažiau kaip 25 % masės sudaro
paukštiena arba paukštienos subproduktai, dešras ir panašius produktus,
homogenizuotus produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kū
dikiams maitinti skirtus arba dietinius maisto produktus, gaminius iš ke
penų ir mėsos ekstraktus bei syvus)

10,9

–

1602 41 10

Gaminiai arba konservai iš naminių kiaulių kumpių ir jų dalių

156,8 EUR/100 kg/
net

0

1602 41 90

Gaminiai arba konservai iš kiaulienos kumpių ir jų dalių (išskyrus iš nami
nių kiaulių)

10,9

0

1602 42 10

Gaminiai arba konservai iš naminių kiaulių menčių ir jų dalių

129,3 EUR/100 kg/
net

0
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1602 42 90

Gaminiai arba konservai iš kiaulienos menčių ir jų dalių (išskyrus iš nami
nių kiaulių)

10,9

0

1602 49 11

Gaminiai arba konservai iš naminių kiaulių nugarinės ir jos dalių, įskaitant
nugarinės ir kumpio mišinius (išskyrus sprandinę)

156,8 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 13

Gaminiai arba konservai iš naminių kiaulių sprandinės ir jos dalių, įskai
tant sprandinės ir nugarinės mišinius

129,3 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 15

Gaminiai arba konservai iš naminių kiaulių kumpių, menčių, nugarinės,
sprandinės ir jų dalių mišinių (išskyrus mišinius, sudarytus tik iš nugarinės
ir kumpių arba tik iš sprandinės ir menčių)

129,3 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 19

Gaminiai arba konservai, įskaitant mišinius, iš naminių kiaulių mėsos ar
subproduktų, kurių ne mažiau kaip 80 % masės yra bet kurios rūšies
mėsa arba mėsos subproduktai, įskaitant kiaulienos riebalus ir bet kurios
rūšies arba kilmės riebalus (išskyrus kumpius, mentes, nugarines, sprandi
nes, dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, supakuo
tus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė
kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba dietinius
maisto produktus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekstraktus)

85,7 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 30

Gaminiai arba konservai, įskaitant mišinius, iš naminių kiaulių mėsos ar
subproduktų, kurių ne mažiau kaip 40 %, bet mažiau kaip 80 % masės
yra bet kurios rūšies mėsa arba mėsos subproduktai ir bet kurios rūšies
arba kilmės riebalus (išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuo
tus produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių
neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti
skirtus arba dietinius maisto produktus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekst
raktus)

75 EUR/100 kg/net

0

1602 49 50

Gaminiai arba konservai, įskaitant mišinius, iš naminių kiaulių mėsos ar
subproduktų, kurių mažiau kaip 40 % masės yra bet kurios rūšies mėsa
arba mėsos subproduktai ir bet kurios rūšies arba kilmės riebalus (išskyrus
dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, supakuotus į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip
250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba dietinius
maisto produktus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekstraktus)

54,3 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 90

Gaminiai arba konservai iš kiaulienos ar kiaulienos subproduktų, įskaitant
mišinius (išskyrus naminių kiaulių mėsą, kumpius, mentes ir jų dalis, deš
ras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, supakuotus į maž
meninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip
250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba dietinius
maisto produktus, gaminius iš kepenų, mėsos ekstraktus ir syvus)

10,9

0

1602 50 10

Nevirti ir nekepti gaminiai arba konservai ir jautienos arba jautienos su
bproduktų, įskaitant virtos arba keptos mėsos arba mėsos subproduktų
mišinius su nevirta ir nekepta mėsa arba mėsos subproduktais (išskyrus
dešras ir panašius produktus ir gaminius iš kepenų)

303,4 EUR/100 kg/
net

–
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1602 50 31

Sandariai įpakuota sūdyta jautiena

16,6

0

1602 50 39

Virti arba kepti gaminiai arba konservai iš jautienos ar jautienos subpro
duktų, sandariai įpakuoti (išskyrus dešras ir panašius produktus, homoge
nizuotus produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams
maitinti skirtus arba dietinius maisto produktus, mėsos ekstraktus ir syvus
bei sūdytą jautieną)

16,6

0

1602 50 80

Virti arba kepti gaminiai arba konservai iš jautienos ar jautienos subpro
duktų (išskyrus sandariai įpakuotą mėsą arba mėsos subproduktus, dešras
ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, supakuotus į mažme
ninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir
pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba dietinius maisto produk
tus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekstraktus bei syvus)

16,6

0

1602 90 10

Produktai iš bet kurių gyvūnų kraujo (išskyrus dešras ir panašius produk
tus)

16,6

–

1602 90 31

Gaminiai arba konservai iš laukinienos arba triušienos arba jų subpro
duktų (išskyrus šernieną, dešras ir panašius produktus, homogenizuotus
produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių
neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti
skirtus arba dietinius maisto produktus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekst
raktus bei syvus)

10,9

0

1602 90 41

Gaminiai arba konservai iš šiaurės elnių mėsos arba jos subproduktų (iš
skyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, supa
kuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba die
tinius maisto produktus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekstraktus bei sy
vus)

16,6

0

1602 90 51

Gaminiai arba konservai iš mėsos arba mėsos subproduktų, turintys nami
nių kiaulių mėsos arba mėsos subproduktų (išskyrus paukštieną, jautieną,
šiaurės elnių mėsą, laukinieną ar triušieną, dešras ir panašius produktus,
homogenizuotus produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kū
dikiams maitinti skirtus arba dietinius maisto produktus, gaminius iš ke
penų ir mėsos ekstraktus bei syvus)

85,7 EUR/100 kg/
net

–

1602 90 61

Gaminiai arba konservai iš mėsos arba mėsos subproduktų, turintys jau
tienos arba jautienos subproduktų, įskaitant virtos arba keptos ir nevirtos
arba nekeptos mėsos ir virtos arba keptos ir nevirtos arba nekeptos mėsos
subproduktų mišinius (išskyrus paukštieną, naminių kiaulių mėsą, šiaurės
elnių mėsą, laukinieną ar triušieną, dešras ir panašius produktus, homoge
nizuotus produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams
maitinti skirtus arba dietinius maisto produktus ir gaminius iš kepenų)

303,4 EUR/100 kg/
net

–

1602 90 69

Paruošta arba konservuota mėsa arba mėsos subproduktai, virti arba
kepti, kurių sudėtyje yra jautienos arba jos subproduktų (išskyrus paukš
tieną, naminių kiaulių mėsą, laukinieną ar triušieną, dešras ir panašius
produktus, homogenizuotus produktus, supakuotus į mažmeninei preky
bai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikia
mus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba dietinius maisto produktus, ga
minius iš kepenų ir mėsos ekstraktus bei syvus)

16,6

0
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1602 90 72

Paruošta arba konservuota aviena arba jos subproduktai, nevirti ir nekepti,
įskaitant virtos arba keptos mėsos arba subproduktų ir nevirtos ir nekep
tos mėsos arba subproduktų mišinius (išskyrus dešras ir panašius produk
tus bei gaminius iš kepenų)

12,8

0

1602 90 74

Paruošta arba konservuota ožkiena arba jos subproduktai, nevirti ir ne
kepti, įskaitant virtos arba keptos mėsos arba subproduktų ir nevirtos ir
nekeptos mėsos arba subproduktų mišinius (išskyrus dešras ir panašius
produktus bei gaminius iš kepenų)

16,6

0

1602 90 76

Paruošta arba konservuota aviena arba jos subproduktai, virti ar kepti (iš
skyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, supa
kuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba die
tinius maisto produktus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekstraktus bei sy
vus)

12,8

0

1602 90 78

Paruošta arba konservuota ožkiena arba jos subproduktai, virti ar kepti
(išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, supa
kuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba die
tinius maisto produktus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekstraktus bei sy
vus)

16,6

0

1602 90 98

Paruošta arba konservuota mėsa arba jos subproduktai, (išskyrus paukš
tieną, kiaulieną, jautieną, elnieną, laukinieną ar triušieną, avieną ir ožkieną
dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, supakuotus į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė
kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba dietinius
maisto produktus, gaminius iš kepenų ir mėsos ekstraktus bei syvus)

16,6

0

1603 00 10

Mėsos, žuvies, vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandens bestuburių ekstraktai
ir syvai, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip
1 kg

12,8

0

1603 00 80

Mėsos, žuvies, vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandens bestuburių ekstraktai
ir syvai, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip
1 kg, arba kitaip išfasuoti

Neapmuitinama

0

1604 11 00

Gaminiai arba konservai iš lašišų, sveikų arba supjaustytų į gabalus (išsky
rus maltas)

5,5

0

1604 12 10

Silkių filė, neapdorotos, tiktai apveltos kiaušinio ir miltų tyrele arba api
barstytos džiūvėsėliais, pakepintos aliejuje arba neapkepintos, sušaldytos

15

0

1604 12 91

Sandariai įpakuoti gaminiai arba konservai iš silkių, sveikų arba supjaus
tytų į gabalus (išskyrus iš maltų silkių ir silkių filė, neapdorotas, tiktai ap
veltas kiaušinio ir miltų tyrele arba apibarstytas džiūvėsėliais, pakepintas
aliejuje arba neapkepintas, sušaldytas)

20

0

1604 12 99

Gaminiai arba konservai iš silkių, sveikų arba supjaustytų į gabalus (išsky
rus iš maltų silkių ir silkių filė, neapdorotas, tiktai apveltas kiaušinio ir
miltų tyrele arba apibarstytas džiūvėsėliais, pakepintas aliejuje arba neap
kepintas, sušaldytas ir sandariai įpakuotas)

20

0

1604 13 11

Gaminiai arba konservai iš sardinių, sveikų arba supjaustytų į gabalus, aly
vuogių aliejuje (išskyrus maltas)

12,5

0

1604 13 19

Gaminiai arba konservai iš sardinių, sveikų arba supjaustytų į gabalus (iš
skyrus maltas sardines ir sardines alyvuogių aliejuje)

12,5

0
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1604 13 90

Gaminiai arba konservai iš sardinių, sardinėlių ir šprotų, sveikų arba su
pjaustytų į gabalus (išskyrus maltus)

12,5

0

1604 14 11

Gaminiai arba konservai iš tunų ir dryžuotųjų tunų, sveikų arba supjaus
tytų į gabalus, augaliniame aliejuje (išskyrus maltus)

24

0

1604 14 16

Gaminiai arba konservai iš tunų arba dryžuotųjų tunų filė (nugarinės) (iš
skyrus tokius gaminius augaliniame aliejuje)

24

0

1604 14 18

Gaminiai arba konservai iš tunų arba dryžuotųjų tunų (išskyrus maltus,
filė (nugarinę) ir tokius gaminius augaliniame aliejuje)

24

0

1604 14 90

Gaminiai arba konservai iš Atlanto tunų (Sarda spp.), sveikų arba supjaus
tytų į gabalus (išskyrus maltus)

25

0

1604 15 11

Gaminiai arba konservai iš Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių
skumbrių filė

25

0

1604 15 19

Gaminiai arba konservai iš Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių
skumbrių, sveikų arba supjaustytų gabalais (išskyrus maltas skumbres ir
skumbrių filė)

25

0

1604 15 90

Gaminiai arba konservai iš Scomber australasicus rūšies skumbrių, sveikų
arba supjaustytų gabalais (išskyrus maltas)

20

0

1604 16 00

Gaminiai arba konservai iš ančiuvių, sveikų arba supjaustytų į gabalus (iš
skyrus maltus)

25

0

1604 19 10

Gaminiai arba konservai iš lašišinių, sveikų arba supjaustytų į gabalus (iš
skyrus lašišas ir maltas lašišines)

7

0

1604 19 31

Gaminiai arba konservai Euthynnus genties žuvų filė (nugarinės) (išskyrus
dryžuotuosius tunus (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

24

0

1604 19 39

Gaminiai arba konservai iš Euthynnus genties žuvų, sveikų arba supjaus
tytų gabalais (išskyrus maltas, filė (nugarinę) ir dryžuotuosius tunus (Eut
hynnus (Katsuwonus) pelamis)

24

0

1604 19 50

Gaminiai arba konservai iš Scomber australasicus rūšies skumbrių, sveikų
arba supjaustytų gabalais (išskyrus maltas)

12,5

0

1604 19 91

Sušaldytos neapdorotos žuvies filė, apveltos kiaušinio ir miltų arba api
barstytos džiūvėsėliais, pakepintos aliejuje arba neapkepintos (išskyrus la
šišines, silkes, sardines, sardinėles, šprotus, tunus, dryžuotuosius tunus ir
Atlanto tunus (Sarda spp.), skumbres, ančiuvius, Euthynnus genties žuvis ir
Orcynopsis unicolor rūšies žuvis)

7,5

0

1604 19 92

Gaminiai ir konservai iš menkių (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus), sveikų arba supjaustytų gabalais (išskyrus smulkiai maltas, filė,
neapdorotas, tiktai apveltas kiaušinio ir miltų arba apibarstytas džiūvėsė
liais, pakepintas aliejuje arba neapkepintas, sušaldytas)

20

0
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1604 19 93

Gaminiai ir konservai iš ledjūrio menkių (Pollachius virens), sveikų arba su
pjaustytų gabalais (išskyrus smulkiai maltas, filė, neapdorotas, tiktai apvel
tas kiaušinio ir miltų arba apibarstytas džiūvėsėliais, pakepintas aliejuje
arba neapkepintas, sušaldytas)

20

0

1604 19 94

Gaminiai ir konservai iš merlūzų (Merluccius spp., Urophycis spp.), sveikų
arba supjaustytų gabalais (išskyrus smulkiai maltas, filė, neapdorotas, tik
tai apveltas kiaušinio ir miltų arba apibarstytas džiūvėsėliais, pakepintas
aliejuje arba neapkepintas, sušaldytas)

20

0

1604 19 95

Gaminiai ir konservai iš mintajų (Theragra chalcogramma) ir sidabrinių
saidų (Pollachius pollachius), sveikų arba supjaustytų gabalais (išskyrus
smulkiai maltas, filė, neapdorotas, tiktai apveltas kiaušinio ir miltų arba
apibarstytas džiūvėsėliais, pakepintas aliejuje arba neapkepintas, sušaldy
tas)

20

0

1604 19 98

Gaminiai ir konservai iš žuvų, sveikų arba supjaustytų gabalais (išskyrus
smulkiai maltas, filė, neapdorotas, tiktai apveltas kiaušinio ir miltų arba
apibarstytas džiūvėsėliais, pakepintas aliejuje arba neapkepintas, sušaldy
tas, lašišas, silkes, sardines, ančiuvius, šprotus, tunus, Atlanto tunus (Sarda
spp.), skumbres, lašišines, Euthynnus spp. genties žuvis, Orcynopsis unicolor
rūšies žuvis, menkes, ledjūrio menkes, merlūzas, mintajus ir sidarbines sai
das)

20

0

1604 20 05

Produktai iš surimių

20

0

1604 20 10

Gaminiai arba konservai iš lašišų (išskyrus sveikas arba supjaustytas į ga
balus)

5,5

0

1604 20 30

Gaminiai arba konservai iš lašišinių (išskyrus lašišas ir sveikas arba su
pjaustytas į gabalus)

7

0

1604 20 40

Gaminiai arba konservai iš ančiuvių (išskyrus sveikus arba supjaustytus
gabalais)

25

0

1604 20 50

Gaminiai arba konservai iš sardinių, Atlanto tunų, Scomber scombrus ir
Scomber japonicus rūšių skumbrių, Orcynopsis unicolor rūšies žuvų (išskyrus
sveikas arba supjaustytas į gabalus)

25

0

1604 20 70

Gaminiai arba konservai iš tunų, dryžuotųjų tunų arba kitų Euthynnus gen
ties žuvų (išskyrus sveikas arba supjaustytas į gabalus)

24

0

1604 20 90

Gaminiai arba konservai iš žuvų (išskyrus sveikas arba supjaustytas į gaba
lys, produktu iš surimų ir lašišinių, ančiuvių, sardinių, Atlanto tunų, Scom
ber scombrus ir Scomber japonicus rūšių skumbrių, Orcynopsis unicolor rūšies
žuvų, tunų, dryžuotųjų tunų arba kitų Euthynnus genties žuvų)

14

0

1604 30 10

Ikrai

20

0

1604 30 90

Ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių

20

0

1605 10 00

Gaminiai arba konservai iš krabų

8

0
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1605 20 10

Gaminiai arba konservai iš krevečių, sandariai įpakuoti

20

0

1605 20 91

Gaminiai arba konservai iš krevečių, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių
neto masė ne didesnė kaip 2 kg (išskyrus sandariai įpakuotas krevetes)

20

0

1605 20 99

Gaminiai arba konservai iš krevečių, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių
neto masė didesnė kaip 2 kg (išskyrus sandariai įpakuotas krevetes)

20

0

1605 30 10

Langustų mėsa, virta, skirta langustų sviesto arba langustų pastų, paštetų,
sriubų arba padažų gamybai

Neapmuitinama

0

1605 30 90

Gaminiai arba konservai iš langustų (išskyrus langustų mėsą, virtą, skirtą
langustų sviesto arba langustų pastų, paštetų, sriubų arba padažų gamy
bai)

20

0

1605 40 00

Gaminiai arba konservai iš vėžiagyvų (išskyrus krabus, krevetes ir langus
tus)

20

0

1605 90 11

Gaminiai arba konservai iš midijų (Mytilus ir Perna rūšių), sandariai įpa
kuoti

20

0

1605 90 19

Gaminiai arba konservai iš midijų (Mytilus ir Perna rūšių) (išskyrus sanda
riai įpakuotus)

20

0

1605 90 30

Gaminiai arba konservai iš midijų, sraigių ir kitų moliuskų (išskyrus Myti
lus ir Perna rūšių midijas)

20

0

1605 90 90

Gaminiai arba konservai iš jūrinių ežių, jūrinių agurkų, medūzų ir kitų
vandens bestuburių (išskyrus moliuskus)

26

0

1701 11 10

Žaliavinis cukranendrių cukrus, skirtas rafinuoti (išskyrus cukrų, į kurį
pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų)

33,9 EUR/100 kg/
net

TQ (SR)

1701 11 90

Žaliavinis cukranendrių cukrus (išskyrus skirtą rafinuoti ir cukrų, į kurį
pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų)

41,9 EUR/100 kg/
net

TQ (SR)

1701 12 10

Žaliavinis cukrinių runkelių cukrus, skirtas rafinuoti (išskyrus cukrų, į
kurį pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų)

33,9 EUR/100 kg/
net

-

1701 12 90

Žaliavinis cukrinių runkelių cukrus (išskyrus skirtą rafinuoti ir cukrų, į
kurį pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų)

41,9 EUR/100 kg/
net

-

1701 91 00

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, į kurį pridėta aro
matinių arba dažančiųjų medžiagų ir kurio būvis kietas

41,9 EUR/100 kg/
net

TQ (SP)

1701 99 10

Baltasis cukrus, kurio sudėtyje esančios sacharozės masė sausajame pro
dukte yra ne mažesnė kaip 99,5 % (išskyrus cukrų, į kurį pridėta aromati
nių arba dažančiųjų medžiagų)

41,9 EUR/100 kg/
net

TQ (SP)
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1701 99 90

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė,
kurių būvis kietas (išskyrus cukranendrių ir cukrinių runkelių cukrų, į
kurį pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų, žaliavinį cukrų ir bal
tąjį cukrų)

41,9 EUR/100 kg/
net

TQ (SP)

1702 11 00

Laktozė, kurios būvis kietas, ir laktozės sirupas, į kuriuos nepridėta aro
matinių arba dažančiųjų medžiagų, kurių sudėtyje esančios laktozės masė,
išreikšta bevandenės laktozės kiekiu sausojoje medžiagoje, sudaro ne ma
žiau kaip 99 %

14 EUR/100 kg/net

-

1702 19 00

Laktozė, kurios būvis kietas, ir laktozės sirupas, į kuriuos nepridėta aro
matinių arba dažančiųjų medžiagų, kurių sudėtyje esančios laktozės masė,
išreikšta bevandenės laktozės kiekiu sausojoje medžiagoje, sudaro mažiau
kaip 99 %

14 EUR/100 kg/net

-

1702 20 10

Klevų cukrus, kurio būvis kietas ir į kurį pridėta aromatinių arba dažan
čiųjų medžiagų

0,4 EUR/100 kg/1 %
masės sacharozės, įs
kaitant kitus cukrus,
išreikštus sacharoze

-

1702 20 90

Klevų cukrus, kurio būvis kietas, ir klevų sirupas (išskyrus cukrų ir sirupą,
į kuriuos pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų)

8

0

1702 30 10

Izogliukozė, kurios būvis kietas ir kurios sudėtyje nėra fruktozės arba
fruktozė sudaro mažiau kaip 20 % sausosios medžiagos masės

50,7 EUR/100 kg/
net mas

TQ (SP)

1702 30 51

Gliukozė (dekstrozė), turinti baltų kristalinių miltelių, aglomeruotų arba
neaglomeruotų, pavidalą, kurios sudėtyje nėra fruktozės arba fruktozė su
daro mažiau kaip 20 % sausosios medžiagos masės ir kurių sudėtyje
esanti fruktozė sudaro mažiau kaip 99 % sausosios medžiagos masės (iš
skyrus izogliukozę)

26,8 EUR/100 kg/
net

TQ (SP)

1702 30 59

Gliukozė, kurios būvis kietas, ir gliukozės sirupas, į kuriuos nepridėta aro
matinių arba dažančiųjų medžiagų ir kurių sudėtyje nėra fruktozės arba
fruktozė sudaro mažiau kaip 20 % sausosios medžiagos masės ir kurių su
dėtyje esanti gliukozė sudaro ne mažiau kaip 99 % sausosios medžiagos
masės (išskyrus izogliukozę ir gliukozę (dekstrozę), turinčią baltų kristali
nių miltelių, aglomeruotų arba neaglomeruotų, pavidalą)

20 EUR/100 kg/net

TQ (SP)

1702 30 91

Gliukozė (dekstrozė), turinti baltų kristalinių miltelių, aglomeruotų arba
neaglomeruotų, pavidalą, kurios sudėtyje nėra fruktozės arba fruktozė su
daro mažiau kaip 20 % sausosios medžiagos masės ir kurių sudėtyje
esanti gliukozė sudaro mažiau kaip 99 % sausosios medžiagos masės (iš
skyrus izogliukozę)

26,8 EUR/100 kg/
net

TQ (SP)

1702 30 99

Gliukozė, kurios būvis kietas, ir gliukozės sirupas, į kuriuos nepridėta aro
matinių arba dažančiųjų medžiagų ir kurių sudėtyje nėra fruktozės arba
fruktozė sudaro mažiau kaip 20 % sausosios medžiagos masės ir kurių su
dėtyje esanti gliukozė sudaro mažiau kaip 99 % masės (išskyrus izogliu
kozę ir gliukozę (dekstrozę), turinčią baltų kristalinių miltelių, aglome
ruotų arba neaglomeruotų, pavidalą)

20 EUR/100 kg/net

TQ (SP)

1702 40 10

Izogliukozė, kurios būvis kietas, kurios sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne
mažiau kaip 20 %, bet mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės (iš
skyrus invertuotąjį cukrų)

50,7 EUR/100 kg/
net mas

-
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1702 40 90

Gliukozė, kurios būvis kietas, ir gliukozės sirupas, į kuriuos nepridėta aro
matinių arba dažančiųjų medžiagų ir kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro
ne mažiau kaip 20 %, bet mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės
(išskyrus izogliukozę ir invertuotąjį cukrų)

20 EUR/100 kg/net

TQ (SP)

1702 50 00

Chemiškai gryna fruktozė, kurios būvis kietas

16 + 50,7 EUR/
100 kg/net mas

AV0-TQ(SP)

1702 60 10

Izogliukozė, kurios būvis kietas, kurios sudėtyje esanti fruktozė sudaro
daugiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės (išskyrus chemiškai gryną
fruktozę ir invertuotąjį cukrų)

50,7 EUR/100 kg/
net mas

-

1702 60 80

Inulino sirupas, pagamintas tiesiogiai hidrolizuojant inuliną arba oligo 0,4 EUR/100 kg/1 %
fruktozę, kurio sudėtyje esanti laisva arba sacharozės pavidalo fruktozė masės sacharozės, įs
sudaro daugiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės
kaitant kitus cukrus,
išreikštus sacharoze

-

1702 60 95

Fruktozė, kurios būvis kietas, ir fruktozės sirupas, į kuriuos nepridėta aro 0,4 EUR/100 kg/1 %
matinių arba dažančiųjų medžiagų ir kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro masės sacharozės, įs
daugiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės (išskyrus izogliukozę, inu kaitant kitus cukrus,
lino sirupą, chemiškai gryną fruktozę ir invertuotąjį cukrų)
išreikštus sacharoze

-

1702 90 10

Chemiškai gryna maltozė, kurios būvis kietas

12,8

0

1702 90 30

Izogliukozė, kurios būvis kietas, kurios sudėtyje esanti fruktozė sudaro
50 % sausosios medžiagos masės, išgauta iš gliukozės polimerų

50,7 EUR/100 kg/
net mas

TQ (SP)

1702 90 50

Maltodekstrinas, kurio būvis kietas, ir maltodekstrino sirupas (išskyrus
tuos, į kuriuos pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų)

20 EUR/100 kg/net

TQ (SP)

1702 90 60

Dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi

0,4 EUR/100 kg/1 %
masės sacharozės, įs
kaitant kitus cukrus,
išreikštus sacharoze

TQ (SP)

1702 90 71

Karamelizuotas cukrus ir melasa, kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro
ne mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės

0,4 EUR/100 kg/1 %
masės sacharozės, įs
kaitant kitus cukrus,
išreikštus sacharoze

TQ (SP)

1702 90 75

Karamelizuotas cukrus ir melasa, kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro
ne mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, turintys aglomeruotų
arba neaglomeruotų miltelių pavidalą

27,7 EUR/100 kg/
net

TQ (SP)
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1702 90 79

Karamelizuotas cukrus ir melasa, kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro
mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės (išskyrus cukrų ir melasą,
turinčius aglomeruotų arba neaglomeruotų miltelių pavidalą)

19,2 EUR/100 kg/
net

TQ (SP)

1702 90 80

Inulino sirupas, pagamintas tiesiogiai hidrolizuojant inuliną arba oligo 0,4 EUR/100 kg/1 %
fruktozę, kurio sudėtyje esanti laisva arba sacharozės pavidalo fruktozė masės sacharozės, įs
sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 50 % sausosios medžia kaitant kitus cukrus,
išreikštus sacharoze
gos masės

TQ (SP)

1702 90 99

Kieti cukrūs, įskaitant invertuotąjį cukrų ir cukraus bei cukraus sirupo mi
šiniai, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro 50 % sausosios medžiagos
masės, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų (išskyrus
cukranendrių ar cukrinių runkelių cukrų, chemiškai gryną sacharozę ir
maltozę, laktozę, klevų cukrų, gliukozę, fruktozę, maltodekstriną ir jų si
rupus, izogliukozę, inulino sirupą, dirbtinį medų ir karamelę)

0,4 EUR/100 kg/1 %
masės sacharozės, įs
kaitant kitus cukrus,
išreikštus sacharoze

TQ (SP)

1703 10 00

Cukranendrių melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų

0,35 EUR/100 kg/
net

0

1703 90 00

Cukrinių runkelių melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų

0,35 EUR/100 kg/
net

0

1704 10 11

Juostelių pavidalo kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo, ku
rios sudėtyje esanti sacharozė sudaro mažiau kaip 60 % masės, įskaitant
invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu

6,2 + 27,1 EUR/
100 kg/net
MAX 17,9

0

1704 10 19

Kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo, kurios sudėtyje esanti
sacharozė sudaro mažiau kaip 60 % masės, įskaitant invertuotąjį cukrų,
išreikštą sacharozės kiekiu (išskyrus juostelių pavidalo kramtomąją gumą)

6,2 + 27,1 EUR/
100 kg/net
MAX 17,9

0

1704 10 91

Juostelių pavidalo kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo, ku
rios sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 60 % masės (įskai
tant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu)

6,3 + 30,9 EUR/
100 kg/net
MAX 18,2

0

1704 10 99

Kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo, kurios sudėtyje esanti
sacharozė sudaro ne mažiau kaip 60 % masės, įskaitant invertuotąjį cukrų,
išreikštą sacharozės kiekiu (išskyrus juostelių pavidalo kramtomąją gumą)

6,3 + 30,9 EUR/
100 kg/net
MAX 18,2

0

1704 90 10

Saldišaknės ekstraktas, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % masės sacha
rozės, bet nėra kitų medžiagų priedų

13,4

0

1704 90 30

Baltasis šokoladas

9,1 + 45,1 EUR/
100 kg/net MAX
18,9 + 16,5 EUR/
100 kg/net

0

1704 90 51

Konditerinės masės, įskaitant marcipaną, tiesiogiai supakuotos į pakuotes,
kurių masė ne mažesnė kaip 1 kg

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0
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1704 90 55

Pastilės ir žirneliai nuo gerklės skausmo ir nuo kosulio

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 61

Konditerijos gaminiai su cukraus apvalkalu, neturintys kakavos

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 65

Konditerijos gaminiai- guminukai ir konditerijos gaminiai iš drebučių, įs
kaitant vaisių pastas, turinčias konditerijos gaminių iš cukraus pavidalą

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 71

Saldainiai iš virtos cukraus masės, įdaryti arba neįdaryti

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 75

Kieti saldainiai iš cukraus ir sviesto („irisai“), karamelės ir panašūs saldai
niai

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 81

Presuotos konditerijos gaminių tabletės, pagamintos su rišamosiomis me
džiagomis arba be rišamųjų medžiagų, neturinčios kakavos (išskyrus
kramtomąją gumą, baltąjį šokoladą, pastiles ir žirnelius nuo gerklės
skausmo ir kosulio, konditerijos gaminius-guminukus ir konditerijos ga
minius iš drebučių, įskaitant vaisių pastas, turinčias konditerijos gaminių
iš cukraus pavidalą, saldainius iš virtos cukraus masės, įdarytus arba ne
įdarytus, konditerines mases, įskaitant marcipaną, tiesiogiai supakuotas į
pakuotes, kurių masė ne mažesnė kaip 1 kg)

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 99

1

Konditerinės masės, marcipanas, nuga ir kiti konditerijos gaminiai, netu
rintys kakavos (išskyrus kramtomąją gumą, baltąjį šokoladą, pastiles ir žir
nelius nuo gerklės skausmo ir kosulio, konditerijos gaminius-guminukus,
konditerijos gaminius iš drebučių, įskaitant vaisių pastas, turinčias kondi
terijos gaminių iš cukraus pavidalą, saldainius iš virtos cukraus masės, kie
tus saldainius iš cukraus ir sviesto („irisus“), karameles ir panašius saldai
nius, konditerines mases, įskaitant marcipaną, tiesiogiai supakuotas į pa
kuotes, kurių masė ne mažesnė kaip 1 kg). Sudėtyje esančio cukraus kiekis
mažesnis kaip 70 %

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 99

2

Konditerinės masės, marcipanas, nuga ir kiti konditerijos gaminiai, netu
rintys kakavos (išskyrus kramtomąją gumą, baltąjį šokoladą, pastiles ir žir
nelius nuo gerklės skausmo ir kosulio, konditerijos gaminius-guminukus,
konditerijos gaminius iš drebučių, įskaitant vaisių pastas, turinčias kondi
terijos gaminių iš cukraus pavidalą, saldainius iš virtos cukraus masės, kie
tus saldainius iš cukraus ir sviesto („irisus“), karameles ir panašius saldai
nius, konditerines mases, įskaitant marcipaną, tiesiogiai supakuotas į pa
kuotes, kurių masė ne mažesnė kaip 1 kg). Sudėtyje esančio cukraus kiekis
ne mažesnis kaip 70 %

10 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

AV0-TQ(SP)

1801 00 00

Kakavos pupelės, sveikos arba skaldytos, žalios arba skrudintos

Neapmuitinama

0

1802 00 00

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

Neapmuitinama

0

1803 10 00

Kakavos pasta (išskyrus tokią, iš kurios pašalinti riebalai)

9,6

0

1803 20 00

Kakavos pasta, iš kurios visiškai arba iš dalies pašalinti riebalai

9,6

0

1804 00 00

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

7,7

0
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1805 00 00

Kakavos milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių

8

0

1806 10 15

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitų saldiklių, bet kurių
sudėtyje nėra sacharozės arba kurių sudėtyje esanti sacharozė, įskaitant in
vertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu, arba izogliukozė, išreikšta sa
charozės kiekiu, sudaro mažiau kaip 5 % masės

8

0

1806 10 20

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių sudė
tyje esanti sacharozė, įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kie
kiu, arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip
5 %, bet mažiau kaip 65 % masės

8 + 25,2 EUR/
100 kg/net

0

1806 10 30

Saldinti kakavos milteliai, kurių sudėtyje esanti sacharozė, įskaitant inver
tuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu, arba izogliukozė, išreikšta sacha
rozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet mažiau kaip 80 % masės

8 + 31,4 EUR/
100 kg/net

AV0TQ(SP)

1806 10 90

Saldinti kakavos milteliai, kurių sudėtyje esanti sacharozė, įskaitant inver
tuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu, arba izogliukozė, išreikšta sacha
rozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 80 % masės

8 + 41,9 EUR/
100 kg/net

AV0TQ(SP)

1806 20 10

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, turintys briketų, ply
telių arba juostelių (batonėlių) pavidalą, kurių masė didesnė kaip 2 kg,
taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo ga
miniai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes ir kurių masė
didesnė nei 2 kg, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 31 % masės kakavos
sviesto arba kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 31 % masės kakavos
sviesto ir pieno riebalų (išskyrus kakavos miltelius)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 30

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, turintys briketų, ply
telių arba juostelių (batonėlių) pavidalą, kurių masė didesnė kaip 2 kg,
taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo ga
miniai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes ir kurių masė
didesnė nei 2 kg, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 %, bet mažiau
kaip 31 % masės kakavos sviesto ir pieno riebalų (išskyrus kakavos milte
lius)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 50

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, turintys briketų, ply
telių arba juostelių (batonėlių) pavidalą, kurių masė didesnė kaip 2 kg,
taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo ga
miniai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes ir kurių masė
didesnė nei 2 kg, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 18 %, bet mažiau
kaip 31 % masės kakavos sviesto (išskyrus kakavos miltelius)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 70

Pieniško šokolado trupiniai, induose arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes,
kurių masė didesnė kaip 2 kg

15,4 + EA

0

1806 20 80

Šokolado aromatą turinčios glazūros, induose arba tiesiogiai supakuoti į 8,3 + EA MAX 18,7 +
pakuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg
AD S/Z

1806 20 95

1

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, turintys briketų, ply
telių arba juostelių (batonėlių) pavidalą, kurių masė didesnė kaip 2 kg,
taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo ga
miniai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes ir kurių masė
didesnė kaip 2 kg, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 18 % masės kakavos
sviesto (išskyrus kakavos miltelius, šokolado aromatą turinčias glazūras ir
pieniško šokolado trupinius). Sudėtyje esančio cukraus kiekis mažesnis
kaip 70 %

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

0
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Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, turintys briketų, ply
telių arba juostelių (batonėlių) pavidalą, kurių masė didesnė kaip 2 kg,
taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo ga
miniai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes ir kurių masė
didesnė kaip 2 kg, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 18 % masės kakavos
sviesto (išskyrus kakavos miltelius, šokolado aromatą turinčias glazūras ir
pieniško šokolado trupinius). Sudėtyje esančio cukraus kiekis ne mažesnis
kaip 70 %

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

AV0-TQ(SP)

1806 31 00

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, turintys briketų, ply
telių arba juostelių (batonėlių) pavidalą, kurių masė ne didesnė kaip 2 kg,
įdaryti

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 32 10

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, turintys briketų, ply
telių arba juostelių (batonėlių) pavidalą, kurių masė ne didesnė kaip 2 kg,
su javų grūdų, vaisių arba riešutų priedais (išskyrus įdarytus)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 32 90

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, turintys briketų, ply
telių arba juostelių (batonėlių) pavidalą, kurių masė ne didesnė kaip 2 kg
(išskyrus su javų grūdų, vaisių arba riešutų priedais)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 11

Šokoladinių saldainių formos šokoladas ir šokolado produktai, įdaryti
arba neįdaryti, su alkoholiu

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 19

Šokoladinių saldainių formos šokoladas ir šokolado produktai, įdaryti
arba neįdaryti, be alkoholio

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 31

Šokoladas ir kiti maisto produktai, įdaryti (išskyrus turinčius briketų, ply
telių arba juostelių ir šokoladinių saldainių pavidalą)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 39

Šokoladas ir kiti maisto produktai (išskyrus turinčius briketų, plytelių arba
juostelių ir šokoladinių saldainių pavidalą bei įdarytus)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 50

Konditerijos gaminiai iš cukraus ir jų pakaitalai, pagaminti iš cukraus pa
kaitalų, turintys kakavos

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 60

Tepiniai su kakava

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 70

Gaminiai su kakava, vartojami gėrimų gamyboje

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 90

Gaminiai su kakava, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes
ir kurių masė ne didesnė kaip 2 kg (išskyrus šokoladą, šokoladinius saldai
nius ir kitus šokolado produktus, konditerijos gaminius iš cukraus ir jų
pakaitalus, pagamintus iš cukraus pakaitalų, pastas, gaminius su kakava,
vartojamus gėrimų gamyboje, ir kakavos miltelius)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1901 10 00

Maisto produktai kūdikiams, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių
sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai
pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vie
toje; maisto produktai iš pieno, grietinės, išrūgų, jogurto, kefyro arba pa
našių prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra
kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti rie
balai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje

7,6 + EA

0

1806 20 95

2
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1901 20 00

Mišiniai ir tešlos iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstra
kto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš ku
rios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti
kitoje vietoje; mišiniai ir tešlos iš pieno, grietinėlės, pasukų, rūgpienio,
grietinės, išrūgų, jogurto, kefyro arba panašių prekių, klasifikuojamų
0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje
esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 %
masės, nenurodyti kitoje vietoje, skirti kepinių, klasifikuojamų 1905 pozi
cijoje, gamybai

7,6 + EA

0

1901 90 11

Salyklo ekstraktas, kurio sudėtyje esančio sausojo ekstrakto kiekis sudaro
ne mažiau kaip 90 % masės

5,1 + 18 EUR/
100 kg/net

0

1901 90 19

Salyklo ekstraktas, kurio sudėtyje esančio sausojo ekstrakto kiekis sudaro
mažiau kaip 90 % masės

5,1 + 14,7 EUR/
100 kg/net

0

1901 90 91

Maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstra
kto, kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės
ar krakmolo arba yra mažiau kaip 1,5 % pieno riebalų, 5 % sacharozės,
izogliukozės, gliukozės arba krakmolo, kurių sudėtyje nėra kakavos arba
kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro
mažiau kaip 40 % masės (išskyrus salyklo ekstraktą ir maisto produktus
kūdikiams, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, mišinius
ir tešlas, skirtus kepinių gamybai, ir pieno, grietinėlės, pasukų, rūgpienio,
grietinės, išrūgų, jogurto, kefyro arba panašių prekių, klasifikuojamų
0401–0404 pozicijose, miltelius)

12,8

0

1901 90 99

1

Maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstra
kto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš ku
rios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės; maisto
produktai iš pieno, grietinėlės, pasukų, rūgpienio, grietinės, išrūgų, jo
gurto, kefyro arba panašių prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose,
kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios
visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti ki
toje vietoje (išskyrus salyklo ekstraktą ir maisto produktus kūdikiams, su
pakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, mišinius ir tešlas, skir
tus kepinių gamybai, ir prekes, klasifikuojamas 1901 90 91 pozicijoje).
Sudėtyje esančio cukraus kiekis mažesnis kaip 70 %

7,6 + EA

0

1901 90 99

2

Maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstra
kto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš ku
rios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės; maisto
produktai iš pieno, grietinėlės, pasukų, rūgpienio, grietinės, išrūgų, jo
gurto, kefyro arba panašių prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose,
kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios
visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti ki
toje vietoje (išskyrus salyklo ekstraktą ir maisto produktus kūdikiams, su
pakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, mišinius ir tešlas, skir
tus kepinių gamybai, ir prekes, klasifikuojamas 1901 90 91 pozicijoje).
Sudėtyje esančio cukraus kiekis ne mažesnis kaip 70 %

7,6 + EA

AV0TQ(SP)

Nevirti tešlos gaminiai, kurių sudėtyje yra kiaušinių, neįdaryti, taip pat ne
paruošti kitu būdu

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 11 00
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1902 19 10

Nevirti tešlos gaminiai, neįdaryti, taip pat neparuošti kitu būdu, kurių su
dėtyje nėra paprastųjų kviečių miltų ar rupinių arba kiaušinių

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 19 90

Nevirti tešlos gaminiai, neįdaryti, taip pat neparuošti kitu būdu, kurių su
dėtyje yra paprastųjų kviečių miltų ar rupinių, bet nėra kiaušinių

7,7 + 21,1 EUR/
100 kg/net

0

1902 20 10

Tešlos gaminiai, įdaryti mėsa arba kitais produktais, virti arba nevirti, taip
pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, kurių sudėtyje yra daugiau kaip
20 % masės žuvų, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

8,5

0

1902 20 30

Tešlos gaminiai, įdaryti mėsa arba kitais produktais, virti arba nevirti, taip
pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, kurių sudėtyje yra daugiau kaip
20 % masės dešros ir panašių produktų, bet kurios rūšies mėsos ir mėsos
subproduktų, įskaitant bet kurios rūšies ar kilmės riebalus

54,3 EUR/100 kg/
net

0

1902 20 91

Virti tešlos gaminiai, įdaryti mėsa arba kitais produktais (išskyrus tuos, ku
rių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės dešros ir panašių produktų, bet
kurios rūšies mėsos ir mėsos subproduktų, įskaitant bet kurios rūšies ar
kilmės riebalus, arba daugiau kaip 20 % masės žuvų, vėžiagyvių, moliuskų
arba kitų vandens bestuburių)

8,3 + 6,1 EUR/
100 kg/net

0

1902 20 99

Kitais būdais paruošti tešlos gaminiai, įdaryti mėsa arba kitais produktais
(išskyrus virtus arba tuos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės
dešros ir panašių produktų, bet kurios rūšies mėsos ir mėsos subpro
duktų, įskaitant bet kurios rūšies ar kilmės riebalus, arba daugiau kaip
20 % masės žuvų, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/net

0

1902 30 10

Džiovinti paruošti tešlos gaminiai (išskyrus įdarytus)

6,4 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 30 90

Tešlos gaminiai, virti arba paruošti kitu būdu (išskyrus įdarytus ar džiovin
tus tešlos gaminius)

6,4 + 9,7 EUR/
100 kg/net

0

1902 40 10

Kuskusas, neparuoštas

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 40 90

Kuskusas, virtas arba paruoštas kitu būdu

6,4 + 9,7 EUR/
100 kg/net

0

1903 00 00

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūde
lių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

6,4 + 15,1 EUR/
100 kg/net

0

1904 10 10

Paruošti maisto produktai iš kukurūzų, pagaminti išpučiant arba skrudi
nant javų grūdus ar javų grūdų produktus

3,8 + 20 EUR/
100 kg/net

0

1904 10 30

Paruošti maisto produktai iš ryžių, pagaminti išpučiant arba skrudinant
javų grūdus ar javų grūdų produktus

5,1 + 46 EUR/
100 kg/net

0

1904 10 90

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grū
dus ar javų grūdų produktus (išskyrus iš kukurūzų ir ryžių)

5,1 + 33,6 EUR/
100 kg/net

0
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1904 20 10

Javainių (Müsli) rūšies produktai, daugiausia sudaryti iš neskrudintų javų
grūdų dribsnių

9 + EA

0

1904 20 91

Paruošti maisto produktai iš kukurūzų, pagaminti iš neskrudintų javų
grūdų dribsnių arba iš neskrudintų javų grūdų dribsnių ir skrudintų javų
grūdų dribsnių arba išpūstų javų grūdų mišinių (išskyrus javainių (Müsli)
rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų grūdų dribs
nių)

3,8 + 20 EUR/
100 kg/net

0

1904 20 95

Paruošti maisto produktai iš ryžių, pagaminti iš neskrudintų javų grūdų
dribsnių arba iš neskrudintų javų grūdų dribsnių ir skrudintų javų grūdų
dribsnių arba išpūstų javų grūdų mišinių (išskyrus javainių (Müsli) rūšies
produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų grūdų dribsnių)

5,1 + 46 EUR/
100 kg/net

0

1904 20 99

Paruošti maisto produktai, pagaminti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių
arba iš neskrudintų javų grūdų dribsnių ir skrudintų javų grūdų dribsnių
arba išpūstų javų grūdų mišinių (išskyrus pagamintus iš kukurūzų ar ryžių
bei javainių (Müsli) rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų
javų grūdų dribsnių)

5,1 + 33,6 EUR/
100 kg/net

0

1904 30 00

Apvirti ir išdžiovinti kviečiai, pagaminti verdant kietųjų kviečių grūdus

8,3 + 25,7 EUR/
100 kg/net

0

1904 90 10

Ryžiai, apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
miltus, kruopas ir rupinius, maisto produktus, pagamintus išpučiant ar
skrudinant javų grūdus arba iš neskrudintų javų grūdų dribsnių arba iš ne
skrudintų ir skrudintų javų grūdų dribsnių arba išpūstų javų grūdų miši
nių)

8,3 + 46 EUR/
100 kg/net

0

1904 90 80

Javų grūdai, dribsniai ar kitaip apdoroti grūdai, apvirti ar paruošti kitu
būdu, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus ryžius, kukurūzus, miltus, kruo
pas ir rupinius, maisto produktus, pagamintus išpučiant ar skrudinant
javų grūdus arba iš neskrudintų javų grūdų dribsnių arba iš neskrudintų ir
skrudintų javų grūdų dribsnių arba išpūstų javų grūdų mišinių bei apvir
tus ir išdžiovintus kviečius)

8,3 + 25,7 EUR/
100 kg/net

0

1905 10 00

Duoniniai traškučiai

5,8 + 13 EUR/
100 kg/net

0

1905 20 10

Meduoliai su imbiero priedais ir panašūs produktai, su kakava arba be ka
kavos, kurių sudėtyje esanti sacharozė, įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikš
tą sacharozės kiekiu, sudaro mažiau kaip 30 % masės

9,4 + 18,3 EUR/
100 kg/net

0

1905 20 30

Meduoliai su imbiero priedais ir panašūs produktai, su kakava arba be ka
kavos, kurių sudėtyje esanti sacharozė, įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikš
tą sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet mažiau kaip 50 %
masės

9,8 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1905 20 90

Meduoliai su imbiero priedais ir panašūs produktai, su kakava arba be ka
kavos, kurių sudėtyje esanti sacharozė, įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikš
tą sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

10,1 + 31,4 EUR/
100 kg/net

0

1905 31 11

Saldūs sausainiai, su kakava arba be kakavos, padengti ar glaistyti šoko
ladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos, tiesiogiai supa
kuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 85 g

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0
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1905 31 19

Saldūs sausainiai, su kakava arba be kakavos, padengti ar glaistyti šoko
ladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos, tiesiogiai supa
kuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 85 g

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 31 30

Saldūs sausainiai, su kakava arba be kakavos, kurių sudėtyje yra ne mažiau
kaip 8 % masės pieno riebalų (išskyrus padengtus ar glaistytus šokoladu
arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 31 91

Saldūs sluoksniuoti sausainiai, su kakava arba be kakavos, kurių sudėtyje
yra mažiau kaip 8 % masės pieno riebalų (išskyrus padengtus ar glaistytus
šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 31 99

Saldūs sausainiai, su kakava arba be kakavos, kurių sudėtyje yra mažiau
kaip 8 % masės pieno riebalų (išskyrus padengtus ar glaistytus šokoladu
arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos, ir sluoksniuotus sausai
nius)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 32 05

Vafliai ir sausblyniai, kurių sudėtyje esančio vandens kiekis didesnis kaip
10 % masės

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 32 11

Vafliai ir sausblyniai, su kakava arba be kakavos, padengti ar glaistyti šo
koladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos, tiesiogiai supa
kuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 85 g (išskyrus tuos, ku
rių sudėtyje esančio vandens kiekis didesnis kaip 10 % masės)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 32 19

Vafliai ir sausblyniai, su kakava arba be kakavos, padengti ar glaistyti šo
koladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos (išskyrus tiesio
giai supakuotus į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 85 g, ir va
flius ir sausblynius, kurių sudėtyje esančio vandens kiekis didesnis kaip
10 % masės)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 32 91

Vafliai ir sausblyniai, sūdyti, įdaryti arba neįdaryti (išskyrus tuos, kurių su
dėtyje esančio vandens kiekis didesnis kaip 10 % masės)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 32 99

Vafliai ir sausblyniai, su kakava arba be kakavos, įdaryti arba neįdaryti (iš
skyrus padengtus ar glaistytus šokoladu arba kitais produktais, kurių sudė
tyje yra kakavos, sūdytus bei tuos, kurių sudėtyje esančio vandens kiekis
didesnis kaip 10 % masės)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 40 10

Džiūvėsiai

9,7 + EA

0

1905 40 90

Kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai (išsky
rus džiūvėsius)

9,7 + EA

0

1905 90 10

Macai

3,8 + 15,9 EUR/
100 kg/net

0

1905 90 20

Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji
vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

4,5 + 60,5 EUR/
100 kg/net

0

1905 90 30

Duona ir pyragas, į kuriuos nepridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių,
kurių sudėtyje nėra cukraus ir riebalų arba juose esantis cukrus arba rieba
lai sudaro ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės

9,7 + EA

0

2016 12 24
KN 2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
Aprašymas

L 356/137
Bazinė muito norma

Kategorija

1905 90 45

Sausainiai (išskyrus saldžius sausainius)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 90 55

Išspausti (angl. extruded) arba iškočioti produktai, pikantiški arba sūdyti (iš
skyrus duoninius traškučius, džiūvėsius, kepintas duonos arba pyrago rie
keles ir panašius kepintus produktus bei vaflius ir sausblynius)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 90 60

Vaisiniai pyragai, duona su razinomis, panetonas (itališkas kalėdinis pyra
gas su citrusinių vaisiais), merengos, kalėdiniai pyragai, pusmėnulio for
mos raguoliai ir kiti kepiniai, į kuriuos pridėta saldiklių (išskyrus duoni
nius traškučius, meduolius su imbiero priedais ir panašius produktus, sal
džius sausainius, vaflius ir sausblynius bei džiūvėsius)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 90 90

Picos, įdaryti apkepai ir kiti nesaldūs kepiniai (išskyrus duoninius trašku
čius, meduolius su imbiero priedais ir panašius produktus, saldžius sausai
nius, vaflius ir sausblynius, džiūvėsius bei panašius kepintus produktus,
duoną ir pyragą, ostijas ir kalėdaičius, tuščias kapsules, naudojamas farma
cijoje, plokščiuosius vaflius, ryžinį popierių ir panašius produktus)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

2001 10 00

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), paruošti arba konservuoti su
actu arba acto rūgštimi

17,6

0

2001 90 10

Aštrus mangų džemas (chutney), paruoštas arba konservuotas su actu arba
acto rūgštimi

Neapmuitinama

0

2001 90 20

Capsicum genties vaisiai, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgš
timi (išskyrus saldžiąsias paprikas ir Pimenta genties vaisius)

5

0

2001 90 30

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata), paruošti arba konservuoti
su actu arba acto rūgštimi

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC1)

2001 90 40

Dioskorėjos, batatai ir panašios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro
ne mažiau kaip 5 % masės, paruošti arba konservuoti su actu arba acto
rūgštimi

8,3 + 3,8 EUR/
100 kg/net

0

2001 90 50

Grybai, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi

16

0

2001 90 60

Palmių šerdys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

10

0

2001 90 65

Alyvuogės, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

16

0

2001 90 70

Saldžiosios paprikos, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgš
timi

16

0

2001 90 91

Gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, tamarindai,
anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos,
kertuočiai, kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, paruošti arba konservuoti su
actu arba acto rūgštimi

10

0

2001 90 93

Svogūnai, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi

16

0

L 356/138

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

2001 90 99

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba
konservuoti su actu arba acto rūgštimi (išskyrus svogūnus, agurkus ir dy
gliuotuosius agurkus (kornišonus), aštrų mangų džemą (chutney), Capsicum
genties vaisius, išskyrus saldžiąsias paprikas ir Pimenta genties vaisius, cu
krinius kukurūzus, dioskorėjas, batatus ir panašias valgomąsias augalų da
lis, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės; grybus, palmių
šerdis, alyvuoges, saldžiąsias paprikas, gvajavas, mangus, mangostanines
garcinijas, tikrąsias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius, ličius, duon
vaisius, sapodiles, pasifloras, karambolas, kertuočius, kokosus, anakar
džius, bertoletijas, arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių riešu
tus ir makadamijas)

16

0

2002 10 10

Nulupti pomidorai, sveiki arba supjaustyti gabalais, paruošti arba konser
vuoti be acto arba acto rūgšties

14,4

0

2002 10 90

Nelupti pomidorai, sveiki arba supjaustyti gabalais, paruošti arba konser
vuoti be acto arba acto rūgšties

14,4

0

2002 90 11

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, kuriuose
esančios sausosios medžiagos kiekis mažesnis kaip 12 % masės, tiesiogiai
supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg (išskyrus sveikus
ar supjaustytus gabalais)

14,4

0

2002 90 19

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, kuriuose
esančios sausosios medžiagos kiekis mažesnis kaip 12 % masės, tiesiogiai
supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus svei
kus ar supjaustytus gabalais)

14,4

0

2002 90 31

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, kuriuose
esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 12 %, bet ne dides
nis kaip 30 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė di
desnė kaip 1 kg (išskyrus sveikus ar supjaustytus gabalais)

14,4

0

2002 90 39

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, kuriuose
esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 12 %, bet ne dides
nis kaip 30 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne
didesnė kaip 1 kg (išskyrus sveikus ar supjaustytus gabalais)

14,4

0

2002 90 91

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, kuriuose
esančios sausosios medžiagos kiekis didesnis kaip 30 % masės, tiesiogiai
supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg (išskyrus sveikus
ar supjaustytus gabalais)

14,4

0

2002 90 99

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, kuriuose
esančios sausosios medžiagos kiekis didesnis kaip 30 % masės, tiesiogiai
supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus svei
kus ar supjaustytus gabalais)

14,4

0

2003 10 20

Pievagrybiai (Agaricus genties), konservuoti neilgam saugojimui be acto
arba acto rūgšties, virti arba kepti

18,4 + 191 EUR/
100 kg/net eda

AV0-TQ
(MM)

2003 10 30

Agaricus genties pievagrybiai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto
rūgšties (išskyrus virtus arba keptus grybus bei konservuotus neilgam sau
gojimui grybus)

18,4 + 222 EUR/
100 kg/net eda

AV0-TQ
(MM)

2003 20 00

Trumai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

14,4

0

2003 90 00

Grybai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties (išskyrus Aga
ricus genties pievagrybius)

18,4

0
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14,4

0

2004 10 10

Virtos bulvės, sušaldytos

2004 10 91

Bulvės, paruoštos arba konservuotos bei turinčios miltų, rupinių arba
dribsnių pavidalą, sušaldytos

7,6 + EA

0

2004 10 99

Bulvės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos
(išskyrus tiktai virtas bei turinčias miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą)

17,6

0

2004 90 10

Cukriniai kukurūzai (Zea Mays var. saccharata), paruošti arba konservuoti
be acto arba acto rūgšties, sušaldyti

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC2)

2004 90 30

Rauginti kopūstai, kaparėliai ir alyvuogės, paruošti arba konservuoti be
acto arba acto rūgšties, sušaldyti

16

0

2004 90 50

Žirniai (Pisum sativum) ir nesubrendusios (Phaseolus spp. rūšies) pupelės,
paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, sušaldyti

19,2

0

2004 90 91

Sušaldyti virti svogūnai

14,4

0

2004 90 98

Daržovės ir daržovių mišiniai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto
rūgšties, sušaldyti (išskyrus konservuotus cukruje bei pomidorus, grybus,
trumus, bulves, cukrinius kukurūzus (Zea Mays var. Saccharata), raugintus
kopūstus, kaparėlius, alyvuoges, žirnius (Pisum sativum), Phaseolus spp. rū
šies pupeles ir virtus svogūnus, nesumaišytus)

17,6

0

2005 10 00

Homogenizuotos daržovės, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamos kaip kūdi
kiams maitinti skirti arba dietiniai maisto produktai

17,6

0

2005 20 10

Bulvės, turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą (išskyrus sušaldy
tas)

8,8 + EA

0

2005 20 20

Bulvės, supjaustytos plonais griežinėliais, virtos riebaluose arba keptos, sū
dytos arba nesūdytos, su prieskoniais arba be prieskonių, sandariai supa
kuotos, tinkamos iš karto vartoti maistui, nesušaldytos

14,1

0

2005 20 80

Bulvės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldy
tos (išskyrus turinčias miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą bei supjausty
tas plonais griežinėliais, virtas riebaluose arba keptas, sūdytas arba nesū
dytas, su prieskoniais arba be prieskonių, sandariai supakuotas, tinkamos
iš karto vartoti maistui)

14,1

0

2005 40 00

Žirniai (Pisum sativum), paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgš
ties (išskyrus sušaldytus)

19,2

0

2005 51 00

Aižytos pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.), paruoštos arba konservuotos
be acto arba acto rūgšties (išskyrus sušaldytas)

17,6

0

2005 59 00

Neaižytos pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.), paruoštos arba konservuotos
be acto arba acto rūgšties (išskyrus sušaldytas)

19,2

0

2005 60 00

Smidrai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties (išskyrus su
šaldytus)

17,6

0
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2005 70 10

Alyvuogės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesu
šaldytos, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė
kaip 5 kg

12,8

0

2005 70 90

Alyvuogės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesu
šaldytos, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip
5 kg

12,8

0

2005 80 00

Cukriniai kukurūzai (Zea Mays var. Saccharata), paruošti arba konservuoti
be acto arba acto rūgšties (išskyrus sušaldytus)

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC2)

2005 91 00

Bambukų ūgliai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties (iš
skyrus sušaldytus)

17,6

0

2005 99 10

Capsicum genties vaisiai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgš
ties (išskyrus saldžiąsias paprikas ir Pimenta genties vaisius ir sušaldytus)

6,4

0

2005 99 20

Kaparėliai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties (išskyrus
sušaldytus)

16

0

2005 99 30

Artišokai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties (išskyrus
sušaldytus)

17,6

0

2005 99 40

Morkos, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušal
dytos

17,6

0

2005 99 50

Daržovių mišiniai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties,
nesušaldyti

17,6

0

2005 99 60

Rauginti kopūstai, nesušaldyti

16

0

2005 99 90

Daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesu
šaldytos (išskyrus konservuotas cukruje, homogenizuotas daržoves klasifi
kuojamas 2005 10 subpozicijoje ir pomidorus, grybus, trumus, bulves,
raugintus kopustus, žirnius (Pisum sativum), pupeles (Vigna spp., Phaseolus
spp.), smidrus, alyvuoges, cukrinius kukurūzus (Zea Mays var. Saccharata),
bambukų ūglius, aštrius Capsicum genties vaisius, kaparėlius, artišokus,
morkas ir daržovių mišinius)

17,6

0

2006 00 10

Imbieras, konservuotas cukruje, nusausintas, apcukruotas (glacé) arba cu
kruotas

Neapmuitinama

0

2006 00 31

1

Vyšnios, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės,
konservuotos cukruje, nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos.
Sudėtyje esančio cukraus kiekis mažesnis kaip 70 %

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

0

2006 00 31

2

Vyšnios, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės,
konservuotos cukruje, nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos.
Sudėtyje esančio cukraus kiekis ne mažesnis kaip 70 %

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

Gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, tamarindai,
anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos,
kertuočiai, kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, konservuoti cukruje, nusau
sinti, apcukruoti (glacé) arba cukruoti, kurių sudėtyje esančio cukraus kie
kis didesnis kaip 13 % masės

12,5 + 15 EUR/
100 kg/net

0

2006 00 35
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2006 00 38

1

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos valgomosios augalų da
lys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruo
tos), kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės (iš
skyrus vyšnias, imbierą, gvajavas, mangus, mangostanines garcinijas, tikrą
sias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius, ličius, duonvaisius, sapodi
les, pasifloras, karambolas, kertuočius, kokosus, anakardžius, bertoletijas,
arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių riešutus ir makadamijas).
Sudėtyje esančio cukraus kiekis mažesnis kaip 70 %

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

0

2006 00 38

2

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos valgomosios augalų da
lys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruo
tos), kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės (iš
skyrus vyšnias, imbierą, gvajavas, mangus, mangostanines garcinijas, tikrą
sias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius, ličius, duonvaisius, sapodi
les, pasifloras, karambolas, kertuočius, kokosus, anakardžius, bertoletijas,
arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių riešutus ir makadamijas).
Sudėtyje esančio cukraus kiekis ne mažesnis kaip 70 %

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2006 00 91

Gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, tamarindai,
anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos,
kertuočiai, kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, konservuoti cukruje, nusau
sinti, apcukruoti (glacé) arba cukruoti, kurių sudėtyje esančio cukraus kie
kis ne didesnis kaip 13 % masės

12,5

0

2006 00 99

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos valgomosios augalų da
lys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruo
tos), kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis ne didesnis kaip 13 % masės
(išskyrus imbierą, gvajavas, mangus, mangostanines garcinijas, tikrąsias
papajas, tamarindus, anakardžių obuolius, ličius, duonvaisius, sapodiles,
pasifloras, karambolas, kertuočius, kokosus, anakardžius, bertoletijas,
arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių riešutus ir makadamijas)

20

0

2007 10 10

Homogenizuoti džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba
riešutų tyrės ir pastos, gauti virimo būdu, supakuoti į mažmeninei preky
bai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiami
kaip kūdikiams maitinti skirti arba dietiniai maisto produktai, kurių sudė
tyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės

24 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 10 91

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, tyrės ir pastos, gauti vi
rimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, su
pakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė kaip 250 g, ir pateikiami kaip kūdikiams maitinti skirti arba dieti
niai maisto produktai (išskyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis
didesnis kaip 13 % masės)

15

0
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2007 10 99

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, tyrės ir pastos, gauti virimo
būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, supakuoti
į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip
250 g, ir pateikiami kaip kūdikiams maitinti skirti arba dietiniai maisto
produktai (išskyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 13 % masės ir produktus iš gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų,
tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodi
lių, pasiflorų, karambolų, kertuočių)

24

0

2007 91 10

1

Citrusinių vaisių džemai, drebučiai (želė), marmeladai, tyrės ir pastos,
gauti virimo būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip
30 % masės (išskyrus homogenizuotus produktus, klasifikuojamus
2007 10 subpozicijoje). Sudėtyje esančio cukraus kiekis mažesnis kaip
70 %

20 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 91 10

2

Citrusinių vaisių džemai, drebučiai (želė), marmeladai, tyrės ir pastos,
gauti virimo būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip
30 % masės (išskyrus homogenizuotus produktus, klasifikuojamus
2007 10 subpozicijoje). Sudėtyje esančio cukraus kiekis ne mažesnis kaip
70 %

20 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2007 91 30

Citrusinių vaisių džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, tyrės ir pa
stos, gauti virimo būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 13 %, bet ne didesnis kaip 30 % masės (išskyrus homogenizuotus
produktus, klasifikuojamus 2007 10 subpozicijoje)

20 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 91 90

Citrusinių vaisių džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, tyrės ir pa
stos, gauti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų
saldiklių (išskyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 13 % masės ir homogenizuotus produktus, klasifikuojamus 2007 10
subpozicijoje)

21,6

0

2007 99 10

Slyvų tyrės ir pastos, gautos virimo būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus
kiekis didesnis kaip 30 % masės, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių
neto masė didesnė kaip 100 kg, skirtos pramoniniam perdirbimui

22,4

0

2007 99 20

1

Kaštainių tyrės ir pastos, gautos virimo būdu, kurių sudėtyje esančio cu
kraus kiekis didesnis kaip 30 % masės (išskyrus homogenizuotus produk
tus, klasifikuojamus 2007 10 subpozicijoje). Sudėtyje esančio cukraus kie
kis mažesnis kaip 70 %

24 + 19,7 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 20

2

Kaštainių tyrės ir pastos, gautos virimo būdu, kurių sudėtyje esančio cu
kraus kiekis didesnis kaip 30 % masės (išskyrus homogenizuotus produk
tus, klasifikuojamus 2007 10 subpozicijoje). Sudėtyje esančio cukraus kie
kis ne mažesnis kaip 70 %

24 + 19,7 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2007 99 31

1

Vyšnių džemai, drebučiai (želė), marmeladai, tyrės ir pastos, gauti virimo
būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 30 % masės (iš
skyrus homogenizuotus produktus, klasifikuojamus 2007 10 subpozici
joje). Sudėtyje esančio cukraus kiekis mažesnis kaip 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 31

2

Vyšnių džemai, drebučiai (želė), marmeladai, tyrės ir pastos, gauti virimo
būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 30 % masės (iš
skyrus homogenizuotus produktus, klasifikuojamus 2007 10 subpozici
joje). Sudėtyje esančio cukraus kiekis ne mažesnis kaip 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)
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2007 99 33

1

Braškių arba žemuogių džemai, drebučiai (želė), marmeladai, tyrės ir pa
stos, gauti virimo būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 30 % masės (išskyrus homogenizuotus produktus, klasifikuojamus
2007 10 subpozicijoje). Sudėtyje esančio cukraus kiekis mažesnis kaip
70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 33

2

Braškių arba žemuogių džemai, drebučiai (želė), marmeladai, tyrės ir pa
stos, gauti virimo būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 30 % masės (išskyrus homogenizuotus produktus, klasifikuojamus
2007 10 subpozicijoje). Sudėtyje esančio cukraus kiekis ne mažesnis kaip
70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2007 99 35

1

Aviečių džemai, drebučiai (želė), marmeladai, tyrės ir pastos, gauti virimo
būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 30 % masės (iš
skyrus homogenizuotus produktus, klasifikuojamus 2007 10 subpozici
joje). Sudėtyje esančio cukraus kiekis mažesnis kaip 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 35

2

Aviečių džemai, drebučiai (želė), marmeladai, tyrės ir pastos, gauti virimo
būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 30 % masės (iš
skyrus homogenizuotus produktus, klasifikuojamus 2007 10 subpozici
joje). Sudėtyje esančio cukraus kiekis ne mažesnis kaip 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2007 99 39

1

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių tyrės ir pastos, gauti vi
rimo būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 30 % ma
sės (išskyrus aviečių, braškių arba žemuogių, vyšnių ir citrusinių vaisių,
kaštainių tyres ir pastas, homogenizuotus produktus, klasifikuojamus
2007 10 subpozicijoje ir slyvų tyres ir pastas, tiesiogiai supakuotas į pa
kuotes, kurių neto masė didesnė kaip 100 kg, skirtas pramoniniam perdir
bimui). Sudėtyje esančio cukraus kiekis mažesnis kaip 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 39

2

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių tyrės ir pastos, gauti vi
rimo būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 30 % ma
sės (išskyrus aviečių, braškių arba žemuogių, vyšnių ir citrusinių vaisių,
kaštainių tyres ir pastas, homogenizuotus produktus, klasifikuojamus
2007 10 subpozicijoje ir slyvų tyres ir pastas, tiesiogiai supakuotas į pa
kuotes, kurių neto masė didesnė kaip 100 kg, skirtas pramoniniam perdir
bimui). Sudėtyje esančio cukraus kiekis ne mažesnis kaip 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2007 99 55

Obuolių tyrės, gautos virimo būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis
didesnis kaip 13 %, bet ne didesnis kaip 30 % masės (išskyrus homogeni
zuotus produktus, klasifikuojamus 2007 10 subpozicijoje)

24 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 57

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių tyrės ir pastos, gauti vi
rimo būdu, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 %, bet
ne didesnis kaip 30 % masės (išskyrus produktus, pagamintus iš citrusinių
vaisių, obuolių tyres ir homogenizuotus produktus, klasifikuojamus
2007 10 subpozicijoje)

24 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 91

Obuolių tyrės, gautos virimo būdu, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus
ar kitų saldiklių (išskyrus produktus, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis
didesnis kaip 13 % masės ir homogenizuotus produktus, klasifikuojamus
2007 10 subpozicijoje)

24

0
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2007 99 93

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių, kokosų, anakardžių, bertoletijų, arekų (arba betelio palmių) riešutų,
kolamedžių riešutų ir makadamijų džemai, vaisių drebučiai (želė), marme
ladai, vaisių tyrės ir pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba ne
pridėta cukraus ar kitų saldiklių, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes (išskyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 13 % masės ir homogenizuotus produktus, klasifikuojamus 2007 10
subpozicijoje)

15

0

2007 99 98

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių tyrės ir pastos, gauti vi
rimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (iš
skyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % ma
sės, obuolių tyres, homogenizuotus produktus, klasifikuojamus 2007 10
subpozicijoje ir produktus iš gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų,
tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodi
lių, pasiflorų, karambolų, kertuočių, kokosų, anakardžių, bertoletijų, arekų
(arba betelio palmių) riešutų, kolamedžių riešutų ir makadamijų ir citrusi
nių vaisių)

24

0

2008 11 10

Žemės riešutų sviestas

12,8

0

2008 11 92

Skrudinti žemės riešutai, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė
didesnė kaip 1 kg

11,2

0

2008 11 94

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti, tiesiogiai supakuoti į pakuotes,
kurių neto masė didesnė kaip 1 kg (išskyrus skrudintus, konservuotus cu
kruje bei žemės riešutų sviestą)

11,2

0

2008 11 96

Skrudinti žemės riešutai, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė
ne didesnė kaip 1 kg

12

0

2008 11 98

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti, tiesiogiai supakuoti į pakuotes,
kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus skrudintus, konservuotus
cukruje bei žemės riešutų sviestą)

12,8

0

2008 19 11

Kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių) riešutai, ko
lamedžių riešutai ir makadamijos, įskaitant mišinius, kurių ne mažiau
kaip 50 % masės sudaro gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tik
rosios papajos, tamarindai, anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodi
lės, pasifloros, karambolos, kertuočiai, kokosai, anakardžiai, bertoletijos,
arekų (arba betelio palmių) riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos,
paruošti arba konservuoti, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto
masė didesnė kaip 1 kg (išskyrus konservuotus cukruje)

7

0

2008 19 13

Skrudinti migdolai ir pistacijos, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto
masė didesnė kaip 1 kg

9

0
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2008 19 19

Riešutai ir kitos sėklos, įskaitant mišinius, paruošti arba konservuoti, tie
siogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg (išskyrus
paruoštus ar konservuotus su actu, konservuotus cukruje, bet ne sirupe,
džemus, vaisių drebučius (želė), marmeladus, vaisių tyres ir pastas, gautus
virimo būdu, žemės riešutus, skrudintus migdolus ir pistacijas, kokosus,
anakardžius, bertoletijas, arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių
riešutus ir makadamijas bei mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės
sudaro atogrąžų vaisiai ir riešutai)

11,2

0

2008 19 91

Kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių) riešutai, ko
lamedžių riešutai ir makadamijos, įskaitant mišinius, kurių ne mažiau
kaip 50 % masės sudaro gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tik
rosios papajos, tamarindai, anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodi
lės, pasifloros, karambolos, kertuočiai, kokosai, anakardžiai, bertoletijos,
arekų (arba betelio palmių) riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos,
paruošti arba konservuoti, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto
masė ne didesnė kaip 1 kg, nenurodyti kitoje vietoje

8

0

2008 19 93

Skrudinti migdolai ir pistacijos, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto
masė ne didesnė kaip 1 kg

10,2

0

2008 19 95

Skrudinti riešutai, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė kaip 1 kg (išskyrus žemės riešutus, migdolus, pistacijas, kokosus,
anakardžius, bertoletijas, arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių
riešutus ir makadamijas)

12

0

2008 19 99

Riešutai ir kitos sėklos, įskaitant mišinius, paruošti arba konservuoti, tie
siogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išsky
rus paruoštus ar konservuotus su actu, konservuotus cukruje, bet ne si
rupe, džemus, vaisių drebučius (želė), marmeladus, vaisių tyres ir pastas,
gautus virimo būdu, žemės riešutus, skrudintus riešutus, kokosus, anakar
džius, bertoletijas, arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių riešu
tus ir makadamijas bei mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro
atogrąžų vaisiai ir riešutai)

12,8

0

2008 20 11

Ananasai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio ir kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 17 % masės, tiesiogiai supa
kuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg

25,6 + 2,5 EUR/
100 kg/net

0

2008 20 19

Ananasai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio, tiesiogiai
supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg (išskyrus tuos,
kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 17 % masės)

25,6

0

2008 20 31

Ananasai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio ir kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 19 % masės, tiesiogiai supa
kuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

25,6 + 2,5 EUR/
100 kg/net

0

2008 20 39

Ananasai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio, tiesiogiai
supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus
tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 19 % masės)

25,6

0
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2008 20 51

Ananasai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta cukraus, bet nepri
dėta alkoholio ir kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 17 %
masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg

19,2

0

2008 20 59

Ananasai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta cukraus, bet nepri
dėta alkoholio ir kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 %,
bet ne didesnis kaip 17 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių
neto masė didesnė kaip 1 kg

17,6

0

2008 20 71

Ananasai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta cukraus, bet nepri
dėta alkoholio ir kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 19 %
masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip
1 kg

20,8

0

2008 20 79

Ananasai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta cukraus, bet nepri
dėta alkoholio ir kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 %,
bet ne didesnis kaip 19 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių
neto masė ne didesnė kaip 1 kg

19,2

0

2008 20 90

Ananasai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio arba
cukraus

18,4

0

2008 30 11

Citrusinių vaisiai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio,
kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės, kurių fak
tinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė kaip
11,85 % masės

25,6

0

2008 30 19

Citrusinių vaisiai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio,
kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės, kurių fak
tinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, didesnė kaip
11,85 % masės

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 30 31

Citrusinių vaisiai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio,
kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne di
desnė kaip 11,85 % masės (išskyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus
kiekis didesnis kaip 9 % masės)

24

0

2008 30 39

Citrusinių vaisiai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio,
kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, didesnė
kaip 11,85 % masės (išskyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis
didesnis kaip 9 % masės)

25,6

0

2008 30 51

Greipfrutų skiltelės, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta cukraus,
bet nepridėta alkoholio, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė
didesnė kaip 1 kg

15,2

0

2008 30 55

Mandarinai, įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus, kle
mentinos (clementines), vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusinių hibridai,
paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta cukraus, bet nepridėta alko
holio, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg

18,4

0

2008 30 59

Citrusinių vaisiai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta cukraus, bet
nepridėta alkoholio, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė di
desnė kaip 1 kg (išskyrus greipfrutų skilteles, mandarinus, įskaitant tikruo
sius mandarinus ir likerinius mandarinus, klementinas (clementines), vilkin
gus (wilkings) ir panašius citrusinių hibridus)

17,6

0
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2008 30 71

Greipfrutų skiltelės, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta cukraus,
bet nepridėta alkoholio, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė
ne didesnė kaip 1 kg

15,2

0

2008 30 75

Mandarinai, įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus, kle
mentinos (clementines), vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusinių hibridai,
paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta cukraus, bet nepridėta alko
holio, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip
1 kg

17,6

0

2008 30 79

Citrusinių vaisiai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta cukraus, bet
nepridėta alkoholio, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne
didesnė kaip 1 kg (išskyrus greipfrutų skilteles, mandarinus, įskaitant tik
ruosius mandarinus ir likerinius mandarinus, klementinas (clementines), vil
kingus (wilkings) ir panašius citrusinių hibridus)

20,8

0

2008 30 90

Citrusinių vaisiai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio
arba cukraus

18,4

0

2008 40 11

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta alkoholio, kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės, kurių faktinė al
koholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė kaip
11,85 % masės, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 1 kg

25,6

0

2008 40 19

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta alkoholio, kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės, kurių faktinė al
koholio koncentracija, išreikšta masės procentais, didesnė kaip 11,85 %
masės, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip
1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 40 21

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta alkoholio, kurių
faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė
kaip 11,85 % masės, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė di
desnė kaip 1 kg (išskyrus tas, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis dides
nis kaip 13 % masės)

24

0

2008 40 29

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta alkoholio, kurių
faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, didesnė kaip
11,85 % masės, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 1 kg (išskyrus tas, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip
13 % masės)

25,6

0

2008 40 31

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta alkoholio ir kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 15 % masės, tiesiogiai supa
kuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 40 39

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta alkoholio, tiesio
giai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išsky
rus tas, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 15 % masės)

25,6

0

2008 40 51

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta alkoholio, bet
pridėta cukraus, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 %
masės, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip
1 kg

17,6

0

2008 40 59

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta alkoholio, bet
pridėta cukraus, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis ne didesnis kaip
13 % masės, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 1 kg

16

0
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2008 40 71

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta alkoholio, bet
pridėta cukraus, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 15 %
masės, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip
1 kg

19,2

0

2008 40 79

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta alkoholio, bet
pridėta cukraus, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis ne didesnis kaip
15 % masės, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė
kaip 1 kg

17,6

0

2008 40 90

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta alkoholio arba
cukraus

16,8

0

2008 50 11

Abrikosai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio, kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės, kurių faktinė al
koholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė kaip
11,85 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 1 kg

25,6

0

2008 50 19

Abrikosai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio, kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės, kurių faktinė al
koholio koncentracija, išreikšta masės procentais, didesnė kaip 11,85 %
masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 50 31

Abrikosai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio, kurių
faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė
kaip 11,85 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė di
desnė kaip 1 kg (išskyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis di
desnis kaip 13 % masės)

24

0

2008 50 39

Abrikosai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio, kurių
faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, didesnė kaip
11,85 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 1 kg (išskyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 13 % masės)

25,6

0

2008 50 51

Abrikosai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio ir kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 15 % masės, tiesiogiai supa
kuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 50 59

Abrikosai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio, tiesiogiai
supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus
tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 15 % masės)

25,6

0

2008 50 61

Abrikosai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio, bet
pridėta cukraus, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 %
masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg

19,2

0

2008 50 69

Abrikosai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio, bet
pridėta cukraus, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 %,
bet ne didesnis kaip 13 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių
neto masė didesnė kaip 1 kg

17,6

0

2008 50 71

Abrikosai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio, bet
pridėta cukraus, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 15 %
masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip
1 kg

20,8

0

2008 50 79

Abrikosai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio, bet
pridėta cukraus, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 %,
bet ne didesnis kaip 15 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių
neto masė ne didesnė kaip 1 kg

19,2

0
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2008 50 92

Abrikosai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio arba
cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip
5 kg

13,6

0

2008 50 94

Abrikosai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio arba
cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip
4,5 kg, bet mažesnė kaip 5 kg

17

0

2008 50 99

Abrikosai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio arba
cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė mažesnė kaip
4,5 kg

18,4

0

2008 60 11

Vyšnios, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta alkoholio, kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės, kurių faktinė al
koholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė kaip
11,85 % masės

25,6

0

2008 60 19

Vyšnios, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta alkoholio, kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės, kurių faktinė al
koholio koncentracija, išreikšta masės procentais, didesnė kaip 11,85 %
masės

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 60 31

Vyšnios, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta alkoholio, kurių
faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė
kaip 11,85 % masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis di
desnis kaip 9 % masės)

24

0

2008 60 39

Vyšnios, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta alkoholio, kurių
faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, didesnė kaip
11,85 % masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis dides
nis kaip 9 % masės)

25,6

0

2008 60 50

Vyšnios, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta alkoholio, bet
pridėta cukraus, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 1 kg

17,6

0

2008 60 60

Vyšnios, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta alkoholio, bet
pridėta cukraus, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė kaip 1 kg

20,8

0

2008 60 70

Vyšnios, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta alkoholio arba
cukraus, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė
kaip 4,5 kg

18,4

0

2008 60 90

Vyšnios, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta alkoholio arba
cukraus, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė mažesnė kaip
4,5 kg

18,4

0

2008 70 11

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta
alkoholio, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės,
kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne di
desnė kaip 11,85 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto
masė didesnė kaip 1 kg

25,6

0

2008 70 19

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta
alkoholio, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės,
kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, didesnė
kaip 11,85 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė di
desnė kaip 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 70 31

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta
alkoholio, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procen
tais, ne didesnė kaip 11,85 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių
neto masė didesnė kaip 1 kg (išskyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cu
kraus kiekis didesnis kaip 13 % masės)

24

0
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2008 70 39

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta
alkoholio, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procen
tais, didesnė kaip 11,85 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių
neto masė didesnė kaip 1 kg (išskyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cu
kraus kiekis didesnis kaip 13 % masės)

25,6

0

2008 70 51

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta
alkoholio ir kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 15 % ma
sės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 70 59

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta
alkoholio, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė
kaip 1 kg (išskyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 15 % masės)

25,6

0

2008 70 61

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepri
dėta alkoholio, bet pridėta cukraus, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis
didesnis kaip 13 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto
masė didesnė kaip 1 kg

19,2

0

2008 70 69

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepri
dėta alkoholio, bet pridėta cukraus, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis
didesnis kaip 9 %, bet ne didesnis kaip 13 % masės, tiesiogiai supakuoti į
pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg

17,6

0

2008 70 71

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepri
dėta alkoholio, bet pridėta cukraus, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis
didesnis kaip 15 % masės, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto
masė ne didesnė kaip 1 kg

19,2

0

2008 70 79

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepri
dėta alkoholio, bet pridėta cukraus, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis
didesnis kaip 9 %, bet ne didesnis kaip 15 % masės, tiesiogiai supakuoti į
pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

17,6

0

2008 70 92

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepri
dėta alkoholio arba cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto
masė ne mažesnė kaip 5 kg

15,2

0

2008 70 98

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti, tiesiogiai supa
kuoti į pakuotes, kurių neto masė mažesnė kaip 5 kg (išskyrus tuos, į ku
riuos pridėta alkoholio ir cukraus)

18,4

0

2008 80 11

Braškės arba žemuogės, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta al
koholio, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės,
o faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė
kaip 11,85 % masės

25,6

0

2008 80 19

Braškės arba žemuogės, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta al
koholio, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės,
o faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, didesnė kaip
11,85 % masės

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 80 31

Braškės arba žemuogės, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta al
koholio, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais,
ne didesnė kaip 11,85 % masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje esančio cu
kraus kiekis didesnis kaip 9 % masės)

24

0

2008 80 39

Braškės arba žemuogės, paruoštos arba konservuotos, kurių sudėtyje esan
čio cukraus kiekis ne didesnis kaip 9 % masės, o faktinė alkoholio kon
centracija, išreikšta masės procentais, didesnė kaip 11,85 % masės (išsky
rus tas, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės)

25,6

0
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2008 80 50

Braškės arba žemuogės, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta
alkoholio, bet pridėta cukraus, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių
neto masė didesnė kaip 1 kg

17,6

0

2008 80 70

Braškės arba žemuogės, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta
alkoholio, bet pridėta cukraus, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių
neto masė ne didesnė kaip 1 kg

20,8

0

2008 80 90

Braškės arba žemuogės, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta
alkoholio arba cukraus

18,4

0

2008 91 00

Palmių šerdys, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta arba nepri
dėta cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio (išskyrus paruoštas arba kon
servuotas su actu)

10

0

2008 92 12

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių mišiniai, įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro
šie vaisiai ir kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, paruošti arba konservuoti, į
kuriuos pridėta alkoholio, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 9 % masės, o faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procen
tais, ne didesnė kaip 11,85 % masės

16

0

2008 92 14

Vaisių ar kitų augalų valgomųjų dalių mišiniai, paruošti arba konservuoti,
į kuriuos pridėta alkoholio, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 9 % masės, o faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procen
tais, ne didesnė kaip 11,85 % masės (išskyrus riešutų, atogrąžų vaisių ir
atogrąžų vaisių bei riešutų, kurių rūšys nurodytos 20 skirsnio papildomo
siose pastabose Nr. 7 ir 8, mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės su
daro žemės riešutai ir kitos sėklos)

25,6

0

2008 92 16

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių mišiniai, įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro
šie vaisiai ir kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, paruošti arba konservuoti, į
kuriuos pridėta alkoholio, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 9 % masės, o faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procen
tais, didesnė kaip 11,85 % masės

16 + 2,6 EUR/
100 kg/net

0

2008 92 18

Vaisių ar kitų augalų valgomųjų dalių mišiniai, paruošti arba konservuoti,
į kuriuos pridėta alkoholio, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 9 % masės, o faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procen
tais, didesnė kaip 11,85 % masės (išskyrus riešutų, atogrąžų vaisių ir ato
grąžų vaisių bei riešutų, kurių rūšys nurodytos 20 skirsnio papildomo
siose pastabose Nr. 7 ir 8, mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės su
daro žemės riešutai ir kitos sėklos)

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0
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2008 92 32

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių mišiniai, įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro
šie vaisiai ir kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, paruošti arba konservuoti, į
kuriuos pridėta alkoholio, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
masės procentais, ne didesnė kaip 11,85 % masės (išskyrus tuo, kurių su
dėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės)

15

0

2008 92 34

Vaisių ar kitų augalų valgomųjų dalių mišiniai, paruošti arba konservuoti,
į kuriuos pridėta alkoholio, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
masės procentais, ne didesnė kaip 11,85 % masės (išskyrus tuos, kurių su
dėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės ir riešutų, atogrąžų
vaisių ir atogrąžų vaisių bei riešutų, kurių rūšys nurodytos 20 skirsnio pa
pildomosiose pastabose Nr. 7 ir 8, mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 %
masės sudaro žemės riešutai ir kitos sėklos)

24

0

2008 92 36

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių mišiniai, įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro
šie vaisiai ir kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, paruošti arba konservuoti, į
kuriuos pridėta alkoholio, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
masės procentais, didesnė kaip 11,85 % masės (išskyrus tuo, kurių sudė
tyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės)

16

0

2008 92 38

Vaisių ar kitų augalų valgomųjų dalių mišiniai, paruošti arba konservuoti,
į kuriuos pridėta alkoholio, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
masės procentais, didesnė kaip 11,85 % masės (išskyrus tuos, kurių sudė
tyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės ir riešutų, atogrąžų
vaisių ir atogrąžų vaisių bei riešutų, kurių rūšys nurodytos 20 skirsnio pa
pildomosiose pastabose Nr. 7 ir 8, mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 %
masės sudaro žemės riešutai ir kitos sėklos)

25,6

0

2008 92 51

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių mišiniai, įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro
šie vaisiai ir kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, paruošti arba konservuoti, į
kuriuos nepridėta alkoholio, bet pridėta cukraus, tiesiogiai supakuoti į pa
kuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg

11

0

2008 92 59

Vaisių ar kitų augalų valgomųjų dalių mišiniai, paruošti arba konservuoti,
į kuriuos nepridėta alkoholio, bet pridėta cukraus, tiesiogiai supakuoti į
pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg (išskyrus atogrąžų vaisių ir
atogrąžų vaisių bei riešutų, kurių rūšys nurodytos 20 skirsnio papildomo
siose pastabose Nr. 7 ir 8, mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės su
daro žemės riešutai ir kitos sėklos, bei javainių (Müsli) rūšies produktus,
daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų grūdų dribsnių, klasifikuojamus
1904 20 10 subpozicijoje)

17,6

0

2016 12 24
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2008 92 72

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių mišiniai, įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro
šie vaisiai ir kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, paruošti arba konservuoti, į
kuriuos nepridėta alkoholio, bet pridėta cukraus, kuriuose nė vienos rūšies
vaisių kiekis ne didesnis kaip 50 % visų vaisių masės, tiesiogiai supakuoti
į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg

8,5

0

2008 92 74

Vaisių ar kitų augalų valgomųjų dalių mišiniai, kuriuose nė vienos rūšies
vaisių kiekis ne didesnis kaip 50 % visų vaisių masės, paruošti arba kon
servuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio, bet pridėta cukraus, tiesiogiai su
pakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus rie
šutų, atogrąžų vaisių ir atogrąžų vaisių bei riešutų, kurių rūšys nurodytos
20 skirsnio papildomosiose pastabose Nr. 7 ir 8, mišinius, kurių ne ma
žiau kaip 50 % masės sudaro žemės riešutai ir kitos sėklos, bei javainių
(Müsli) rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų grūdų
dribsnių, klasifikuojamus 1904 20 10 subpozicijoje)

13,6

0

2008 92 76

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių mišiniai, įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro
šie vaisiai ir kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, paruošti arba konservuoti, į
kuriuos nepridėta alkoholio, bet pridėta cukraus, tiesiogiai supakuoti į pa
kuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus mišinius, kuriuose
nė vienos rūšies vaisių kiekis ne didesnis kaip 50 % visų vaisių masės)

12

0

2008 92 78

Vaisių ar kitų augalų valgomųjų dalių mišiniai, paruošti arba konservuoti,
į kuriuos nepridėta alkoholio, bet pridėta cukraus, tiesiogiai supakuoti į
pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus riešutų, ato
grąžų vaisių ir atogrąžų vaisių bei riešutų, kurių rūšys nurodytos 20 skirs
nio papildomosiose pastabose Nr. 7 ir 8, mišinius, kurių ne mažiau kaip
50 % masės sudaro žemės riešutai ir kitos sėklos, mišinius, kuriuose nė
vienos rūšies vaisių kiekis ne didesnis kaip 50 % visų vaisių masės, bei ja
vainių (Müsli) rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų
grūdų dribsnių, klasifikuojamus 1904 20 10 subpozicijoje)

19,2

0

2008 92 92

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių mišiniai, įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro
šie vaisiai ir kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, paruošti arba konservuoti, į
kuriuos nepridėta alkoholio arba cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes,
kurių neto masė didesnė kaip 5 kg

11,5

0
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2008 92 93

Vaisių ar kitų augalų valgomųjų dalių mišiniai, paruošti arba konservuoti,
į kuriuos nepridėta alkoholio arba cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes,
kurių neto masė ne mažesnė kaip 5 kg, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
riešutų, atogrąžų vaisių ir atogrąžų vaisių bei riešutų, kurių rūšys nurody
tos 20 skirsnio papildomosiose pastabose Nr. 7 ir 8, mišinius, kurių ne
mažiau kaip 50 % masės sudaro žemės riešutai ir kitos sėklos, bei javainių
(Müsli) rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų grūdų
dribsnių, klasifikuojamus 1904 20 10 subpozicijoje)

18,4

0

2008 92 94

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių mišiniai, įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro
šie vaisiai ir kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, paruošti arba konservuoti, į
kuriuos nepridėta alkoholio arba cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes,
kurių neto masė ne mažesnė kaip 4,5 kg, bet mažesnė kaip 5 kg

11,5

0

2008 92 96

Vaisių ar kitų augalų valgomųjų dalių mišiniai, paruošti arba konservuoti,
į kuriuos nepridėta alkoholio arba cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes,
kurių neto masė ne mažesnė kaip 4,5 kg, bet mažesnė kaip 5 kg, nenuro
dyti kitoje vietoje (išskyrus riešutų, atogrąžų vaisių ir atogrąžų vaisių bei
riešutų, kurių rūšys nurodytos 20 skirsnio papildomosiose pastabose Nr.
7 ir 8, mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro žemės riešutai
ir kitos sėklos, bei javainių (Müsli) rūšies produktus, daugiausia sudarytus
iš neskrudintų javų grūdų dribsnių, klasifikuojamus 1904 20 10 subpozi
cijoje)

18,4

0

2008 92 97

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių mišiniai, įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro
šie vaisiai ir kokosai, anakardžiai, bertoletijos, arekų (arba betelio palmių)
riešutai, kolamedžių riešutai ir makadamijos, paruošti arba konservuoti, į
kuriuos nepridėta alkoholio arba cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes,
kurių neto masė mažesnė kaip 4,5 kg

11,5

0

2008 92 98

Vaisių ar kitų augalų valgomųjų dalių mišiniai, paruošti arba konservuoti,
į kuriuos nepridėta alkoholio arba cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes,
kurių neto masė mažesnė kaip 4,5 kg, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
riešutų, atogrąžų vaisių, kurių rūšys nurodytos 20 skirsnio papildomo
siose pastabose Nr. 7 ir 8, mišinius, žemės riešutus ir kitas sėklas bei javai
nių (Müsli) rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų
grūdų dribsnių, klasifikuojamus 1904 20 10 subpozicijoje)

18,4

0

2008 99 11

Imbieras, paruoštas arba konservuotas, į kurį pridėta alkoholio, kurio fak
tinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė kaip
11,85 % masės

10

0

2008 99 19

Imbieras, paruoštas arba konservuotas, į kurį pridėta alkoholio, kurio fak
tinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, didesnė kaip
11,85 % masės

16

0

2008 99 21

Vynuogės, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta alkoholio, kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės

25,6 + 3,8 EUR/
100 kg/net

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/155

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

2008 99 23

Vynuogės, paruoštos arba konservuotos, į kurias pridėta alkoholio, kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis ne didesnis kaip 13 % masės (išskyrus tas,
kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės)

25,6

0

2008 99 24

Gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, tamarindai,
anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos,
kertuočiai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio, kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės, o faktinė alkoho
lio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė kaip 11,85 % ma
sės

16

0

2008 99 28

Vaisiai ar kitos augalų valgomosios dalys, paruošti arba konservuoti, į ku
riuos pridėta alkoholio, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 9 % masės, o faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procen
tais, ne didesnė kaip 11,85 % masės (išskyrus konservuotus cukruje, bet
ne sirupe, džemus, vaisių drebučius, marmeladus, vaisių tyres ir pastas,
gautus virimo būdu, ir riešutus, žemės riešutus ir kitas sėklas, ananasus,
citrusinių vaisius, kriaušes, abrikosus, vyšnias, persikus, braškes arba že
muoges, imbierą, vynuoges, pasifloras, gvajavas, mangus, mangostanines
garcinijas, tikrąsias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius, ličius, duon
vaisius, sapodiles, karambolas ir kertuočius)

25,6

0

2008 99 31

Gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, tamarindai,
anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos,
kertuočiai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio, kurių
sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės, o faktinė alkoho
lio koncentracija, išreikšta masės procentais, didesnė kaip 11,85 % masės

16 + 2,6 EUR/
100 kg/net

0

2008 99 34

Vaisiai ar kitos augalų valgomosios dalys, paruošti arba konservuoti, į ku
riuos pridėta alkoholio, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis
kaip 9 % masės, o faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procen
tais, didesnė kaip 11,85 % masės (išskyrus konservuotus cukruje, bet ne
sirupe, džemus, vaisių drebučius, marmeladus, vaisių tyres ir pastas, gau
tus virimo būdu, ir riešutus, žemės riešutus ir kitas sėklas, ananasus, citru
sinių vaisius, kriaušes, abrikosus, vyšnias, persikus, braškes arba žemuo
ges, imbierą, vynuoges, pasifloras, gvajavas, mangus, mangostanines garci
nijas, tikrąsias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius, ličius, duonvai
sius, sapodiles, karambolas ir kertuočius)

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 99 36

Gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, tamarindai,
anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos,
kertuočiai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio, kurių
faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė
kaip 11,85 % masės (išskyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis
didesnis kaip 9 %)

15

0
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2008 99 37

Vaisiai ar kitos augalų valgomosios dalys, paruošti arba konservuoti, į ku
riuos pridėta alkoholio, o faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės
procentais, ne didesnė kaip 11,85 % masės (išskyrus tuos, kurių sudėtyje
esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės, riešutus, žemės riešutus ir
kitas sėklas, ananasus, citrusinių vaisius, kriaušes, abrikosus, vyšnias, persi
kus, braškes arba žemuoges, imbierą, vynuoges, gvajavas, mangus, man
gostanines garcinijas, tikrąsias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius,
ličius, duonvaisius, sapodiles, pasifloras, karambolas ir kertuočius)

24

0

2008 99 38

Gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, tamarindai,
anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos,
kertuočiai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos pridėta alkoholio, kurių
faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, didesnė kaip
11,85 % masės (išskyrus tuos, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis dides
nis kaip 9 %)

16

0

2008 99 40

Vaisiai ar kitos augalų valgomosios dalys, paruošti arba konservuoti, į ku
riuos pridėta alkoholio, o faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės
procentais, didesnė kaip 11,85 % masės (išskyrus tuos, kurių sudėtyje
esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės, riešutus, žemės riešutus ir
kitas sėklas, ananasus, citrusinių vaisius, kriaušes, abrikosus, vyšnias, persi
kus, braškes arba žemuoges, imbierą, vynuoges, gvajavas, mangus, man
gostanines garcinijas, tikrąsias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius,
ličius, duonvaisius, sapodiles, pasifloras, karambolas ir kertuočius)

25,6

0

2008 99 41

Imbieras, paruoštas arba konservuotas, į kurį nepridėta alkoholio, bet pri
dėta cukraus, tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 1 kg

Neapmuitinama

0

2008 99 43

Vynuogės, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta alkoholio, bet
pridėta cukraus, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 1 kg

19,2

0

2008 99 45

Slyvos, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta alkoholio, bet pri
dėta cukraus, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 1 kg

17,6

0

2008 99 46

Pasifloros, gvajavos ir tamarindai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos ne
pridėta alkoholio, bet pridėta cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, ku
rių neto masė didesnė kaip 1 kg

11

0

2008 99 47

Mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, anakardžių obuoliai,
ličiai, duonvaisiai, sapodilės, karambolos ir kertuočiai, paruošti arba kon
servuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio, bet pridėta cukraus, tiesiogiai su
pakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg

11

0
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2008 99 49

Vaisiai ar kitos augalų valgomosios dalys, paruošti arba konservuoti, į ku
riuos nepridėta alkoholio, bet pridėta cukraus, tiesiogiai supakuoti į pa
kuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg (išskyrus konservuotus cukruje,
bet ne sirupe, džemus, vaisių drebučius, marmeladus, vaisių tyres ir pa
stas, gautus virimo būdu, ir riešutus, žemės riešutus ir kitas sėklas, anana
sus, citrusinių vaisius, kriaušes, abrikosus, vyšnias, persikus, braškes arba
žemuoges, imbierą, vynuoges, slyvas, pasifloras, gvajavas, mangus, man
gostanines garcinijas, tikrąsias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius,
ličius, duonvaisius, sapodiles, karambolas ir kertuočius)

17,6

0

2008 99 51

Imbieras, paruoštas arba konservuotas, į kurį nepridėta alkoholio, bet pri
dėta cukraus, tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė
kaip 1 kg

Neapmuitinama

0

2008 99 61

Pasifloros ir gvajavos, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta al
koholio, bet pridėta cukraus, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto
masė ne didesnė kaip 1 kg

13

0

2008 99 62

Mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, tamarindai, anakar
džių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, karambolos ir kertuočiai, pa
ruošti arba konservuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio, bet pridėta cu
kraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip
1 kg (išskyrus mišinius)

13

0

2008 99 67

Vaisiai ar kitos augalų valgomosios dalys, paruošti arba konservuoti, į ku
riuos nepridėta alkoholio, bet pridėta cukraus, tiesiogiai supakuoti į pa
kuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus konservuotus cu
kruje, bet ne sirupe, džemus, vaisių drebučius, marmeladus, vaisių tyres ir
pastas, gautus virimo būdu, ir riešutus, žemės riešutus ir kitas sėklas, ana
nasus, citrusinių vaisius, kriaušes, abrikosus, vyšnias, persikus, braškes
arba žemuoges, imbierą, pasifloras, gvajavas, mangus, mangostanines gar
cinijas, tikrąsias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius, ličius, duonvai
sius, sapodiles, karambolas ir kertuočius)

20,8

0

2008 99 72

Slyvos, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta alkoholio arba cu
kraus, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip
5 kg

15,2

0

2008 99 78

Slyvos, paruoštos arba konservuotos, į kurias nepridėta alkoholio arba cu
kraus, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė mažesnė kaip
5 kg

18,4

0

2008 99 85

Kukurūzai, paruošti arba konservuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio arba
cukraus (išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. Saccharata))

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC1)

2008 99 91

Diaskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kurių sudėtyje
esančio krakmolo kiekis sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, paruošti arba
konservuoti, į kuriuos nepridėta alkoholio arba cukraus (išskyrus sušaldy
tus arba džiovintus)

8,3 + 3,8 EUR/
100 kg/net

0
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2008 99 99

Vaisiai ar kitos augalų valgomosios dalys, paruošti arba konservuoti, į ku
riuos nepridėta alkoholio arba cukraus (išskyrus paruoštus ar konservuo
tus su actu, konservuotus cukruje, bet ne sirupe, džemus, vaisių drebučius,
marmeladus, vaisių tyres ir pastas, gautus virimo būdu, ir riešutus, žemės
riešutus ir kitas sėklas, ananasus, citrusinių vaisius, kriaušes, abrikosus,
vyšnias, persikus, braškes arba žemuoges, slyvas, kukurūzus, diaskorėjas,
batatus ir panašias augalų valgomąsias dalis)

18,4

0

2009 11 11

1

Sušaldytos apelsinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė
kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir ku
rių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje
nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra al
koholio). Pridėtojo cukraus kiekis mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 11 11

2

Sušaldytos apelsinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė
kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir ku
rių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje
nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra al
koholio). Pridėtojo cukraus kiekis ne mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 11 19

Sušaldytos apelsinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė
kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių
sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra
pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoho
lio)

33,6

0

2009 11 91

Sušaldytos apelsinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė
kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir ku
rių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 % masės (išsky
rus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 11 99

Sušaldytos apelsinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė
kaip 67, esant 20°C, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių
arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas,
kurių sudėtyje yra alkoholio, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip
30 % masės)

15,2

0

2009 12 00

Apelsinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20,
esant 20°C, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba ku
rių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių su
dėtyje yra alkoholio, ir sušaldytas)

12,2

0

2009 19 11

1

Apelsinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra
pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cu
kraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir sušal
dytas). Pridėtojo cukraus kiekis mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 19 11

2

Apelsinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra
pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cu
kraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir sušal
dytas). Pridėtojo cukraus kiekis ne mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 19 19

Apelsinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra
pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cu
kraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir sušal
dytas)

33,6

0

2009 19 91

Apelsinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet
ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 %
masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir sušaldytas)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)
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2009 19 98

Apelsinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet
ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar
kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių
(išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio, sušaldytas ir tas, kurių vertė ne
didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis
yra daugiau kaip 30 % masės)

12,2

0

2009 21 00

Greipfrutų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20,
esant 20°C, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba ku
rių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių su
dėtyje yra alkoholio)

12

0

2009 29 11

1

Greipfrutų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67,
esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudė
tyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridė
tojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio).
Pridėtojo cukraus kiekis mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 29 11

2

Greipfrutų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67,
esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudė
tyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridė
tojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio).
Pridėtojo cukraus kiekis ne mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 29 19

Greipfrutų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67,
esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje
yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo
cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

33,6

0

2009 29 91

Greipfrutų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet
ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 %
masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

12 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 29 99

Greipfrutų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet
ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar
kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių
(išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio, kurių vertė ne didesnė kaip
30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau
kaip 30 % masės)

12

0

2009 31 11

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė
ne didesnė kaip 20, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus (išskyrus tas, kurių sudėtyje
yra alkoholio, mišinius, apelsinų sultis ir greipfrutų sultis)

14,4

0

2009 31 19

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė
ne didesnė kaip 20, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už
100 kg (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, kurių sudėtyje
yra alkoholio, mišinius, apelsinų sultis ir greipfrutų sultis)

15,2

0

2009 31 51

Citrinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20,
esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudė
tyje yra pridėtojo cukraus (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

14,4

0

2009 31 59

Citrinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20,
esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg (išskyrus tas,
kurių sudėtyje yra alkoholio arba pridėtojo cukraus)

15,2

0

2009 31 91

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė
ne didesnė kaip 20, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus (išskyrus tas, kurių sudėtyje
yra alkoholio, mišinius, citrinų, apelsinų ir greipfrutų sultis)

14,4

0
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2009 31 99

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė
ne didesnė kaip 20, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už
100 kg (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, kurių sudėtyje
yra alkoholio, mišinius, citrinų, apelsinų ir greipfrutų sultis)

15,2

0

2009 39 11

1

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė
didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg
ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje
nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra al
koholio, mišinius, apelsinų sultis ir greipfrutų sultis). Pridėtojo cukraus
kiekis mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 39 11

2

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė
didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg
ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje
nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra al
koholio, mišinius, apelsinų sultis ir greipfrutų sultis). Pridėtojo cukraus
kiekis ne mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 39 19

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė
didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg
ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje
nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra al
koholio, mišinius, apelsinų sultis ir greipfrutų sultis)

33,6

0

2009 39 31

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė
didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė
kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus (išskyrus
tas, kurių sudėtyje yra alkoholio, mišinius, apelsinų sultis ir greipfrutų su
ltis)

14,4

0

2009 39 39

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė
didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė
kaip 30 EUR už 100 kg (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra pridėtojo cu
kraus, kurių sudėtyje yra alkoholio, mišinius, apelsinų sultis ir greipfrutų
sultis)

15,2

0

2009 39 51

Citrinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne
didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 %
masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

14,4 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 39 55

Citrinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne
didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra ne daugiau kaip
30 % masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

14,4

0

2009 39 59

Citrinų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne
didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už
100 kg (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio arba pridėtojo cukraus)

15,2

0

2009 39 91

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė
didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne di
desnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis
yra daugiau kaip 30 % masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio,
mišinius, citrinų, apelsinų ir greipfrutų sultis)

14,4 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 39 95

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė
didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne di
desnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis
yra ne daugiau kaip 30 % masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoho
lio, mišinius, citrinų, apelsinų ir greipfrutų sultis)

14,4

0
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2009 39 99

Vienos rūšies citrusinių vaisių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė
didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne di
desnė kaip 30 EUR už 100 kg (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra pridėtojo
cukraus, kurių sudėtyje yra alkoholio, mišinius, citrinų, apelsinų ir greip
frutų sultis)

15,2

0

2009 41 10

Ananasų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20,
esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje
yra pridėtojo cukraus (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

15,2

0

2009 41 91

Ananasų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20,
esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudė
tyje yra pridėtojo cukraus (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

15,2

0

2009 41 99

Ananasų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20,
esant 20°C (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus arba alkoho
lio)

16

0

2009 49 11

1

Ananasų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra
pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cu
kraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio). Pridėtojo
cukraus kiekis mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 49 11

2

Ananasų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra
pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cu
kraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio). Pridėtojo
cukraus kiekis ne mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 49 19

Ananasų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra
pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cu
kraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

33,6

0

2009 49 30

Ananasų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet
ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus (išskyrus tas, kurių sudėtyje
yra alkoholio)

15,2

0

2009 49 91

Ananasų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet
ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 %
masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 49 93

Ananasų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet
ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra ne daugiau kaip
30 % masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

15,2

0

2009 49 99

Ananasų sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet
ne didesnė kaip 67, esant 20°C (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra pridėtojo
cukraus arba alkoholio)

16

0

2009 50 10

Pomidorų sultys, kurių sudėtyje esanti sausoji medžiaga sudaro mažiau
kaip 7 % masės, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, nefermentuotos (iš
skyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

16

0

2009 50 90

Pomidorų sultys, kurių sudėtyje esanti sausoji medžiaga sudaro mažiau
kaip 7 % masės, nefermentuotos (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra pridėtojo
cukraus arba alkoholio)

16,8

0
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2009 61 10

Vynuogių sultys, įskaitant vynuogių misą, nefermentuotos, kurių Brikso
vertė ne didesnė kaip 30, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 18 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių
sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudė
tyje yra alkoholio)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

2009 61 90

Vynuogių sultys, įskaitant vynuogių misą, nefermentuotos, kurių Brikso
vertė ne didesnė kaip 30, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 18 EUR
už 100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba
kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių
sudėtyje yra alkoholio)

22,4 + 27 EUR/hl

AV0

2009 69 11

Vynuogių sultys, įskaitant vynuogių misą, nefermentuotos, kurių Brikso
vertė didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 22 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių
sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudė
tyje yra alkoholio)

40 + 121 EUR/hl
+ 20,6 EUR/100 kg/
net

AV0

2009 69 19

Vynuogių sultys, įskaitant vynuogių misą, nefermentuotos, kurių Brikso
vertė didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 22 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių
sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudė
tyje yra alkoholio)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

2009 69 51

Koncentruotos vynuogių sultys, įskaitant vynuogių misą, nefermentuotos,
kurių Brikso vertė didesnė kaip 30, bet ne didesnė kaip 67, esant 20°C,
kurių vertė didesnė kaip 18 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo
cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar
kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

2009 69 59

Vynuogių sultys, įskaitant vynuogių misą, nefermentuotos, kurių Brikso
vertė didesnė kaip 30, bet ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė di
desnė kaip 18 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar
kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių
(išskyrus koncentruotas arba tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

2009 69 71

Koncentruotos vynuogių sultys, įskaitant vynuogių misą, nefermentuotos,
kurių Brikso vertė didesnė kaip 30, bet ne didesnė kaip 67, esant 20°C,
kurių vertė ne didesnė kaip 18 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo
cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 % masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje
yra alkoholio)

22,4 + 131 EUR/hl
+ 20,6 EUR/100 kg/
net

AV0

2009 69 79

Vynuogių sultys, įskaitant vynuogių misą, nefermentuotos, kurių Brikso
vertė didesnė kaip 30, bet ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne
didesnė kaip 18 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis
yra daugiau kaip 30 % masės (išskyrus koncentruotas arba tas, kurių sudė
tyje yra alkoholio)

22,4 + 27 EUR/hl
+ 20,6 EUR/100 kg/
net

AV0

2009 69 90

Vynuogių sultys, įskaitant vynuogių misą, nefermentuotos, kurių Brikso
vertė didesnė kaip 30, bet ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne
didesnė kaip 18 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar
kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių
(išskyrus tas, kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip
30 % masės arba kurių sudėtyje yra alkoholio)

22,4 + 27 EUR/hl

AV0

2009 71 10

Obuolių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20,
esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 18 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje
yra pridėtojo cukraus (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

18

0

2009 71 91

Obuolių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20,
esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 18 EUR už 100 kg ir kurių sudė
tyje yra pridėtojo cukraus (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

18

0

2016 12 24
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2009 71 99

Obuolių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20,
esant 20°C (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus arba alkoho
lio)

18

0

2009 79 11

Obuolių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 22 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra
pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cu
kraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

30 + 18,4 EUR/
100 kg/net

AV0

2009 79 19

Obuolių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė didesnė kaip 22 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra
pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cu
kraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

30

0

2009 79 30

Obuolių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet
ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 18 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus (išskyrus tas, kurių sudėtyje
yra alkoholio)

18

AV0

2009 79 91

Obuolių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet
ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 18 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 %
masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

18 + 19,3 EUR/
100 kg/net

0

2009 79 93

Obuolių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet
ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 18 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra ne daugiau kaip
30 % masės (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

18

0

2009 79 99

Obuolių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet
ne didesnė kaip 67, esant 20°C (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra pridėtojo
cukraus arba alkoholio)

18

0

2009 80 11

1

Kriaušių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 22 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra
pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cu
kraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio). Pridėtojo
cukraus kiekis mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 80 11

2

Kriaušių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 22 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra
pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cu
kraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio). Pridėtojo
cukraus kiekis ne mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 19

Kriaušių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė didesnė kaip 22 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra
pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cu
kraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

33,6

0

2009 80 34

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių sultys, nefermentuotos, į kurias nepridėta alkoholio, kurių sudėtyje yra
pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cu
kraus ar kitų saldiklių, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant 20°C, ku
rių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg

21 + 12,9 EUR/
100 kg/net

0

Vaisių arba daržovių sultys, nefermentuotos, į kurias nepridėta alkoholio,
kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje
nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių, kurių Brikso vertė didesnė kaip
67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg (išskyrus
mišinius ir citrusinių vaisių, pasiflorų,mangų, mangostaninių garcinijų,
tikrųjų papajų, duonvaisių, gvajavų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių,
sapodilių, karambolų, kertuočių, ananasų, pomidorų, vynuogių, obuolių ir
kriaušių sultis). Pridėtojo cukraus kiekis mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 80 35

1
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Vaisių arba daržovių sultys, nefermentuotos, į kurias nepridėta alkoholio,
kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje
nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių, kurių Brikso vertė didesnė kaip
67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg (išskyrus
mišinius ir citrusinių vaisių, pasiflorų,mangų, mangostaninių garcinijų,
tikrųjų papajų, duonvaisių, gvajavų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių,
sapodilių, karambolų, kertuočių, ananasų, pomidorų, vynuogių, obuolių ir
kriaušių sultis). Pridėtojo cukraus kiekis ne mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 36

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių sultys, nefermentuotos, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų
saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių, kurių
Brikso vertė didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip
30 EUR už 100 kg (išskyrus tas, į kurias pridėta alkoholio, ir mišinius)

21

0

2009 80 38

Vaisių arba daržovių sultys, nefermentuotos, kurių sudėtyje yra pridėtojo
cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar
kitų saldiklių, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė
didesnė kaip 30 EUR už 100 kg (išskyrus tas, į kurias pridėta alkoholio,
mišinius ir citrusinių vaisių, gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tik
rųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių,
pasiflorų, karambolų, kertuočių sultis, ananasų sultis, pomidorų sultis, vy
nuogių sultis, įskaitant vynuogių misą, obuolių sultis ir kriaušių sultis)

33,6

0

2009 80 50

Kriaušių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67,
esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 18 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje
yra pridėtojo cukraus (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

19,2

0

2009 80 61

Kriaušių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67,
esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 18 EUR už 100 kg ir kurių sudė
tyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 % masės (išskyrus tas,
kurių sudėtyje yra alkoholio)

19,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 63

Kriaušių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67,
esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 18 EUR už 100 kg ir kurių sudė
tyje pridėtojo cukraus kiekis yra ne daugiau kaip 30 % masės (išskyrus
tas, kurių sudėtyje yra alkoholio)

19,2

0

2009 80 69

Kriaušių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67,
esant 20°C (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus arba alkoho
lio)

20

0

2009 80 71

Vyšnių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67,
esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės ir ku
rių sudėtyje yra pridėtojo cukraus (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra alkoho
lio)

16,8

0

2009 80 73

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės ir kurių su
dėtyje yra pridėtojo cukraus (išskyrus mišinius ir tas, į kurias pridėta alko
holio)

10,5

0

2009 80 35
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2009 80 79

Vaisių arba daržovių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė
kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg, kurių
sudėtyje yra pridėtojo cukraus (išskyrus mišinius arba tas, į kurias pridėta
alkoholio, ir citrusinių vaisių, gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų,
tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodi
lių, pasiflorų, karambolų, kertuočių sultis, ananasų sultis, pomidorų sultis,
vynuogių sultis, įskaitant vynuogių misą, obuolių sultis, kriaušių sultis ir
vyšnių sultis)

16,8

0

2009 80 85

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje pri
dėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 % masės (išskyrus mišinius ir
tas, į kurias pridėta alkoholio)

10,5 + 12,9 EUR/
100 kg/net

0

2009 80 86

Vaisių arba daržovių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė
kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg, kurių
sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 % masės (išskyrus
mišinius arba tas, į kurias pridėta alkoholio, ir citrusinių vaisių, gvajavų,
mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių
obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuočių su
ltis, ananasų sultis, pomidorų sultis, vynuogių sultis, įskaitant vynuogių
misą, obuolių sultis ir kriaušių sultis)

16,8 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 88

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67, esant
20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje pri
dėtojo cukraus kiekis yra ne daugiau kaip 30 % masės (išskyrus mišinius
ir tas, į kurias pridėta alkoholio)

10,5

0

2009 80 89

Vaisių arba daržovių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė
kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg, kurių
sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra ne daugiau kaip 30 % masės (išsky
rus mišinius arba tas, į kurias pridėta alkoholio, ir citrusinių vaisių, gva
javų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakar
džių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuočių
sultis, ananasų sultis, pomidorų sultis, vynuogių sultis, įskaitant vynuogių
misą, obuolių sultis ir kriaušių sultis)

16,8

0

2009 80 95

Stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon rūšies) sultys, nefermen
tuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67, esant 20°C (išskyrus tas,
kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus arba alkoholio)

14

0

2009 80 96

Vyšnių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67,
esant 20°C (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus arba alkoho
lio)

17,6

0
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2009 80 97

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67, esant
20°C (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus arba alkoholio)

11

0

2009 80 99

Vaisių arba daržovių sultys, nefermentuotos, kurių Brikso vertė ne didesnė
kaip 67, esant 20°C (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus
arba alkoholio, mišinius ir citrusinių vaisių, gvajavų, mangų, mangostani
nių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duon
vaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuočių, ananasų, pomidorų, vy
nuogių, įskaitant vynuogių misą, obuolių, kriaušių, vyšnių ir stambiauogių
spanguolių (Vaccinium macrocarpon rūšies) sultis)

17,6

0

2009 90 11

1

Obuolių ir kriaušių sulčių mišiniai, nefermentuoti, kurių Brikso vertė di
desnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 22 EUR už 100 kg
ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje
nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra al
koholio). Pridėtojo cukraus kiekis mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 90 11

2

Obuolių ir kriaušių sulčių mišiniai, nefermentuoti, kurių Brikso vertė di
desnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 22 EUR už 100 kg
ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje
nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra al
koholio). Pridėtojo cukraus kiekis ne mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

Obuolių ir kriaušių sulčių mišiniai, nefermentuoti, kurių Brikso vertė di
desnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 22 EUR už 100 kg ir
kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje
nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra al
koholio)

33,6

0

2009 90 19

2009 90 21

1

Vaisių sulčių, įskaitant vynuogių misą, ir daržovių sulčių mišiniai, nefer
mentuoti, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne
didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar
kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių
(išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir obuolių ir kriaušių sulčių
mišinius). Pridėtojo cukraus kiekis mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 90 21

2

Vaisių sulčių, įskaitant vynuogių misą, ir daržovių sulčių mišiniai, nefer
mentuoti, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne
didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar
kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių
(išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir obuolių ir kriaušių sulčių
mišinius). Pridėtojo cukraus kiekis ne mažesnis nei 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 90 29

Vaisių sulčių, įskaitant vynuogių misą, ir daržovių sulčių mišiniai, nefer
mentuoti, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė di
desnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar
kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių
(išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir obuolių ir kriaušių sulčių
mišinius)

33,6

0

2009 90 31

Obuolių ir kriaušių sulčių mišiniai, nefermentuoti, kurių Brikso vertė ne
didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 18 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 %
masės (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra alkoholio)

20 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)
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2009 90 39

Obuolių ir kriaušių sulčių mišiniai, nefermentuoti, kurių Brikso vertė ne
didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų
saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių (išsky
rus tuos, kurių vertė ne didesnė kaip 18 EUR už 100 kg, kurių sudėtyje
pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 % masės arba kurių sudėtyje
yra alkoholio)

20

0

2009 90 41

Citrusinių vaisių ir ananasų sulčių mišiniai, nefermentuoti, kurių Brikso
vertė ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus (išskyrus tuos, kurių sudė
tyje yra alkoholio)

15,2

0

2009 90 49

Citrusinių vaisių ir ananasų sulčių mišiniai, nefermentuoti, kurių Brikso
vertė ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už
100 kg (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus arba alkoho
lio)

16

0

2009 90 51

Vaisių sulčių, įskaitant vynuogių misą, ir daržovių sulčių mišiniai, nefer
mentuoti, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė di
desnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus (iš
skyrus tuos, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir obuolių ir kriaušių bei citrusi
nių vaisių ir ananasų sulčių mišinius)

16,8

0

2009 90 59

Vaisių sulčių, įskaitant vynuogių misą, ir daržovių sulčių mišiniai, nefer
mentuoti, kurių Brikso vertė didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė di
desnė kaip 30 EUR už 100 kg (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra pridėtojo
cukraus arba alkoholio, ir obuolių ir kriaušių bei citrusinių vaisių ir ana
nasų sulčių mišinius)

17,6

0

2009 90 71

Citrusinių vaisių ir ananasų sulčių mišiniai, nefermentuoti, kurių Brikso
vertė ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 %
masės (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra alkoholio)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 90 73

Citrusinių vaisių ir ananasų sulčių mišiniai, nefermentuoti, kurių Brikso
vertė ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už
100 kg ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis yra ne daugiau kaip
30 % masės (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra alkoholio)

15,2

0

2009 90 79

Citrusinių vaisių ir ananasų sulčių mišiniai, nefermentuoti, kurių Brikso
vertė ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR
už 100 kg (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus arba alko
holio)

16

0

2009 90 92

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių sulčių mišiniai, nefermentuoti, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67,
esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudė
tyje pridėtojo cukraus kiekis yra daugiau kaip 30 % masės (išskyrus tuos,
kurių sudėtyje yra alkoholio)

10,5 + 12,9 EUR/
100 kg/net

0

2009 90 94

Vaisių sulčių, įskaitant vynuogių misą, ir daržovių sulčių mišiniai, nefer
mentuoti, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė
ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg, kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kie
kis yra daugiau kaip 30 % masės (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra alkoho
lio, obuolių ir kriaušių bei citrusinių vaisių ir ananasų sulčių mišinius ir
gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių sulčių mišinius)

16,8 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)
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2009 90 95

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių sulčių mišiniai, nefermentuoti, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67,
esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg ir kurių sudė
tyje pridėtojo cukraus kiekis yra ne daugiau kaip 30 % masės (išskyrus
tuos, kurių sudėtyje yra alkoholio)

10,5

0

2009 90 96

Vaisių sulčių, įskaitant vynuogių misą, ir daržovių sulčių mišiniai, nefer
mentuoti, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė
ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg, kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kie
kis yra ne daugiau kaip 30 % masės (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra al
koholio, obuolių ir kriaušių bei citrusinių vaisių ir ananasų sulčių mišinius
ir gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų,
anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, ker
tuočių sulčių mišinius)

16,8

0

2009 90 97

Gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tikrųjų papajų, tamarindų, ana
kardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų, kertuo
čių sulčių mišiniai, nefermentuoti, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67,
esant 20°C, kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg (išskyrus tuos,
kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus arba alkoholio)

11

0

2009 90 98

Vaisių sulčių, įskaitant vynuogių misą, ir daržovių sulčių mišiniai, nefer
mentuoti, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67, esant 20°C, kurių vertė
ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra pri
dėtojo cukraus arba alkoholio, obuolių ir kriaušių bei citrusinių vaisių ir
ananasų sulčių mišinius ir gvajavų, mangų, mangostaninių garcinijų, tik
rųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių,
pasiflorų, karambolų, kertuočių sulčių mišinius)

17,6

0

2101 11 11

Sauso pavidalo kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, kurių sudėtyje
esančio sausojo produkto, daugiausia sudaryto iš kavos, kiekis yra ne ma
žesnis kaip 95 % masės

9

0

2101 11 19

Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, kurių sudėtyje esančio sausojo
produkto, daugiausia sudaryto iš kavos, kiekis yra mažesnis kaip 95 %
masės (išskyrus sauso pavidalo)

9

0

2101 12 92

Produktai, daugiausia sudaryti iš kavos ekstraktų, esencijų ar koncentratų

11,5

0

2101 12 98

1

Produktai, daugiausia sudaryti iš kavos, kurių sudėtyje esančio cukraus
kiekis mažesnis kaip 70 %

9 + EA

0

2101 12 98

2

Produktai, daugiausia sudaryti iš kavos, kurių sudėtyje esančio cukraus
kiekis ne mažesnis kaip 70 %

9 + EA

AV0-TQ(SP)

2101 20 20

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai

6

0

2101 20 92

Produktai, daugiausia sudaryti iš arbatos arba matės ekstraktų, esencijų ar
koncentratų

6

0
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2101 20 98

1

Produktai, daugiausia sudaryti iš arbatos arba matės, kurių sudėtyje esan
čio cukraus kiekis mažesnis kaip 70 %

6,5 + EA

0

2101 20 98

2

Produktai, daugiausia sudaryti iš arbatos arba matės, kurių sudėtyje esan
čio cukraus kiekis ne mažesnis kaip 70 %

6,5 + EA

AV0-TQ(SP)

11,5

0

5,1 + 12,7 EUR/
100 kg/net

0

14,1

0

10,8 + 22,7 EUR/
100 kg/net

0

10,9

0

2101 30 11

Skrudintos trūkažolės

2101 30 19

Skrudinti kavos pakaitalai (išskyrus trūkažoles)

2101 30 91

Skrudintų trūkažolių ekstraktai, esencijos ir koncentratai

2101 30 99

Kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai (išskyrus trūkažoles)

2102 10 10

Mielių kultūros

2102 10 31

Džiovintos kepimo mielės

12

0

2102 10 39

Kepimo mielės (išskyrus džiovintas)

12

0

2102 10 90

Aktyviosios mielės (išskyrus mielių kultūras ir kepimo mieles)

14,7

0

2102 20 11

Neaktyviosios mielės, tablečių, kubelių arba panašių pavidalų arba tiesio
giai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

8,3

0

2102 20 19

Neaktyviosios mielės (išskyrus tablečių, kubelių arba panašių pavidalų
arba tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip
1 kg)

5,1

0

2102 20 90

Negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus supakuotus kaip medika
mentus ir mieles)

Neapmuitinama

0

2102 30 00

Paruošti kepimo milteliai

6,1

0

2103 10 00

Sojos padažas

7,7

0

2103 20 00

Pomidorų kečupas (ketchup) ir kiti pomidorų padažai

10,2

0

2103 30 10

Garstyčių miltai ir rupiniai (išskyrus paruoštus)

Neapmuitinama

0

2103 30 90

Paruoštos garstyčios, įskaitant paruoštus miltus ir rupinius

9

0

2103 90 10

Aštrus mangų džemas (chutney), skystas

Neapmuitinama

0

2103 90 30

Aromatiniai kartimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio pro
centais nuo 44,2 iki 49,2 % tūrio ir kurių sudėtyje yra nuo 1,5 iki 6 %
masės gencijono, prieskonių ir įvairių sudėtinių dalių, taip pat nuo 4 iki
10 % cukraus, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 0,5 litro

Neapmuitinama

0
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2103 90 90

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai), sumaišyti uždarai ir sumaišyti pa
gardai (išskyrus sojos padažą, pomidorų kečupą (ketchup) ir kitus pomi
dorų padažus, skystą aštrų mangų džemą (chutney) ir aromatinius karti
mus, klasifikuojamus 2103 90 30 subpozicijoje)

7,7

0

2104 10 10

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai), sausi

11,5

0

2104 10 90

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai) (išskyrus sausus)

11,5

0

2104 20 00

Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai, sudaryti iš kruopščiai homo
genizuoto ne mažiau kaip dviejų pagrindinių sudėtinių dalių, pavyzdžiui,
mėsos, žuvies, daržovių arba vaisių mišinio, supakuoti į mažmeninei pre
kybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g

14,1

0

2105 00 10

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos, kurių sudėtyje
nėra pieno riebalų arba kurių sudėtyje šie riebalai sudaro mažiau kaip 3 %
masės

8,6 + 20,2 EUR/
100 kg/net MAX
19,4 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-7

2105 00 91

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be kakavos, kurių sudė
tyje pieno riebalai sudaro ne mažiau kaip 3 % masės, bet mažiau kaip
7 % masės

8 + 38,5 EUR/
100 kg/net MAX
18,1 + 7 EUR/
100 kg/net

AV0-7

2105 00 99

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be kakavos, kurių sudė
tyje pieno riebalai sudaro ne mažiau kaip 7 % masės

7,9 + 54 EUR/
100 kg/net MAX
17,8 + 6,9 EUR/
100 kg/net

AV0-5

2106 10 20

Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos, kurių sudė
tyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo
arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, mažiau
kaip 5 % masės sacharozės arba izogliukozės, mažiau kaip 5 % masės
gliukozės arba krakmolo

12,8

0

2106 10 80

Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos, kurių sudė
tyje yra ne mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, ne mažiau kaip 5 %
masės sacharozės arba izogliukozės, ne mažiau kaip 5 % masės gliukozės
arba krakmolo

EA

0

2106 90 20

Sudėtiniai alkoholiniai preparatai, vartojami gėrimų gamyboje, kurių fak
tinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 0,5 %
tūrio (išskyrus preparatus, daugiausia sudarytus iš kvapiųjų medžiagų)

17,3 MIN 1 EUR/%
vol/hl

0

2106 90 30

Aromatizuoti arba dažyti izogliukozės sirupai

42,7 EUR/100 kg/
net mas

0

2106 90 51

Aromatizuoti arba dažyti laktozės sirupai

14 EUR/100 kg/net

0

2106 90 55

Aromatizuoti arba dažyti gliukozės ir maltodekstrino sirupai

20 EUR/100 kg/net

0
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2106 90 59

Aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai (išskyrus izogliukozės, laktozės, 0,4 EUR/100 kg/1 %
gliukozės ir maltodekstrino sirupus)
masės sacharozės, įs
kaitant kitus cukrus,
išreikštus sacharoze

0

2106 90 92

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje nėra pieno rie
balų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje
yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, mažiau kaip 5 % masės sacha
rozės arba izogliukozės, mažiau kaip 5 % masės gliukozės arba krakmolo

12,8

0

2106 90 98

1

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje yra ne mažiau
kaip 1,5 % masės pieno riebalų, ne mažiau kaip 5 % masės sacharozės
arba izogliukozės, ne mažiau kaip 5 % masės gliukozės arba krakmolo,
kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis mažesnis kaip 70 %

9 + EA

0

2106 90 98

2

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje yra ne mažiau
kaip 1,5 % masės pieno riebalų, ne mažiau kaip 5 % masės sacharozės
arba izogliukozės, ne mažiau kaip 5 % masės gliukozės arba krakmolo,
kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis ne mažesnis kaip 70 %

9 + EA

AV0-TQ(SP)

2201 10 11

Gamtiniai mineraliniai vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų sal
diklių bei aromatinių medžiagų, negazuotieji

Neapmuitinama

0

2201 10 19

Gamtiniai mineraliniai vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų sal
diklių bei aromatinių medžiagų, gazuotieji

Neapmuitinama

0

2201 10 90

Dirbtiniai mineraliniai vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų sal
diklių bei aromatinių medžiagų, įskaitant gazuotuosius vandenis

Neapmuitinama

0

2201 90 00

Paprastas natūralus vanduo, į kurį nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei
aromatinių medžiagų; ledas ir sniegas (išskyrus mineralinius vandenis ir
gazuotuosius vandenis, jūros vandenį, distiliuotą vandenį, vandenį, skirtą
elektros laidumui matuoti arba panašaus švarumo vandenį)

Neapmuitinama

0

2202 10 00

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius, į kuriuos pridėta cu
kraus, saldiklių arba aromatinių medžiagų, tiesiogiai vartojami kaip gėri
mai

9,6

0

2202 90 10

Nealkoholiniai gėrimai, kurių sudėtyje nėra pieno, pieno produktų arba
riebalų, gautų iš šių produktų (išskyrus vandenį, vaisių arba daržovių su
ltis)

9,6

0

2202 90 91

Nealkoholiniai gėrimai, kurių sudėtyje riebalai, gauti iš pieno arba pieno
produktų, sudaro mažiau kaip 0,2 % masės

6,4 + 13,7 EUR/
100 kg/net

0

2202 90 95

Nealkoholiniai gėrimai, kurių sudėtyje riebalai, gauti iš pieno arba pieno
produktų, sudaro ne mažiau kaip 0,2 %, bet mažiau kaip 2 % masės

5,5 + 12,1 EUR/
100 kg/net

0

2202 90 99

Nealkoholiniai gėrimai, kurių sudėtyje riebalai, gauti iš pieno arba pieno
produktų, sudaro ne mažiau kaip 2 % masės

5,4 + 21,2 EUR/
100 kg/net

0

2203 00 01

Salyklinis alus buteliuose, kurių talpa ne didesnė kaip 10 litrų

Neapmuitinama

0
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2203 00 09

Salyklinis alus induose, kurių talpa ne didesnė kaip 10 litrų (išskyrus bute
lius)

Neapmuitinama

0

2203 00 10

Salyklinis alus induose, kurių talpa didesnė kaip 10 litrų

Neapmuitinama

0

2204 10 11

Šampanas (champagne), kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, ne mažesnė kaip 8,5 % tūrio

32 EUR/hl

0

2204 10 19

Putojantis vynas iš šviežių vynuogių, kurio faktinė alkoholio koncentra
cija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 8,5 % tūrio (išskyrus šam
paną (champagne))

32 EUR/hl

0

2204 10 91

Asti spumante, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio pro
centais, mažesnė kaip 8,5 % tūrio

32 EUR/hl

0

2204 10 99

Putojantis vynas iš šviežių vynuogių, kurio faktinė alkoholio koncentra
cija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 8,5 % tūrio (išskyrus Asti spu
mante)

32 EUR/hl

0

2204 21 10

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus, išpilstytas į bute
lius su „grybo pavidalo“ kamščiais, pritvirtintais raiščiais arba apkaustais,
kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai; kitu pavidalu pateikiami vynai, kurių
perteklinis slėgis, atsiradęs dėl ištirpusio anglies dioksido, 20 °C tempera
tūroje yra ne mažesnis kaip 1 baras, tačiau mažesnis kaip 3 barai, in
duose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai (išskyrus putojantį vyną)

32 EUR/hl

0

2204 21 11

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Alsace regione, induose, kurių talpa ne
didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir pu
siau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 12

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Bordeaux regione, induose, kurių talpa ne
didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir pu
siau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 13

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Burgundy regione, induose, kurių talpa
ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir
pusiau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 17

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Val de Loire regione, induose, kurių talpa
ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir
pusiau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 18

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Mosel-Saar-Ruwer regione, induose, kurių
talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį
vyną ir pusiau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 19

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Pfalz regione, induose, kurių talpa ne di
desnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir pusiau
putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 22

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Rheinhessen regione, induose, kurių talpa
ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir
pusiau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 23

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Tokaj regione (pvz., Aszu, Szamorodni,
Máslás, Fordítás), induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių fak
tinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip
13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir pusiau putojantį vyną)

14,8 EUR/hl

0
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2204 21 24

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Lazio (Latium) regione, induose, kurių
talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį
vyną ir pusiau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 26

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Toscana (Tuscany) regione, induose, kurių
talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį
vyną ir pusiau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 27

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Trentino, Alto Adige ir Friuli regionuose,
induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išsky
rus putojantį vyną ir pusiau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 28

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Veneto regione, induose, kurių talpa ne
didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir pu
siau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 32

Vinho verde kategorijos rūšiniai baltieji vynai, induose, kurių talpa ne di
desnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir pusiau
putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 34

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Penedés regione, induose, kurių talpa ne
didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir pu
siau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 36

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Rioja regione, induose, kurių talpa ne di
desnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir pusiau
putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 37

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Valencia regione, induose, kurių talpa ne
didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir pu
siau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 38

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti konkrečiuose regionuose, induose, kurių
talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus pagamintus
Alsace, Bordeaux, Burgundy, Val de Loire, Mosel-Saar-Ruwer, Pfalz, Rheinhessen,
Tokaj, Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, vinho verde, Penedés,
Rioja, Valencia regionuose, putojantį vyną ir pusiau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 42

Rūšiniai vynai, pagaminti Bordeaux regione, induose, kurių talpa ne di
desnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau
putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 43

Rūšiniai vynai, pagaminti Burgundy regione, induose, kurių talpa ne di
desnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau
putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 44

Rūšiniai vynai, pagaminti Beaujolais regione, induose, kurių talpa ne di
desnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau
putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0
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2204 21 46

Rūšiniai vynai, pagaminti Côtes-du-Rhône regione, induose, kurių talpa ne
didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau
putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 47

Rūšiniai vynai, pagaminti Languedoc-Roussillon regione, induose, kurių
talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį
vyną, pusiau putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 48

Rūšiniai vynai, pagaminti Val de Loire regione, induose, kurių talpa ne di
desnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau
putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 62

Rūšiniai vynai, pagaminti Piemonte (Piedmont) regione, induose, kurių talpa
ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pu
siau putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 66

Rūšiniai vynai, pagaminti Toscana (Tuscany) regione, induose, kurių talpa
ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pu
siau putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 67

Rūšiniai vynai, pagaminti Trentino ir Alto Adige regionuose, induose, kurių
talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį
vyną, pusiau putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 68

Rūšiniai vynai, pagaminti Veneto regione, induose, kurių talpa ne didesnė
kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio pro
centais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau puto
jantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 69

Rūšiniai vynai, pagaminti Dao, Bairrada ir Douro regionuose, induose, ku
rių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį
vyną, pusiau putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 71

Rūšiniai vynai, pagaminti Navarra regione, induose, kurių talpa ne didesnė
kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio pro
centais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau puto
jantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 74

Rūšiniai vynai, pagaminti Penedés regione, induose, kurių talpa ne didesnė
kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio pro
centais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau puto
jantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 76

Rūšiniai vynai, pagaminti Rioja regione, induose, kurių talpa ne didesnė
kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio pro
centais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau puto
jantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 77

Rūšiniai vynai, pagaminti Valdepeñas regione, induose, kurių talpa ne di
desnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau
putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0
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2204 21 78

Rūšiniai vynai, pagaminti konkrečiuose regionuose, induose, kurių talpa
ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus pagamintus Bor
deaux, Burgundy, Beaujolais, Côtes-du-Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de
Loire, Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, Dao, Bairrada, Douro,
Navarra, Penedés, Rioja, Valdepeñas regionuose, putojantį vyną, pusiau puto
jantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 79

Baltasis vynas iš šviežių vynuogių, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2
litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais,
ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau putojantį
vyną ir rūšinius vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 80

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintą vyną, ir vynuogių misą,
kurios fermentacijai neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio,
induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurio faktinė alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išsky
rus putojantį vyną, pusiau putojantį vyną, rūšinius vynus, pagamintus
konkrečiuose regionuose, ir paprastą baltąjį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 81

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Tokaj regione (pvz., Aszu, Szamorodni,
Máslás, Fordítás), induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių fak
tinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 13 %,
bet ne didesnė kaip 15 % tūrio

15,8 EUR/hl

0

2204 21 82

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti konkrečiuose regionuose, induose, kurių
talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 15 % tū
rio (išskyrus pagamintus Tokaj regione, putojantį vyną ir pusiau putojantį
vyną)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 83

Rūšiniai vynai, pagaminti konkrečiuose regionuose, induose, kurių talpa
ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
tūrio procentais, didesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 15 % tūrio (išsky
rus putojantį vyną, pusiau putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 84

Baltasis vynas iš šviežių vynuogių, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2
litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais,
didesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 15 % tūrio (išskyrus putojantį
vyną, pusiau putojantį vyną ir rūšinius vynus, pagamintus konkrečiuose
regionuose)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 85

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintą vyną, ir vynuogių misą,
kurios fermentacijai neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio,
induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurio faktinė alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 13 %, bet ne didesnė
kaip 15 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau putojantį vyną, rūšinius
vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose, ir paprastą baltąjį vyną)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 87

Marsala induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai ir kurio faktinė alko
holio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 15 %, bet ne
didesnė kaip 18 % tūrio

18,6 EUR/hl

0

2204 21 88

Samos ir Muscat de Lemnos induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai ir
kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė
kaip 15 %, bet ne didesnė kaip 18 % tūrio

18,6 EUR/hl

0

2204 21 89

Port induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai ir kurio faktinė alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 15 %, bet ne didesnė
kaip 18 % tūrio

14,8 EUR/hl

0

2204 21 91

Madeira ir Setubal muscatel induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai ir
kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė
kaip 15 %, bet ne didesnė kaip 18 % tūrio

14,8 EUR/hl

0

L 356/176

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

2204 21 92

Sherry induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai ir kurio faktinė alkoho
lio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 15 %, bet ne di
desnė kaip 18 % tūrio

13,1 EUR/hl

0

2204 21 94

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintą vyną, induose, kurių talpa
ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
tūrio procentais, didesnė kaip 15 %, bet ne didesnė kaip 18 % tūrio (išsky
rus putojantį vyną, pusiau putojantį vyną bei Marsala, Samos, Muskat de
Limnos, Port, Madeira, Setubal muscatel ir Sherry)

18,6 EUR/hl

0

2204 21 95

Port induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai ir kurio faktinė alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 18 %, bet ne didesnė
kaip 22 % tūrio

15,8 EUR/hl

0

2204 21 96

Madeira, Sherry ir Setubal muscatel induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 li
trai ir kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, di
desnė kaip 18 %, bet ne didesnė kaip 22 % tūrio

15,8 EUR/hl

0

2204 21 98

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintą vyną, induose, kurių talpa
ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
tūrio procentais, didesnė kaip 18 %, bet ne didesnė kaip 22 % tūrio (išsky
rus Port, Madeira, Sherry ir Setubal muscatel)

20,9 EUR/hl

0

2204 21 99

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintą vyną, induose, kurių talpa
ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
tūrio procentais, didesnė kaip 22 % tūrio

1,75 EUR/% vol/hl

0

2204 29 10

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus, išpilstytas į bute
lius su „grybo pavidalo“ kamščiais, pritvirtintais raiščiais arba apkaustais,
kurių talpa didesnė kaip 2 litrai; kitu pavidalu pateikiami vynai, kurių per
teklinis slėgis, atsiradęs dėl ištirpusio anglies dioksido, 20 °C temperatū
roje yra ne mažesnis kaip 1 baras, tačiau mažesnis kaip 3 barai,induose,
kurių talpa didesnė kaip 2 litrai (išskyrus putojantį vyną ir pusiau puto
jantį vyną)

32 EUR/hl

0

2204 29 11

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Tokaj regione (pvz., Aszu, Szamorodni,
Máslás, Fordítás), induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė
alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 %
tūrio (išskyrus putojantį vyną ir pusiau putojantį vyną)

13,1 EUR/hl

0

2204 29 12

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Bordeaux regione, induose, kurių talpa di
desnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir pusiau
putojantį vyną)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 13

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Burgundy regione, induose, kurių talpa
didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir pu
siau putojantį vyną)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 17

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Val de Loire regione, induose, kurių talpa
didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir pu
siau putojantį vyną)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 18

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti konkrečiuose regionuose, induose, kurių
talpa didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikš
ta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus pagamintus Tokaj,
Bordeaux, Burgundy, Val de Loire regionuose, putojantį vyną ir pusiau puto
jantį vyną)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 42

Rūšiniai vynai, pagaminti Bordeaux regione, induose, kurių talpa didesnė
kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio pro
centais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau puto
jantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

9,9 EUR/hl

0
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2204 29 43

Rūšiniai vynai, pagaminti Burgundy regione, induose, kurių talpa didesnė
kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio pro
centais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau puto
jantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 44

Rūšiniai vynai, pagaminti Beaujolais regione, induose, kurių talpa didesnė
kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio pro
centais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau puto
jantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 46

Rūšiniai vynai, pagaminti Côtes-du-Rhône regione, induose, kurių talpa di
desnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau
putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 47

Rūšiniai vynai, pagaminti Languedoc-Roussillon regione, induose, kurių
talpa didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikš
ta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną,
pusiau putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 48

Rūšiniai vynai, pagaminti Val de Loire regione, induose, kurių talpa didesnė
kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio pro
centais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau puto
jantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 58

Rūšiniai vynai, pagaminti konkrečiuose regionuose, induose, kurių talpa
didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus pagamintus Bordeaux,
Burgundy, Beaujolais, Côtes-du-Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire re
gionuose, putojantį vyną, pusiau putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 62

Baltasis vynas, pagamintas Sicilia (Sicily) regione, induose, kurių talpa di
desnė kaip 2 litrai, ir kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau
putojantį vyną ir rūšinius vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 64

Baltasis vynas, pagamintas Veneto regione, induose, kurių talpa didesnė
kaip 2 litrai, ir kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio pro
centais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau puto
jantį vyną ir rūšinius vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 65

Baltasis vynas iš šviežių vynuogių, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 li
trai, ir kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne
didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau putojantį vyną,
rūšinius vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose ir pagamintus Sicilia
(Sicily) ir Veneto regionuose)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 71

Vynai, pagaminti Puglia (Apuglia) regione, induose, kurių talpa didesnė
kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio pro
centais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau puto
jantį vyną, rūšinius vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose, ir pa
prastą baltąjį vyną)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 72

Vynai, pagaminti Sicilia (Sicily) regione, induose, kurių talpa didesnė kaip
2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais,
ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau putojantį
vyną, rūšinius vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose, ir paprastą
baltąjį vyną)

9,9 EUR/hl

0
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2204 29 75

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintą vyną, ir vynuogių misą,
kurios fermentacijai neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio,
induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai, ir kurio faktinė alkoholio kon
centracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio (išskyrus
putojantį vyną, pusiau putojantį vyną, vynus, pagamintus Puglia (Apuglia)
ir Sicilia (Sicily) regionuose, rūšinius vynus, pagamintus konkrečiuose re
gionuose, ir paprastą baltąjį vyną)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 77

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti Tokaj regione (pvz., Aszu, Szamorodni,
Máslás, Fordítás), induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė
alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 13 %, bet
ne didesnė kaip 15 % tūrio

14,2 EUR/hl

0

2204 29 78

Rūšiniai baltieji vynai, pagaminti konkrečiuose regionuose, induose, kurių
talpa didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikš
ta tūrio procentais, didesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 15 % tūrio (iš
skyrus pagamintus Tokaj regione, putojantį vyną ir pusiau putojantį vyną)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 82

Rūšiniai vynai, pagaminti konkrečiuose regionuose, induose, kurių talpa
didesnė kaip 2 litrai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, didesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 15 % tūrio (išsky
rus putojantį vyną, pusiau putojantį vyną ir paprastą baltąjį vyną)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 83

Baltasis vynas iš šviežių vynuogių, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 li
trai, ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, di
desnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 15 % tūrio (išskyrus rūšinius vynus,
pagamintus konkrečiuose regionuose)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 84

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintą vyną, ir vynuogių misą,
kurios fermentacijai neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio,
induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai, ir kurio faktinė alkoholio kon
centracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 13 %, bet ne didesnė
kaip 15 % tūrio (išskyrus putojantį vyną, pusiau putojantį vyną, rūšinius
vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose, ir paprastą baltąjį vyną)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 87

Marsala induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai ir kurio faktinė alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 15 %, bet ne didesnė
kaip 18 % tūrio

15,4 EUR/hl

0

2204 29 88

Samos ir Muscat de Lemnos induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai ir ku
rio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip
15 %, bet ne didesnė kaip 18 % tūrio

15,4 EUR/hl

0

2204 29 89

Port induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai ir kurio faktinė alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 15 %, bet ne didesnė
kaip 18 % tūrio

12,1 EUR/hl

0

2204 29 91

Madeira ir Setubal muscatel induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai ir ku
rio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip
15 %, bet ne didesnė kaip 18 % tūrio

12,1 EUR/hl

0

2204 29 92

Sherry induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai ir kurio faktinė alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 15 %, bet ne didesnė
kaip 18 % tūrio

12,1 EUR/hl

0

2204 29 94

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintą vyną, induose, kurių talpa
didesnė kaip 2 litrai, ir kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, didesnė kaip 15 %, bet ne didesnė kaip 18 % tūrio (išsky
rus putojantį vyną, pusiau putojantį vyną, rūšinius vynus, pagamintus
konkrečiuose regionuose, paprastą baltąjį vyną bei Marsala, Samos, Muskat
de Limnos, Port, Madeira, Setubal muscatel ir Sherry)

15,4 EUR/hl

0

2204 29 95

Port induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai ir kurio faktinė alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 18 %, bet ne didesnė
kaip 22 % tūrio

13,1 EUR/hl

0
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2204 29 96

Madeira, Sherry ir Setubal muscatel induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai
ir kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė
kaip 18 %, bet ne didesnė kaip 22 % tūrio

13,1 EUR/hl

0

2204 29 98

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintą vyną, induose, kurių talpa
didesnė kaip 2 litrai, ir kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, didesnė kaip 18 %, bet ne didesnė kaip 22 % tūrio (išsky
rus Port, Madeira, Sherry ir Setubal muscatel)

20,9 EUR/hl

0

2204 29 99

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintą vyną, induose, kurių talpa
didesnė kaip 2 litrai, ir kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, didesnė kaip 22 % tūrio

1,75 EUR/% vol/hl

0

2204 30 10

Vynuogių misa, kurios fermentacija sustabdyta kitu būdu, nepridedant al
koholio, ir kurios faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procen
tais, didesnė kaip 1 % tūrio (išskyrus vynuogių misą, kurios fermentacija
sustabdyta pridedant alkoholio)

32

0

2204 30 92

Vynuogių misa, nefermentuota, koncentruota kaip apibrėžta 22 skirsnio
papildomojoje pastaboje Nr. 7, kurios tankis 20°C temperatūroje ne dides
nis kaip 1,33 g/cm3, o faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio pro
centais, didesnė kaip 0,5 %, bet ne didesnė kaip 1 % tūrio (išskyrus vy
nuogių misą, kurios fermentacija sustabdyta pridedant alkoholio)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

2204 30 94

Vynuogių misa, nefermentuota, nekoncentruota, kurios tankis 20°C tem
peratūroje ne didesnis kaip 1,33 g/cm3, o faktinė alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 0,5 %, bet ne didesnė kaip 1 % %
tūrio (išskyrus vynuogių misą, kurios fermentacija sustabdyta pridedant
alkoholio)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

2204 30 96

Vynuogių misa, nefermentuota, koncentruota kaip apibrėžta 22 skirsnio
papildomojoje pastaboje Nr. 7, kurios tankis 20°C temperatūroje didesnis
kaip 1,33 g/cm3, o faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procen
tais, didesnė kaip 0,5 %, bet ne didesnė kaip 1 % tūrio (išskyrus vynuogių
misą, kurios fermentacija sustabdyta pridedant alkoholio)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

2204 30 98

Vynuogių misa, nefermentuota, nekoncentruota, kurios tankis 20°C tem
peratūroje didesnis kaip 1,33 g/cm3, o faktinė alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 1 %, bet didesnė kaip 0,5 % tū
rio (išskyrus vynuogių misą, kurios fermentacija sustabdyta pridedant al
koholio)

I priedo 2 priedėlio
A skirsnis

0+EP

2205 10 10

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aro
matinėmis medžiagomis, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ku
rių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė
kaip 18 % tūrio

10,9 EUR/hl

0

2205 10 90

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aro
matinėmis medžiagomis, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ku
rių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip
18 % tūrio

0,9 EUR/% vol/hl
+ 6,4 EUR/hl

0

2205 90 10

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aro
matinėmis medžiagomis, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai, kurių
faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip
18 % tūrio

9 EUR/hl

0

2205 90 90

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aro
matinėmis medžiagomis, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai, kurių
faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip
18 % tūrio

0,9 EUR/% vol/hl

0

2206 00 10

Piquette, pagamintas iš vynuogių išspaudų

1,3 EUR/% vol/hl
MIN 7,2 EUR/hl

0
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2206 00 31

Sidras ir kriaušių sidras, putojantys

19,2 EUR/hl

0

2206 00 39

Midus ir kiti fermentuoti gėrimai bei fermentuotų gėrimų mišiniai ir fer
mentuotų gėrimų mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, putojantys, nenu
rodyti kitoje vietoje

19,2 EUR/hl

0

2206 00 51

Sidras ir kriaušių sidras, neputojantys, induose, kurių talpa ne didesnė
kaip 2 litrai

7,7 EUR/hl

0

2206 00 59

Midus ir kiti fermentuoti gėrimai bei fermentuotų gėrimų mišiniai ir fer
mentuotų gėrimų mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, neputojantys, in
duose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, nenurodyti kitoje vietoje (išsky
rus vyną iš šviežių vynuogių, vynuogių misą, vermutą ir kitus vynus iš
šviežių vynuogių, aromatizuotus augalais arba aromatinėmis medžiago
mis, piquette, sidrą ir kriaušių sidrą)

7,7 EUR/hl

0

2206 00 81

Sidras ir kriaušių sidras, neputojantys, induose, kurių talpa didesnė kaip 2
litrai

5,76 EUR/hl

0

2206 00 89

Midus ir kiti fermentuoti gėrimai bei fermentuotų gėrimų mišiniai ir fer
mentuotų gėrimų mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, neputojantys, in
duose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
vyną iš šviežių vynuogių, vynuogių misą, vermutą ir kitus vynus iš šviežių
vynuogių, aromatizuotus augalais arba aromatinėmis medžiagomis, pi
quette, sidrą ir kriaušių sidrą)

5,76 EUR/hl

0

2207 10 00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio

19,2 EUR/hl

0

2207 20 00

Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

10,2 EUR/hl

0

2208 20 12

Konjakas (cognac), ne didesnės kaip 2 litrų talpos induose

Neapmuitinama

0

2208 20 14

Armagnac, ne didesnės kaip 2 litrų talpos induose

Neapmuitinama

0

2208 20 26

Grappa, ne didesnės kaip 2 litrų talpos induose

Neapmuitinama

0

2208 20 27

Brandy de Jerez, ne didesnės kaip 2 litrų talpos induose

Neapmuitinama

0

2208 20 29

Spiritai, pagaminti distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas,
ne didesnės kaip 2 litrų talpos induose (išskyrus konjaką (cognac), Armag
nac, Grappa ir Brandy de Jerez)

Neapmuitinama

0

2208 20 40

Žaliavinis distiliatas, ne didesnės kaip 2 litrų talpos induose

Neapmuitinama

0

2208 20 62

Konjakas (cognac), didesnės kaip 2 litrų talpos induose

Neapmuitinama

0

2208 20 64

Armagnac, didesnės kaip 2 litrų talpos induose

Neapmuitinama

0

2208 20 86

Grappa, didesnės kaip 2 litrų talpos induose

Neapmuitinama

0

2208 20 87

Brandy de Jerez, didesnės kaip 2 litrų talpos induose

Neapmuitinama

0
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2208 20 89

Spiritai, pagaminti distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas,
didesnės kaip 2 litrų talpos induose (išskyrus žaliavinį distiliatą, konjaką
(cognac), Armagnac, Grappa ir Brandy de Jerez)

Neapmuitinama

0

2208 30 11

Viskis Bourbon, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 30 19

Viskis Bourbon, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 30 32

Salyklo škotiškas viskis (Scotch whisky), induose, kurių talpa ne didesnė
kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 30 38

Salyklo škotiškas viskis (Scotch whisky), induose, kurių talpa didesnė kaip 2
litrai

Neapmuitinama

0

2208 30 52

Sumaišytas škotiškas viskis (Scotch whisky), induose, kurių talpa ne didesnė
kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 30 58

Sumaišytas škotiškas viskis (Scotch whisky), induose, kurių talpa didesnė
kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 30 72

Škotiškas viskis (Scotch whisky), induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 li
trai (išskyrus salyklo viskį ir sumaišytą viskį)

Neapmuitinama

0

2208 30 78

Škotiškas viskis (Scotch whisky), induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai
(išskyrus salyklo viskį ir sumaišytą viskį)

Neapmuitinama

0

2208 30 82

Viskis, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai (išskyrus Bourbon viskį
ir škotišką viskį (Scotch whisky))

Neapmuitinama

0

2208 30 88

Viskis, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai (išskyrus Bourbon viskį ir
škotišką viskį (Scotch whisky))

Neapmuitinama

0

2208 40 11

Romai, kurių sudėtyje esančių lakiųjų medžiagų (išskyrus etilo ir metilo
alkoholius) kiekis hektolitre gryno alkoholio ne mažesnis kaip 225 g (leis
tina 10 % paklaida), induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

0,6 EUR/% vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

3

2208 40 31

Romai ir kiti spiritai, gauti distiliuojant fermentuotus cukranendrių pro
duktus, kurių vertė, apskaičiuota gryno alkoholio litrui, didesnė kaip
7,9 EUR už litrą, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai (išskyrus ro
mus, kurių sudėtyje esančių lakiųjų medžiagų (išskyrus etilo ir metilo al
koholius) kiekis hektolitre gryno alkoholio ne mažesnis kaip 225 g (leis
tina 10 % paklaida))

Neapmuitinama

0

2208 40 39

Romai ir kiti spiritai, gauti distiliuojant fermentuotus cukranendrių pro
duktus, kurių vertė, apskaičiuota gryno alkoholio litrui, ne didesnė kaip
7,9 EUR už litrą, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai (išskyrus ro
mus, kurių sudėtyje esančių lakiųjų medžiagų (išskyrus etilo ir metilo al
koholius) kiekis hektolitre gryno alkoholio ne mažesnis kaip 225 g (leis
tina 10 % paklaida))

0,6 EUR/% vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

3

2208 40 51

Romai, kurių sudėtyje esančių lakiųjų medžiagų (išskyrus etilo ir metilo
alkoholius) kiekis hektolitre gryno alkoholio ne mažesnis kaip 225 g (leis
tina 10 % paklaida), induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai

0,6 EUR/% vol/hl

TQ(RM)
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2208 40 91

Romai ir kiti spiritai, gauti distiliuojant fermentuotus cukranendrių pro
duktus, kurių vertė, apskaičiuota gryno alkoholio litrui, didesnė kaip
2 EUR už litrą, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai (išskyrus romus,
kurių sudėtyje esančių lakiųjų medžiagų (išskyrus etilo ir metilo alkoho
lius) kiekis hektolitre gryno alkoholio ne mažesnis kaip 225 g (leistina
10 % paklaida))

Neapmuitinama

0

2208 40 99

Romai ir kiti spiritai, gauti distiliuojant fermentuotus cukranendrių pro
duktus, kurių vertė, apskaičiuota gryno alkoholio litrui, ne didesnė kaip
2 EUR už litrą, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai (išskyrus romus,
kurių sudėtyje esančių lakiųjų medžiagų (išskyrus etilo ir metilo alkoho
lius) kiekis hektolitre gryno alkoholio ne mažesnis kaip 225 g (leistina
10 % paklaida))

0,6 EUR/% vol/hl

TQ(RM)

2208 50 11

Džinai, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 50 19

Džinai, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 50 91

Geneva, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 50 99

Geneva, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 60 11

Degtinės, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne di
desnė kaip 45,4 % tūrio, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 60 19

Degtinės, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne di
desnė kaip 45,4 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 60 91

Degtinės, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė
kaip 45,4 % tūrio, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 60 99

Degtinės, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė
kaip 45,4 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 70 10

Likeriai ir kordialai, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 70 90

Likeriai ir kordialai, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 90 11

Arakai (arrack), induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 90 19

Arakai (arrack), induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 90 33

Slyvų, kriaušių arba vyšnių spiritai, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2
litrai

Neapmuitinama

0

2208 90 38

Slyvų, kriaušių arba vyšnių spiritai, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 li
trai

Neapmuitinama

0

2208 90 41

Ouzo, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 90 45

Kalvadosai, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0
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2208 90 48

Spiritai, distiliuoti iš vaisių, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai
(išskyrus slyvų, kriaušių arba vyšnių spiritus ir kalvadosus)

Neapmuitinama

0

2208 90 52

Kornai, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 90 54

Tequila, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 90 56

Spiritai, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai (išskyrus spiritus, dis
tiliuotus iš vynuogių vyno arba vynuogių išspaudų, viskius, romus ir kitus
spiritus, gautus distiliuojant fermentuotus cukranendrių produktus, dži
nus, geneva, arakus (arrack), degtines, likerius ir kordialus, ouzo, spiritus,
distiliuotus iš vaisių, kornus ir tequila)

Neapmuitinama

0

2208 90 69

Spiritiniai gėrimai, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai (išskyrus
ouzo, spiritus, likerius ir kordialus)

Neapmuitinama

0

2208 90 71

Spiritai, distiliuoti iš vaisių, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai (iš
skyrus spiritus, distiliuotus iš vynuogių vyno arba vynuogių išspaudų,
slyvų, kriaušių ar vyšnių)

Neapmuitinama

0

2208 90 75

Tequila, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai

Neapmuitinama

0

2208 90 77

Spiritai, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai (išskyrus spiritus, gautus
distiliuojant iš vynuogių vyno arba vynuogių išspaudų, viskius, romus ir
kitus spiritus, gautus distiliuojant fermentuotus cukranendrių produktus,
džinus, geneva, arakus (arrack), degtines, likerius ir kordialus, ouzo, spiritus,
distiliuotus iš vaisių, ir tequila)

Neapmuitinama

0

2208 90 78

Spiritiniai gėrimai, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai (išskyrus spi
ritus, likerius, kordialus ir ouzo)

Neapmuitinama

0

2208 90 91

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa ne didesnė
kaip 2 litrai

1 EUR/ % vol/hl
+ 6,4 EUR/hl

0

2208 90 99

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tū
rio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė
kaip 2 litrai

1 EUR/ % vol/hl

0

2209 00 11

Vyno actas, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

6,4 EUR/hl

0

2209 00 19

Vyno actas, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai

4,8 EUR/hl

0

2209 00 91

Actas ir acto pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties, induose, kurių talpa ne
didesnė kaip 2 litrai (išskyrus vyno actą)

5,12 EUR/hl

0

2209 00 99

Actas ir acto pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties, induose, kurių talpa di
desnė kaip 2 litrai (išskyrus vyno actą)

3,84 EUR/hl

0

2301 10 00

Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų, netinkami
vartoti žmonių maistui; taukų likučiai

Neapmuitinama

0

2301 20 00

Miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų
vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui

Neapmuitinama

0
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2302 10 10

Kukurūzų sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito apdorojimo
liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos, kurių sudėtyje esančio krak
molo kiekis ne didesnis kaip 35 % masės

44 EUR/t

0

2302 10 90

Kukurūzų sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito apdorojimo
liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos, kurių sudėtyje esančio krak
molo kiekis didesnis kaip 35 % masės

89 EUR/t

0

2302 30 10

Kviečių sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito apdorojimo lie
kanos, granuliuotos arba negranuliuotos, kurių sudėtyje esančio krakmolo
kiekis ne didesnis kaip 28 % masės, o išsisijojusių pro sietą, kurio akučių
dydis 0,2 mm, dalelių kiekis ne didesnis kaip 10 % masės arba kurių išsisi
jojusiose pro sietą dalelėse pelenai sudaro ne mažiau kaip 1,5 % sausojo
produkto masės

44 EUR/t

0

2302 30 90

Kviečių sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito apdorojimo lie
kanos, granuliuotos arba negranuliuotos (išskyrus tas, kurių sudėtyje esan
čio krakmolo kiekis ne didesnis kaip 28 % masės, o išsisijojusių pro sietą,
kurio akučių dydis 0,2 mm, dalelių kiekis ne didesnis kaip 10 % masės
arba, jei dalelių kiekis didesnis kaip 10 % masės, išsisijojusiose pro sietą
dalelėse pelenai sudaro ne mažiau kaip 1,5 % sausojo produkto masės)

89 EUR/t

0

2302 40 02

Ryžių sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito apdorojimo lieka
nos, granuliuotos arba negranuliuotos, kurių sudėtyje esančio krakmolo
kiekis ne didesnis kaip 35 % masės

44 EUR/t

0

2302 40 08

Ryžių sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito apdorojimo lieka
nos, granuliuotos arba negranuliuotos, kurių sudėtyje esančio krakmolo
kiekis didesnis kaip 35 % masės

89 EUR/t

0

2302 40 10

Javų sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito apdorojimo lieka
nos, granuliuotos arba negranuliuotos, kurių sudėtyje esančio krakmolo
kiekis ne didesnis kaip 28 % masės, o išsisijojusių pro sietą, kurio akučių
dydis 0,2 mm, dalelių kiekis ne didesnis kaip 10 % masės arba, jei dalelių
kiekis didesnis kaip 10 % masės, išsisijojusiose pro sietą dalelėse pelenai
sudaro ne mažiau kaip 1,5 % sausojo produkto masės (išskyrus kukurūzų,
ryžių arba kviečių sėlenas, išsijas ir kitas liekanas)

44 EUR/t

0

2302 40 90

Javų sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito apdorojimo lieka
nos, granuliuotos arba negranuliuotos (išskyrus kukurūzų, ryžių arba kvie
čių ir tas, kurių sudėtyje esančio krakmolo kiekis ne didesnis kaip 28 %
masės, o išsisijojusių pro sietą, kurio akučių dydis 0,2 mm, dalelių kiekis
ne didesnis kaip 10 % masės arba, jei dalelių kiekis didesnis kaip 10 %
masės, išsisijojusiose pro sietą dalelėse pelenai sudaro ne mažiau kaip
1,5 % sausojo produkto masės)

89 EUR/t

0

2302 50 00

Ankštinių augalų sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito apdo
rojimo liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos

5,1

0

2303 10 11

Kukurūzų krakmolo gamybos liekanos, kurių sudėtyje baltymai sudaro
daugiau kaip 40 % sausojo produkto masės (išskyrus koncentruotus mir
kymo skysčius)

320 EUR/t

0

2303 10 19

Kukurūzų krakmolo gamybos liekanos, kurių sudėtyje baltymai sudaro ne
daugiau kaip 40 % sausojo produkto masės (išskyrus koncentruotus mir
kymo skysčius)

Neapmuitinama

0
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2303 10 90

Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos, įskaitant koncentruotus
mirkymo skysčius (išskyrus kukurūzų krakmolo liekanas)

Neapmuitinama

0

2303 20 10

Cukrinių runkelių becukrė masė

Neapmuitinama

0

2303 20 90

Cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos (išskyrus cukri
nių runkelių becukrę masę)

Neapmuitinama

0

2303 30 00

Žlaugtai arba kitos alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekos

Neapmuitinama

0

2304 00 00

Išspaudos ir kitos kietos sojos pupelių aliejaus ekstrakcijos liekanos, mal
tos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

Neapmuitinama

0

2305 00 00

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų (arachių) aliejaus ekstrakcijos lieka
nos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

Neapmuitinama

0

2306 10 00

Išspaudos ir kitos kietos medvilnės sėklų aliejaus ekstrakcijos liekanos,
maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

Neapmuitinama

0

2306 20 00

Išspaudos ir kitos kietos linų sėmenų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos
arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

Neapmuitinama

0

2306 30 00

Išspaudos ir kitos kietos saulėgrąžų sėklų aliejaus ekstrakcijos liekanos,
maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

Neapmuitinama

0

2306 41 00

Išspaudos ir kitos kietos mažai eruko rūgšties turinčių rapsų arba rapsukų
sėklų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos
arba negranuliuotos (iš kurių gaunamas nelakus aliejus, kurio sudėtyje
esančios eruko rūgšties kiekis mažesnis kaip 2 % masės, ir kietoji sudeda
moji dalis, kurios sudėtyje esantys gliukozinolatai sudaro mažiau kaip 30
mikromolių grame)

Neapmuitinama

0

2306 49 00

Išspaudos ir kitos kietos daug eruko rūgšties turinčių rapsų arba rapsukų
sėklų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos
arba negranuliuotos (iš kurių gaunamas nelakus aliejus, kurio sudėtyje
esančios eruko rūgšties kiekis ne mažesnis kaip 2 % masės, ir kietoji sude
damoji dalis, kurios sudėtyje esantys gliukozinolatai sudaro ne mažiau
kaip 30 mikromolių grame)

Neapmuitinama

0

2306 50 00

Išspaudos ir kitos kietos kokosų ar kopros aliejaus ekstrakcijos liekanos,
maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

Neapmuitinama

0

2306 60 00

Išspaudos ir kitos kietos palmių riešutų arba palmių branduolių aliejaus
ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranu
liuotos

Neapmuitinama

0

2306 90 05

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba augalinio aliejaus ekstrakci
jos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos, iš
kukurūzų gemalų

Neapmuitinama

0

2306 90 11

Išspaudos ir kitos kietos alyvuogių aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos
arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos, kurių sudėtyje yra ne
daugiau kaip 3 % masės alyvuogių aliejaus

Neapmuitinama

0
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2306 90 19

Išspaudos ir kitos kietos alyvuogių aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos
arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos, kurių sudėtyje yra dau
giau kaip 3 % masės alyvuogių aliejaus

48 EUR/t

0

2306 90 90

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba aliejų ekstrakcijos liekanos,
maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos (išskyrus iš med
vilnės sėklų, linų sėmenų, saulėgrąžų sėklų, rapsų arba rapsukų sėklų, ko
kosų ar kopros, palmių riešutų arba palmių branduolių, kukurūzų gemalų
bei alyvuogių, sojos pupelių ir žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanas)

Neapmuitinama

0

2307 00 11

Vyno nuosėdos, kurių visuminė alkoholio koncentracija, išreikšta masės
procentais, ne didesnė kaip 7,9 % masės, o sausojo produkto kiekis ne
mažesnis kaip 25 % masės

Neapmuitinama

0

2307 00 19

Vyno nuosėdos (išskyrus tas, kurių visuminė alkoholio koncentracija, 1,62 EUR/kg/tot, alc,
išreikšta masės procentais, ne didesnė kaip 7,9 % masės, o sausojo pro
dukto kiekis ne mažesnis kaip 25 % masės)

0

2307 00 90

Vyno akmuo

Neapmuitinama

0

2308 00 11

Vynuogių išspaudos, naudojamos gyvūnų pašarams, granuliuotos arba ne
granuliuotos, kurių visuminė alkoholio koncentracija, išreikšta masės pro
centais, ne didesnė kaip 4,3 % masės, o sausojo produkto kiekis ne dides
nis kaip 40 % masės

Neapmuitinama

0

2308 00 19

Vynuogių išspaudos, naudojamos gyvūnų pašarams, granuliuotos arba ne
granuliuotos (išskyrus vynuogių išspaudas, kurių visuminė alkoholio kon
centracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė kaip 4,3 % masės, o sau
sojo produkto kiekis ne didesnis kaip 40 % masės)

1,62 EUR/kg/tot, alc,

0

2308 00 40

Gilės ir kaštonai bei obuolių arba kitų vaisių išspaudos, naudojamos gy
vūnų pašarams, granuliuotos arba negranuliuotos (išskyrus vynuogių iš
spaudas)

Neapmuitinama

0

2308 00 90

Kukurūzų kotai, kukurūzų lapai, vaisių žievelės ir kitos augalinės medžia
gos, atliekos, liekanos ir šalutiniai produktai, naudojami gyvūnų pašarams,
granuliuoti arba negranuliuoti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus giles ir
kaštonus bei obuolių arba kitų vaisių išspaudas)

1,6

0

2309 10 11

Šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kurio sudėtyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino
arba maltodekstrino sirupo, bet nėra krakmolo arba pieno produktų arba
kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 10 % masės krakmolo ir mažiau kaip
10 % masės pieno produktų

Neapmuitinama

0

2309 10 13

Šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kurio sudėtyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino
arba maltodekstrino sirupo, bet nėra krakmolo arba kurio sudėtyje yra ne
daugiau kaip 10 % masės krakmolo ir ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau
kaip 50 % masės pieno produktų

498 EUR/t

0

2309 10 15

Šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kurio sudėtyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino
arba maltodekstrino sirupo, bet nėra krakmolo arba kurio sudėtyje yra ne
daugiau kaip 10 % masės krakmolo ir ne mažiau kaip 50 %, bet mažiau
kaip 75 % masės pieno produktų

730 EUR/t

0
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2309 10 19

Šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kurio sudėtyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino
arba maltodekstrino sirupo, bet nėra krakmolo arba kurio sudėtyje yra ne
daugiau kaip 10 % masės krakmolo ir ne mažiau kaip 75 % masės pieno
produktų

948 EUR/t

0

2309 10 31

Šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kurio sudėtyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino
arba maltodekstrino sirupo ir kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet
ne daugiau kaip 30 % masės krakmolo ir kurio sudėtyje nėra pieno pro
duktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

Neapmuitinama

0

2309 10 33

Šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kurio sudėtyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino
arba maltodekstrino sirupo ir kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet
ne daugiau kaip 30 % masės krakmolo ir ne mažiau kaip 10 %, bet ma
žiau kaip 50 % masės pieno produktų

530 EUR/t

0

2309 10 39

Šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kurio sudėtyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino
arba maltodekstrino sirupo ir kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet
ne daugiau kaip 30 % masės krakmolo ir ne mažiau kaip 50 % masės
pieno produktų

888 EUR/t

0

2309 10 51

Šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kurio sudėtyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino
arba maltodekstrino sirupo ir kurio sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės
krakmolo ir kurio sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip
10 % masės

102 EUR/t

0

2309 10 53

Šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kurio sudėtyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino
arba maltodekstrino sirupo ir kurio sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės
krakmolo ir ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno
produktų

577 EUR/t

0

2309 10 59

Šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kurio sudėtyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino
arba maltodekstrino sirupo ir kurio sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės
krakmolo ir ne mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

730 EUR/t

0

2309 10 70

Šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kurio sudėtyje nėra krakmolo, gliukozės, maltodekstrino arba mal
todekstrino sirupo, bet yra pieno produktų

948 EUR/t

0

2309 10 90

Šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kurio sudėtyje nėra krakmolo, gliukozės, maltodekstrino arba mal
todekstrino sirupo ir pieno produktų

9,6

0

2309 90 10

Tirpus žuvų arba jūros žinduolių maistas, skirtas žemės ūkyje pagamin
tiems pašarams papildyti

3,8

0

2309 90 20

Kukurūzų krakmolo gamybos liekanos, nurodytos 23 skirsnio 5 papildo
mojoje pastaboje, naudojamos gyvūnų pašarams (išskyrus šunų arba kačių
maistą, supakuotą į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes)

Neapmuitinama

0
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2309 90 31

Produktai, įskaitant premiksus, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudė
tyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino
sirupo, bet kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip
10 % ir mažiau kaip 10 % masės pieno produktų (išskyrus šunų arba ka
čių maistą, supakuotą į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes)

23 EUR/t

0

2309 90 33

Produktai, įskaitant premiksus, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudė
tyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino
sirupo, bet kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip
10 % ir ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno pro
duktų (išskyrus šunų arba kačių maistą, supakuotą į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes)

498 EUR/t

0

2309 90 35

Produktai, įskaitant premiksus, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudė
tyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino
sirupo, bet kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip
10 % ir ne mažiau kaip 50 %, bet mažiau kaip 75 % masės pieno pro
duktų (išskyrus šunų arba kačių maistą, supakuotą į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes)

730 EUR/t

0

2309 90 39

Produktai, įskaitant premiksus, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudė
tyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino
sirupo, bet kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip
10 % ir ne mažiau kaip 75 % masės pieno produktų (išskyrus šunų arba
kačių maistą, supakuotą į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes)

948 EUR/t

0

2309 90 41

Produktai, įskaitant premiksus, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudė
tyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino
sirupo ir kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 %
masės krakmolo ir kurio sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau
kaip 10 % masės (išskyrus šunų arba kačių maistą, supakuotą į mažmeni
nei prekybai skirtas pakuotes)

55 EUR/t

0

2309 90 43

Produktai, įskaitant premiksus, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudė
tyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino
sirupo ir kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 %
masės krakmolo ir ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės
pieno produktų (išskyrus šunų arba kačių maistą, supakuotą į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes)

530 EUR/t

0

2309 90 49

Produktai, įskaitant premiksus, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudė
tyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino
sirupo ir kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 %
masės krakmolo ir ne mažiau kaip 50 % masės pieno produktų (išskyrus
šunų arba kačių maistą, supakuotą į mažmeninei prekybai skirtas pakuo
tes)

888 EUR/t

0

2309 90 51

Produktai, įskaitant premiksus, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudė
tyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino
sirupo ir kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės krakmolo ir kurio
sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės (išsky
rus šunų arba kačių maistą, supakuotą į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes)

102 EUR/t

0
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2309 90 53

Produktai, įskaitant premiksus, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudė
tyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino
sirupo ir kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės krakmolo ir ne ma
žiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų (išskyrus
šunų arba kačių maistą, supakuotą į mažmeninei prekybai skirtas pakuo
tes)

577 EUR/t

0

2309 90 59

Produktai, įskaitant premiksus, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudė
tyje yra gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino
sirupo ir kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės krakmolo ir ne ma
žiau kaip 50 % masės pieno produktų (išskyrus šunų arba kačių maistą,
supakuotą į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes)

730 EUR/t

0

2309 90 70

Produktai, įskaitant premiksus, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudė
tyje nėra krakmolo, gliukozės, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo,
bet yra pieno produktų (išskyrus šunų arba kačių maistą, supakuotą į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes)

948 EUR/t

0

2309 90 91

Cukrinių runkelių becukrė masė su melasos priedais, naudojama gyvū
nams šerti

12

0

2309 90 95

Produktai, naudojami gyvūnams šerti, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip
49 % masės cholino chlorido, daugiausia sudaryti iš organinių arba neor
ganinių medžiagų (išskyrus premiksus)

9,6

0

2309 90 99

Produktai, naudojami gyvūnams šerti, kurių sudėtyje nėra krakmolo, gliu
kozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino, maltodekstrino sirupo ir pieno
produktų (išskyrus šunų arba kačių maistą, supakuotą į mažmeninei pre
kybai skirtas pakuotes, tirpų žuvų arba jūros žinduolių maistą, kukurūzų
krakmolo gamybos liekanas, nurodytas 23 skirsnio 5 papildomojoje pa
staboje, cukrinių runkelių becukrę masę su melasos priedais, produktus,
kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 49 % masės cholino chlorido, daugiau
sia sudarytus iš organinių arba neorganinių medžiagų, ir premiksus)

9,6

0

2401 10 10

Dūmuose vytintas (flue-cured) Virginia tabakas, iš kurio lapų nepašalintos
vidurinės gyslos

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 10 20

Šviesoje ore vytintas (light air-cured) Burley tabakas, įskaitant Burley tabako
hibridus, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 10 30

Šviesoje ore vytintas (light air-cured) Maryland tabakas, iš kurio lapų nepa
šalintos vidurinės gyslos

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 10 41

Virš liepsnos vytintas (fire-cured) Kentucky tabakas, iš kurio lapų nepašalin
tos vidurinės gyslos

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0
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2401 10 49

Virš liepsnos vytintas (fire-cured) tabakas, iš kurio lapų nepašalintos viduri
nės gyslos (išskyrus Kentucky tabaką)

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 10 50

Šviesoje ore vytintas (light air-cured) tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vi
durinės gyslos (išskyrus Burley ir Maryland tabaką)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 10 60

Saulėje vytintas (sun-cured) Oriental tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vi
durinės gyslos

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 10 70

Tamsoje ore vytintas (dark air-cured) tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vi
durinės gyslos

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 10 80

Dūmuose vytintas (flue-cured) tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės
gyslos (išskyrus Virginia tabaką)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 10 90

Tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos (išskyrus dūmuose vy
tintą (flue-cured), šviesoje ore vytintą (light air-cured), tamsoje ore vytintą
(dark air-cured) ir saulėje vytintą (sun-cured) Oriental tabaką)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 10

Dūmuose vytintas (flue-cured) Virginia tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba
visiškai pašalintos vidurinės gyslos, kitaip neperdirbtas

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 20 20

Šviesoje ore vytintas (light air-cured) Burley tabakas, įskaitant Burley tabako
hibridus, iš kurio lapų iš dalies arba visiškai pašalintos vidurinės gyslos,
kitaip neperdirbtas

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 20 30

Šviesoje ore vytintas (light air-cured) Maryland tabakas, iš kurio lapų iš da
lies arba visiškai pašalintos vidurinės gyslos, kitaip neperdirbtas

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 20 41

Virš liepsnos vytintas (fire-cured) Kentucky tabakas, iš kurio lapų iš dalies
arba visiškai pašalintos vidurinės gyslos, kitaip neperdirbtas

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 20 49

Virš liepsnos vytintas (fire-cured) tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba visiš
kai pašalintos vidurinės gyslos, kitaip neperdirbtas (išskyrus Kentucky ta
baką)

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0
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2401 20 50

Šviesoje ore vytintas (light air-cured) tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba
visiškai pašalintos vidurinės gyslos, kitaip neperdirbtas (išskyrus Burley ir
Maryland tabaką))

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 60

Saulėje vytintas (sun-cured) Oriental tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba vi
siškai pašalintos vidurinės gyslos, kitaip neperdirbtas

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 70

Tamsoje ore vytintas (dark air-cured) tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba vi
siškai pašalintos vidurinės gyslos, kitaip neperdirbtas

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 80

Dūmuose vytintas (flue-cured) tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba visiškai
pašalintos vidurinės gyslos, kitaip neperdirbtas (išskyrus Virginia tabaką)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 90

Tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba visiškai pašalintos vidurinės gyslos, ki
taip neperdirbtas (išskyrus dūmuose vytintą (flue-cured), šviesoje ore vy
tintą (light air-cured), tamsoje ore vytintą (dark air-cured) ir saulėje vytintą
(sun-cured) Oriental tabaką)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 30 00

Tabako liekanos

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2402 10 00

Cigarai, cigarai su apipjaustytais galais ir cigarilės, kurių sudėtyje yra ta
bako

26

0

2402 20 10

Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako su gvazdikėlių priedais

10

0

2402 20 90

Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako (išskyrus su gvazdikėlių priedais)

57,6

0

2402 90 00

Cigarai, cigarai su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės, kurių sudėtyje
yra tik tabako pakaitalai

57,6

0

2403 10 10

Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet
koks jų kiekis, tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė kaip 500 g

74,9

0

2403 10 90

Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet
koks jų kiekis, tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė didesnė
kaip 500 g

74,9

0

2403 91 00

„Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas iš susmulkintų tabako
lapų, tabako atliekos arba tabako dulkės

16,6

0
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2403 99 10

Kramtomasis arba uostomasis tabakas

41,6

0

2403 99 90

Perdirbtas tabakas ir tabako pakaitalai bei tabako milteliai, tabako ekstra
ktai ir esencijos (išskyrus kramtomąjį tabaką, uostomąjį tabaką, cigarus, ci
garus su apipjaustytais galais, cigariles ir cigaretes, rūkomąjį tabaką, kurio
sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis, „homogeni
zuotą“ arba „regeneruotą“ tabaką, nikotiną, ekstrahuotą iš tabako augalų,
ir insekticidus, pagamintus iš tabako ekstraktų ir esencijų)

16,6

0

2501 00 10

Jūros vanduo ir druskos tirpalai

Neapmuitinama

0

2501 00 31

Druska, skirta cheminiams virsmams (Na atskyrimui nuo Cl) gaminant ki
tus produktus

Neapmuitinama

0

2501 00 51

Druska, denatūruota arba skirta vartoti pramonėje, įskaitant rafinavimą
(išskyrus skirtą cheminiams virsmams arba konservavimui arba žmonėms
ar gyvūnams vartoti skirtų maisto produktų gamybai)

1,7 EUR/1 000 kg/
net

0

2501 00 91

Druska, tinkama vartoti žmonėms

2,6 EUR/1 000 kg/
net

0

2501 00 99

Druska ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba
su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be
jų (išskyrus valgomąją druską, druską, skirtą cheminiams virsmams (Na
atskyrimui nuo Cl), denatūruotą druską arba skirtą vartoti pramonėje)

2,6 EUR/1 000 kg/
net

0

2502 00 00

Nedegti geležies piritai

Neapmuitinama

0

2503 00 10

Neapdorota arba nerafinuotoji siera (išskyrus sublimacinę sierą, nusodina
mąją sierą ir koloidinę sierą)

Neapmuitinama

0

2503 00 90

Visų rūšių siera (išskyrus neapdorotą ar nerafinuotąją sierą, sublimacinę
sierą, nusodinamąją sierą ir koloidinę sierą)

1,7

0

2504 10 00

Gamtinis grafitas, turintis miltelių arba žvynelių pavidalą

Neapmuitinama

0

2504 90 00

Gamtinis grafitas (išskyrus turintį miltelių arba žvynelių pavidalą)

Neapmuitinama

0

2505 10 00

Silikatiniai smėliai ir kvarciniai smėliai, dažyti arba nedažyti

Neapmuitinama

0

2505 90 00

Gamtiniai visų rūšių smėliai, dažyti arba nedažyti (išskyrus silikatinius
smėlius, kvarcinius smėlius, smėlius, kuriuose yra aukso ir platinos, cirko
nio, rutilo ir ilmenito smėlius, monacito smėlius bei gudroninius arba bi
tumo smėlius)

Neapmuitinama

0

2506 10 00

Kvarcas (išskyrus kvarcinius smėlius)

Neapmuitinama

0

2506 20 00

Kvarcitas, tik suskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius arba
kvadratinius blokus arba plokštes

Neapmuitinama

0
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2507 00 20

Kaolinas

Neapmuitinama

0

2507 00 80

Kaolininiai moliai (išskyrus kaoliną)

Neapmuitinama

0

2508 10 00

Bentonitas

Neapmuitinama

0

2508 30 00

Ugniai atsparus molis (išskyrus kaoliną ir kitus kaolininius molius bei ke
ramzitą)

Neapmuitinama

0

2508 40 00

Moliai (išskyrus ugniai atsparų molį, kaoliną ir kitus kaolininius molius
keramzitą)

Neapmuitinama

0

2508 50 00

Andalūzitas, kianitas ir silimanitas

Neapmuitinama

0

2508 60 00

Mulitas

Neapmuitinama

0

2508 70 00

Šamotas arba dinasas

Neapmuitinama

0

2509 00 00

Kreida

Neapmuitinama

0

2510 10 00

Gamtiniai kalcio fosfatai ir gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai, gamtinė ir
fosfatinė kreida, nemalti

Neapmuitinama

0

2510 20 00

Gamtiniai kalcio fosfatai ir gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai, gamtinė ir
fosfatinė kreida, malti

Neapmuitinama

0

2511 10 00

Gamtinis bario sulfatas (baritai)

Neapmuitinama

0

2511 20 00

Gamtinis bario karbonatas (viteritas), degtas arba nedegtas (išskyrus bario
oksidą)

Neapmuitinama

0

2512 00 00

Silicinės infuzorinės žemės, pavyzdžiui, kizelgūras, trepelis ir diatomitas,
ir panašios silicinės žemės, degtos arba nedegtos, kurių savitasis sunkis ne
didesnis kaip 1

Neapmuitinama

0

2513 10 00

Pemza

Neapmuitinama

0

2513 20 00

Švitras, gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kiti gamtiniai abrazyvai,
termiškai apdoroti arba neapdoroti

Neapmuitinama

0

2514 00 00

Skalūnai, grubiai aplyginti ar neaplyginti arba tik suskaldyti pjaunant arba
kitu būdu į stačiakampius arba kvadratinius blokus arba plokštes skalūnų
milteliai ir skalūnų liekanos

Neapmuitinama

0

2515 11 00

Marmuras ir travertinas, neapdoroti arba grubiai aplyginti

Neapmuitinama

0

2515 12 20

Marmuras ir travertinas, tiktai suskaldyti pjaunant ar kitu būdu į stačia
kampes arba kvadratines plokštes ne didesnio kaip 4 cm storio

Neapmuitinama

0
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2515 12 50

Marmuras ir travertinas, tiktai suskaldyti pjaunant ar kitu būdu į stačia
kampius arba kvadratinius blokus arba plokštes didesnio kaip 4 cm, bet
ne didesnio kaip 25 cm storio

Neapmuitinama

0

2515 12 90

Marmuras ir travertinas, tiktai suskaldyti pjaunant ar kitu būdu į stačia
kampius arba kvadratinius blokus arba plokštes didesnio kaip 25 cm sto
rio

Neapmuitinama

0

2515 20 00

Ekausinas ir kiti kalkakmeniai, skirti paminklams ar statybai, kurių savita
sis sunkis ne mažesnis kaip 2,5, ir alebastras, grubiai aplyginti ar neaply
ginti, arba tik suskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius arba
kvadratinius blokus arba plokštes (išskyrus granulių, trupinių ir miltelių
pavidalo, marmurą ir travertiną)

Neapmuitinama

0

2516 11 00

Granitas, neapdorotas ar grubiai aplygintas (išskyrus tašytus akmenis, ap
vadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindinio plokštes)

Neapmuitinama

0

2516 12 10

Granitas, tiktai suskaldytas pjaunant ar kitu būdu į stačiakampius arba
kvadratinius blokus arba plokštes ne didesnio kaip 25 cm storio (išskyrus
tašytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindinio
plokštes)

Neapmuitinama

0

2516 12 90

Granitas, tiktai suskaldytas pjaunant ar kitu būdu į stačiakampius arba
kvadratinius blokus arba plokštes didesnio kaip 25 cm storio (išskyrus ta
šytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindinio
plokštes)

Neapmuitinama

0

2516 20 00

Smiltainis, grubiai aplygintas ar neaplygintas arba tik suskaldytas pjaunant
ar kitu būdu į stačiakampius arba kvadratinius blokus arba plokštes (išsky
rus tašytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindi
nio plokštes)

Neapmuitinama

0

2516 90 00

Porfyras, bazaltas ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, grubiai
aplyginti arba neaplyginti arba suskaldyti pjaunant ar kitu būdu į stačia
kampius arba kvadratinius blokus arba plokštes (išskyrus granulių, trupi
nių ar miltelių pavidalo, tašytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir ša
ligatvio arba grindinio plokštes, skirtus paminklams ar statybai, kurių sa
vitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5, ir smiltainį)

Neapmuitinama

0

2517 10 10

Gargždas ir žvyras, naudojami kaip betono užpildas, kelio skalda, geležin
kelių arba kitas balastas, žvirgždas ir titnagas, termiškai apdoroti arba ne
apdoroti

Neapmuitinama

0

2517 10 20

Dolomitas ir klinitinis fliusas, skaldyti arba grūsti, naudojami kaip betono
užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas balastas

Neapmuitinama

0

2517 10 80

Skalda arba skaldyti akmenys, naudojami kaip betono užpildas, kelio
skalda, geležinkelių arba kitas balastas, termiškai apdoroti arba neapdoroti
(išskyrus gargždą, žvyrą, žvirgždą ir titnagą, skaldytą arba grūstą dolomitą
ir klintinį fliusą)

Neapmuitinama

0

2517 20 00

Makadamas iš šlako, nuodegų arba panašių pramonės atliekų, kurių sudė
tyje yra arba nėra gargždo, žvyro, žvirgždo ir titnago, naudojamas kaip
betono užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas balastas

Neapmuitinama

0
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2517 30 00

Dervotas makadamas

Neapmuitinama

0

2517 41 00

Marmuro granulės, trupiniai ir milteliai, termiškai apdoroti arba neapdo
roti

Neapmuitinama

0

2517 49 00

Travertino, ekausino, alebastro, bazalto, granito, smiltainio, porfyro, sie
nito, lavos, gneiso, trachito ir kitų uolienų, klasifikuojamų 2515 ir 2516
pozicijose, granulės, trupiniai ir milteliai, termiškai apdoroti arba neapdo
roti (išskyrus marmurą)

Neapmuitinama

0

2518 10 00

Neapdorotas dolomitas, nedegtas ar nesukepintas, įskaitant grubiai aply
gintą ar neaplygintą arba tik suskaldytą pjaunant arba kitu būdu į stačia
kampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes dolomitą (išskyrus
skaldytą arba grūstą dolomitą, naudojamą kaip betono užpildas, kelio
skalda, geležinkelių arba kitas balastas)

Neapmuitinama

0

2518 20 00

Degtas ar sukepintas dolomitas (išskyrus skaldytą arba grūstą dolomitą,
naudojamą kaip betono užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas ba
lastas)

Neapmuitinama

0

2518 30 00

Plūktas dolomito mišinys

Neapmuitinama

0

2519 10 00

Gamtinis magnio karbonatas (magnezitas)

Neapmuitinama

0

2519 90 10

Magnio oksidas, grynas arba negrynas (išskyrus degtą gamtinį magnio kar
bonatą (magnezitą))

1,7

0

2519 90 30

Perdegta (sukepinta) magnezija, su nedideliais kiekiais kitų oksidų, pridėtų
prieš sukepinimą, arba be jų

Neapmuitinama

0

2519 90 90

Lydyta magnezija

Neapmuitinama

0

2520 10 00

Gipsas; anhidritas

Neapmuitinama

0

2520 20 10

Statybiniai gipsiniai tinkai, sudaryti iš degto gipso arba kalcio sulfato, da
žyti ar nedažyti, su nedideliais kiekiais greitiklių arba lėtiklių ar be jų

Neapmuitinama

0

2520 20 90

Gipsiniai tinkai, sudaryti iš degto gipso arba kalcio sulfato, dažyti ar neda
žyti, su nedideliais kiekiais greitiklių arba lėtiklių ar be jų (išskyrus statybi
nius)

Neapmuitinama

0

2521 00 00

Klintinis fliusas; klintys ir kiti kalkakmeniai, naudojami kalkių arba ce
mento gamyboje

Neapmuitinama

0

2522 10 00

Negesintos kalkės

1,7

0

2522 20 00

Gesintos kalkės

1,7

0

2522 30 00

Hidraulinės kalkės (išskyrus gryną kalcio oksidą ir kalcio hidroksidą)

1,7

0
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2523 10 00

Cementų klinkeriai

1,7

0

2523 21 00

Baltasis portlandcementis, dirbtiniu būdu nudažytas arba nenudažytas

1,7

0

2523 29 00

Portlandcementis (išskyrus baltąjį, dirbtiniu būdu nudažytą arba nenuda
žytą)

1,7

0

2523 30 00

Aliuminatinis cementas

1,7

0

2523 90 10

Aukštakrosnių cementas

1,7

0

2523 90 80

Cementas, dažytas arba nedažytas (išskyrus portlandcementį, aliuminatinį
cementą ir aukštakrosnių cementą)

1,7

0

2524 10 00

Asbestas, krokidolitas (išskyrus produktus pagamintus iš krokodilito)

Neapmuitinama

0

2524 90 00

Asbestas (išskyrus krokodilitą ir produktus pagamintus iš asbesto)

Neapmuitinama

0

2525 10 00

Neapdorotas žėrutis ir žėrutis, suskaldytas lakštais ar žvyneliais

Neapmuitinama

0

2525 20 00

Žėručio milteliai

Neapmuitinama

0

2525 30 00

Žėručio atliekos

Neapmuitinama

0

2526 10 00

Gamtinis steatitas, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas
pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius ar kvadratinius blokus arba
plokštes, ir talkas, nesusmulkinti ir nesumalti į miltelius

Neapmuitinama

0

2526 20 00

Gamtinis steatitas ir talkas, susmulkinti arba sumalti į miltelius

Neapmuitinama

0

2528 10 00

Gamtiniai natrio boratai ir jų koncentratai, degti ar nedegti (išskyrus nat
rio boratus, išskirtus iš gamtinių sūrymų)

Neapmuitinama

0

2528 90 00

Gamtiniai boratai ir jų koncentratai, degti ar nedegti, ir gamtinės boro
rūgštys, kurių sudėtyje H3BO3 sudaro ne daugiau kaip 85 % sauso pro
dukto masės (išskyrus natrio boratus ir jų koncentratus bei boratus, išskir
tus iš gamtinių sūrymų)

Neapmuitinama

0

2529 10 00

Putnagas (lauko špatas)

Neapmuitinama

0

2529 21 00

Fluoritas, kurio sudėtyje kalcio fluoridas sudaro ne daugiau kaip 97 %
masės

Neapmuitinama

0

2529 22 00

Fluoritas, kurio sudėtyje kalcio fluoridas sudaro daugiau kaip 97 % masės

Neapmuitinama

0

2529 30 00

Leucitas, nefelinas ir nefelininis sienitas

Neapmuitinama

0

2530 10 10

Perlitas, nepūstasis

Neapmuitinama

0
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2530 10 90

Vermikulitas ir chloritai, nepūstieji

Neapmuitinama

0

2530 20 00

Kizeritas ir epsomitas (gamtiniai magnio sulfatai)

Neapmuitinama

0

2530 90 20

Sepiolitas (jūros puta), gamtinis arba perdirbtas

Neapmuitinama

0

2530 90 98

Arseno sulfidas, alūnitas, pucolanai ir kitos mineralinės medžiagos, nenu
rodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

2601 11 00

Neaglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies pi
ritus)

Neapmuitinama

0

2601 12 00

Aglomeruotos geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piri
tus)

Neapmuitinama

0

2601 20 00

Degti geležies piritai

Neapmuitinama

0

2602 00 00

Mangano rūdos ir koncentratai, įskaitant geležingas mangano rūdas ir
koncentratus, kuriuose manganas sudaro ne mažiau kaip 20 % sauso pro
dukto masės

Neapmuitinama

0

2603 00 00

Vario rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2604 00 00

Nikelio rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2605 00 00

Kobalto rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2606 00 00

Aliuminio rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2607 00 00

Švino rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2608 00 00

Cinko rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2609 00 00

Alavo rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2610 00 00

Chromo rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2611 00 00

Volframo rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2612 10 10

Urano rūdos ir uranitas, kuriuose uranas sudaro daugiau kaip 5 % masės
(Euratomas)

Neapmuitinama

0

2612 10 90

Urano rūdos ir koncentratai (išskyrus urano rūdas ir uranitą, kuriuose ura
nas sudaro daugiau kaip 5 % masės)

Neapmuitinama

0

2612 20 10

Monacitas; urano torianitas ir kitos torio rūdos, kuriuose toris sudaro dau
giau kaip 20 % masės (Euratomas)

Neapmuitinama

0
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2612 20 90

Torio rūdos ir koncentratai (išskyrus monacitą, urano torianitą bei kitas
torio rūdas, kuriuose toris sudaro daugiau kaip 20 % masės)

Neapmuitinama

0

2613 10 00

Iškaitintos molibdeno rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2613 90 00

Molibdeno rūdos ir koncentratai (išskyrus iškaitintus)

Neapmuitinama

0

2614 00 10

Ilmenitas ir jo koncentratai

Neapmuitinama

0

2614 00 90

Titano rūdos ir koncentratai (išskyrus ilmenitą ir jo koncentratus)

Neapmuitinama

0

2615 10 00

Cirkonio rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2615 90 10

Niobio ir tantalo rūdos bei koncentratai

Neapmuitinama

0

2615 90 90

Vanadžio rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2616 10 00

Sidabro rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2616 90 00

Tauriųjų metalų rūdos ir koncentratai (išskyrus sidabro rūdas ir koncentra
tus)

Neapmuitinama

0

2617 10 00

Stibio rūdos ir koncentratai

Neapmuitinama

0

2617 90 00

Rūdos ir koncentratai (išskyrus geležies, mangano, vario, nikelio, kobalto,
aliuminio, švino, cinko, alavo, chromo, volframo, urano, torio, molibdeno,
titano, niobio, tantalo, vanadžio, cirkonio, tauriųjų metalų arba stibio rū
das ir koncentratus)

Neapmuitinama

0

2618 00 00

Granuliuotas šlakas (šlakinis smėlis), susidarantis geležies arba plieno ga
mybos procese

Neapmuitinama

0

2619 00 20

Geležies arba plieno gamybos atliekos, tinkamos geležiai arba manganui
regeneruoti

Neapmuitinama

0

2619 00 40

Geležies arba plieno gamybos šlakas, tinkamas titano oksidui išgauti

Neapmuitinama

0

2619 00 80

Šlakas, nuodegos, dzindros ir kitos geležies arba plieno gamybos atliekos
(išskyrus granuliuotą šlaką, atliekas, tinkamas geležiai arba manganui rege
neruoti, ir šlaką, tinkamą titano oksidui išgauti)

Neapmuitinama

0

2620 11 00

Kietasis techninis cinkas

Neapmuitinama

0

2620 19 00

Šlakas, pelenai ir liekanos, kuriose didžiausią dalį sudaro cinkas (išskyrus
kietąjį techninį cinką)

Neapmuitinama

0
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2620 21 00

Benzino su švinu šlamai ir antidetonatorių su švinu šlamai, gauti iš ben
zino su švinu ir antidetonatorių su švinu saugyklų, kuriuose didžiausią
dalį sudaro švinas, švino junginiai ir geležies oksidas

Neapmuitinama

0

2620 29 00

Šlakas, pelenai ir liekanos, kuriose didžiausią dalį sudaro švinas (išskyrus
benzino su švinu šlamus ir antidenotatorių su švinu šlamus)

Neapmuitinama

0

2620 30 00

Šlakas, pelenai ir liekanos, kuriose didžiausią dalį sudaro varis

Neapmuitinama

0

2620 40 00

Šlakas, pelenai ir liekanos, kuriose didžiausią dalį sudaro aliuminis

Neapmuitinama

0

2620 60 00

Šlakas, pelenai ir liekanos, kurių sudėtyje yra arseno, gyvsidabrio, talio
arba jų mišinių, naudojami arsenui ar šiems metalams išgauti arba jų che
miniams junginiams gaminti (išskyrus geležies arba plieno gamybos lieka
nas)

Neapmuitinama

0

2620 91 00

Šlakas, pelenai ir liekanos, kurių sudėtyje yra stibio, berilio, kadmio,
chromo arba jų mišinių (išskyrus geležies arba plieno gamybos liekanas)

Neapmuitinama

0

2620 99 10

Šlakas, pelenai ir liekanos, kuriose didžiausią dalį sudaro nikelis

Neapmuitinama

0

2620 99 20

Šlakas, pelenai ir liekanos, kuriose didžiausią dalį sudaro niobis ir tantalas

Neapmuitinama

0

2620 99 40

Šlakas, pelenai ir liekanos, kuriose didžiausią dalį sudaro alavas

Neapmuitinama

0

2620 99 60

Šlakas, pelenai ir liekanos, kuriose didžiausią dalį sudaro titanas

Neapmuitinama

0

2620 99 95

Šlakas, pelenai ir liekanos, kurių sudėtyje yra metalų arba metalų junginių
(išskyrus geležies arba plieno gamybos liekanas, tuos, kuriuose didžiausią
dalį sudaro cinkas, švinas, varis, aliuminis, nikelis, niobis, tantalas, alavas
arba titanas, tuos, kurių sudėtyje yra arseno, gyvsidabrio, talio arba jų mi
šinių, naudojamų arsenui ar šiems metalams išgauti arba jų cheminiams
junginiams gaminti, ir tuos, kurių sudėtyje yra stibio, berilio, kadmio,
chromo arba jų mišinių)

Neapmuitinama

0

2621 10 00

Pelenai ir liekanos, susidarę deginant buitines atliekas

Neapmuitinama

0

2621 90 00

Šlakas ir pelenai, įskaitant jūros dumblių pelenus (kelpą) (išskyrus šlaką,
įskaitant granuliuotą, geležies ir plieno gamybos liekanas, pelenus ir lieka
nas, kurių sudėtyje yra arseno, metalų arba metalų junginių bei šlaką ir
pelenus, susidariusius deginant buitines atliekas)

Neapmuitinama

0

2701 11 10

Antracitas, dulkinis arba nedulkinis, kurio sudėtyje esančių lakiųjų me
džiagų ribinis kiekis (sausame produkte be mineralinių medžiagų) ne di
desnis kaip 10 %, neaglomeruotas

Neapmuitinama

0

2701 11 90

Antracitas, dulkinis arba nedulkinis, kurio sudėtyje esančių lakiųjų me
džiagų ribinis kiekis (sausame produkte be mineralinių medžiagų) didesnis
kaip 10 %, bet ne didesnis kaip 14 %, neaglomeruotas

Neapmuitinama

0
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2701 12 10

Koksinės akmens anglys, dulkinės arba nedulkinės, neaglomeruotos

Neapmuitinama

0

2701 12 90

Bituminės akmens anglys dulkinės arba nedulkinės, neaglomeruotos (iš
skyrus koksines)

Neapmuitinama

0

2701 19 00

Akmens anglys, dulkinės arba nedulkinės, neaglomeruotos (išskyrus antra
citą ir bitumines akmens anglis)

Neapmuitinama

0

2701 20 00

Briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš akmens
anglių

Neapmuitinama

0

2702 10 00

Lignitas (rusvosios anglys), dulkinis arba nedulkinis, neaglomeruotas (iš
skyrus gagatą)

Neapmuitinama

0

2702 20 00

Aglomeruotas lignitas (rusvosios anglys) (išskyrus gagatą)

Neapmuitinama

0

2703 00 00

Durpės, įskaitant kraikines durpes, aglomeruotos ar neaglomeruotos

Neapmuitinama

0

2704 00 11

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, aglomeruoti ar neaglomeruoti, skirti
elektrodams gaminti

Neapmuitinama

0

2704 00 19

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, aglomeruoti ar neaglomeruoti (iš
skyrus skirtus elektrodams gaminti)

Neapmuitinama

0

2704 00 30

Koksas ir puskoksis iš lignito (rusvųjų anglių), aglomeruoti ar neaglome
ruoti

Neapmuitinama

0

2704 00 90

Koksas ir puskoksis iš durpių, aglomeruoti ar neaglomeruoti; retortų ang
lis

Neapmuitinama

0

2705 00 00

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios dujos (išskyrus naftos
dujas ir kitus dujinius angliavandenilius)

Neapmuitinama

0

2706 00 00

Dervos, distiliuotos iš akmens anglių, lignito (rusvųjų anglių) arba durpių,
taip pat kitos mineralinės dervos, dehidratuotos arba nedehidratuotos, iš
dalies distiliuotos ar nedistiliuotos, įskaitant regeneruotas dervas

Neapmuitinama

0

2707 10 10

Benzolas (benzenas), kurio sudėtyje benzenas sudaro daugiau kaip 50 %
masės, naudojamas kaip variklių degalai arba šildymo kuras (išskyrus che
miškai apdorotą)

3

0

2707 10 90

Benzolas (benzenas), kurio sudėtyje benzenas sudaro daugiau kaip 50 %
masės (išskyrus chemiškai apdorotą ir naudojamą kaip variklių degalai
arba šildymo kuras)

Neapmuitinama

0

2707 20 10

Toluolas (toluenas), kurio sudėtyje toluenas sudaro daugiau kaip 50 % ma
sės, naudojamas kaip variklių degalai arba šildymo kuras (išskyrus chemiš
kai apdorotą)

3

0

2707 20 90

Toluolas (toluenas), kurio sudėtyje toluenas sudaro daugiau kaip 50 % ma
sės (išskyrus chemiškai apdorotą ir naudojamą kaip variklių degalai arba
šildymo kuras)

Neapmuitinama

0
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2707 30 10

Ksilolas (ksilenai), kurio sudėtyje ksilenai sudaro daugiau kaip 50 % ma
sės, naudojamas kaip variklių degalai arba šildymo kuras (išskyrus chemiš
kai apdorotą)

3

0

2707 30 90

Ksilolas (ksilenai), kurio sudėtyje ksilenai sudaro daugiau kaip 50 % masės
(išskyrus chemiškai apdorotą ir naudojamą kaip variklių degalai arba šil
dymo kuras)

Neapmuitinama

0

2707 40 00

Naftalenas, kurio sudėtyje naftalenas sudaro daugiau kaip 50 % masės (iš
skyrus chemiškai apdorotą)

Neapmuitinama

0

2707 50 10

Aromatinių angliavandenilių mišiniai, kurių ne mažiau kaip 65 % tūrio,
įskaitant nuostolius, distiliuojasi 250°C temperatūroje, naudojant ASTM D
86 metodą, naudojami kaip variklių degalai arba šildymo kuras (išskyrus
chemiškai apdorotus junginius)

3

0

2707 50 90

Aromatinių angliavandenilių mišiniai, kurių ne mažiau kaip 65 % tūrio,
įskaitant nuostolius, distiliuojasi 250°C temperatūroje, naudojant ASTM D
86 metodą (išskyrus chemiškai apdorotus junginius ir naudojamus kaip
variklių degalai arba šildymo kuras)

Neapmuitinama

0

2707 91 00

Kreozoto alyvos (išskyrus chemiškai apdorotas)

1,7

0

2707 99 11

Neapdorotos lengvosios alyvos, gautos iš aukštatemperatūrinio akmens
anglių dervų distiliavimo, kurių ne mažiau kaip 90 % tūrio distiliuojasi
200°C temperatūroje (išskyrus chemiškai apdorotas)

1,7

0

2707 99 19

Neapdorotos lengvosios alyvos, gautos iš aukštatemperatūrinio akmens
anglių dervų distiliavimo (išskyrus alyvas, kurių ne mažiau kaip 90 % tū
rio distiliuojasi 200°C temperatūroje ir chemiškai apdorotus junginius)

Neapmuitinama

0

2707 99 30

Lengvieji sierinti komponentai, gauti iš pirmojo aukštatemperatūrinio ak
mens anglių dervų distiliavimo

Neapmuitinama

0

2707 99 50

Piridinas, kvinolinas, akridinas, anilino bazės ir kiti pagrindiniai produktai,
gauti iš pirmojo aukštatemperatūrinio akmens anglių dervų distiliavimo,
nenurodyti kitoje vietoje

1,7

0

2707 99 70

Antracenas (išskyrus chemiškai apdorotą)

Neapmuitinama

0

2707 99 80

Fenoliai, kurių sudėtyje esantys fenoliai sudaro daugiau kaip 50 % masės
(išskyrus chemiškai apdorotus)

1,2

0

2707 99 91

Alyvos ir kiti aukštatemperatūrinio akmens anglių dervų distiliavimo pro
duktai bei panašūs produktai, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių
dalių masė viršija nearomatinių sudėtinių dalių masę, skirti 2803 pozici
joje klasifikuojamai akmens angliai gaminti

Neapmuitinama

0

2707 99 99

Alyvos ir kiti aukštatemperatūrinio akmens anglių dervų distiliavimo pro
duktai bei panašūs produktai, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių
dalių masė viršija nearomatinių sudėtinių dalių masę, nenurodyti kitoje
vietoje

1,7

0
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2708 10 00

Pikis, gautas iš akmens anglių dervos arba iš kitų mineralinių dervų

Neapmuitinama

0

2708 20 00

Pikio koksas, gautas iš akmens anglių dervos arba iš kitų mineralinių
dervų

Neapmuitinama

0

2709 00 10

Gamtiniai dujų kondensatai

Neapmuitinama

0

2709 00 90

Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bi
tuminių mineralų (išskyrus gamtinius dujų kondensatus)

Neapmuitinama

0

2710 11 11

Lengvosios alyvos iš naftos ir bituminių mineralų, skirtos specifiniams
procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje

4,7

0

2710 11 15

Lengvosios alyvos iš naftos ir bituminių mineralų, skirtos cheminiams
virsmams (išskyrus skirtas specifiniams procesams, nurodytiems 27 skirs
nio 5 papildomojoje pastaboje)

4,7

0

2710 11 21

Vaitspiritas

4,7

0

2710 11 25

Specialieji naftos ir bituminių mineralų benzinai (išskyrus vaitspiritą)

4,7

0

2710 11 31

Aviacinis benzinas

4,7

0

2710 11 41

Variklių benzinas, kurio sudėtyje esančio švino kiekis ne didesnis kaip
0,013 g/l, kurio oktaninis skaičius (nustatytas tiriamuoju metodu) mažes
nis kaip 95

4,7

0

2710 11 45

Variklių benzinas, kurio sudėtyje esančio švino kiekis ne didesnis kaip
0,013 g/l, kurio oktaninis skaičius (nustatytas tiriamuoju metodu) ne ma
žesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98

4,7

0

2710 11 49

Variklių benzinas, kurio sudėtyje esančio švino kiekis ne didesnis kaip
0,013 g/l, kurio oktaninis skaičius (nustatytas tiriamuoju metodu) ne ma
žesnis kaip 98

4,7

0

2710 11 51

Variklių benzinas, kurio sudėtyje esančio švino kiekis ne didesnis kaip
0,013 g/l, kurio oktaninis skaičius (nustatytas tiriamuoju metodu) mažes
nis kaip 98 (išskyrus aviacinį benziną)

4,7

0

2710 11 59

Variklių benzinas, kurio sudėtyje esančio švino kiekis ne didesnis kaip
0,013 g/l, kurio oktaninis skaičius (nustatytas tiriamuoju metodu) ne ma
žesnis kaip 98 (išskyrus aviacinį benziną)

4,7

0

2710 11 70

Ligroininiai (benzino tipo) reaktyviniai degalai (išskyrus aviacinį benziną)

4,7

0

2710 11 90

Lengvosios alyvos ir preparatai iš naftos ir bituminių mineralų, nenurodyti
kitoje vietoje (išskyrus skirtus cheminiams virsmams, skirtus specifiniams
procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje ir specia
liuosius benzinus, variklių benziną ir ligroininius (benzino tipo) reaktyvi
nius degalus)

4,7

0

2710 19 11

Vidutiniosios alyvos iš naftos ir bituminių mineralų, skirtos specifiniams
procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje

4,7

0
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2710 19 15

Vidutiniosios alyvos iš naftos ir bituminių mineralų, skirtos cheminiams
virsmams (išskyrus skirtas specifiniams procesams, nurodytiems 27 skirs
nio 5 papildomojoje pastaboje)

4,7

0

2710 19 21

Reaktyviniai degalai, žibalo tipo

4,7

0

2710 19 25

Žibalas (išskyrus reaktyvinius degalus)

4,7

0

2710 19 29

Vidutiniosios alyvos ir preparatai iš naftos ir bituminių mineralų, nenuro
dyti kitoje vietoje (išskyrus skirtus cheminiams virsmams, skirtus specifi
niams procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje ir
žibalą)

4,7

0

2710 19 31

Naftos ir bituminių mineralų gazoliai, skirti specifiniams procesams, nuro
dytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje

3,5

0

2710 19 35

Naftos ir bituminių mineralų gazoliai, skirtos cheminiams virsmams (iš
skyrus skirtas specifiniams procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papil
domojoje pastaboje)

3,5

0

2710 19 41

Naftos ir bituminių mineralų gazoliai, kurių sudėtyje esanti siera sudaro
ne daugiau kaip 0,05 % masės (išskyrus skirtus cheminiams virsmams ir
skirtus specifiniams procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje
pastaboje)

3,5

0

2710 19 45

Naftos ir bituminių mineralų gazoliai, kurių sudėtyje esanti siera sudaro
daugiau kaip 0,05 %, bet ne daugiau kaip 0,2 % masės (išskyrus skirtus
cheminiams virsmams ir skirtus specifiniams procesams, nurodytiems 27
skirsnio 5 papildomojoje pastaboje)

3,5

0

2710 19 49

Naftos ir bituminių mineralų gazoliai, kurių sudėtyje esanti siera sudaro
daugiau kaip 0,2 % masės (išskyrus skirtus cheminiams virsmams ir skir
tus specifiniams procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pa
staboje)

3,5

0

2710 19 51

Naftos ir bituminių mineralų skystasis kuras (mazutas), skirtas specifi
niams procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje

3,5

0

2710 19 55

Bituminių mineralų skystasis kuras (mazutas), skirtas cheminiams virs
mams (išskyrus skirtą specifiniams procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5
papildomojoje pastaboje)

3,5

0

2710 19 61

Bituminių mineralų skystasis kuras (mazutas), kurio sudėtyje esanti siera
sudaro ne daugiau kaip 1 % masės (išskyrus skirtą cheminiams veiksmams
arba procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje)

3,5

0
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2710 19 63

Bituminių mineralų skystasis kuras (mazutas), kurio sudėtyje esanti siera
sudaro daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės (išskyrus skirtą
cheminiams veiksmams arba procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papil
domojoje pastaboje)

3,5

0

2710 19 65

Bituminių mineralų skystasis kuras (mazutas), kurio sudėtyje esanti siera
sudaro daugiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 2,8 % masės (išskyrus skirtą
cheminiams veiksmams arba procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papil
domojoje pastaboje)

3,5

0

2710 19 69

Bituminių mineralų skystasis kuras (mazutas), kurio sudėtyje esanti siera
sudaro daugiau kaip 2,8 % masės (išskyrus skirtą cheminiams veiksmams
arba procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje)

3,5

0

2710 19 71

Tepalinės alyvos ir kiti produktai, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos
arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 %
masės, o šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys, skirtos
procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje

3,7

0

2710 19 75

Tepalinės alyvos ir kiti produktai, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos
arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 %
masės, o šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys, skirtos
cheminiams virsmams (išskyrus skirtas specifiniams procesams, nurody
tiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje)

3,7

0

2710 19 81

Variklinės alyvos, kompresorinės mašininės alyvos ir turbininės mašininės
alyvos, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bitumi
nių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, o šios alyvos yra pa
grindinės šių produktų sudėtinės dalys (išskyrus skirtas cheminiams virs
mams ir skirtas specifiniams procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papil
domojoje pastaboje ir kurios maišomos pagal 27 skirsnio 6 papildomo
joje pastaboje nurodytas sąlygas)

3,7

0

2710 19 83

Hidrauliniai skysčiai, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos,
gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, o šios
alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys (išskyrus skirtus che
miniams virsmams ir skirtas specifiniams procesams, nurodytiems 27
skirsnio 5 papildomojoje pastaboje ir kurie maišomi pagal 27 skirsnio 6
papildomojoje pastaboje nurodytas sąlygas)

3,7

0

2710 19 85

Šviesiosios alyvos, skystasis parafinas, kurių sudėtyje esančios naftos aly
vos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip
70 % masės, o šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys
(išskyrus skirtus cheminiams virsmams ir skirtas specifiniams procesams,
nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje ir kurie maišomi pa
gal 27 skirsnio 6 papildomojoje pastaboje nurodytas sąlygas)

3,7

0
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2710 19 87

Pavarų alyvos ir reduktorinės alyvos, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos
arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 %
masės, o šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys (išskyrus
skirtus cheminiams virsmams ir skirtas specifiniams procesams, nurody
tiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje ir kurios maišomos pagal 27
skirsnio 6 papildomojoje pastaboje nurodytas sąlygas)

3,7

0

2710 19 91

Metalo apdirbimo mišiniai, alyvos, skirtos liejiniams iš formų išimti, anti
korozinės alyvos, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos
iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, o šios alyvos
yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys (išskyrus skirtus cheminiams
virsmams ir skirtas specifiniams procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5
papildomojoje pastaboje ir kurie maišomi pagal 27 skirsnio 6 papildomo
joje pastaboje nurodytas sąlygas)

3,7

0

2710 19 93

Elektroizoliacinės alyvos, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba aly
vos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės,
o šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys (išskyrus skir
tus cheminiams virsmams ir skirtas specifiniams procesams, nurodytiems
27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje ir kurios maišomos pagal 27 skirs
nio 6 papildomojoje pastaboje nurodytas sąlygas)

3,7

0

2710 19 99

Tepalinės alyvos ir kitos sunkiosios alyvos bei preparatai, nenurodyti ki
toje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bi
tuminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, o šios alyvos yra
pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys, skirtos cheminiams virsmams
(išskyrus skirtas specifiniams procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papil
domojoje pastaboje)

3,7

0

2710 91 00

Alyvų atliekos, kurių sudėtyje yra polichlorintųjų bifenilų (PCBs), polichlo
rintųjų terfenilų (PCTs) arba polibromintųjų bifenilų (PBBs)

3,5

0

2710 99 00

Alyvų atliekos, kurių pagrindinės sudedamosios dalys yra nafta arba bitu
miniai mineralai (išskyrus tas, kurių sudėtyje yra polichlorintųjų bifenilų
(PCBs), polichlorintųjų terfenilų (PCTs) arba polibromintųjų bifenilų
(PBBs))

3,5

0

2711 11 00

Gamtinės dujos, suskystintos

0,7

0

2711 12 11

Propanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 %, skirtas naudoti kaip
variklių degalai arba šildymo kuras, suskystintas

8

0

2711 12 19

Propanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 %, suskystintas (išskyrus
skirtą naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras)

Neapmuitinama

0

2711 12 91

Propanas, kurio grynumas mažesnis kaip 99 %, suskystintas, skirtas speci
finiams procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje

0,7

0
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2711 12 93

Propanas, kurio grynumas mažesnis kaip 99 %, suskystintas, skirtas che
miniams virsmams (išskyrus procesus, nurodytus 2711 12 91 subpozici
joje)

0,7

0

2711 12 94

Skystas propanas, kurio grynumas didesnis kaip 90 %, bet mažesnis kaip
99 % (išskyrus skirtą cheminiams virsmams arba procesams, nurodytiems
27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje)

0,7

0

2711 12 97

Suskystintas propanas, kurio grynumas ne didesnis kaip 90 % (išskyrus
skirtą cheminiams virsmams arba procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5
papildomojoje pastaboje)

0,7

0

2711 13 10

Butanai, skirti specifiniams procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papil
domojoje pastaboje, suskystinti (išskyrus N-butano arba izobutano, kurių
grynumas ne mažesnis kaip 95 %)

0,7

0

2711 13 30

Butanai, skirti cheminiams virsmams, suskystinti (išskyrus skirtus specifi
niams procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje ir
N-butano arba izobutano, kurių grynumas ne mažesnis kaip 95 %)

0,7

0

2711 13 91

Suskystintas butanas, kurio grynumas didesnis kaip 90 %, bet mažesnis
kaip 95 % (išskyrus skirtą cheminiams virsmams arba procesams, nurody
tiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje)

0,7

0

2711 13 97

Suskystintas propanas, kurio grynumas ne didesnis kaip 90 % (išskyrus
skirtą cheminiams virsmams arba procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5
papildomojoje pastaboje)

0,7

0

2711 14 00

Etilenas (etenas), propenas, butenas ir butadienas, suskystinti (išskyrus eti
leną (eteną), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % ir propeną, buteną
bei butadieną, kurių grynumas ne mažesnis kaip 90 %)

0,7

0

2711 19 00

Dujiniai angliavandeniliai, suskystinti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
gamtines dujas, propaną, butaną, etileną (eteną), propeną, buteną ir buta
dieną)

0,7

0

2711 21 00

Dujinės būsenos gamtinės dujos

0,7

0

2711 29 00

Dujinės būsenos angliavandeniliai, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus gam
tines dujas)

0,7

0

2712 10 10

Nevalytas vazelinas

0,7

0

2712 10 90

Vazelinas (išskyrus nevalytą)

2,2

0
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2712 20 10

Sintetinis parafinas, kurio sudėtyje alyva sudaro mažiau kaip 0,75 % ma
sės ir kurio molekulinė masė ne mažesnė kaip 460, bet ne didesnė kaip
1 560

Neapmuitinama

0

2712 20 90

Parafinas, kurio sudėtyje alyva sudaro mažiau kaip 0,75 % masės (išskyrus
sintetinį parafiną, kurio molekulinė masė ne mažesnė kaip 460, bet ne di
desnė kaip 1 560)

2,2

0

2712 90 11

Nevalytas ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas arba
durpių vaškas (gamtiniai produktai)

0,7

0

2712 90 19

Ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas arba durpių vaš
kas (gamtiniai produktai), dažyti arbe nedažyti (išskyrus nevalytus)

2,2

0

2712 90 31

Nevalytas parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas,
kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba
kitus procesus, skirti specifiniams procesams, nurodytiems 27 skirsnio
5 papildomojoje pastaboje (išskyrus vazeliną, parafiną, kurio sudėtyje
alyva sudaro mažiau kaip 0,75 % masės, ozokeritą (kalnų vašką), ignito
(rusvųjų anglių) vašką ir durpių vašką)

0,7

0

2712 90 33

Nevalytas parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas,
kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba
kitus procesus, skirti cheminiams virsmams (išskyrus skirtus specifiniams
procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje, vazeliną,
parafiną, kurio sudėtyje alyva sudaro mažiau kaip 0,75 % masės, ozoke
ritą (kalnų vašką), ignito (rusvųjų anglių) vašką ir durpių vašką)

0,7

0

2712 90 39

Nevalytas parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas,
kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba
kitus procesus (išskyrus skirtus cheminiams virsmams, skirtus specifi
niams procesams, nurodytiems 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje, va
zeliną, parafiną, kurio sudėtyje alyva sudaro mažiau kaip 0,75 % masės,
ozokeritą (kalnų vašką), ignito (rusvųjų anglių) vašką ir durpių vašką)

0,7

0

2712 90 91

Mišinys, kurio sudėtyje 1-alkenai sudaro ne mažiau kaip 80 % masės,
o grandinės ilgis ne mažiau kaip 24 anglies atomai, bet ne daugiau kaip
28 anglies atomai

Neapmuitinama

0

2712 90 99

Parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas
(kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti minerali
niai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus pro
cesus, dažyti arba nedažyti (išskyrus vazeliną, parafiną, kurio sudėtyje
alyva sudaro mažiau kaip 0,75 % masės, ir mišinį, kurio sudėtyje 1-alke
nai sudaro ne mažiau kaip 80 % masės, o grandinės ilgis ne mažiau kaip
24 anglies atomai, bet ne daugiau kaip 28 anglies atomai)

2,2

0

2713 11 00

Naftos koksas, nedegtas

Neapmuitinama

0

2713 12 00

Naftos koksas, degtas

Neapmuitinama

0

2713 20 00

Naftos bitumas

Neapmuitinama

0

2713 90 10

Naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai, skirti anglies,
klasifikuojamos 2803 pozicijoje, gamybai

Neapmuitinama

0

2713 90 90

Naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai (išskyrus skir
tus anglies, klasifikuojamos 2803 pozicijoje, gamybai, naftos koksą ir naf
tos bitumą)

0,7

0
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2714 10 00

Bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai

Neapmuitinama

0

2714 90 00

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

Neapmuitinama

0

2715 00 00

Bitumo mastikos, cut-backs ir kiti bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti
iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos
arba mineralinės dervos pikio

Neapmuitinama

0

2716 00 00

Elektros energija

Neapmuitinama

0

2801 10 00

Chloras

5,5

0

2801 20 00

Jodas

Neapmuitinama

0

2801 30 10

Fluoras

5

0

2801 30 90

Bromas

5,5

0

2802 00 00

Siera, sublimacinė arba nusodinamoji; koloidinė siera

4,6

0

2803 00 10

Metano suodžiai

Neapmuitinama

0

2803 00 80

Anglis (suodžiai ir kitos anglies formos), nenurodyta kitoje vietoje (išsky
rus metano suodžius)

Neapmuitinama

0

2804 10 00

Vandenilis

3,7

0

2804 21 00

Argonas

5

0

2804 29 10

Helis

Neapmuitinama

0

2804 29 90

Neonas, kriptonas ir ksenonas

5

0

2804 30 00

Azotas

5,5

0

2804 40 00

Deguonis

5

0

2804 50 10

Boras

5,5

0

2804 50 90

Telūras

2,1

0
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Neapmuitinama

0

2804 61 00

Silicis, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 99,99 % masės silicio

2804 69 00

Silicis, kurio sudėtyje yra mažiau kaip 99,99 % masės silicio

5,5

0

2804 70 00

Fosforas

5,5

0

2804 80 00

Arsenas

2,1

0

2804 90 00

Selenas

Neapmuitinama

0

2805 11 00

Natris

5

0

2805 12 00

Kalcis

5,5

0

2805 19 10

Stroncis ir baris

5,5

0

2805 19 90

Šarminiai metalai (išskyrus natrį)

4,1

0

2805 30 10

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), skandžio ir itrio tarpusavio mišiniai
arba lydiniai

5,5

0

2805 30 90

Retųjų žemių metalai, skandis ir itris (išskyrus tarpusavio mišinius arba ly
dinius)

2,7

0

2805 40 10

Gyvsidabris kolbose, kurių neto masė 34,5 kg (standartinė masė), o vienos
kolbos FOB vertė ne didesnė kaip 224 EUR

3

0

2805 40 90

Gyvsidabris (išskyrus kolbose, kurių neto masė 34,5 kg (standartinė
masė), o vienos kolbos FOB vertė ne didesnė kaip 224 EUR)

Neapmuitinama

0

2806 10 00

Vandenilio chloridas (druskos rūgštis)

5,5

0

2806 20 00

Chlorsulfato rūgštis

5,5

0

2807 00 10

Sieros rūgštis

3

0

2807 00 90

Oleumas

3

0

2808 00 00

Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mi
šiniai

5,5

0

2809 10 00

Difosforo pentoksidas

5,5

0

2809 20 00

Fosforo rūgštis (fosfato rūgštis) ir polifosforo rūgštys (polifosfato rūgštys),
chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos

5,5

0

2810 00 10

Diboro trioksidas

Neapmuitinama

0
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2810 00 90

Boro oksidai ir boro rūgštys (borato rūgštys) (išskyrus diboro trioksidą)

3,7

0

2811 11 00

Vandenilio fluoridas (vandenilio fluorido rūgštis)

5,5

0

2811 19 10

Vandenilio bromidas (vandenilio bromido rūgštis)

Neapmuitinama

0

2811 19 20

Vandenilio cianidas (cianido rūgštis)

5,3

0

2811 19 80

Neorganinės rūgštys (išskyrus vandenilio chloridą (druskos rūgštį), chlor
sulfato rūgštį, sieros rūgštį, oleumą, azoto rūgštį, sieros (sulfato) ir azoto
(nitrato) rūgščių mišinius, fosforo rūgštį (fosfato rūgštį), polifosforo rūgštis
(polifosfato rūgštis), boro rūgštis (borato rūgštis); vandenilio fluoridą (van
denilio fluorido rūgštį), vandenilio bromidą (vandenilio bromido rūgštį) ir
vandenilio cianidą (cianido rūgštį))

5,3

0

2811 21 00

Anglies dioksidas (angliarūgštė)

5,5

0

2811 22 00

Silicio dioksidas

4,6

0

2811 29 05

Sieros dioksidas

5,5

0

2811 29 10

Sieros trioksidas (sieros anhidridas); diarseno trioksidas

4,6

0

2811 29 30

Azoto oksidai

5

0

2811 29 90

Neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi (išskyrus difosforo pentok
sidą, boro oksidus, anglies dioksidą (angliarūgštę), silicio dioksidą, sieros
dioksidą, sieros trioksidą (sieros anhidridą), diarseno trioksidą ir azoto ok
sidus)

5,3

0

2812 10 11

Fosforo oksotrichloridas (fosforilchloridas)

5,5

0

2812 10 15

Fosforo trichloridas

5,5

0

2812 10 16

Fosforo pentachloridas

5,5

0

2812 10 18

Fosforo chloridai ir oksochloridai (išskyrus trichloridą, oksotrichloridą
(fosforiltrichloridą) ir pentachloridą)

5,5

0

2812 10 91

Disieros dichloridas

5,5

0

2812 10 93

Sieros dichloridas

5,5

0

2812 10 94

Fosgenas (karbonildichloridas)

5,5

0

2812 10 95

Sulfinilchloridas (tionilchloridas)

5,5

0
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2812 10 99

Chloridai ir oksochloridai (išskyrus fosforo, disieros dichloridą, sieros
dichloridą, fosgeną (karbonilchloridą) ir sulfinildichloridą (tionilchloridą))

5,5

0

2812 90 00

Nemetalų halogenidai ir oksohalogenidai (išskyrus chloridus ir oksochlori
dus)

5,5

0

2813 10 00

Anglies disulfidas

5,5

0

2813 90 10

Fosforo sulfidai, įskaitant techninį fosforo trisulfidą

5,3

0

2813 90 90

Nemetalų sulfidai (išskyrus fosforo sulfidus, įskaitant techninį fosforo tri
sulfidą ir anglies disulfidą)

3,7

0

2814 10 00

Bevandenis amoniakas

5,5

0

2814 20 00

Vandeninis amoniako tirpalas

5,5

0

2815 11 00

Natrio hidroksidas (kaustinė soda), kietos būsenos

5,5

0

2815 12 00

Natrio hidroksido (kaustinės sodos) vandeninis tirpalas (natrio šarmo tir
palas)

5,5

0

2815 20 10

Kalio hidroksidas (kalio šarmas), kietos būsenos

5,5

0

2815 20 90

Kalio hidroksido (kalio šarmo) vandeninis tirpalas (kalio šarmo tirpalas)

5,5

0

2815 30 00

Natrio arba kalio peroksidai

5,5

0

2816 10 00

Magnio hidroksidas ir peroksidas

4,1

0

2816 40 00

Stroncio ar bario oksidai, hidroksidai ir peroksidai

5,5

0

2817 00 00

Cinko oksidas; cinko peroksidas

5,5

0

2818 10 10

Dirbtinis korundas, chemijos atžvilgiu apibūdintas ar neapibūdintas, balta
sis, rožinis arba raudonasis, kurio sudėtyje aliuminio oksidas sudaro dau
giau kaip 97,5 % masės (labai grynas)

5,2

0

2818 10 90

Dirbtinis korundas, chemijos atžvilgiu apibūdintas ar neapibūdintas (išsky
rus baltąjį, rožinį arba raudonąjį, kurio sudėtyje aliuminio oksidas sudaro
daugiau kaip 97,5 % masės (labai gryną))

5,2

0

2818 20 00

Aliuminio oksidas (išskyrus dirbtinį korundą)

4

0

2818 30 00

Aliuminio hidroksidas

5,5

0
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2819 10 00

Chromo trioksidas

5,5

0

2819 90 10

Chromo dioksidas

3,7

0

2819 90 90

Chromo oksidai ir hidroksidai (išskyrus chromo trioksidą ir chromo diok
sidą)

5,5

0

2820 10 00

Mangano dioksidas

5,3

0

2820 90 10

Mangano oksidas, kurio sudėtyje esantis manganas sudaro ne mažiau kaip
77 % masės

Neapmuitinama

0

2820 90 90

Mangano oksidai (išskyrus mangano dioksidą ir mangano oksidą, kurio
sudėtyje esantis manganas sudaro ne mažiau kaip 77 % masės)

5,5

0

2821 10 00

Geležies oksidai ir hidroksidai

4,6

0

2821 20 00

Žemės dažai (mineraliniai pigmentai), kurių sudėtyje esanti sujungtoji ge
ležis, išreikšta Fe2O3, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės

4,6

0

2822 00 00

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto oksidai

4,6

0

2823 00 00

Titano oksidai

5,5

0

2824 10 00

Švino monoksidas (gletas, masikotas)

5,5

0

2824 90 10

Raudonasis švino surikas ir oranžinis švino surikas

5,5

0

2824 90 90

Švino oksidai (išskyrus monoksidą (gletą, masikotą))

5,5

0

2825 10 00

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos

5,5

0

2825 20 00

Ličio oksidas ir hidroksidas

5,3

0

2825 30 00

Vanadžio oksidai ir hidroksidai

5,5

0

2825 40 00

Nikelio oksidai ir hidroksidai

Neapmuitinama

0

2825 50 00

Vario oksidai ir hidroksidai

3,2

0

2825 60 00

Germanio oksidai ir cirkonio dioksidas

5,5

0

2825 70 00

Molibdeno oksidai ir hidroksidai

5,3

0

2825 80 00

Stibio oksidai

5,5

0
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2825 90 11

Kalcio hidroksidas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % sausos me
džiagos masės, dalelių pavidalo, kurių ne daugiau kaip 1 % masės yra di
desnės kaip 75 mikrometrai ir ne daugiau kaip 4 % masės yra mažesnės
kaip 1,3 mikrometrai

Neapmuitinama

0

2825 90 19

Kalcio oksidas, hidroksidas ir peroksidas (išskyrus kalcio hidroksidą, kurio
grynumas ne mažesnis kaip 98 % sausos medžiagos masės, dalelių pavi
dalo, kurių ne daugiau kaip 1 % masės yra didesnės kaip 75 mikrometrai
ir ne daugiau kaip 4 % masės yra mažesnės kaip 1,3 mikrometrai

4,6

0

2825 90 20

Berilio oksidas ir hidroksidas

5,3

0

2825 90 30

Alavo oksidai

5,5

0

2825 90 40

Volframo oksidai ir hidroksidai

4,6

0

2825 90 60

Kadmio oksidas

Neapmuitinama

0

2825 90 80

Neorganinės bazės ir metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai, nenurodyti
kitoje vietoje (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidabrio jungi
nius)

5,5

0

2826 12 00

Aliuminio fluoridas

5,3

0

2826 19 10

Amonio arba natrio fluoridai

5,5

0

2826 19 90

Fluoridai (išskyrus amonio, natrio, aliuminio ir gyvsidabrio)

5,3

0

2826 30 00

Natrio heksafluoraliuminatas (sintetinis kriolitas)

5,5

0

2826 90 10

Dikalio heksafluorcirkonatas

5

0

2826 90 80

Fluorsilikatai, fluoraliuminatai ir kitos kompleksinės fluoro druskos (išsky
rus natrio heksafluoraliuminatą (sintetinis kriolitą), dikalio heksafluorcir
konatą ir neorganinius ir organinius gyvsidabrio junginius)

5,5

0

2827 10 00

Amonio chloridas

5,5

0

2827 20 00

Kalcio chloridas

4,6

0

2827 31 00

Magnio chloridas

4,6

0

2827 32 00

Aliuminio chloridas

5,5

0

2827 35 00

Nikelio chloridas

5,5

0

2827 39 10

Alavo chloridai

4,1

0
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2827 39 20

Geležies chloridai

2,1

0

2827 39 30

Kobalto chloridai

5,5

0

2827 39 85

Chloridai (išskyrus amonio, kalcio, magnio, aliuminio, geležies, kobalto,
nikelio, alavo ir gyvsidabrio chloridus)

5,5

0

2827 41 00

Vario oksochloridai ir hidroksochloridai

3,2

0

2827 49 10

Švino oksochloridai ir hidroksochloridai

3,2

0

2827 49 90

Oksochloridai ir hidroksochloridai (išskyrus vario, švino ir gyvsidabrio)

5,3

0

2827 51 00

Natrio arba kalio bromidai

5,5

0

2827 59 00

Bromidai ir oksobromidai (išskyrus natrio, kalio ir gyvsidabrio)

5,5

0

2827 60 00

Jodidai ir oksojodidai (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidabrio
junginius)

5,5

0

2828 10 00

Kalcio hipochloritai, įskaitant techninį kalcio hipochloritą

5,5

0

2828 90 00

Hipochloritai, chloritai ir hipobromitai (išskyrus kalcio hipochloritus)

5,5

0

2829 11 00

Natrio chloratas

5,5

0

2829 19 00

Chloratai (išskyrus natrio)

5,5

0

2829 90 10

Perchloratai (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

4,8

0

2829 90 40

Natrio ir kalio bromatai

Neapmuitinama

0

2829 90 80

Bromatai ir perbromatai (išskyrus kalio bromatą ir natrio bromatą); joda
tai ir perjodatai (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidabrio jungi
nius)

5,5

0

2830 10 00

Natrio sulfidai

5,5

0

2830 90 11

Kalcio, stibio arba geležies sulfidai

4,6

0

2830 90 85

Sulfidai; polisulfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti (iš
skyrus natrio, kalcio, stibio arba geležies sulfidus ir neorganinius arba or
ganinius gyvsidabrio junginius)

5,5

0
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2831 10 00

Natrio ditionitas ir sulfoksilatas

5,5

0

2831 90 00

Ditionitai ir sulfoksilatai (išskyrus natrio)

5,5

0

2832 10 00

Natrio sulfitai

5,5

0

2832 20 00

Sulfitai (išskyrus natrio)

5,5

0

2832 30 00

Tiosulfatai

5,5

0

2833 11 00

Dinatrio sulfatas

5,5

0

2833 19 00

Natrio sulfatai (išskyrus dinatrio)

5,5

0

2833 21 00

Magnio sulfatas

5,5

0

2833 22 00

Aliuminio sulfatas

5,5

0

2833 24 00

Nikelio sulfatai

5

0

2833 25 00

Vario sulfatai

3,2

0

2833 27 00

Bario sulfatas

5,5

0

2833 29 20

Kadmio, chromo ir cinko sulfatai

5,5

0

2833 29 30

Kobalto ir titano sulfatai

5,3

0

2833 29 50

Geležies sulfatai

5

0

2833 29 60

Švino sulfatai

4,6

0

2833 29 90

Sulfatai (išskyrus natrio, magnio, aliuminio, chromo, nikelio, vario, cinko,
bario, kadmio, kobalto, titano, geležies, gyvsidabrio ir švino)

5

0

2833 30 00

Alūnai

5,5

0

2833 40 00

Peroksosulfatai (persulfatai)

5,5

0

2834 10 00

Nitritai

5,5

0

2834 21 00

Kalio nitratas

5,5

0

2834 29 20

Bario, berilio, kadmio, kobalto, nikelio ir švino nitratai

5,5

0
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4,6

0

3

0

2834 29 40

Vario nitratai

2834 29 80

Nitratai (išskyrus kalio, bario, berilio, kadmio, kobalto, nikelio, vario,
švino ir gyvsidabrio)

2835 10 00

Fosfinatai (hipofosfitai) ir fosfonatai (fosfitai)

5,5

0

2835 22 00

Natrio arba dinatrio fosfatas

5,5

0

2835 24 00

Kalio fosfatai

5,5

0

2835 25 10

Dikalcio rūgštusis fosfatas (dikalcio fosfatas), kurio sudėtyje esantis fluoras
sudaro mažiau kaip 0,005 % sauso bevandenio produkto masės

5,5

0

2835 25 90

Dikalcio rūgštusis fosfatas (dikalcio fosfatas), kurio sudėtyje esantis fluoras
sudaro ne mažiau kaip 0,005 %, bet mažiau kaip 0,2 % sauso bevandenio
produkto masės

5,5

0

2835 26 10

Kalcio fosfatai (išskyrus dikalcio rūgštujį fosfatą (dikalcio fosfatą)), kurių
sudėtyje esantis fluoras sudaro mažiau kaip 0,005 % sauso bevandenio
produkto masės

5,5

0

2835 26 90

Kalcio fosfatai (išskyrus dikalcio rūgštujį fosfatą (dikalcio fosfatą)), kurių
sudėtyje esantis fluoras sudaro ne mažiau kaip 0,005 % sauso bevandenio
produkto masės

5,5

0

2835 29 10

Triamonio fosfatas

5,3

0

2835 29 30

Trinatrio fosfatas

5,5

0

2835 29 90

Fosfatai (išskyrus triamonio, natrio, dinatrio, trinatrio, kalio, kalcio ir gyv
sidabrio fosfatus)

5,5

0

2835 31 00

Natrio trifosfatas (natrio tripolifosfatas), chemijos atžvilgiu apibūdintas
arba neapibūdintas

5,5

0

2835 39 00

Polifosfatai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti (išskyrus nat
rio trifosfatą (natrio tripolifosfatą))

5,5

0

2836 20 00

Dinatrio karbonatas

5,5

0

2836 30 00

Natrio rūgštusis karbonatas (natrio bikarbonatas)

5,5

0

2836 40 00

Kalio karbonatai

5,5

0

2836 50 00

Kalcio karbonatas

5

0
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2836 60 00

Bario karbonatas

5,5

0

2836 91 00

Ličio karbonatai

5,5

0

2836 92 00

Stroncio karbonatas

5,5

0

2836 99 11

Magnio ir vario karbonatai

3,7

0

2836 99 17

Karbonatai; techninis amonio karbonatas ir kiti amonio karbonatai (išsky
rus dinatrio karbonatą, natrio rūgštųjį karbonatą (natrio bikarnonatą), ka
lio karbonatą, kalcio karbonatą, bario karbonatą, ličio karbonatus, stron
čio karbonatą, magnio ir vario karbonatus ir neorganinius arba organinius
gyvsidabrio junginius)

5,5

0

2836 99 90

Peroksokarbonatai (perkarbonatai)

5,5

0

2837 11 00

Natrio cianidas

5,5

0

2837 19 00

Cianidai ir oksocianidai (išskyrus natrio ir gyvsidabrio)

5,5

0

2837 20 00

Cianidų kompleksai (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidabrio
junginius)

5,5

0

2839 11 00

Natrio metasilikatai, įskaitant techninius metasilikatus

5

0

2839 19 00

Natrio silikatai, įskaitant techninius silikatus (išskyrus natrio metasilikatus)

5

0

2839 90 10

Kalio silikatai, įskaitant techninius silikatus

5

0

2839 90 90

Silikatai, įskaitant techninius šarminių metalų silikatus (išskyrus natrio ir
kalio silikatus)

5

0

2840 11 00

Bevandenis dinatrio tetraboratas (rafinuotasis boraksas)

Neapmuitinama

0

2840 19 10

Dinatrio tetraborato pentahidratas

Neapmuitinama

0

2840 19 90

Dinatrio tetraboratas (rafinuotasis boraksas) (išskyrus bevandenį ir dinat
rio tetraborato pentahidratą)

5,3

0

2840 20 10

Natrio boratai, bevandeniai (išskyrus dinatrio tetraboratą (rafinuotąjį bo
raksą))

Neapmuitinama

0

2840 20 90

Boratai (išskyrus natrio, bevandenius ir dinatrio tetraboratą (rafinuotąjį
boraksą))

5,3

0

L 356/218

LT

KN 2007

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
Aprašymas

2016 12 24
Bazinė muito norma

Kategorija

2840 30 00

Peroksoboratai

5,5

0

2841 30 00

Natrio dichromatas

5,5

0

2841 50 00

Chromatai ir dichromatai; peroksochromatai (išskyrus natrio dichromatą
ir neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

5,5

0

2841 61 00

Kalio permanganatas

5,5

0

2841 69 00

Manganitai, manganatai ir permanganatai (išskyrus kalio permanganatą)

5,5

0

2841 70 00

Molibdatai

5,5

0

2841 80 00

Volframatai

5,5

0

2841 90 30

Cinkatai ir vanadatai

4,6

0

2841 90 85

Metalų oksorūgščių ir peroksorūgščių druskos (išskryrus chromatus, dicr
homatus, peroksochromatus, manganitus, manganatus, permanganatus,
molibdatus, volframatus, cinkatus ir vanadatus)

5,5

0

2842 10 00

Neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių dvigubieji arba kompleksiniai si
likatai, įskaitant aliumosilikatus, chemijos atžvilgiu apibūdintus arba neap
ibūdintus (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

5,5

0

2842 90 10

Druskos, seleno arba telūro rūgščių dvigubosios arba kompleksinės drus
kos (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

5,3

0

2842 90 80

Neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos (išskyrus metalo okso
rūgščių ir peroksorūgsčių druskas, dvigubuosius arba kompleksinius sili
katus, įskaitant aliumosilikatus, chemijos atžvilgiu apibūdintus arba neap
ibūdintus, druskas, seleno arba telūro rūgščių dvigubosios arba kompleksi
nės druskas, azidus ir neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

5,5

0

2843 10 10

Sidabro koloidas

5,3

0

2843 10 90

Tauriųjų metalų koloidai (išskyrus sidabro)

3,7

0

2843 21 00

Sidabro nitratas (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidabrio jungi
nius)

5,5

0

2843 29 00

Sidabro junginiai, neorganiniai arba organiniai, chemijos atžvilgiu apibū
dinti ar neapibūdinti (išskyrus gyvsidabrio ir sidabro nitratą)

5,5

0

2843 30 00

Aukso junginiai, neorganiniai arba organiniai, chemijos atžvilgiu apibū
dinti ar neapibūdinti

3

0

2843 90 10

Tauriųjų metalų amalgamos

5,3

0
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2843 90 90

Neorganiniai arba organiniai tauriųjų metalų junginiai, chemijos atžvilgiu
apibūdinti ar neapibūdinti (išskyrus sidabro ir aukso)

3

0

2844 10 10

Gamtinis uranas, neapdorotas; gamtinio urano atliekos ir laužas (Eurato
mas)

Neapmuitinama

0

2844 10 30

Gamtinis uranas, apdorotas (Euratomas)

Neapmuitinama

0

2844 10 50

Lydiniai, dispersijos, įskaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos pro
duktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra gamtinio urano ir geležies arba gam
tinio urano ir ferourano junginių

Neapmuitinama

0

2844 10 90

Gamtinio urano junginiai; lydiniai, dispersijos, įskaitant kermetus (metalo
keramiką), keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra gamtinio
urano arba gamtinio urano junginių (Euratomas) (išskyrus ferouraną)

Neapmuitinama

0

2844 20 25

Lydiniai, dispersijos, įskaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos pro
duktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra urano, įsodrinto U 235 (ferouranas)

Neapmuitinama

0

2844 20 35

Uranas, įsodrintas U 235, ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos, įskaitant ker
metus (metalo keramiką), keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje
yra urano, įsodrinto U 235 (Euratomas) (išskyrus ferouraną)

Neapmuitinama

0

2844 20 51

Urano ir plutonio mišiniai su geležimi (ferouranas)

Neapmuitinama

0

2844 20 59

Urano ir plutonio mišiniai (Euratomas) (išskyrus ferouraną)

Neapmuitinama

0

2844 20 99

Plutonis ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos, įskaitant kermetus (metalo ke
ramiką), keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra plutonio arba
šių produktų junginių (išskyrus urano ir plutonio mišinius)

Neapmuitinama

0

2844 30 11

Kermetai (metalo keramika), kurių sudėtyje yra urano, kuriame sumažin
tas U 235, arba jo junginių

5,5

0

2844 30 19

Uranas, kuriame sumažintas U 235; lydiniai, dispersijos, keramikos pro
duktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra urano, kuriame sumažintas U 235
arba šių produktų junginių (išskyrus kermetus (metalo keramiką))

2,9

0

2844 30 51

Kermetai (metalo keramika), kurių sudėtyje yra torio arba šio produkto
junginių

5,5

0

2844 30 55

Toris, neapdorotas; torio atliekos ir laužas (Euratomas)

Neapmuitinama

0

2844 30 61

Torio juostos, strypai, kampuočiai ir profiliai, lakštai ir juostelės (Eurato
mas)

Neapmuitinama

0

2844 30 69

Toris, apdorotas; lydiniai, dispersijos, keramikos produktai ir mišiniai, ku
rių sudėtyje yra torio arba šio produkto junginių (Euratomas) (išskyrus
kermetus (metalo keramiką) ir juostas, strypus, kampuočius ir profilius,
lakštus ir juosteles)

Neapmuitinama

0
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2844 30 91

Torio arba urano, kuriame sumažintas U 235, junginiai, tarpusavyje su
maišyti arba nesumaišyti (Euratomas) (išskyrus torio druskas)

Neapmuitinama

0

2844 30 99

Torio druskos

Neapmuitinama

0

2844 40 10

Uranas, gautas iš U 233, ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos, įskaitant ker
metus (metalo keramiką), keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje
yra urano, gauto iš U 233, arba šių produktų junginiai

Neapmuitinama

0

2844 40 20

Dirbtiniai radioaktyvieji izotopai (Euratomas)

Neapmuitinama

0

2844 40 30

Dirbtinių radioaktyviųjų izotopų junginiai (Euratomas)

Neapmuitinama

0

2844 40 80

Radioaktyvieji elementai, izotopai ir junginiai (išskyrus klasifikuojamus
2844 10, 2844 20, 2844 30 ir 2844 40 10 – 2844 40 30 subpozici
jose); lydiniai, dispersijos, įskaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos
produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra šių elementų, izotopų arba jungi
nių; radioaktyviosios atliekos (išskyrus uraną, gautą iš U 233)

Neapmuitinama

0

2844 50 00

Naudoti (apšvitinti) branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės) (Eura
tomas)

Neapmuitinama

0

2845 10 00

Sunkusis vanduo (deuterio oksidas) (Euratomas)

5,5

0

2845 90 10

Deuteris ir jo junginiai; vandenilis ir jo junginiai, įsodrinti deuteriu; miši
niai ir tirpalai, kurių sudėtyje yra šių produktų (Euratomas) (išskyrus su
nkųjį vandenį (deuterio oksidą))

5,5

0

2845 90 90

Izotopai ir šių izotopų neorganiniai arba organiniai junginiai, chemijos
atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti (išskyrus deuterį, sunkųjį vandenį
(deuterio oksidą) ir kitus deuterio junginius, vandenilį ir jo junginius, pri
sodrintus deuterio ir mišinius bei tirpalus, kurių sudėtyje yra šių pro
duktų)

5,5

0

2846 10 00

Cerio junginiai

3,2

0

2846 90 00

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų miši
nių neorganiniai arba organiniai junginiai (išskyrus cerio)

3,2

0

2847 00 00

Vandenilio peroksidas, sukietintas karbamidu arba nesukietintas

5,5

0

2848 00 00

Fosfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti (išskyrus ferofos
forą)

5,5

0

2849 10 00

Kalcio karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti

5,5

0

2849 20 00

Silicio karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti

5,5

0

2849 90 10

Boro karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti

4,1

0
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2849 90 30

Volframo karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti

5,5

0

2849 90 50

Aliuminio, chromo, molibdeno, vanadžio, tantalo ir titano karbidai, che
mijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti

5,5

0

2849 90 90

Karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti (išskyrus kalcio, si
licio, boro, volframo, aliuminio, chromo, molibdeno, vanadžio, tantalo ir
titano)

5,3

0

2850 00 20

Hidridai ir nitridai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti (išskyrus
junginius, kurie taip pat yra karbidai, klasifikuojami 2849 pozicijoje)

4,6

0

2850 00 50

Azidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti (išskyrus junginius,
kurie taip pat yra karbidai, klasifikuojami 2849 pozicijoje)

5,5

0

2850 00 70

Silicidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti (išskyrus junginius,
kurie taip pat yra karbidai, klasifikuojami 2849 pozicijoje)

5,5

0

2850 00 90

Boridai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti (išskyrus junginius,
kurie taip pat yra karbidai, klasifikuojami 2849 pozicijoje)

5,3

0

2852 00 00

Gyvsidabrio neorganiniai ir organiniai junginiai (išskyrus amalgamas)

5,5

0

2853 00 10

Distiliuotas vanduo, vanduo, skirtas laidumui matuoti, taip pat panašaus
švarumo vanduo

2,7

0

2853 00 30

Suskystintas oras, išvalytas arba neišvalytas nuo inertinių dujų; suspaustas
oras

4,1

0

2853 00 50

Chlorcianas (chlormetannitrilas)

5,5

0

2853 00 90

Neišvardinti kitur neorganiniai junginiai; amalgamos (išskyrus tauriųjų
metalų)

5,5

0

2901 10 00

Sotieji alifatiniai angliavandeniliai

Neapmuitinama

0

2901 21 00

Etilenas (etenas)

Neapmuitinama

0

2901 22 00

Propenas (propilenas)

Neapmuitinama

0

2901 23 10

1-Butenas ir 2-butenas

Neapmuitinama

0

2901 23 90

Butenas (butilenas) ir jo izomerai (išskyrus 1-Buteną ir 2-buteną)

Neapmuitinama

0

2901 24 10

1,3-Butadienas

Neapmuitinama

0

2901 24 90

Izoprenas

Neapmuitinama

0

2901 29 00

Angliavandeniliai, alifatiniai, nesotieji (išskyrus etileną (eteną), propeną
(propileną), buteną (butileną) ir jo izomerus bei 1,3-Butadieną ir izopreną)

Neapmuitinama

0
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2902 11 00

Cikloheksanas

Neapmuitinama

0

2902 19 10

Cikloterpenai

Neapmuitinama

0

2902 19 80

Angliavandeniliai, alicikliniai (išskyrus cikloheksaną ir cikloterpenus)

Neapmuitinama

0

2902 20 00

Benzenas

Neapmuitinama

0

2902 30 00

Toluenas

Neapmuitinama

0

2902 41 00

o-Ksilenas

Neapmuitinama

0

2902 42 00

m-Ksilenas

Neapmuitinama

0

2902 43 00

p-Ksilenas

Neapmuitinama

0

2902 44 00

Ksileno izomerų mišiniai

Neapmuitinama

0

2902 50 00

Stirenas

Neapmuitinama

0

2902 60 00

Etilbenzenas

Neapmuitinama

0

2902 70 00

Kumenas

Neapmuitinama

0

2902 90 10

Naftalenas ir antracenas

Neapmuitinama

0

2902 90 30

Bifenilas ir terfenilai

Neapmuitinama

0

2902 90 90

Cikliniai angliavandeniliai (išskyrus cikloalkanus, cikloalkenus, benzeną,
tolueną, ksilenus, stireną, etilbenzeną, kumeną, naftaleną, antraceną, bife
nilą ir terfenilus)

Neapmuitinama

0

2903 11 00

Chlormetanas (metilchloridas) ir chloretanas (etilchloridas)

5,5

0

2903 12 00

Dichlormetanas (metileno chloridas)

5,5

0

2903 13 00

Chloroformas (trichlormetanas)

5,5

0

2903 14 00

Anglies tetrachloridas

5,5

0

2903 15 00

Etileno dichloridas (ISO) (1,2-dichloretanas)

5,5

0

2903 19 10

1,1,1-Trichloretanas (metilchloroformas)

5,5

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/223

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

2903 19 80

Sotieji chlorinti alifatinių angliavandenilių dariniai (išskyrus chlormetaną
(metilchloridą), chloretaną (etilchloridą), dichlormetaną (metileno chlo
ridą), chloroformą ((trichlormetaną), anglies tetrachloridą,etileno dichlo
ridą (ISO) (1,2-dichloretaną) ir 1,1,1-trichloretaną (metilchloroformą))

5,5

0

2903 21 00

Vinilchloridas (chloretilenas)

5,5

0

2903 22 00

Trichloretilenas

5,5

0

2903 23 00

Tetrachloretilenas (perchloretenas)

5,5

0

2903 29 00

Nesotieji chlorinti alifatinių angliavandenilių dariniai (išskyrus vinilchlo
ridą (chloretileną), trichloretileną ir tetrachloretileną (perchloreteną))

5,5

0

2903 31 00

Etileno dibromidas (ISO) (1,2-dibrometanas)

5,5

0

2903 39 11

Brommetanas (metilbromidas)

5,5

0

2903 39 15

Dibrommetanas

Neapmuitinama

0

2903 39 19

Bromidai (brominti alifatinių angliavandenilių dariniai) (išskyrus etileno di
bromidą (ISO) (1,2-dibrometaną), brommetaną (metilbromidą) ir dibrom
metaną)

5,5

0

2903 39 90

Fluoridai (fluorinti alifatinių angliavandenilių dariniai) ir jodidai (jodinti
alifatinių angliavandenilių dariniai)

5,5

0

2903 41 00

Trichlorfluormetanas

5,5

0

2903 42 00

Dichlordifluormetanas

5,5

0

2903 43 00

Trichlortrifluoretanai

5,5

0

2903 44 10

Dichlortetrafluoretanai

5,5

0

2903 44 90

Chlorpentafluoretanas

5,5

0

2903 45 10

Chlortrifluormetanas

5,5

0

2903 45 15

Pentachlorfluoretanas

5,5

0

2903 45 20

Tetrachlordifluoretanai

5,5

0

2903 45 25

Heptachlorfluorpropanai

5,5

0

2903 45 30

Heksachlordifluorpropanai

5,5

0
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2903 45 35

Pentachlortrifluorpropanai

5,5

0

2903 45 40

Tetrachlortetrafluorpropanai

5,5

0

2903 45 45

Trichlorpentafluorpropanai

5,5

0

2903 45 50

Dichlorheksafluorpropanai

5,5

0

2903 45 55

Chlorheptafluorpropanai

5,5

0

2903 45 90

Alifatinių angliavandenilių dariniai, perhalogeninti vien tik fluoru arba
chloru (išskyrus trichlorfluormetaną, dichlordifluormetaną, trichlortrifluo
retanus, dichlortetrafluoretanus, chlorpentafluoretaną, chlortrifluorme
taną, pentachlorfluoretaną, tetrachlordifluoretanus; heptachlorfluorpropa
nus, heksachlordifluorpropanus, pentachlortrifluorpropanus, tetrachlor
tetrafluorpropanus, trichlorpentafluorpropanus, dichlorheksafluorpropa
nus ir chlorheptafluorpropanus)

5,5

0

2903 46 10

Bromchlordifluormetanas

5,5

0

2903 46 20

Bromtrifluormetanas

5,5

0

2903 46 90

Dibromtetrafluoretanai

5,5

0

2903 47 00

Alifatinių angliavandenilių perhalogeninti dariniai, kurių sudėtyje yra du
arba daugiau skirtingų halogenų (išskyrus tik fluorintus ir chlorintus ir
bromchlordifluormetaną, bromtrifluormetaną ir dibromtetrafluoretanus)

5,5

0

2903 49 10

Halogeninti metano, etano arba propano dariniai, halogeninti vien tik
fluoru ir chloru (išskyrus perhalogenintus)

5,5

0

2903 49 20

Halogeninti alifatinių angliavandenilių dariniai, halogeninti vien tik fluoru
ir chloru (kiti nei perhalogeninti metano, etano arba propano polimerai)

5,5

0

2903 49 30

Halogeninti metano, etano arba propano dariniai, halogeninti vien tik
fluoru ir bromu (išskyrus perhalogenintus)

5,5

0

2903 49 40

Halogeninti alifatinių angliavandenilių dariniai, halogeninti vien tik fluoru
ir bromu (išskyrus iš metano, etano arba propano ir perhalogenintus)

5,5

0

2903 49 80

Halogeninti alifatinių angliavandenilių dariniai, kurių sudėtyje yra du arba
daugiau skirtingų halogenų (išskyrus halogenintus vien tik fluoru ir
chloru, halogenintus vien tik fluoru ir bromu ir perhalogenintus)

5,5

0

2903 51 00

1,2,3,4,5,6-Heksachlorcikloheksanas (HCH (ISO)), įskaitant lindaną (ISO,
INN)

5,5

0
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5,5

0

2903 52 00

Aldrinas (ISO), chlordanas (ISO) ir heptachloras (ISO)

2903 59 10

1,2-Dibrom-4-(1,2-dibrometil) cikloheksanas

Neapmuitinama

0

2903 59 30

Tetrabromciklooktanai

Neapmuitinama

0

2903 59 80

Halogeninti cikloalkaninių, cikloalkeninių ir cikloterpeninių angliavandeni
lių dariniai (išskyrus 1,2,3,4,5,6-heksachlorcikloheksaną (HCH (ISO)), įs
kaitant lindaną (ISO, INN), aldriną (ISO), chlordaną (ISO) ir heptachlorą
(ISO), 1,2-dibrom-4-(1,2-dibrometil) cikloheksaną ir tetrabromciklookta
nus)

5,5

0

2903 61 00

Chlorbenzenas, o-dichlorbenzenas ir p-dichlorbenzenas

5,5

0

2903 62 00

Heksachlorbenzenas (ISO) ir DDT (ISO) (klofenotanas (INN), 1,1,1-trich
lor-2,2-bis (p-chlorfenil)etanas)

5,5

0

2903 69 10

2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzenas

Neapmuitinama

0

2903 69 90

Halogeninti aromatinių angliavandenilių dariniai (išskyrus chlorbenzeną,
o-dichlorbenzeną ir p-dichlorbenzeną, heksachlorbenzeną (ISO), DDT
(ISO) (klofenotaną (INN), 1,1,1-trichlor-2,2-bis (p-chlorfenil)etaną) ir
2,3,4,5,6-pentabrometilbenzeną)

5,5

0

2904 10 00

Angliavandenilių dariniai, kurių sudėtyje yra vien tik sulfogrupių, jų drus
kos ir etilo esteriai

5,5

0

2904 20 00

Angliavandenilių dariniai, kurių sudėtyje yra vien tik nitro- arba tik ni
trozo-grupių

5,5

0

2904 90 20

Sulfohalogeninti angliavandenilių dariniai (išskyrus glicerolio esterius, su
formuotus iš junginių, turinčių rūgšties funkcinę grupę)

5,5

0

2904 90 40

Trichlornitrometanas (chlorpikrinas)

5,5

0

2904 90 85

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti
arba nehalogeninti (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra vien tik sulfo-, nitroarba tik nitrozo-grupių, ir sulfohalogenintus darinius, trichlornitrometaną
(chlorpikriną) ir glicerolio esterius, suformuotus iš junginių, turinčių rūgš
ties funkcinę grupę)

5,5

0

2905 11 00

Metanolis (metilo alkoholis)

5,5

0

2905 12 00

1-Propanolis (propilo alkoholis) ir 2-propanolis (izopropilo alkoholis)

5,5

0

2905 13 00

1-Butanolis (n-butilo alkoholis)

5,5

0

2905 14 10

2-Metilpropan-2-olis (tert-butilo alkoholis)

4,6

0

2905 14 90

Butanoliai (išskyrus 1-Butanolį (n-butilo alkoholį) ir 2-Metilpropan-2-olio
(tret-butilo alkoholį))

5,5

0
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5,5

0

Neapmuitinama

0

2905 16 10

2-Etilheksan-1-olis

2905 16 20

2-Oktanolis

2905 16 80

Oktanolis (oktilo alkoholis) ir jo izomerai (išskyrus 2-etilheksan-1-olį ir 2oktanolį)

5,5

0

2905 17 00

1-Dodekanolis (laurilo alkoholis), 1-heksadekanolis (cetilo alkoholis) ir 1oktadekanolis (stearilo alkoholis)

5,5

0

2905 19 00

Sotieji alifatiniai vienhidroksiliai alkoholiai (išskyrus metanolį (metilo alko
holį), 1-propanolį(propilo alkoholį), 2-propanolį (izopropilo alkoholį), bu
tanolius, pentanolį (amilo alkoholį) ir jo izomerus, oktanolį (oktilo alko
holį) ir jo izomerus, 1-dodekanolį (laurilo alkoholį), 1-heksadekanolį (ce
tilo alkoholį) ir 1-oktadekanolį (stearilo alkoholį))

5,5

0

2905 22 10

Geraniolis, citronelolis, linalolis, rodinolis ir nerolis

5,5

0

2905 22 90

Alifatiniai terpenų alkoholiai (išskyrus geraniolį, citronelolį, linalolį, rodi
nolį ir nerolį)

5,5

0

2905 29 10

Alilo alkoholis

5,5

0

2905 29 90

Nesotieji alifatiniai vienhidroksiliai alkoholiai (išskyrus alilo alkoholį ir ali
fatinius terpenų alkoholius)

5,5

0

2905 31 00

Etilenglikolis (etandiolis)

5,5

0

2905 32 00

Propilenglikolis (1,2-propandiolis)

5,5

0

2905 39 10

2-Metilpentan-2,4-diolis (heksilenglikolis)

5,5

0

2905 39 20

1,3-Butandiolis

Neapmuitinama

0

2905 39 25

1,4-Butandiolis

5,5

0

2905 39 30

2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diolis

Neapmuitinama

0

2905 39 85

Alifatiniai dioliai (išskyrus etilenglikolį (etandiolį), propilenglikolį (1,2-pro
pandiolį), 2-metilpentan-2,4-diolį (heksilenglikolį), 1,3-butandiolį, 1,4-bu
tandiolį ir 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diolį)

5,5

0

2905 41 00

2-Etil-2-(hidroksimetil)-propan-1,3-diolis (trimetilolpropanas)

5,5

0

2905 42 00

Pentaeritritolis

5,5

0

2905 43 00

Manitolis

9,6 + 125,8 EUR/
100 kg/net

-
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2905 44 11

D-gliucitolio (sorbitolio) vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje D-manitolis
sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį

7,7 + 16,1 EUR/
100 kg/net

-

2905 44 19

D-gliucitolio (sorbitolio) vandeninis tirpalas (išskyrus kurio sudėtyje Dmanitolis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal D-gliuci
tolio kiekį)

9,6 + 37,8 EUR/
100 kg/net

-

2905 44 91

D-gliucitolis (sorbitolis), kurio sudėtyje D-manitolis sudaro ne daugiau
kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį (išskyrus vandeninį
tirpalą)

7,7 + 23 EUR/
100 kg/net

-

2905 44 99

D-gliucitolis (sorbitolis) (išskyrus vandeninį tirpalą ir kurio sudėtyje D-ma
nitolis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio
kiekį)

9,6 + 53,7 EUR/
100 kg/net

-

2905 45 00

Glicerolis

3,8

0

2905 49 10

Tri- ir tetrahidroksiliniai alifatiniai alkoholiai (išskyrus 2-etil-2-(hidroksi
metil)propan-1,3-diolį (trimetilolpropaną), pentaeritritolį, manitolį, D-gliu
citolį (sorbitolį) ir glicerolį)

5,5

0

2905 49 80

Polihidroksiliniai alifatiniai alkoholiai (išskyrus diolius, triolius ir tetraolius
bei glicerolį)

5,5

0

2905 51 00

Etilchlorvinolis (INN)

Neapmuitinama

0

2905 59 10

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti vienhidroksilių alkoholių
dariniai

5,5

0

2905 59 91

2,2-Bis (brommetil) propandiolis

Neapmuitinama

0

2905 59 99

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti alifatinių polihidroksilinių
alkoholių dariniai (išskyrus 2,2-bis(brommetil)propandiolį ir etilchlorvi
nolį (INN))

5,5

0

2906 11 00

Mentolis

5,5

0

2906 12 00

Cikloheksanolis, metilcikloheksanoliai ir dimetilcikloheksanoliai

5,5

0

2906 13 10

Steroliai

5,5

0

2906 13 90

Inozitoliai

Neapmuitinama

0

2906 19 00

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai alkoholiai ir jų halo
geninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai (išskyrus mentolį, ciklo
heksanolį, metilcikloheksanolius, dimetilcikloheksanolius, sterolius, inozi
tolius ir terpinolius)

5,5

0

2906 21 00

Benzilo alkoholis

5,5

0
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2906 29 00

Aromatiniai cikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti dariniai (išskyrus benzilo alkoholį)

5,5

0

2907 11 00

Fenolis (benzenolis) ir jo druskos

3

0

2907 12 00

Krezoliai ir jų druskos

2,1

0

2907 13 00

Oktilfenolis, nonilfenolis ir jų izomerai; jų druskos

5,5

0

2907 15 10

1-Naftolis

Neapmuitinama

0

2907 15 90

Naftoliai ir jų druskos (išskyrus 1-naftolį)

5,5

0

2907 19 10

Ksilenoliai ir jų druskos

2,1

0

2907 19 90

Monofenoliai (išskyrus fenolį (benzenolį) ir jo druskas, krezolius ir jų
druskas, oktilfenolį, nonilfenolį ir jų izomerus bei druskas, ksilenolius ir
jų druskas bei naftolius ir jų druskas)

5,5

0

2907 21 00

Rezorcinolis ir jo druskos

5,5

0

2907 22 00

Hidrochinonas (chinolis) ir jo druskos

5,5

0

2907 23 00

4,4'-Izopropilidendifenolis (bisfenolis A, difenilolpropanas) ir jo druskos

5,5

0

2907 29 00

Polifenoliai ir fenolalkoholiai (išskyrus rezorcinolį, hidrochinoną (chinolį)
ir jų druskas ir 4,4'-Izopropilidendifenolį (bisfenolį A, difenilolpropaną) ir
jo druskas)

5,5

0

2908 11 00

Pentachlorfenolis (ISO)

5,5

0

2908 19 00

Fenolų arba fenolalkoholių dariniai, kurių sudėtyje yra tik halogenų pakai
tai (substituentai) ir jų druskos (išskyrus pentachlorfenolį (ISO))

5,5

0

2908 91 00

Dinosebas (ISO) ir jo druskos

5,5

0

2908 99 10

Fenolių arba fenolalkoholių dariniai, kurių sudėtyje yra tik sulfogrupių, jų
druskos ir esteriai

5,5

0

2908 99 90

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenolių arba fenolalkoholių
dariniai (išskyrus darinius, kurių sudėtyje yra tik halogeno pakaitai (substi
tuentai), ir jų druskos bei esterius ir dinosebą [ISO] ir jo druskas)

5,5

0

2909 11 00

Dietileteris

5,5

0

2909 19 00

Alifatiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dari
niai (išskyrus dietileterį)

5,5

0
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2909 20 00

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai eteriai ir jų haloge
ninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

5,5

0

2909 30 10

Difenileteris

Neapmuitinama

0

2909 30 31

Pentabromdifenileteris; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis-(pentabromfenoksi)ben
zenas

Neapmuitinama

0

2909 30 35

1,2-Bis(2,4,6-tribromfenoksi)etanas,
(ABS) gamybai

Neapmuitinama

0

2909 30 38

Brominti aromatinių eterių dariniai (išskyrus pentabromdifenileterį,
1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis-(pentabromfenoksi)benzeną ir 1,2-bis(2,4,6-tri
bromfenoksi)etaną, skirtą akrilnitrilbutadienstireno (ABS) gamybai)

5,5

0

2909 30 90

Aromatiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti da
riniai (išskyrus difenileterį ir bromintus darinius)

5,5

0

2909 41 00

2,2'- Oksidietanolis (dietilenglikolis, digolis)

5,5

0

2909 43 00

Etilenglikolio arba dietilenglikolio monobutiliniai eteriai

5,5

0

2909 44 00

Etilenglikolio arba dietilenglikolio monoalkiliniai eteriai (išskyrus monobu
tilinius eterius)

5,5

0

2909 49 11

2- (2-Chloretoksi) -etanolis

Neapmuitinama

0

2909 49 18

Alifatiniai eteralkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti
dariniai (išskyrus 2,2'- oksidietanolį (dietilenglikolį, digolį), etilenglikolio
arba dietilenglikolio monoalkilinius eterius ir 2- (2-chloretoksi) -etanolį)

5,5

0

2909 49 90

Cikliniai eteralkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti
dariniai

5,5

0

2909 50 10

Gvajakolis ir kalio gvajakolsulfonatas

5,5

0

2909 50 90

Eterfenoliai, eteralkoholfenoliai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti dariniai (išskyrus gvajakolį ir kalio gvajakolsulfonatą)

5,5

0

2909 60 00

Alkoholių peroksidai, eterių peroksidai, ketonų peroksidai ir jų haloge
ninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

5,5

0

2910 10 00

Oksiranas (etilenoksidas)

5,5

0

2910 20 00

Metiloksiranas (propilenoksidas)

5,5

0

skirtas

akrilnitrilbutadienstireno
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2910 30 00

1-Chlor-2,3-epoksipropanas (epichlorhidrinas)

5,5

0

2910 40 00

Dieldrinas (ISO, INN)

5,5

0

2910 90 00

Epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir epoksieteriai su trinariu
žiedu, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai (išskyrus
oksiraną (etilenoksidą), metiloksiraną (propilenoksidą) ir 1-Chlor-2,3epoksipropaną (epichlorhidriną) ir dieldriną (ISO, INN))

5,5

0

2911 00 00

Acetaliai ir hemiacetaliai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių
funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dari
niai

5

0

2912 11 00

Metanalis (formaldehidas)

5,5

0

2912 12 00

Etanalis (acetaldehidas)

5,5

0

2912 19 10

Butanalis (butiraldehidas, normalusis izomeras)

5,5

0

2912 19 90

Alifatiniai aldehidai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funk
cinių grupių (išskyrus metanalį (formaldehidą), etanalį (acetaldehidą) bei
butanalį (butiraldehidą, normalųjį izomerą))

5,5

0

2912 21 00

Benzaldehidas

5,5

0

2912 29 00

Cikliniai aldehidai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių funkcinių gru
pių (išskyrus benzaldehidą)

5,5

0

2912 30 00

Aldehidalkoholiai

5,5

0

2912 41 00

Vanilinas (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehidas)

5,5

0

2912 42 00

Etilvanilinas (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehidas)

5,5

0

2912 49 00

Aldehideteriai, aldehidfenoliai ir aldehidai, kurių molekulėse yra kitų de
guoninių funkcinių grupių (išskyrus etilvaniliną (3-etoksi-4-hidroksiben
zaldehidą) ir vaniliną (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehidą))

5,5

0

2912 50 00

Cikliniai aldehidų polimerai

5,5

0

2912 60 00

Paraformaldehidas

5,5

0

2913 00 00

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti aldehidų arba paraformalde
hido ciklinių polimerų dariniai

5,5

0

2914 11 00

Acetonas

5,5

0

2914 12 00

Butanonas (metiletilketonas)

5,5

0
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5,5

0

Neapmuitinama

0

2914 13 00

4-Metilpentan-2-onas (metilizobutilketonas)

2914 19 10

5-Metilheksan-2-onas

2914 19 90

Alifatiniai ketonai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių funkcinių gru
pių (išskyrus acetoną, butanoną (metiletilketoną), 4-metilpentan-2-oną
(metilizobutilketoną) ir 5-metilheksan-2-oną)

5,5

0

2914 21 00

Kamparas

5,5

0

2914 22 00

Cikloheksanonas ir metilcikloheksanonai

5,5

0

2914 23 00

Jononai ir metiljononai

5,5

0

2914 29 00

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai ketonai, kurių mole
kulėse nėra kitų deguoninių funkcinių grupių (išskyrus kamparą, ciklohek
sanoną, metilcikloheksanoną, jononus ir metiljononus)

5,5

0

2914 31 00

Fenilacetonas (fenilpropan-2-onas)

5,5

0

2914 39 00

Aromatiniai ketonai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių funkcinių
grupių (išskyrus fenilacetoną (fenilpropan-2-oną))

5,5

0

2914 40 10

4-Hidroksi-4-metilpentan-2-onas (diacetono alkoholis)

5,5

0

2914 40 90

Ketoalkoholiai ir ketoaldehidai (oksoaldehidai) (išskyrus 4-hidroksi-4-me
tilpentan-2-oną (diacetono alkoholį))

3

0

2914 50 00

Ketofenoliai ir ketonai, kurių molekulėse yra kitų deguoninių funkcinių
grupių

5,5

0

2914 61 00

Antrachinonas

5,5

0

2914 69 10

1,4-Naftochinonas

Neapmuitinama

0

2914 69 90

Chinonai (išskyrus antrachinoną ir 1,4-naftochinoną)

5,5

0

2914 70 00

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti ketonų arba chinonų dari
niai (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

5,5

0

2915 11 00

Skruzdžių rūgštis

5,5

0

2915 12 00

Skruzdžių rūgšties druskos

5,5

0

2915 13 00

Skruzdžių rūgšties esteriai

5,5

0

2915 21 00

Acto rūgštis

5,5

0
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2915 24 00

Acto rūgšties anhidridas (acetanhidridas)

5,5

0

2915 29 00

Acto rūgšties druskos (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidabrio
junginius)

5,5

0

2915 31 00

Etilacetatas

5,5

0

2915 32 00

Vinilacetatas

5,5

0

2915 33 00

n-Butilacetatas

5,5

0

2915 36 00

Dinosebo (ISO) acetatas

5,5

0

2915 39 10

Propilacetatas ir izopropilacetatas

5,5

0

2915 39 30

Metilacetatas, pentilacetatas (amilacetatas), izopentilacetatas (izoamilaceta
tas) ir glicerolio acetatai

5,5

0

2915 39 50

p-Tolilacetatas, fenilpropilacetatai, benzilacetatas, rodinilacetatas, santalila
cetatas ir feniletan-1,2-diolio acetatai

5,5

0

2915 39 80

Acto rūgšties esteriai (išskyrus etilacetatą, vinilacetatą, n-butilacetatą, dino
sebo (ISO) acetatą, propilacetatą, izopropilacetatą, metilacetatą, pentilace
tatą (amilacetatą), izopentilacetatą (izoamilacetatą), glicerolio acetatą, p-To
lilacetatą, fenilpropilacetatą, benzilacetatą, rodinilacetatą, santalilacetatą ir
feniletan-1,2-diolio acetatus)

5,5

0

2915 40 00

Mono-, di- arba trichloracto rūgštys, jų druskos ir esteriai

5,5

0

2915 50 00

Propiono rūgštis, jos druskos ir esteriai

4,2

0

2915 60 11

1-Izopropil-2,2-dimetiltrimetileno diizobutiratas

Neapmuitinama

0

2915 60 19

Butano (sviesto) rūgštys, jų druskos ir esteriai (išskyrus 1-izopropil-2,2-di
metiltrimetileno diizobutiratą)

5,5

0

2915 60 90

Pentano (valerijonų) rūgštys, jų druskos ir esteriai

5,5

0

2915 70 15

Palmitino rūgštis

5,5

0

2915 70 20

Palmitino rūgšties druskos ir esteriai

5,5

0

2915 70 25

Stearino rūgštis

5,5

0

2915 70 30

Stearino rūgšties druskos (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidab
rio junginius)

5,5

0

2915 70 80

Stearino rūgšties esteriai

5,5

0
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2915 90 10

Lauro rūgštis

5,5

0

2915 90 20

Chlorformiatai

5,5

0

2915 90 80

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, per
oksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti
dariniai (išskyrus skruzdžių rūgštį ir acto rūgštį, mono-, di- arba trichlo
racto rūgštis, propiono rūgštį, butano (sviesto) ir pentano (valerijonų)
rūgštis, palmitino ir stearino rūgštis, jų druskas ir esterius, acto rūgšties
anhidridą (acetanhidridą), lauro rūgštį, chlorformiatus ir neorganinius
arba organinius gyvsidabrio junginius)

5,5

0

2916 11 00

Akrilo rūgštis ir jos druskos

6,5

0

2916 12 10

Metilakrilatas

6,5

0

2916 12 20

Etilakrilatas

6,5

0

2916 12 90

Akrilo rūgšties esteriai (išskyrus metilakrilatą ir etilakrilatą)

6,5

0

2916 13 00

Metakrilo rūgštis ir jos druskos

6,5

0

2916 14 10

Metilmetakrilatas

6,5

0

2916 14 90

Metakrilo rūgšties esteriai (išskyrus metilakrilatą)

6,5

0

2916 15 00

Oleino, linolo ir linoleno rūgštys, jų druskos ir esteriai (išskyrus neorgani
nius arba organinius gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2916 19 10

Undeceno rūgštys ir jų druskos bei esteriai

5,9

0

2916 19 30

2,4-Heksadieno rūgštis (sorbo rūgštis)

6,5

0

2916 19 40

Krotono rūgštis

Neapmuitinama

0

2916 19 70

Nesočiosios alifatinės monokarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai,
peroksidai, peroksirūgštys ir halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti
dariniai (išskyrus akrilo rūgštį ir jos druskas bei esterius, metakrilo rūgštį
ir jos druskas bei esterius, oleino, linolo ar linoleno rūgštis, jų druskas ir
esterius, undeceno rūgštis ir jų druskas bei esterius, 2,4-Heksadieno rūgštį
(sorbo rūgštį), krotono rūgštį ir binapakrilą (ISO))

6,5

0

2916 20 00

Cikloalkaninės, cikloalkeninės ar cikloterpeninės monokarboksirūgštys, jų
anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys, taip pat jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai (išskyrus neorganinius arba or
ganinius gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2916 31 00

Benzenkarboksirūgštis, jos druskos ir esteriai (išskyrus neorganinius arba
organinius gyvsidabrio junginius)

6,5

0
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2916 32 10

Benzoilperoksidas

6,5

0

2916 32 90

Benzoilchloridas

6,5

0

2916 34 00

Fenilacto rūgštis ir jos druskos

Neapmuitinama

0

2916 35 00

Fenilacto rūgšties esteriai

Neapmuitinama

0

2916 36 00

Binapakrilas (ISO)

6,5

0

2916 39 00

Aromatinės monokarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai,
peroksirūgštys, taip pat jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti
dariniai (išskyrus benzenkarboksirūgštį, jos druskas ir esterius, benzoilpe
roksidą, benzoilchloridą, binapakrilą (ISO), fenilacto rūgštį, jos druskas ir
esterius ir neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2917 11 00

Oksalo rūgštis, jos druskos ir esteriai (išskyrus neorganinius arba organi
nius gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2917 12 10

Adipo rūgštis ir jos druskos

6,5

0

2917 12 90

Adipo rūgšties esteriai

6,5

0

2917 13 10

Sebaco rūgštis

Neapmuitinama

0

2917 13 90

Azelaino rūgštis, sebaco rūgštis, jų druskos ir esteriai

6

0

2917 14 00

Maleino rūgšties anhidridas

6,5

0

2917 19 10

Malono rūgštis, jos druskos ir esteriai

6,5

0

2917 19 90

Alifatinės polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai, per
oksirūgštys ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai (iš
skyrus oksalo rūgštį, jos druskas ir esterius, adipo rūgštį, jos druskas ir es
terius, azelaino rūgštį, sebaco rūgštį, jų druskas ir esterius, malono rūgštį,
jos druskas ir esterius, maleino rūgšties anhidridą ir neorganinius arba or
ganinius gyvsidabrio junginius)

6,3

0

2917 20 00

Cikloalkaninės, cikloalkeninės arba cikloterpeninės polikarboksirūgštys, jų
anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys ir jų dariniai

6

0

2917 32 00

Dioktilortoftalatai

6,5

0

2917 33 00

Dinonil- arba didecilortoftalatai

6,5

0

2917 34 10

Dibutilortoftalatai

6,5

0

2917 34 90

Ortoftalio rūgšties esteriai (išskyrus dibutilortoftalatus, dioktilortoftalatus,
dinonilortoftalatus arba didecilortoftalatus)

6,5

0
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2917 35 00

Ftalio rūgšties anhidridas

6,5

0

2917 36 00

Tereftalio rūgštis ir jos druskos

6,5

0

2917 37 00

Dimetiltereftalatas

6,5

0

2917 39 11

Tetrabromftalio rūgšties esteris arba anhidridas

Neapmuitinama

0

2917 39 19

Aromatinių polikarboksirūgščių brominti dariniai (išskyrus tetrabromfta
lio rūgšties esterį arba anhidridą)

6,5

0

2917 39 30

Benzen-1,2,4-trikarboksirūgštis

Neapmuitinama

0

2917 39 40

Izoftaloildichloridas, kurio sudėtyje esantis tereftaloildichloridas sudaro ne
daugiau kaip 0,8 % masės

Neapmuitinama

0

2917 39 50

Naftalen-1,4,5,8-tetrakarboksirūgštis

Neapmuitinama

0

2917 39 60

Tetrachlorftalio rūgšties anhidridas

Neapmuitinama

0

2917 39 70

Natrio 3,5-bis (metoksikarbonil) benzensulfonatas

Neapmuitinama

0

2917 39 80

Aromatinės monokarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai,
peroksirūgštys, taip pat jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti
dariniai (išskyrus ortoftalio rūgšties esterius, ftalio rūgšties anhidridą, te
reftalio rūgštį ir jos druskas, dimetiltereftalatą, bromintus darinius, ben
zen- 1,2,4-trikarboksirūgštį, izoftaloildichloridą, kurio sudėtyje esantis te
reftaloildichloridas sudaro ne daugiau kaip 0,8 % masės, naftalen- 1,4,5,8tetrakarboksirūgštį, tetrachlorftalio rūgšties anhidridą ir natrio 3,5-bis
(metoksikarbonil) benzensulfonatą)

6,5

0

2918 11 00

Pieno rūgštis, jos druskos ir esteriai (išskyrus neorganinius arba organinius
gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2918 12 00

Vyno rūgštis

6,5

0

2918 13 00

Vyno rūgšties druskos ir esteriai

6,5

0

2918 14 00

Citrinų rūgštis

6,5

0

2918 15 00

Citrinų rūgšties druskos ir esteriai (išskyrus neorganinius arba organinius
gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2918 16 00

Gliukono rūgštis, jos druskos ir esteriai

6,5

0

2918 18 00

Chlorbenzilatas (ISO)

6,5

0

2918 19 30

Cholio rūgštis, 3-alfa, 12-alfa-dihidroksi-5-beta-cholano-24 rūgštis (dezok
sicholio rūgštis), jų druskos ir esteriai

6,3

0
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Neapmuitinama

0

2918 19 40

2,2-Bis (hidroksimetil) propiono rūgštis

2918 19 85

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra papildomoji deguoninė funkcinė
grupė, ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halo
geninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai (išskyrus pieno rūgštį,
vyno rūgštį, citrinų rūgštį, gliukono rūgštį, cholio rūgštį, 3-alfa, 12-alfa-di
hidroksi-5-beta-cholano-24 rūgštį (dezoksicholio rūgštį), jų druskas ir este
rius, 2,2-bis (hidroksimetil) propiono rūgštį ir chlorbenzilatą (ISO))

6,5

0

2918 21 00

Salicilo rūgštis ir jos druskos (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsi
dabrio junginius)

6,5

0

2918 22 00

o-Acetilsalicilo rūgštis, jos druskos ir esteriai

6,5

0

2918 23 10

Metilsalicilatas ir fenilsalicilatas (salolis)

6,5

0

2918 23 90

Salicilo rūgšties esteriai ir jų druskos (išskyrus metilsalicilatą ir fenilsalici
latą (salolį))

6,5

0

2918 29 10

Sulfonsalicilo rūgštys, hidroksinaftoinės rūgštys, jų druskos ir esteriai

6,5

0

2918 29 30

4-Hidroksibenzenkarboksirūgštis, jos druskos ir esteriai

6,5

0

2918 29 80

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra fenolinė funkcinė grupė, tačiau
nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, jų anhidridai, halogenidai, peroksi
dai, peroksirūgštys ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti da
riniai (išskyrus salicilo rūgštį o-acetilsalicilo rūgštį, sulfonsalicilo rūgštis,
hidroksinaftoines rūgštis ir jų druskas ir esterius)

6,5

0

2918 30 00

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra aldehidinė arba ketoninė funkcinė
grupė, tačiau nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, jų anhidridai, haloge
nidai, peroksidai, peroksirūgštys ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti dariniai

6,5

0

2918 91 00

2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgštis), jos druskos ir esteriai

6,5

0

2918 99 10

2,6-Dimetoksibenzenkarboksirūgštis

Neapmuitinama

0

2918 99 20

Dikamba (ISO)

Neapmuitinama

0

2918 99 30

Natrio fenoksiacetatas

Neapmuitinama

0

2918 99 90

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra papildomųjų deguoninių funkcinių
grupių, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys ir jų haloge
ninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai (išskyrus rūgštis, kurių
molekulėse yra tik alkoholinė, fenolinė, aldehidinė arba ketoninė funkcinė
grupė, ir 2,6-dimetoksibenzenkarboksirūgštį, dikambą (ISO), natrio fenok
siacetatą, 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgštį) ir jos druskas ir
esterius)

6,5

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

KN 2007

Aprašymas

L 356/237
Bazinė muito norma

Kategorija

2919 10 00

Tri (2,3-dibrompropilo) fosfatas

6,5

0

2919 90 10

Tributilfosfatai, trifenilfosfatai, tritolilfosfatai, triksililfosfatai ir tri (2-chlo
retil) fosfatas

6,5

0

2919 90 90

Fosfato rūgšties esteriai ir jų druskos, įskaitant laktofosfatus; jų haloge
ninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai (išskyrus tri (2,3-dibrom
propilo) fosfatą, tributilfosfatus, trifenilfosfatus, tritolilfosfatus, triksililfos
fatus ir tri (2-chloretil) fosfatą)

6,5

0

2920 11 00

Parationas (ISO) ir parationmetilas (ISO) (metilparationas)

6,5

0

2920 19 00

Tiofosfato rūgšties esteriai (fosforotioatai) ir jų druskos; jų halogeninti, su
lfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai (išskyrus parationą (ISO) ir para
tionmetilą (ISO) (metilparationą))

6,5

0

2920 90 10

Sieros rūgšties (sulfato rūgšties) ir anglies rūgšties (karbonato rūgšties) es
teriai ir jų druskos ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dari
niai (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2920 90 20

Dimetilfosfonatas (dimetilfosfitas)

6,5

0

2920 90 30

Trimetilfosfitas (trimetoksifosfinas)

6,5

0

2920 90 40

Trietilfosfitas

6,5

0

2920 90 50

Dietilfosfonatas (dietilfosfitas)

6,5

0

2920 90 85

Nemetalų neorganinių rūgščių esteriai ir jų druskos; jų halogeninti, sulfo
ninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai (išskyrus vandenilio halogenidų este
rius, fosforo rūgšties esterius, sieros rūgšties (sulfato rūgšties) esterius, ang
lies rūgšties (karbonato rūgšties) esterius ir tiofosfato rūgšties esterius (fos
forotioatus) ir jų druskas; jų halogenintus, sulfonintus, nitrintus arba ni
trozintus darinius, dimetilfosfonatą (dimetilfosfitą), trimetilfosfitą (trime
toksifosfiną), trietilfosfitą ir dietilfosfonatą (dietilfosfitą))

6,5

0

2921 11 10

Metilaminas, di- arba trimetilaminas (išskyrus jų druskas)

6,5

0

2921 11 90

Metilamino, di- arba trimetilamino druskos

6,5

0

2921 19 10

Trietilaminas ir jo druskos

6,5

0

2921 19 30

Izopropilaminas ir jo druskos

6,5

0

2921 19 40

1,1,3,3-Tetrametilbutilaminas

Neapmuitinama

0
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2921 19 50

Dietilaminas ir jo druskos

5,7

0

2921 19 80

Alifatiniai monoaminai ir jų dariniai; jų druskos (išskyrus metilaminą, di
metilaminą, trimetilaminą, dietilaminą, trietilaminą, izopropilaminą ir jų
druskas ir 1,1,3,3-tetrametilbutilaminą)

6,5

0

2921 21 00

Etilendiaminas ir jo druskos

6

0

2921 22 00

Heksametilendiaminas ir jo druskos

6,5

0

2921 29 00

Alifatiniai poliaminai ir jų dariniai; jų druskos (išskyrus etilendiaminą ir
heksametilendiaminą ir jų druskas)

6

0

2921 30 10

Cikloheksilaminas ir cikloheksildimetilaminas ir jų druskos

6,3

0

2921 30 91

Cikloheksilen-1,3-diaminas (1,3-diaminocikloheksanas)

Neapmuitinama

0

2921 30 99

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir cikloterpeniniai mono- arba poliaminai
ir jų dariniai; jų druskos (išskyrus cikloheksilaminą, cikloheksildimetila
miną ir jų druskas, ir cikloheksilen-1,3-diaminą (1,3-diaminociklohek
saną))

6,5

0

2921 41 00

Anilinas ir jo druskos (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidabrio
junginius)

6,5

0

2921 42 10

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti anilino dariniai ir jų druskos

6,5

0

2921 42 90

Anilino dariniai ir jų druskos (išskyrus halogenintus, sulfonintus, nitrintus
ir nitrozintus anilino darinius ir jų druskas)

6,5

0

2921 43 00

Toluidinai ir jų dariniai; jų druskos

6,5

0

2921 44 00

Difenilaminas ir jo dariniai; jų druskos

6,5

0

2921 45 00

1-Naftilaminas (alfa-naftilaminas), 2-naftilaminas (beta-naftilaminas) ir jų
dariniai; jų druskos

6,5

0

2921 46 00

Amfetaminas (INN), benzamfetaminas (INN), deksamfetaminas (INN), eti
lamfetaminas (INN), fenkamfaminas (INN), lefetaminas (INN), levamfeta
minas (INN), mefenoreksas (INN) ir fenterminas (INN); jų druskos

Neapmuitinama

0

2921 49 10

Ksilidinai ir jų dariniai; jų druskos

6,5

0

2921 49 80

Aromatiniai monoaminai ir jų dariniai; jų druskos (išskyrus aniliną, tolui
dinus, difenilaminą, 1-naftilaminą (alfa-naftilaminą), 2-naftilaminą (betanaftilaminą), ksilidinus ir jų darinius ir druskas, amfetaminą (INN), ben
zamfetaminą (INN), deksamfetaminą (INN), etilamfetaminą (INN), fenkam
faminą (INN), lefetaminą (INN), levamfetaminą (INN), mefenoreksą (INN),
fenterminą (INN) ir jų druskas)

6,5

0
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2921 51 11

m-Fenilendiaminas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir kurio
sudėtyje vanduo sudaro ne daugiau kaip 1 % masės, o-fenilendiaminas su
daro ne daugiau kaip 200 mg/kg ir p-fenilendiaminas sudaro ne daugiau
kaip 450 mg/kg

Neapmuitinama

0

2921 51 19

o-Fenilendiaminas, m-fenilendiaminas, p-fenilendiaminas, diamintoluenai ir
jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai; jų druskos (išskyrus
m-fenilendiaminą, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir kurio
sudėtyje vanduo sudaro ne daugiau kaip 1 % masės, o-fenilendiaminas su
daro ne daugiau kaip 200 mg/kg ir p-fenilendiaminas sudaro ne daugiau
kaip 450 mg/kg)

6,5

0

2921 51 90

o-Fenilendiamino, m-fenilendiamino, p-fenilendiamino arba diamintoluenų
dariniai; jų druskos (išskyrus halogenintus, sulfonintus, nitrintus ir nitro
zintus darinius ir jų druskas)

6,5

0

2921 59 10

m-Fenilenbis (metilaminas)

Neapmuitinama

0

2921 59 20

2,2′-Dichlor-4,4′-metilendianilinas

Neapmuitinama

0

2921 59 30

4,4′-Bi-o-toluidinas

Neapmuitinama

0

2921 59 40

1,8-Naftilendiaminas

Neapmuitinama

0

2921 59 90

Aromatiniai poliaminai ir jų dariniai; jų druskos (išskyrus o-fenilendia
miną, m-fenilendiaminą, p-fenilendiaminą arba diamintoluenus ir jų dari
nius ir druskas, m-fenilenbį (metilaminą), 2,2′-dichlor-4,4′-metilendiani
liną, 4,4′-bi-o-toluidiną ir 1,8-naftilendiaminą)

6,5

0

2922 11 00

Monoetanolaminas ir jo druskos

6,5

0

2922 12 00

Dietanolaminas ir jo druskos

6,5

0

2922 13 10

Trietanolaminas

6,5

0

2922 13 90

Trietanolamino druskos

6,5

0

2922 14 00

Dekstropropoksifenas (INN) ir jo druskos

Neapmuitinama

0

2922 19 10

n-Etildietanolaminas

6,5

0

2922 19 20

2,2'-Metiliminodietanolis (N-metildietanolaminas)

6,5

0

2922 19 80

Aminoalkoholiai, jų eteriai ir esteriai; jų druskos (išskyrus junginius, kurių
molekulėse yra daugiau kaip vienos rūšies deguoninių funkcinių grupių, ir
išskyrus monoetanolaminą, dietanolaminą, trietanolaminą, dekstropro
poksifeną (INN) ir jų druskas, n-etildietanolaminą ir 2,2′-metiliminodieta
nolį (N-metildietanolaminą))

6,5

0

2922 21 00

Aminohidroksinaftalen-sulfonrūgštys ir jų druskos

6,5

0
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2922 29 00

Aminonaftoliai ir kiti aminofenoliai, jų eteriai ir esteriai (išskyrus jungi
nius, kurių molekulėse yra daugiau kaip vienos rūšies deguoninių funkci
nių grupių; aminohidroksinaftalen-sulfonrūgštis ir jų druskas)

6,5

0

2922 31 00

Amfepramonas (INN), metadonas (INN) ir normetadonas (INN); jų drus
kos

Neapmuitinama

0

2922 39 00

Aminoaldehidai, aminoketonai ir aminochinonai; jų druskos (išskyrus jun
ginius, kurių molekulėse yra daugiau kaip vienos rūšies deguoninių funk
cinių grupių, ir amfepramoną (INN), metadoną (INN), normetadoną (INN)
ir jų druskas)

6,5

0

2922 41 00

Lizinas ir jo esteriai; jų druskos

6,3

0

2922 42 00

Glutamo rūgštis ir jos druskos

6,5

0

2922 43 00

Antranilo rūgštis (2-aminobenzenkarboksirūgštis) ir jos druskos

6,5

0

2922 44 00

Tilidinas (INN) ir jo druskos

Neapmuitinama

0

2922 49 10

Glicinas

6,5

0

2922 49 20

beta-Alaninas

Neapmuitinama

0

2922 49 95

Aminorūgštys ir jų esteriai; jų druskos (išskyrus junginius, kurių moleku
lėse yra daugiau kaip vienos rūšies deguoninių funkcinių grupių, liziną ir
jo esterius ir druskas, glutamo rūgštį, antranilo rūgštį, tilidiną (INN) ir jų
druskas, gliciną ir beta-alaniną)

6,5

0

2922 50 00

Aminoalkoholfenoliai, fenolaminorūgštys ir kiti aminojunginiai, kurių
molekulėse yra deguoninių funkcinių grupių (išskyrus aminoalkoholius,
aminonaftolius ir kitus aminofenolius, jų eterius, esterius ir druskas, ami
noaldehidus, aminoketonus, aminochinonus ir jų druskas, aminorūgštis ir
jų esterius ir jų druskas)

6,5

0

2923 10 00

Cholinas ir jo druskos

6,5

0

2923 20 00

Lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neap
ibūdinti

5,7

0

2923 90 00

Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai (išskyrus choliną ir jo druskas)

6,5

0

2924 11 00

Meprobamatas (INN)

Neapmuitinama

0

2924 12 00

Fluoracetamidas (ISO), monokrotofosas (ISO) ir fosfamidonas (ISO)

6,5

0

2924 19 00

Alifatiniai amidai (įskaitant alifatinius karbamatus, ir jų dariniai; jų drus
kos (išskyrus meprobamatą (INN), fluoracetamidą (ISO), monokrotofosą
(ISO) ir fosfamidoną (ISO))

6,5

0
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2924 21 10

Izoproturonas (ISO)

6,5

0

2924 21 90

Ureinai ir jų dariniai; jų druskos (išskyrus izoproturoną (ISO))

6,5

0

2924 23 00

2-Acetamidobenzenkarboksirūgštis (N-acetilantranilo rūgštis) ir jos drus
kos

6,5

0

2924 24 00

Etinamatas (INN)

Neapmuitinama

0

2924 29 10

Lidokainas (INN)

Neapmuitinama

0

2924 29 30

Paracetamolis (INN)

6,5

0

2924 29 95

Cikliniai amidai (įskaitant ciklinius karbamatus) ir jų dariniai; jų druskos
(išskyrus ureinus, jų darinius ir jų druskas, 2-acetamidobenzenkarboksi
rūgštį (N-acetilantranilo rūgštį) ir jos druskas, etinamatą (INN), lidokainą
(INN) ir paracetamolį (INN))

6,5

0

2925 11 00

Sacharinas ir jo druskos

6,5

0

2925 12 00

Glutetimidas (INN)

Neapmuitinama

0

2925 19 10

3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-Oktabrom-N,N'-etilendiftalimidas

Neapmuitinama

0

2925 19 30

N,N'-Etilenbis (4,5-dibromheksahidro-3,6-metanftalimidas)

Neapmuitinama

0

2925 19 95

Imidai ir jų dariniai; jų druskos (išskyrus sachariną, jo druskas, glutetimidą
(INN), 3,3′, 4,4′, 5,5′, 6,6′-oktabrom-N,N'-etilendiftalimidą, N,N′-etilenbį
(4,5-dibromheksahidro-3,6-metanftalimidą) ir neorganinius arba organi
nius gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2925 21 00

Chlordimeformas (ISO)

6,5

0

2925 29 00

Iminai ir jų dariniai; jų druskos (išskyrus chlordimeformą (ISO))

6,5

0

2926 10 00

Akrilnitrilas

6,5

0

2926 20 00

1-Cianguanidinas (diciandiamidas)

6,5

0

2926 30 00

Fenpropreksas (INN) ir jo druskos; metadono (INN) tarpinis produktas (4cian-2-dimetilamino-4,4-difenilbutanas)

6,5

0

2926 90 20

Izoftalonitrilas

6

0

2926 90 95

Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė grupė (išskyrus akrilni
trilą, 1-cianguanidiną (diciandiamidą), fenpropreksą (INN) ir jo druskas,
metadono (INN) tarpinį produktą (4-cian-2-dimetilamino-4,4-difenilbu
taną) ir izoftalonitrilą)

6,5

0
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6,5

0

Neapmuitinama

0

2927 00 00

Diazo-, azo- arba azoksijunginiai

2928 00 10

N,N-Bis (2-metoksietil)-hidroksilaminas

2928 00 90

Hidrazino arba hidroksilamino organiniai dariniai (išskyrus N,N-bis(2-me
toksietil)-hidroksilaminą)

6,5

0

2929 10 10

Metilfenileno diizocianatai (tolueno diizocianatai)

6,5

0

2929 10 90

Izocianatai (išskyrus metilfenileno diizocianatus (tolueno diizocianatus)

6,5

0

2929 90 00

Junginiai, kurių molekulėse yra azotinių funkcinių grupių (išskyrus jungi
nius, kurių molekulėse yra amino funkcinė grupė; aminojunginius, kurių
molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė; ketvirtines amonio druskas ir
hidroksidus; lecitinus ir kitus fosfoaminolipidus; junginius, kurių moleku
lėse yra karboksiamido funkcinė grupė; karbonato rūgšties (anglies rūgš
ties) junginius, kurių molekulėse yra amido funkcinių grupių; junginius,
kurių molekulėse yra karboksiimido funkcinė grupė, imino funkcinė
grupė arba nitrilo funkcinė grupė; diazo-, azo- arba azoksijunginius; hi
drazino arba hidroksilamino organinius darinius ir izocianatus)

6,5

0

2930 20 00

Tiokarbamatai ir ditiokarbamatai (išskyrus neorganinius arba organinius
gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2930 30 00

Tiuramo mono-, di- arba tetrasulfidai

6,5

0

2930 40 10

Metioninas (INN)

Neapmuitinama

0

2930 40 90

Metioninas (išskyrus metioniną (INN))

6,5

0

2930 50 00

Kaptafolas (ISO) ir metamidofosas (ISO)

6,5

0

2930 90 13

Cisteinas ir cistinas

6,5

0

2930 90 16

Cisteino arba cistino dariniai

6,5

0

2930 90 20

Tiodiglikolis (INN) (2,2′-tiodietanolis)

6,5

0

2930 90 30

DL-2-Hidroksi-4-(metiltio) sviesto rūgštis

Neapmuitinama

0

2930 90 40

2,2'-Tiodietilbis[3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)-propionatas]

Neapmuitinama

0

2930 90 50

Izomerų mišinys, kurio sudėtyje yra 4-metil-2,6-bis (metiltio)-m-fenilen
diamino ir 2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilendiamino

Neapmuitinama

0
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2930 90 85

Organiniai tio junginiai (išskyrus tiokarbamatus ir ditiokarbamatus, tiu
ramo mono-, di- arba tetrasulfidus, metioniną, kaptafolą (ISO), metamido
fosą (ISO), cisteiną arba cistiną ir jų darinius, tiodiglikolį (INN) (2,2′-tio
dietanolį)), DL-2-hidroksi-4-(metiltio) sviesto rūgštį, 2,2′-tiodietilbis[3(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)-propionatą] ir izomerų mišinį, kurio su
dėtyje yra 4-metil-2,6-bis (metiltio)-m-fenilendiamino ir 2-metil-4,6-bis
(metiltio)-m-fenilendiamino)

6,5

0

2931 00 10

Dimetilmetilfosfonatas

6,5

0

2931 00 20

Metilfosfonio difluoridas

6,5

0

2931 00 30

Metilfosfonio dichloridas

6,5

0

2931 00 95

Atskiri chemijos atžvilgiu apibūdinti organiniai-neorganiniai junginiai, ne
nurodyti kitoje vietoje (išskyrus neorganinius arba organinius gyvsidabrio
junginius)

6,5

0

2932 11 00

Tetrahidrofuranas

6,5

0

2932 12 00

2-Furaldehidas (furfurolas)

6,5

0

2932 13 00

Furfurilo alkoholis ir tetrahidrofurfurilo alkoholis

6,5

0

2932 19 00

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik deguonies heteroatomas
(-ai) ir nekondensuotas furano žiedas (hidrintas arba nehidrintas) (išskyrus
tetrahidrofuraną, 2-furaldehidą (furfurolą), furfurilo alkoholį ir tetrahidro
furfurilo alkoholį)

6,5

0

2932 21 00

Kumarinas, metilkumarinai ir etilkumarinai

6,5

0

2932 29 10

Fenolftaleinas

Neapmuitinama

0

2932 29 20

1-Hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-oksi-1H,
benzo[de]izochromen-1-il]-6-oktadeciloksi-2-naftoinė rūgštis

3H-

Neapmuitinama

0

2932 29 30

3′-Chlor-6′-cikloheksilaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9'onas

ksanten]-3-

Neapmuitinama

0

2932 29 40

6′-(N-Etil-p-toluidin)-2′-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),
onas

9′-ksanten]-3-

Neapmuitinama

0

2932 29 50

Metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]-naftalen-2-karboksilatas

Neapmuitinama

0

2932 29 60

gama-Butirolaktonas

6,5

0
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2932 29 85

Laktonai (išskyrus kumariną, metilkumarinus, etilkumarinus, fenolftaleiną,
1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-oksi-1H,
3Hbenzo[de]izochromen-1-il]-6-oktadeciloksi-2-naftoinę rūgštį, 3'-chlor-6'cikloheksilaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9'- ksanten]-3-oną, 6′-(N-etilp-toluidin)-2′-metilspiro[izobenzofuran-1(3H), 9′-ksanten]-3-oną, metil-6dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H,
3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]-naftalen-2-karboksilatą, gama-butirolaktoną ir
neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2932 91 00

Izosafrolas

6,5

0

2932 92 00

1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-onas

6,5

0

2932 93 00

Piperonalis

6,5

0

2932 94 00

Safrolas

6,5

0

2932 95 00

Tetrahidrokanabinolis (visi izomerai)

6,5

0

2932 99 50

Epoksidai su keturnariu žiedu

6,5

0

2932 99 70

Cikliniai acetaliai ir vidiniai hemiacetaliai, kurių molekulėse yra arba nėra
kitų deguoninių funkcinių grupių, taip pat jų halogeninti, sulfoninti, ni
trinti arba nitrozinti dariniai (išskyrus safrolą, izosafrolą, piperonalį ir 1(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-oną)

6,5

0

2932 99 85

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik deguonies heteroatomas
(-ai)(išskyrus junginius, kurių molekulėse yra nekondensuotas furano žie
das, hidrintas arba nehidrintas, taip pat laktonus, izosafrolą, 1-(1,3-benzo
dioksol-5-il)propan-2-oną, piperonalį, safrolą, tetrahidrokanabinolį (visus
izomerus), epoksidus su keturnariu žiedu, ciklinius acetalius ir vidinius
hemiacetalius, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių
grupių, taip pat jų halogenintus, sulfonintus, nitrintus arba nitrozintus da
rinius ir neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2933 11 10

Propifenazonas (INN)

Neapmuitinama

0

2933 11 90

Fenazonas (antipirinas) ir jo dariniai (išskyrus propifenazoną (INN))

6,5

0

2933 19 10

Fenilbutazonas (INN)

Neapmuitinama

0

2933 19 90

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)
ir nekondensuotas pirazolo žiedas (hidrintas arba nehidrintas) (išskyrus fe
nazoną (antipiriną) ir jo darinius bei fenilbutazoną (INN))

6,5

0

2933 21 00

Hidantoinas ir jo dariniai

6,5

0

2933 29 10

Nafazolino hidrochloridas (INNM) ir nafazolino nitratas (INNM); fentola
minas (INN); tolazolino hidrochloridas (INNM)

Neapmuitinama

0
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2933 29 90

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)
ir nekondensuotas imidazolo žiedas (hidrintas arba nehidrintas) (išskyrus
hidantoiną ir jo darinius, nafazolino hidrochloridą (INNM), nafazolino ni
tratą (INNM), fentolaminą (INN) ir tolazolino hidrochloridą (INNM))

6,5

0

2933 31 00

Piridinas ir jo druskos

5,3

0

2933 32 00

Piperidinas ir jo druskos

6,5

0

2933 33 00

Alfentanilas (INN), anileridinas (INN), bezitramidas (INN), bromazepamas
(INN), difenoksinas (INN), difenoksilatas (INN), dipipanonas (INN), fentani
las (INN), ketobemidonas (INN), metilfenidatas (INN), pentazocinas (INN),
petidinas (INN), petidino (INN) tarpinis produktas A, fenciklidinas (INN)
(PCP), fenoperidinas (INN), pipradrolas (INN), piritramidas (INN), propira
mas (INN) ir trimeperidinas (INN); jų druskos

6,5

0

2933 39 10

Iproniazidas (INN); ketobemidono hidrochloridas (INNM); piridostigmino
bromidas (INN)

Neapmuitinama

0

2933 39 20

2,3,5,6-Tetrachlorpiridinas

Neapmuitinama

0

2933 39 25

3,6-Dichlorpiridin-2-karboksirūgštis

Neapmuitinama

0

2933 39 35

2-Hidroksietilamonio-3,6-dichlorpiridin-2-karboksilatas

Neapmuitinama

0

2933 39 40

2-Butoksietil(3,5,6-trichlor-2-piridiloksi)acetatas

Neapmuitinama

0

2933 39 45

3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpiridinas

Neapmuitinama

0

2933 39 50

Fluoroksipiras (ISO), metilo esteris

4

0

2933 39 55

4-Metilpiridinas

Neapmuitinama

0

2933 39 99

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)
ir nekondensuotas piridino žiedas (hidrintas arba nehidrintas) (išskyrus pi
ridiną, piperidiną, alfentanilą (INN), anileridiną (INN), bezitramidą (INN),
bromazepamą (INN), difenoksiną (INN), difenoksilatą (INN), dipipanoną
(INN), fentanilą (INN), ketobemidoną (INN), metilfenidatą (INN), pentazo
ciną (INN), petidiną (INN), petidino (INN) tarpinį produktą A, fenciklidiną
(INN) (PCP), fenoperidiną (INN), pipradrolą (INN), piritramidą (INN), pro
piramą (INN), trimeperidiną (INN) ir jų druskas, iproniazidą (INN), ketobe
midono hidrochloridą (INNM), piridostigmino bromidą (INN), 2,3,5,6-tet
rachlorpiridiną, 3,6-dichlorpiridin-2-karboksirūgštį, 2-hidroksietilamonio3,6-dichlorpiridin-2-karboksilatą, 2-butoksietil(3,5,6-trichlor-2-piridiloksi)
acetatą, 3,5-dichlor-2,4,6-trifluorpiridiną, fluoroksipirą (ISO), metilo es
terį, 4-metilpiridiną ir neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2933 41 00

Levorfanolis (INN) ir jo druskos

Neapmuitinama

0
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5,5

0

Neapmuitinama

0

2933 49 10

Chinolino halogeninti dariniai; chinolinkarboksirūgšties dariniai

2933 49 30

Dekstrometorfanas (INN) ir jo druskos

2933 49 90

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)
ir chinolino arba izochinolino žiedinė sistema (hidrinta ar nehidrinta),
kuri toliau nekondensuota (išskyrus levorfanolį (INN), dekstrometorfaną
(INN) ir jų druskas, chinolino halogenintus darinius, chinolinkarboksirūgš
ties darinius ir neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2933 52 00

Barbitūro rūgštis (2,4,6(1H, 3H, 5H)-pirimidintrionas) ir jos druskos

6,5

0

2933 53 10

Fenobarbitalis (INN), barbitalis (INN) ir jų druskos

Neapmuitinama

0

2933 53 90

Alobarbitalis (INN), amobarbitalis (INN), butalbitalis (INN), butobarbitalis
(INN), ciklobarbitalis (INN), metilfenobarbitalis (INN), pentobarbitalis
(INN), sekbutabarbitalis (INN), sekobarbitalis (INN), vinilbitalis (INN) ir jų
druskos

6,5

0

2933 54 00

Barbitūro rūgšties (2,4,6(1H, 3H, 5H)-pirimidintriono) dariniai ir jų drus
kos (išskyrus barbitūro rūgšties druskas)

6,5

0

2933 55 00

Loprazolamas (INN), meklokvalonas (INN), metakvalonas (INN) ir zipe
prolis (INN); jų druskos

Neapmuitinama

0

2933 59 10

Diazinonas (ISO)

Neapmuitinama

0

2933 59 20

1,4-Diazabiciklo[2,2,2]oktanas (trietilendiaminas)

Neapmuitinama

0

2933 59 95

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)
ir pirimidino žiedas, hidrintas arba nehidrintas, arba piperazino žiedas (iš
skyrus barbitūro rūgštį (2,4,6(1H, 3H, 5H)-pirimidintrioną) ir jos darinius,
alobarbitalį (INN), amobarbitalį (INN), barbitalį (INN), butalbitalį (INN),
butobarbitalį (INN), ciklobarbitalį (INN), metilfenobarbitalį (INN), pento
barbitalį (INN), fenobarbitalį (INN), sekbutabarbitalį (INN), sekobarbitalį
(INN), vinilbitalį (INN), loprazolamą (INN), meklokvaloną (INN), metakva
loną (INN), zipeprolį (INN) ir jų druskas, diazinoną (ISO) ir 1,4-diazabi
ciklo[2,2,2]oktaną (trietilendiaminą))

6,5

0

2933 61 00

Melaminas

6,5

0

2933 69 10

Atrazinas (ISO); propazinas (ISO); simazinas (ISO); heksahidro-1,3,5-trini
tro-1,3,5-triazinas (heksogenas, trimetilentrinitraminas)

5,5

0

2933 69 20

Metenaminas (INN) (heksametilentetraminas)

Neapmuitinama

0

2933 69 30

2,6-Di-tret-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1,3,5-triazinil-2-amino]-fenolis

Neapmuitinama

0
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2933 69 80

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)
ir nekondensuotas triazino žiedas, hidrintas arba nehidrintas (išskyrus me
laminą, atraziną (ISO), propaziną (ISO), simaziną (ISO), heksahidro-1,3,5trinitro-1,3,5-triaziną (heksogeną, trimetilentrinitraminą), metenaminą
(INN) (heksametilentetraminą) ir 2,6-di-tret-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1,3,5triazinil-2-amino]-fenolį)

6,5

0

2933 71 00

6-Heksanlaktamas (epsilon-kaprolaktamas)

6,5

0

2933 72 00

Klobazamas (INN) ir metiprilonas (INN)

Neapmuitinama

0

2933 79 00

Laktamai (išskyrus 6-heksanlaktamą (epsilon-kaprolaktamą), klobazamą
(INN), metipriloną (INN) ir neorganinius arba organinius gyvsidabrio jun
ginius)

6,5

0

2933 91 10

Chlordiazepoksidas (INN)

Neapmuitinama

0

2933 91 90

Alprazolamas (INN), kamazepamas (INN), klonazepamas (INN), chloraze
patas, delorazepamas (INN), diazepamas (INN), estazolamas (INN), etillo
flazepatas (INN), fludiazepamas (INN), flunitrazepamas (INN), flurazepa
mas (INN), halazepamas (INN), lorazepamas (INN), lormetazepamas (INN),
mazindolas (INN), medazepamas (INN), midazolamas (INN), nimetazepa
mas (INN), nitrazepamas (INN), nordazepamas (INN), oksazepamas (INN),
pinazepamas (INN), prazepamas (INN), pirovaleronas (INN), temazepamas
(INN), tetrazepamas (INN), triazolamas (INN) ir jų druskos, chlordiazepok
sido (INN) druskos

6,5

0

2933 99 10

Benzimidazol-2-tiolis (merkaptobenzimidazolas)

6,5

0

2933 99 20

Indolas, 3-metilindolas (skatolas), 6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenz[c,e]azepinas
(azapetinas), fenindaminas (INN) ir jų druskos; imipramino hidrochloridas
(INNM)

5,5

0

2933 99 30

Monoazepinai

6,5

0

2933 99 40

Diazepinai

6,5

0

2933 99 50

2,4-Di-tret-butil-6-(5-chlorbenztriazol-2-il) fenolis

Neapmuitinama

0

2933 99 90

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)
(išskyrus junginius, kurių molekulėse yra nekondensuotas pirazolo, imida
zolo, piridino arba triazino žiedas, hidrintas arba nehidrintas, chinolino
arba izochinolino žiedinė sistema, hidrinta arba nehidrinta, kuri toliau ne
kondensuota, pirimidino žiedas, hidrintas arba nehidrintas, arba pipera
zino žiedas, taip pat laktamus, alprazolamą (INN), kamazepamą (INN),
chlordiazepoksidą (INN), klonazepamą (INN), chlorazepatą, delorazepamą
(INN), diazepamą (INN), estazolamą (INN), etilloflazepatą (INN), fludiaze
pamą (INN), flunitrazepamą (INN), flurazepamą (INN), halazepamą (INN),
lorazepamą (INN), lormetazepamą (INN), mazindolą (INN), medazepamą
(INN), midazolamą (INN), nimetazepamą (INN), nitrazepamą (INN), norda
zepamą (INN), oksazepamą (INN), pinazepamą (INN), prazepamą (INN),
pirovaleroną (INN), temazepamą (INN), tetrazepamą (INN), triazolamą
(INN) ir jų druskas, benzimidazol-2-tiolį (merkaptobenzimidazolą), indolą,
3-metilindolą (skatolą), 6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenz[c,e]azepiną (azape
tiną), fenindaminą (INN) ir jų druskas, imipramino hidrochloridą (INNM),
monoazepinus, diazepinus ir 2,4-di-tret-butil-6-(5-chlorbenztriazol-2-il) fe
nolį)

6,5

0
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2934 10 00

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra nekondensuotas tiazolo
žiedas (hidrintas arba nehidrintas)

6,5

0

2934 20 20

Di (benztiazol-2-il) disulfidas; benztiazol-2-tiolis (merkaptobenztiazolas) ir
jo druskos

6,5

0

2934 20 80

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra benztiazolo žiedinė sistema
(hidrinta arba nehidrinta), kuri toliau nekondensuota (išskyrus di (benztia
zol-2-il) disulfidą; benztiazol-2-tiolį (merkaptobenztiazolą), jo druskas ir
neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2934 30 10

Tietilperazinas (INN); tioridazinas (INN) ir jo druskos

Neapmuitinama

0

2934 30 90

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra fentiazino žiedinė sistema
(hidrinta arba nehidrinta), kuri toliau nekondensuota (išskyrus tietilpera
ziną (INN), tioridaziną (INN) ir jo druskas)

6,5

0

2934 91 00

Aminoreksas (INN), brotizolamas (INN), klotiazepamas (INN), kloksazola
mas (INN), dekstromoramidas (INN), haloksazolamas (INN), ketazolamas
(INN), mezokarbas (INN), oksazolamas (INN), pemolinas (INN), fendimet
razinas (INN), fenmetrazinas (INN) ir sufentanilas (INN); jų druskos

Neapmuitinama

0

2934 99 10

Chlorprotiksenas (INN); tenalidinas (INN) ir jų tartratai bei maleinatai

Neapmuitinama

0

2934 99 20

Furazolidonas (INN)

Neapmuitinama

0

2934 99 30

7-Aminocefalosporano rūgštis

Neapmuitinama

0

2934 99 40

(6R,7R)-3-Acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilacetamido]-8-oksi-5tio-1-azabiciklo[4,2,0]okt-2-en-2-karboksirūgšties druskos ir esteriai

Neapmuitinama

0

2934 99 50

1-[2-(1,3-Dioksan-2-il)etil]-2-metilpiridino bromidas

Neapmuitinama

0

2934 99 90

Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir jų druskos, chemijos atžvilgiu apibū
dintos arba neapibūdintos; heterocikliniai junginiai su deguonimi (išskyrus
junginius, kurių molekulėse yra tik deguonies arba azoto heteroatomas
(-ai), junginius, kurių molekulėse yra nekondensuotas tiazolo žiedas arba
benztiazolo ar fentiazino žiedinė sistema, arba kurie toliau kondensuoti,
aminoreksą (INN), brotizolamą (INN), klotiazepamą (INN), kloksazolamą
(INN), dekstromoramidą (INN), haloksazolamą (INN), ketazolamą (INN),
mezokarbą (INN), oksazolamą (INN), pemoliną (INN), fendimetraziną
(INN), fenmetraziną (INN), sufentanilą (INN), jų druskas, chlorprotikseną
(INN), tenalidiną (INN) ir jų tartratus bei maleinatus, furazolidoną (INN),
7-aminocefalosporano rūgštį, (6R,7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi2-fenilacetamido]-8-oksi-5-tio-1-azabiciklo[4,2,0]okt-2-en-2-karboksirūgš
ties druskas ir esterius, 1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-metilpiridino bromidą
ir neorganinius arba organinius gyvsidabrio junginius)

6,5

0

2935 00 10

3-{1-[7-Heksadecilsulfonilamino)-1H-indolil-3]-3-okso-1H,3H-nafto[1,8cd]piran-1-il}-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfamidas

Neapmuitinama

0
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Neapmuitinama

0

6,5

0

2935 00 20

Metosulamas (ISO)

2935 00 90

Sulfamidai (išskyrus 3-{1-[7-heksadecilsulfonilamino)-1H-indolil-3]-3okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il}-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfamidą ir
metosulamą (ISO))

2936 21 00

Vitaminai A ir jų dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai

Neapmuitinama

0

2936 22 00

Vitaminas B1 ir jo dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai

Neapmuitinama

0

2936 23 00

Vitaminas B2 ir jo dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai

Neapmuitinama

0

2936 24 00

D- arba DL-Pantoteno rūgštis (vitaminas B3 arba vitaminas B5) ir jos dari
niai, daugiausia vartojama kaip vitaminai

Neapmuitinama

0

2936 25 00

Vitaminas B6 ir jo dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai

Neapmuitinama

0

2936 26 00

Vitaminas B12 ir jo dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai

Neapmuitinama

0

2936 27 00

Vitaminas C ir jo dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai

Neapmuitinama

0

2936 28 00

Vitaminas E ir jo dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai

Neapmuitinama

0

2936 29 10

Vitaminas B9 ir jo dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai

Neapmuitinama

0

2936 29 30

Vitaminas H ir jo dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai

Neapmuitinama

0

2936 29 90

Vitaminai ir jų dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai, nesumaišyti
(išskyrus vitaminus A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, E, H ir jų darinius)

Neapmuitinama

0

2936 90 11

Natūralūs vitaminų A+D koncentratai

Neapmuitinama

0

2936 90 19

Natūralūs vitaminų koncentratai (išskyrus A+D)

Neapmuitinama

0

2936 90 80

Provitaminai ir vitaminų mišiniai, ištirpinti bet kuriame tirpiklyje arba ne
ištirpinti (išskyrus natūralius vitaminų koncentratus)

Neapmuitinama

0

2937 11 00

Somatotropinas, jo dariniai ir struktūriniai analogai, daugiausia vartojami
kaip hormonai

Neapmuitinama

0

2937 12 00

Insulinas ir jo druskos, daugiausia vartojami kaip hormonai

Neapmuitinama

0
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2937 19 00

Polipeptidiniai hormonai, baltyminiai hormonai ir glikoproteininiai hor
monai, jų dariniai ir struktūriniai analogai, daugiausia vartojami kaip hor
monai (išskyrus somatotropiną, jo darinius ir struktūrinius analogus, insu
liną ir jo druskas)

Neapmuitinama

0

2937 21 00

Kortizonas, hidrokortizonas, prednizonas (dehidrokortizonas) ir prednizo
lonas (dehidrohidrokortizonas)

Neapmuitinama

0

2937 22 00

Antinksčių žievės hormonų halogeninti dariniai

Neapmuitinama

0

2937 23 00

Estrogenai ir progestogenai

Neapmuitinama

0

2937 29 00

Steroidiniai hormonai, jų dariniai ir struktūriniai analogai, daugiausia var
tojami kaip hormonai (išskyrus kortizoną, hidrokortizoną, prednizoną
(dehidrokortizoną), prednizoloną (dehidrohidrokortizoną), antinksčių žie
vės hormonų halogenintus darinius, estrogenus ir progestogenus)

Neapmuitinama

0

2937 31 00

Epinefrinas

Neapmuitinama

0

2937 39 00

Katecholaminų hormonai, jų dariniai ir struktūriniai analogai, daugiausia
vartojami kaip hormonai (išskyrus epinefriną)

Neapmuitinama

0

2937 40 00

Aminorūgščių dariniai, daugiausia vartojami kaip hormonai

Neapmuitinama

0

2937 50 00

Prostaglandinai, tromboksanai ir leukotrienai, jų dariniai ir struktūriniai
analogai, daugiausia vartojami kaip hormonai

Neapmuitinama

0

2937 90 00

Hormonai, natūralūs arba gauti sintezės būdu; jų dariniai ir struktūriniai
analogai, daugiausia vartojami kaip hormonai (išskyrus polipeptidinius
hormonus, baltyminius hormonus, glikoproteininius hormonus, steroidi
nius hormonus, katecholaminų hormonus, prostaglandinus, tromboksa
nus ir leukotrienus, jų darinius ir struktūrinius analogus, taip pat amino
rūgščių darinius)

Neapmuitinama

0

2938 10 00

Rutozidas (rutinas) ir jo dariniai

6,5

0

2938 90 10

Rusmenės glikozidai

6

0

2938 90 30

Glicirizino rūgštis ir glicirizinatai

5,7

0

2938 90 90

Glikozidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai,
esteriai ir kiti dariniai (išskyrus rutozidą (rutiną) ir jo darinius, rusmenės
glikozidus, glicirizino rūgštį ir glicirizinatus)

6,5

0

2939 11 00

Aguonų stiebelių koncentratai; buprenorfinas (INN), kodeinas, dihidroko
deinas (INN), etilmorfinas, etorfinas (INN), heroinas, hidrokodonas (INN),
hidromorfonas (INN), morfinas, nikomorfinas (INN), oksikodonas (INN),
oksimorfonas (INN), folkodinas (INN), tebakonas (INN) ir tebainas; jų
druskos

Neapmuitinama

0
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2939 19 00

Opijaus alkaloidai ir jų dariniai; jų druskos (išskyrus aguonų stiebelių kon
centratus; buprenorfiną (INN), kodeiną, dihidrokodeiną (INN), etilmorfiną,
etorfiną (INN), heroiną, hidrokodoną (INN), hidromorfoną (INN), morfiną,
nikomorfiną (INN), oksikodoną (INN), oksimorfoną (INN), folkodiną
(INN), tebakoną (INN), tebainą ir jų druskas)

Neapmuitinama

0

2939 20 00

Chininmedžio žievės alkaloidai ir jų dariniai; jų druskos

Neapmuitinama

0

2939 30 00

Kofeinas ir jo druskos

Neapmuitinama

0

2939 41 00

Efedrinas ir jo druskos

Neapmuitinama

0

2939 42 00

Pseudoefedrinas (INN) ir jo druskos

Neapmuitinama

0

2939 43 00

Katinas (INN) ir jo druskos

Neapmuitinama

0

2939 49 00

Efedrinai ir jų druskos (išskyrus efedriną, pseudoefedriną (INN), katiną
(INN) ir jų druskas)

Neapmuitinama

0

2939 51 00

Fenetilinas (INN) ir jo druskos

Neapmuitinama

0

2939 59 00

Teofilinas ir aminofilinas (teofilinas-etilendiaminas) bei jų dariniai; jų drus
kos (išskyrus fenetiliną (INN) ir jo druskas)

Neapmuitinama

0

2939 61 00

Ergometrinas (INN) ir jo druskos

Neapmuitinama

0

2939 62 00

Ergotaminas (INN) ir jo druskos

Neapmuitinama

0

2939 63 00

Lizergo rūgštis ir jos druskos

Neapmuitinama

0

2939 69 00

Rugių skalsių alkaloidai ir jų dariniai; jų druskos (išskyrus lizergo rūgštį,
ergotaminą ir ergometriną bei jų druskas)

Neapmuitinama

0

2939 91 11

Neapdorotas kokainas

Neapmuitinama

0

2939 91 19

Kokainas ir jo druskos (išskyrus neapdorotą kokainą)

Neapmuitinama

0

2939 91 90

Ekgoninas, levometamfetaminas, metamfetaminas (INN), metamfetamino
racematas, jų druskos, esteriai ir kiti kokaino dariniai (išskyrus kokaino
druskas)

Neapmuitinama

0

2939 99 00

Augaliniai alkaloidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų drus
kos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai (išskyrus opijaus alkaloidus, chininme
džio žievės alkaloidus, teofiliną, aminofiliną (teofiliną-etilendiaminą), rugių
skalsių alkaloidus ir jų druskas bei darinius, kokainą, ekgoniną, levome
tamfetaminą, metamfetaminą (INN), metamfetamino racematą, jų druskas,
esterius ir kitus darinius, kofeiną ir efedrinus bei jų druskas)

Neapmuitinama

0
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2940 00 00

Chemiškai gryni cukrūs (išskyrus sacharozę, laktozę, maltozę, gliukozę ir
fruktozę); cukrų eteriai, cukrų acetaliai ir cukrų esteriai bei jų druskos (iš
skyrus gamtinius arba gautus sintezės būdu, provitaminus, vitaminus, hor
monus, glikozidus, augalinius alkaloidus ir jų druskas, eterius, esterius ir
kitus darinius)

6,5

0

2941 10 10

Amoksicilinas (INN) ir jo druskos

Neapmuitinama

0

2941 10 20

Ampicilinas (INN), metampicilinas (INN), pivampicilinas (INN) ir jų drus
kos

Neapmuitinama

0

2941 10 90

Penicilinai ir jų dariniai, kurių molekulės turi penicilano rūgšties moleku
lės struktūrą; jų druskos (išskyrus ampiciliną (INN), metampiciliną (INN),
pivampiciliną (INN) ir jų druskas)

Neapmuitinama

0

2941 20 30

Dihidrostreptomicinas, jo druskos, esteriai ir hidratai

5,3

0

2941 20 80

Streptomicinai ir jų dariniai; jų druskos (išskyrus dihidrostreptomiciną, jo
druskas, esterius ir hidratus)

Neapmuitinama

0

2941 30 00

Tetraciklinai ir jų dariniai; jų druskos

Neapmuitinama

0

2941 40 00

Chloramfenikolis ir jo dariniai; jų druskos

Neapmuitinama

0

2941 50 00

Eritromicinas ir jo dariniai; jų druskos

Neapmuitinama

0

2941 90 00

Antibiotikai (išskyrus penicilinus ir jų darinius, kurių molekulės turi peni
cilano rūgšties molekulės struktūrą; jų druskas, streptomicinus, tetracikli
nus, chloramfenikolį ir eritromiciną, jų darinius bei druskas)

Neapmuitinama

0

2942 00 00

Atskiri chemijos atžvilgiu apibūdinti organiniai junginiai, nenurodyti ki
toje vietoje

6,5

0

3001 20 10

Liaukų arba kitų organų ar jų sekretų ekstraktai, žmogaus kilmės, skirti
naudoti organoterapijoje

Neapmuitinama

0

3001 20 90

Liaukų arba kitų organų ar jų sekretų ekstraktai, gyvūninės kilmės, skirti
naudoti organoterapijoje

Neapmuitinama

0

3001 90 20

Liaukos ir kiti organai, skirti naudoti organoterapijoje, džiovinti, sumalti į
miltelius arba nemalti, ir kitos žmogaus arba gyvūninės medžiagos, pa
ruoštos naudoti terapijoje arba profilaktikoje, nenurodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

3001 90 91

Heparinas ir jo druskos

Neapmuitinama

0

3001 90 98

Liaukos ir kiti organai, skirti naudoti organoterapijoje, džiovinti, sumalti į
miltelius arba nemalti, ir kitos gyvūninės medžiagos, paruoštos naudoti te
rapijoje arba profilaktikoje, nenurodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

3002 10 10

Imuniniai serumai

Neapmuitinama

0
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3002 10 91

Hemoglobinas, kraujo globulinai ir serumo globulinai

Neapmuitinama

0

3002 10 95

Kraujo frakcijos bei modifikuoti imunologijos produktai, gauti naudojant
biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant, iš žmogaus kraujo (išsky
rus imuninius serumus, hemoglobiną, kraujo globulinus ir serumo globu
linus)

Neapmuitinama

0

3002 10 99

Kraujo frakcijos bei modifikuoti imunologijos produktai, gauti naudojant
biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant, iš gyvūnų kraujo (išsky
rus imuninius serumus, hemoglobiną, kraujo globulinus ir serumo globu
linus)

Neapmuitinama

0

3002 20 00

Medicininės vakcinos

Neapmuitinama

0

3002 30 00

Veterinarinės vakcinos

Neapmuitinama

0

3002 90 10

Žmonių kraujas

Neapmuitinama

0

3002 90 30

Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnos
tikoje

Neapmuitinama

0

3002 90 50

Mikroorganizmų kultūros (išskyrus mieles)

Neapmuitinama

0

3002 90 90

Toksinai ir panašūs produktai, pavyzdžiui, plazmodija (išskyrus vakcinas
ir mikroorganizmų kultūras)

Neapmuitinama

0

3003 10 00

Medikamentai, kurių sudėtyje yra penicilinų arba jų darinių, turinčių peni
cilano rūgšties struktūrą, arba streptomicinų ar jų darinių, nesudozuoti ir
nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Neapmuitinama

0

3003 20 00

Medikamentai, kurių sudėtyje yra antibiotikų, nesudozuoti ir nesupakuoti
į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (išskyrus medikamentus, kurių su
dėtyje yra penicilinų arba jų darinių, turinčių penicilano rūgšties struktūrą,
arba streptomicinų ar jų darinių)

Neapmuitinama

0

3003 31 00

Medikamentai, kurių sudėtyje yra insulino, nesudozuoti ir nesupakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Neapmuitinama

0

3003 39 00

Medikamentai, kurių sudėtyje yra hormonų arba steroidų, vartojamų kaip
hormonai, bet nėra antibiotikų, nesudozuoti ir nesupakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes (išskyrus medikamentus, kurių sudėtyje yra in
sulino)

Neapmuitinama

0

3003 40 00

Medikamentai, kurių sudėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet nėra hor
monų, steroidų, vartojamų kaip hormonai, arba antibiotikų, nesudozuoti
ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Neapmuitinama

0

3003 90 10

Medikamentai, kurių sudėtyje yra jodo arba jodo junginių, nesudozuoti ir
nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Neapmuitinama

0
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3003 90 90

Medikamentai, sudaryti iš ne mažiau kaip dviejų komponentų, tarpusavyje
sumaišytų, kad tiktų naudoti terapijoje arba profilaktikoje, nesudozuoti ir
nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (išskyrus medika
mentus, kurių sudėtyje yra antibiotikų, hormonų ar steroidų, vartojamų
kaip hormonai, bet nėra antibiotikų, alkaloidų arba jų darinių, hormonų,
antibiotikų, ar prekių, klasifikuojamų 3002, 3005 arba 3006 pozicijose)

Neapmuitinama

0

3004 10 10

Medikamentai, kurių aktyviosios medžiagos yra vien tik penicilinai arba jų
dariniai, turintys penicilano rūgšties struktūrą, sudozuoti (įskaitant for
mas, skirtas įvesti per odą), suformuoti arba supakuoti į mažmeninei pre
kybai skirtas pakuotes

Neapmuitinama

0

3004 10 90

Medikamentai, kurių sudėtyje yra streptomicinų arba jų darinių, sumaišytų
arba nesumaišytų su penicilinais arba jų dariniais, sudozuoti (įskaitant for
mas, skirtas įvesti per odą), suformuoti, arba supakuoti į mažmeninei pre
kybai skirtas pakuotes (išskyrus medikamentus, kurių sudėtyje yra vien tik
penicilinai arba jų dariniai, turintys penicilano rūgšties struktūrą)

Neapmuitinama

0

3004 20 10

Medikamentai, kurių sudėtyje yra antibiotikų, suformuoti arba supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (išskyrus medikamentus, kurių su
dėtyje yra penicilinų arba jų darinių, turinčių penicilano rūgšties struktūrą,
arba streptomicinų ar jų darinių)

Neapmuitinama

0

3004 20 90

Medikamentai, kurių sudėtyje yra antibiotikų, sudozuoti (įskaitant formas,
skirtas įvesti per odą) (išskyrus penicilinus arba jų darinius, turinčius peni
cilano rūgšties struktūrą, arba streptomicinus ar jų darinius bei mažmeni
nei prekybai skirtus medikamentus)

Neapmuitinama

0

3004 31 10

Medikamentai, kurių sudėtyje yra insulino, bet nėra antibiotikų, sufor
muoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Neapmuitinama

0

3004 31 90

Medikamentai, kurių sudėtyje yra insulino, bet nėra antibiotikų, sudozuoti
(įskaitant formas, skirtas įvesti per odą) (išskyrus supakuotus į mažmeni
nei prekybai skirtas pakuotes)

Neapmuitinama

0

3004 32 10

Medikamentai, kurių sudėtyje yra antinksčių žievės steroidinių hormonų
(kortikosteroidų), jų darinių arba struktūrinių analogų, bet nėra antibio
tikų, suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Neapmuitinama

0

3004 32 90

Medikamentai, kurių sudėtyje yra antinksčių žievės steroidinių hormonų
(kortikosteroidų), jų darinių arba struktūrinių analogų, bet nėra antibio
tikų, sudozuoti (įskaitant formas, skirtas įvesti per odą) (išskyrus supakuo
tus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes)

Neapmuitinama

0

3004 39 10

Medikamentai, kurių sudėtyje yra hormonų arba steroidų, vartojamų kaip
hormonai, bet nėra antibiotikų, suformuoti arba supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes (išskyrus medikamentus, kurių sudėtyje yra in
sulino arba antinksčių žievės steroidinių hormonų (kortikosteroidų), jų da
rinių arba struktūrinių analogų)

Neapmuitinama

0
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3004 39 90

Medikamentai, kurių sudėtyje yra hormonų arba steroidų, vartojamų kaip
hormonai, bet nėra antibiotikų, sudozuoti (įskaitant formas, skirtas įvesti
per odą) (išskyrus medikamentus, kurių sudėtyje yra insulino arba anti
nksčių žievės steroidinių hormonų (kortikosteroidų), jų darinių arba struk
tūrinių analogų, ir medikamentus, supakuotus į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes)

Neapmuitinama

0

3004 40 10

Medikamentai, kurių sudėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet nėra hor
monų, steroidų, vartojamų kaip hormonai, arba antibiotikų, suformuoti
arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Neapmuitinama

0

3004 40 90

Medikamentai, kurių sudėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet nėra hor
monų, steroidų, vartojamų kaip hormonai, arba antibiotikų, sudozuoti (įs
kaitant formas, skirtas įvesti per odą) (išskyrus supakuotus į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes)

Neapmuitinama

0

3004 50 10

Medikamentai, kurių sudėtyje yra provitaminų, vitaminų, įskaitant natūra
lius koncentratus ir jų darinius, daugiausia vartojamus kaip vitaminai, su
formuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Neapmuitinama

0

3004 50 90

Medikamentai, kurių sudėtyje yra provitaminų, vitaminų, įskaitant natūra
lius koncentratus ir jų darinius, daugiausia vartojamus kaip vitaminai, su
dozuoti (įskaitant formas, skirtas įvesti per odą) (išskyrus supakuotus į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes)

Neapmuitinama

0

3004 90 11

Medikamentai, kurių sudėtyje yra jodo arba jodo junginių, suformuoti
arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Neapmuitinama

0

3004 90 19

Medikamentai, sudaryti iš sumaišytų arba nesumaišytų produktų, skirtų
naudoti terapijoje arba profilaktikoje, suformuoti arba supakuoti į mažme
ninei prekybai skirtas pakuotes (išskyrus medikamentus, kurių sudėtyje
yra antibiotikų, medikamentus, kurių sudėtyje yra hormonų ar steroidų,
vartojamų kaip hormonai, bet nėra antibiotikų, medikamentus, kurių su
dėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet nėra hormonų arba antibiotikų,
medikamentus, kurių sudėtyje yra provitaminų, vitaminų ar jų darinių,
vartojamų kaip vitaminai, ir medikamentus, kurių sudėtyje yra jodo arba
jodo junginių)

Neapmuitinama

0

3004 90 91

Medikamentai, kurių sudėtyje yra jodo arba jodo junginių, sudozuoti (įs
kaitant formas, skirtas įvesti per odą) (išskyrus supakuotus į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes)

Neapmuitinama

0

3004 90 99

Medikamentai, sudaryti iš sumaišytų arba nesumaišytų produktų, skirtų
naudoti terapijoje arba profilaktikoje, sudozuoti (įskaitant formas, skirtas
įvesti per odą) (išskyrus medikamentus, kurių sudėtyje yra antibiotikų, me
dikamentus, kurių sudėtyje yra hormonų ar steroidų, vartojamų kaip hor
monai, bet nėra antibiotikų, medikamentus, kurių sudėtyje yra alkaloidų
arba jų darinių, bet nėra hormonų arba antibiotikų, medikamentus, kurių
sudėtyje yra provitaminų, vitaminų ar jų darinių, vartojamų kaip vitami
nai, medikamentus, kurių sudėtyje yra jodo arba jodo junginių, ir medika
mentus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes)

Neapmuitinama

0
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3005 10 00

Lipnioji tvarsliava ir kiti dirbiniai su lipniu sluoksniu, įmirkyti arba pa
dengti farmacinėmis medžiagomis arba supakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes, kad būtų naudojami medicinos, chirurgijos, odontologi
jos arba veterinarijos tikslams

Neapmuitinama

0

3005 90 10

Vata ir vatos dirbiniai, įmirkyti arba padengti farmacinėmis medžiagomis
arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kad būtų naudo
jami medicinos, chirurgijos, odontologijos arba veterinarijos tikslams

Neapmuitinama

0

3005 90 31

Marlė ir marlės dirbiniai, įmirkyti arba padengti farmacinėmis medžiago
mis arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kad būtų
naudojami medicinos, chirurgijos, odontologijos arba veterinarijos tiks
lams

Neapmuitinama

0

3005 90 51

Bandažai ir panašūs dirbiniai iš neaustinių medžiagų, įmirkyti arba pa
dengti farmacinėmis medžiagomis arba supakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes, kad būtų naudojami medicinos, chirurgijos, odontologi
jos arba veterinarijos tikslams (išskyrus vatą, marlę ir jų dirbinius, lipniąją
tvarsliavą ir kitus dirbinius su lipniu sluoksniu)

Neapmuitinama

0

3005 90 55

Bandažai ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, išskyrus neaustines,
įmirkyti arba padengti farmacinėmis medžiagomis arba supakuoti į maž
meninei prekybai skirtas pakuotes, kad būtų naudojami medicinos, chirur
gijos, odontologijos arba veterinarijos tikslams (išskyrus vatą, marlę ir jų
dirbinius, lipniąją tvarsliavą ir kitus dirbinius su lipniu sluoksniu)

Neapmuitinama

0

3005 90 99

Bandažai ir panašūs dirbiniai, įmirkyti arba padengti farmacinėmis me
džiagomis arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kad
būtų naudojami medicinos, chirurgijos, odontologijos arba veterinarijos
tikslams (išskyrus bandažus ir panašius dirbinius iš tekstilės medžiagų, lip
niąją tvarsliavą ir kitus dirbinius su lipniu sluoksniu)

Neapmuitinama

0

3006 10 10

Sterilus chirurginis ketgutas

Neapmuitinama

0

3006 10 30

Sterilios chirurginės arba odontologijos priemonės, neleidžiančios susida
ryti sąaugoms, absorbuojamos arba neabsorbuojamos

6,5

0

3006 10 90

Sterilios siuvimo medžiagos (įskaitant sterilius absorbuojamus chirurginius
arba odontologinius siūlus) (išskyrus ketgutą); sterilūs audinių adhezyvai,
skirti chirurginiam žaizdų uždarymui; sterilios laminarijos ir sterilūs tam
ponai iš laminarijų; sterilios chirurginės arba odontologinės absorbuoja
mos kraujo sustabdymo priemonės (hemostatikai)

Neapmuitinama

0

3006 20 00

Reagentai kraujo grupei arba kraujo faktoriams nustatyti

Neapmuitinama

0

3006 30 00

Kontrastiniai preparatai, skirti rentgeno tyrimams; diagnostiniai reagentai,
skirti įvesti į paciento kūną

Neapmuitinama

0

3006 40 00

odontologijos cementai ir kiti odontologiniai užpildai; kaulų rekonstrukci
jos cementai

Neapmuitinama

0
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3006 50 00

Pirmosios pagalbos vaistinėlės ir rinkiniai

Neapmuitinama

0

3006 60 11

Cheminės kontracepcinės priemonės, kurių pagrindinės medžiagos yra
hormonai, prostaglandinai, tromboksanai ir leukotrienai, jų dariniai ir
struktūriniai analogai, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Neapmuitinama

0

3006 60 19

Cheminės kontracepcinės priemonės, kurių pagrindinės medžiagos yra
hormonai, prostaglandinai, tromboksanai ir leukotrienai, jų dariniai ir
struktūriniai analogai (išskyrus supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes)

Neapmuitinama

0

3006 60 90

Cheminės kontracepcinės priemonės, kurių pagrindinės medžiagos yra
spermicidai

Neapmuitinama

0

3006 70 00

Želė preparatai, skirti naudoti medicinoje arba veterinarijoje paciento
kūno dalims sutepti chirurginių operacijų arba fizinės apžiūros metu arba
kaip kontaktinė medžiaga tarp kūno ir medicinos priemonės

6,5

0

3006 91 00

Reikmenys, atpažįstami kaip skirti ostomijai

6,5

0

3006 92 00

Farmacinės atliekos

Neapmuitinama

0

3101 00 00

Gyvūninės arba augalinės trąšos, tarpusavyje sumaišytos arba nesumaišy
tos, chemiškai apdorotos arba neapdorotos; trąšos, pagamintos sumaišius
arba chemiškai apdorojus gyvūninius arba augalinius produktus (išskyrus
turinčias granulių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuo
tes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

Neapmuitinama

0

3102 10 10

Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio
sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso bevandenio pro
dukto masės (išskyrus turintį granulių arba panašių formų pavidalą arba
supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3102 10 90

Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio
sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 45 % sauso bevandenio
produkto masės (išskyrus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba
panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne
didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3102 21 00

Amonio sulfatas (išskyrus turintį granulių arba panašių formų pavidalą
arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3102 29 00

Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išsky
rus šio skirsnio produktus, turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą
arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3102 30 10

Amonio nitratas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotą
į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3102 30 90

Amonio nitratas (išskyrus turintį vandeninio tirpalo, granulių arba pana
šių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne di
desnė kaip 10 kg)

6,5

0

3102 40 10

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis
medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje
esančio azoto kiekis ne didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius gra
nulių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių
bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0
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3102 40 90

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis
medžiagomis, kurios nėra trąšos, naudojami kaip trąšos, kurių sudėtyje
esančio azoto kiekis didesnis kaip 28 % masės (išskyrus turinčius granulių
arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto
masė ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3102 50 10

Gamtinis natrio nitratas (išskyrus turintį granulių arba panašių formų pa
vidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip
10 kg)

Neapmuitinama

0

3102 50 90

Natrio nitratas (išskyrus gamtinį natrio nitratą ir natrio nitratą, turintį gra
nulių arba panašių formų pavidalą, arba supakuotą į pakuotes, kurių
bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3102 60 00

Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai (išskyrus
turinčius granulių arba panašių formų pavidalą arba supakuotus į pakuo
tes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3102 80 00

Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniaki
nio tirpalo pavidalą (išskyrus supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne
didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3102 90 00

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos (išskyrus karbamidą; amonio su
lfatą; amonio nitratą; natrio nitratą; amonio nitrato bei amonio sulfato
arba kalcio dvigubąsias druskas ir mišinius; karbamido ir amonio nitrato
mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą; amonio
nitrato mišinius su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžia
gomis, kurios nėra trąšos; turinčius tablečių arba panašių formų pavidalą,
supakuotus į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3103 10 10

Superfosfatai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 35 % masės difosforo pen
toksido (išskyrus turinčius granulių arba panašių formų pavidalą arba su
pakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

4,8

0

3103 10 90

Superfosfatai (išskyrus produktus, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 35 %
masės difosforo pentoksido, arba turinčius granulių arba panašių formų
pavidalą, arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip
10 kg)

4,8

0

3103 90 00

Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos (išskyrus superfosfatus, minerali
nes arba chemines fosforo trąšas, turinčias granulių arba panašių formų
pavidalą, arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip
10 kg)

Neapmuitinama

0

3104 20 10

Kalio chloridas, kurio sudėtyje esančio kalio monoksido kiekis, ne dides
nis kaip 40 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turintį granulių
arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė
ne didesnė kaip 10 kg)

Neapmuitinama

0

3104 20 50

Kalio chloridas, kurio sudėtyje esančio kalio monoksido kiekis didesnis
kaip 40 %, bet ne didesnis kaip 62 % sauso bevandenio produkto masės
(išskyrus turintį granulių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į
pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

Neapmuitinama

0

3104 20 90

Kalio chloridas, kurio sudėtyje esančio kalio monoksido kiekis didesnis
kaip 62 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turintį granulių
arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė
ne didesnė kaip 10 kg)

Neapmuitinama

0
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3104 30 00

Kalio sulfatas (išskyrus turintį granulių arba panašių formų pavidalą arba
supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

Neapmuitinama

0

3104 90 00

Karnalitas, silvinitas ir kitos neapdorotos gamtinės kalio druskos, kaliomagnio sulfatas ir kalio trąšų mišiniai, pavyzdžiui, kalio chlorido ir kalio
sulfato mišiniai (išskyrus turinčius granulių arba panašių formų pavidalą
arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

Neapmuitinama

0

3105 10 00

Gyvulinės arba augalinės kilmės mineralinės arba cheminės trąšos, turin
čios granulių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes,
kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg

6,5

0

3105 20 10

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra trys trąšų elementai:
azotas, fosforas ir kalis, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip
10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias granulių arba
panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne
didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3105 20 90

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra trys trąšų elementai:
azotas, fosforas ir kalis, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau
kaip 10 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turinčias granulių
arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto
masė ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3105 30 00

Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus turintį granulių
arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė
ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3105 40 00

Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas), sumaišytas arba nesu
maišytas su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu) (išskyrus tu
rintį granulių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, ku
rių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3105 51 00

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra nitratų ir fosfatų (iš
skyrus amonio rūgštųjį fosfatą (monoamonio fosfatą), diamonio rūgštųjį
fosfatą (diamonio fosfatą), ir mineralines arba chemines trąšas, turinčias
granulių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių
bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3105 59 00

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai:
azotas (išskyrus nitratą) ir fosforas, bet nėra nitratų (išskyrus amonio rūgš
tųjį fosfatą (monoamonio fosfatą), diamonio rūgštųjį fosfatą (diamonio
fosfatą) ir mineralines arba chemines trąšas, turinčias granulių arba pana
šių formų pavidalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne di
desnė kaip 10 kg)

6,5

0

3105 60 10

Kalio superfosfatai (išskyrus turinčius granulių arba panašių formų pavi
dalą arba supakuotus į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

3,2

0

3105 60 90

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai:
fosforas ir kalis (išskyrus kalio superfosfatus ir mineralines arba chemines
trąšas, turinčias granulių arba panašių formų pavidalą arba supakuotas į
pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

3,2

0
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3105 90 10

Gamtinis natrio-kalio nitratas, sudarytas iš gamtinio natrio nitrato ir kalio
nitrato mišinio, kurio sudėtyje esančio kalio nitrato kiekis ne didesnis
kaip 44 % ir azoto bendrasis kiekis ne didesnis kaip 16,3 % sauso bevan
denio produkto masės (išskyrus turintį granulių arba panašių formų pavi
dalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

Neapmuitinama

0

3105 90 91

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai:
azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvū
ninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių
sudėtyje esančio azoto kiekis didesnis kaip 10 % masės (išskyrus natriokalio nitratą, klasifikuojamą 3105.90.10 subpozicijoje, ir mineralines arba
chemines trąšas, turinčias granulių arba panašių formų pavidalą arba su
pakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

6,5

0

3105 90 99

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai:
azotas ir kalis arba tik vienas pagrindinis trąšų elementas, įskaitant gyvū
ninių ar augalinių trąšų ir cheminių arba mineralinių trąšų mišinius, kurių
sudėtyje nėra azoto, arba azoto kiekis ne didesnis kaip 10 % masės (išsky
rus natrio-kalio nitratą, klasifikuojamą 3105.90.10 subpozicijoje, ir mine
ralines arba chemines trąšas, turinčias tablečių arba panašių formų pavi
dalą arba supakuotas į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

3,2

0

3201 10 00

Kvebrachų ekstraktas

Neapmuitinama

0

3201 20 00

Akacijų ekstraktas

6,5

0

3201 90 20

Žagrenių ekstraktas, valonėjos (visžalių ąžuolų goželių) ekstraktas, ąžuolų
ekstraktas arba kaštonų ekstraktas

5,8

0

3201 90 90

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir
kiti dariniai (išskyrus kvebrachų ekstraktą, akacijų ekstraktą, žagrenių ekst
raktą, valonėjos (visžalių ąžuolų goželių) ekstraktą, ąžuolų ekstraktą ir
kaštonų ekstraktą)

5,3

0

3202 10 00

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos

5,3

0

3202 90 00

Neorganinės rauginimo medžiagos; rauginimo preparatai, kurių sudėtyje
yra arba nėra gamtinių rauginimo medžiagų; fermentiniai (enziminiai) pa
rengiamojo rauginimo preparatai

5,3

0

3203 00 10

Augalinės dažiosios medžiagos (įskaitant dažiuosius ekstraktus), chemijos
atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos; preparatai, kurių pagrindinė su
dėtinė dalis yra augalinė dažioji medžiaga, naudojami audiniams dažyti
arba kitiems dažiesiems preparatams gaminti (išskyrus preparatus, klasifi
kuojamus 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ir 3215 pozicijose)

Neapmuitinama

0

3203 00 90

Gyvūninės dažiosios medžiagos (įskaitant dažiuosius ekstraktus, bet išsky
rus kaulų suodžius), chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos;
preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra gyvūninė dažioji medžiaga,
naudojami audiniams dažyti arba kitiems dažiesiems preparatams gaminti
(išskyrus preparatus, klasifikuojamus 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ir
3215 pozicijose)

2,5

0
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3204 11 00

Sintetiniai organiniai dispersiniai dažikliai; preparatai, kurių pagrindinės
sudėtinės dalys yra sintetiniai organiniai dispersiniai dažikliai, naudojami
audiniams dažyti arba kitiems dažiesiems preparatams gaminti (išskyrus
preparatus, klasifikuojamus 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ir 3215 pozi
cijose)

6,5

0

3204 12 00

Sintetiniai organiniai rūgštiniai dažikliai, metalizuoti arba nemetalizuoti, ir
sintetiniai organiniai kandikiniai dažikliai; preparatai, kurių pagrindinės
sudėtinės dalys yra sintetiniai organiniai rūgštiniai arba kandikiniai dažik
liai, naudojami audiniams dažyti arba kitiems dažiesiems preparatams ga
minti (išskyrus preparatus, klasifikuojamus 3207, 3208, 3209, 3210,
3213 ir 3215 pozicijose)

6,5

0

3204 13 00

Baziniai sintetiniai organiniai dažikliai; preparatai, kurių pagrindinės sudė
tinės dalys yra baziniai sintetiniai organiniai dažikliai, naudojami audi
niams dažyti arba kitiems dažiesiems preparatams gaminti (išskyrus pre
paratus, klasifikuojamus 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ir 3215 pozici
jose)

6,5

0

3204 14 00

Tiesioginiai sintetiniai organiniai dažikliai; preparatai, kurių pagrindinės
sudėtinės dalys yra tiesioginiai sintetiniai organiniai dažikliai, naudojami
audiniams dažyti arba kitiems dažiesiems preparatams gaminti (išskyrus
preparatus, klasifikuojamus 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ir 3215 pozi
cijose)

6,5

0

3204 15 00

Sintetiniai organiniai kubiniai dažikliai (įskaitant naudojamus kaip pig
mentus); preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai orga
niniai kubiniai dažikliai, naudojami audiniams dažyti arba kitiems dažie
siems preparatams gaminti (išskyrus preparatus, klasifikuojamus 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 ir 3215 pozicijose)

6,5

0

3204 16 00

Sintetiniai organiniai chemiškai aktyvūs dažikliai; preparatai, kurių pagrin
dinės sudėtinės dalys yra sintetiniai organiniai chemiškai aktyvūs dažikliai,
naudojami audiniams dažyti arba kitiems dažiesiems preparatams gaminti
(išskyrus preparatus, klasifikuojamus 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ir
3215 pozicijose)

6,5

0

3204 17 00

Sintetiniai organiniai pigmentai; preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės
dalys yra sintetiniai organiniai pigmentai, naudojami audiniams dažyti
arba kitiems dažiesiems preparatams gaminti (išskyrus preparatus, klasifi
kuojamus 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ir 3215 pozicijose)

6,5

0

3204 19 00

Sintetinės organinės dažiosios medžiagos (išskyrus dispersinius dažiklius,
rūgštinius dažiklius, kandikinius dažiklius, bazinius dažiklius, tiesioginius
dažiklius, kubinius dažiklius ir chemiškai aktyvius dažiklius bei organinius
pigmentus); preparatai, naudojami bet kurioms medžiagoms dažyti arba
kitiems dažiesiems preparatams gaminti, kurių pagrindinės sudėtinės dalys
yra šios sintetinės organinės dažiosios medžiagos (išskyrus preparatus, kla
sifikuojamus 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ir 3215 pozicijose);
3204 11–3204 19 subpozicijose klasifikuojamų dažiųjų medžiagų miši
niai

6,5

0

3204 20 00

Sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip fluorescuojančios bali
nimo medžiagos, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

6

0
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3204 90 00

Sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai, chemijos
atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

6,5

0

3205 00 00

Spalvotieji lakai (išskyrus kinišką ar japonišką laką ir dažus); preparatai,
kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai, naudojami audi
niams dažyti arba kitiems dažiesiems preparatams gaminti (išskyrus pre
paratus, klasifikuojamus 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ir 3215 pozici
jose)

6,5

0

3206 11 00

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra titano dioksi
das, naudojami audiniams dažyti arba kitiems dažiesiems preparatams ga
minti, kurių sudėtyje esantis titano dioksidas sudaro ne mažiau kaip
80 % sauso produkto masės (išskyrus preparatus, klasifikuojamus 3207,
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ir 3215 pozicijose)

6

0

3206 19 00

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra titano dioksi
das, naudojami audiniams dažyti arba kitiems dažiesiems preparatams ga
minti, kurių sudėtyje esantis titano dioksidas sudaro ne mažiau kaip 80 %
sauso produkto masės (išskyrus preparatus, klasifikuojamus 3207, 3208,
3209, 3210, 3212, 3213 ir 3215 pozicijose)

6,5

0

3206 20 00

Pigmentai ir preparatai, naudojami bet kokioms medžiagoms dažyti arba
kaip sudėtinės dalys kitiems dažiesiems preparatams gaminti, kurių pa
grindinės sudėtinės dalys yra chromo junginiai (išskyrus preparatus, klasi
fikuojamus 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ir 3215 pozicijose)

6,5

0

3206 41 00

Ultramarinas ir preparatai, kuriuose jis yra pagrindinė sudėtinė dalis, nau
dojami medžiagoms dažyti arba kitiems dažiesiems preparatams gaminti
(išskyrus preparatus, klasifikuojamus 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ir
3215 pozicijose)

6,5

0

3206 42 00

Litoponas ir kiti pigmentai bei preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis
yra cinko sulfidas, naudojami medžiagoms dažyti arba kitiems dažiesiems
preparatams gaminti (išskyrus preparatus, klasifikuojamus 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 ir 3015 pozicijose)

6,5

0

3206 49 10

Magnetitas, susmulkintas

Neapmuitinama

0

3206 49 30

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra kadmio jun
giniai, naudojami audiniams dažyti arba kitiems dažiesiems preparatams
gaminti (išskyrus preparatus, klasifikuojamus 3207, 3208, 3209, 3210,
3213 ir 3215 pozicijose)

6,5

0

3206 49 80

Neorganinės arba mineralinės dažiosios medžiagos, nenurodytos kitoje
vietoje; preparatai, kuriuose neorganinės arba mineralinės dažiosios me
džiagos yra pagrindinės sudėtinės dalys, naudojami medžiagoms dažyti
arba kitiems dažiesiems preparatams gaminti, nenurodyti kitoje vietoje (iš
skyrus preparatus, klasifikuojamus 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ir
3215 pozicijose, neorganinius produktus, naudojamus kaip liuminoforai,
ir magnetitą)

6,5

0
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3206 50 00

Neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai, chemijos atžvilgiu
apibūdinti arba neapibūdinti

5,3

0

3207 10 00

Paruošti pigmentai, paruošti drumstikliai ir paruošti dažai bei panašūs
preparatai, naudojami keramikos, emaliuotų dirbinių ir stiklo pramonėje

6,5

0

3207 20 10

Angobai (šlikeriai)

5,3

0

3207 20 90

Stiklėjantys emaliai ir glazūros bei panašūs preparatai (išskyrus angobus
(šlikerius))

6,3

0

3207 30 00

Skysti blizgikliai ir panašūs preparatai, naudojami keramikos, emaliuotų
dirbinių ir stiklo pramonėje

5,3

0

3207 40 10

Emalinis stiklas, turintis miltelių, granulių arba dribsnių pavidalą

3,7

0

3207 40 20

Stiklo dribsniai, kurių ilgis ne mažesnis kaip 0,1 mm, bet ne didesnis kaip
3,5 mm, ir kurių storis ne mažesnis kaip 2 mikrometrai, bet ne didesnis
kaip 5 mikrometrai (išskyrus emalinį stiklą)

Neapmuitinama

0

3207 40 30

Stiklo milteliai arba granulės, kurių sudėtyje silicio dioksidas sudaro ne
mažiau kaip 99 % masės (išskyrus emalinį stiklą)

Neapmuitinama

0

3207 40 80

Stiklo fritas ir kitas stiklas, turintis miltelių, granulių arba dribsnių pavi
dalą (išskyrus emalinį stiklą, stiklo dribsnius, kurių ilgis ne mažesnis kaip
0,1 mm, bet ne didesnis kaip 3,5 mm, ir kurių storis ne mažesnis kaip
2 mikrometrai, bet ne didesnis kaip 5 mikrometrai, ir stiklo miltelius arba
granules, kurių sudėtyje silicio dioksidas sudaro ne mažiau kaip 99 % ma
sės)

3,7

0

3208 10 10

Tirpalai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra poliesteriai, ištirpinti la
kiuose organiniuose tirpikliuose, kurių sudėtyje esančio tirpiklio masė di
desnė kaip 50 % tirpalo masės

6,5

0

3208 10 90

Dažai ir lakai, įskaitant emalius ir politūras, kurių pagrindinės sudėtinės
dalys yra poliesteriai, disperguoti arba ištirpinti nevandeninėje terpėje

6,5

0

3208 20 10

Tirpalai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra akrilo arba vinilo polimerai,
ištirpinti lakiuose organiniuose tirpikliuose, kurių sudėtyje esančio tirpik
lio masė didesnė kaip 50 % tirpalo masės

6,5

0

3208 20 90

Dažai ir lakai, įskaitant emalius ir politūras, kurių pagrindinės sudėtinės
dalys yra akrilo arba vinilo polimerai, disperguoti arba ištirpinti nevande
ninėje terpėje

6,5

0

3208 90 11

Poliuretanas, sudarytas iš 2,2'-(tret-butilimino)-dietanolio ir 4,4'-metilendi
cikloheksildiizocianato, N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio sudėtyje poli
meras sudaro ne mažiau kaip 48 %, bet mažiau kaip 50 % masės

Neapmuitinama

0

3208 90 13

Kopolimeras, sudarytas iš p-krezolio ir divinilbenzeno, N,N-dimetilaceta
mido tirpale, kurio sudėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 48 %, bet
mažiau kaip 50 % masės

Neapmuitinama

0
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3208 90 19

Tirpalai, sudaryti iš bet kurių produktų, klasifikuojamų 3901–3913 pozi
cijose, ištirpintų lakiuose organiniuose tirpikliuose, kurių sudėtyje esančio
tirpiklio masė didesnė kaip 50 % tirpalo masės (išskyrus tuos, kurių pa
grindinės sudėtinės dalys yra poliesteriai, akrilo arba vinilo polimerai ir
kolodijai, poliuretanas, sudarytas iš 2,2'-(tret-butilimino)-dietanolio ir 4,4'metilendicikloheksildiizocianato, N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio su
dėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 48 % masės, ir kopolimerą, suda
rytą iš p-krezolio ir divinilbenzeno N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio
sudėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 48 % masės)

6,5

0

3208 90 91

Dažai ir lakai, įskaitant emalius ir politūras, kurių pagrindinės sudėtinės
dalys yra sintetiniai polimerai, disperguoti arba ištirpinti nevandeninėje
terpėje (išskyrus tuos, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra poliesteriai ir
akrilo arba vinilo polimerai)

6,5

0

3208 90 99

Dažai ir lakai, įskaitant emalius ir politūras, kurių pagrindinės sudėtinės
dalys yra chemiškai modifikuoti gamtiniai polimerai, disperguoti arba iš
tirpinti nevandeninėje terpėje

6,5

0

3209 10 00

Dažai ir lakai, įskaitant emalius ir politūras, kurių pagrindinės sudėtinės
dalys yra akrilo arba vinilo polimerai, disperguoti arba ištirpinti vandeni
nėje terpėje

6,5

0

3209 90 00

Dažai ir lakai, įskaitant emalius ir politūras, kurių pagrindinės sudėtinės
dalys yra sintetiniai polimerai arba chemiškai modifikuoti gamtiniai poli
merai, disperguoti arba ištirpinti vandeninėje terpėje (išskyrus tuos, kurių
pagrindinės sudėtinės dalys yra akrilo arba vinilo polimerai)

6,5

0

3210 00 10

Aliejiniai dažai ir lakai, įskaitant emalius ir politūras

6,5

0

3210 00 90

Dažai ir lakai, įskaitant emalius, politūras ir klijinius dažus (išskyrus tuos,
kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai arba chemiškai
modifikuoti gamtiniai polimerai, aliejinius dažus ir lakus, įskaitant emalius
ir politūras) paruošti vandeniniai pigmentai, naudojami odų apdailai

6,5

0

3211 00 00

Paruošti sikatyvai (džiovikliai)

6,5

0

3212 10 10

Spaudos folija, naudojama uždėti atspaudams ant knygų viršelių arba
skrybėlių kaspinų, su netauriojo metalo pagrindu

6,5

0

3212 10 90

Spaudos folija, naudojama uždėti atspaudams ant knygų viršelių arba
skrybėlių kaspinų (išskyrus su netauriojo metalo pagrindu)

6,5

0

3212 90 31

Pigmentai, įskaitant metalo miltelius ir dribsnius, kurių pagrindinės sudėti
nės dalys yra aliuminio milteliai, disperguoti nevandeninėje terpėje, turin
tys skysčio arba pastos pavidalą, naudojami dažų gamyboje

6,5

0

3212 90 38

Pigmentai, įskaitant metalo miltelius ir dribsnius, disperguoti nevandeni
nėje terpėje, turintys skysčio arba pastos pavidalą, naudojami dažų gamy
boje (išskyrus tuos, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra aliuminio milte
liai)

6,5

0

3212 90 90

Dažikliai ir kitos dažiosios medžiagos, nenurodyti kitoje vietoje, sufor
muotos į formas arba supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

6,5

0
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3213 10 00

Dailininkams, mokiniams arba iškabų apipavidalintojams skirti dažų rinki
niai, atspalvių modifikavimo priemonės, pramogoms skirti dažai ir pana
šūs dažai, pateikiami tabletėmis, tūbelėse, stiklainiuose, buteliuose, kauše
liuose ir panašiai suformuoti arba supakuoti

6,5

0

3213 90 00

Dailininkams, mokiniams arba iškabų apipavidalintojams skirti dažai, at
spalvių modifikavimo priemonės, pramogoms skirti dažai ir panašūs da
žai, pateikiami tabletėmis, tūbelėse, stiklainiuose, buteliuose, kaušeliuose ir
panašiai suformuoti arba supakuoti (išskyrus tokių dažų rinkinius)

6,5

0

3214 10 10

Langų glaistai, sodo tepalai, kanifolijos glaistai, sandarinimo mišiniai ir ki
tos mastikos

5

0

3214 10 90

Gruntai

5

0

3214 90 00

Ugniai neatsparios fasadų, vidinių sienų, grindų, lubų arba panašios dan
gos

5

0

3215 11 00

Juodi spaustuviniai dažai, koncentruoti arba nekoncentruoti, kieti arba ne
kieti

6,5

0

3215 19 00

Spaustuviniai dažai, koncentruoti arba nekoncentruoti, kieti arba nekieti
(išskyrus juodus dažus)

6,5

0

3215 90 10

Rašalai arba tušai, koncentruoti arba nekoncentruoti, kieti arba nekieti

6,5

0

3215 90 80

Rašalai, koncentruoti arba nekoncentruoti, kieti arba nekieti (išskyrus
spaustuvinius dažus, rašalus arba tušus)

6,5

0

3301 12 10

Nedeterpenuoti saldžiųjų ir karčiųjų apelsinų aliejai, įskaitant konkretus ir
absoliutus (išskyrus apelsinų žiedų aliejų)

7

0

3301 12 90

Deterpenuoti saldžiųjų ir karčiųjų apelsinų aliejai, įskaitant konkretus ir
absoliutus (išskyrus apelsinų žiedų aliejų)

4,4

0

3301 13 10

Nedeterpenuoti citrinų eteriniai aliejai, įskaitant konkretus ir absoliutus

7

0

3301 13 90

Deterpenuoti citrinų aliejai, įskaitant konkretus ir absoliutus

4,4

0

3301 19 20

Nedeterpenuoti citrusinių vaisių eteriniai aliejai, įskaitant konkretus ir ab
soliutus (išskyrus saldžiųjų ir karčiųjų apelsinų ir citrinų eterinius aliejus)

7

0

3301 19 80

Deterpenuoti citrusinių vaisių eteriniai aliejai, įskaitant konkretus ir abso
liutus (išskyrus saldžiųjų ir karčiųjų apelsinų ir citrinų eterinius aliejus)

4,4

0

3301 24 10

Nedeterpenuoti pipirmėčių (Mentha piperita) aliejai, įskaitant konkretus ir
absoliutus

Neapmuitinama

0

3301 24 90

Deterpenuoti pipirmėčių (Mentha piperita) aliejai, įskaitant konkretus ir ab
soliutus

2,9

0
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3301 25 10

Nedeterpenuoti mėtų aliejai, įskaitant konkretus ir absoliutus (išskyrus pi
pirmėčių (Mentha piperita) aliejus)

Neapmuitinama

0

3301 25 90

Deterpenuoti mėtų aliejai, įskaitant konkretus ir absoliutus (išskyrus pipir
mėčių (Mentha piperita) aliejus)

2,9

0

3301 29 11

Nedeterpenuoti gvazdikų, mirtenių (niaouli) ir kvapiųjų kanangų (ylangylang) aliejai, įskaitant konkretus ir absoliutus

Neapmuitinama

0

3301 29 31

Deterpenuoti gvazdikų, mirtenių (niaouli) ir kvapiųjų kanangų (ylang-ylang)
aliejai, įskaitant konkretus ir absoliutus

2,3

0

3301 29 41

Nedeterpenuoti eteriniai aliejai, įskaitant konkretus ir absoliutus (išskyrus
citrusinių vaisių, mėtų, gvazdikų, mirtenių (niaouli) ir kvapiųjų kanangų
(ylang-ylang) eterinius aliejus)

Neapmuitinama

0

3301 29 71

Snapučių, jazminų ir vetiverijų deterpenuoti aliejai, įskaitant konkretus ir
absoliutus

2,3

0

3301 29 79

Levandų arba levandinų deterpenuoti aliejai, įskaitant konkretus ir absoliu
tus

2,9

0

3301 29 91

Deterpenuoti eteriniai aliejai, įskaitant konkretus ir absoliutus (išskyrus ci
trusinių vaisių, snapučių, jazminų, levandų arba levandinų, mėtų, vetive
rijų, gvazdikų, mirtenių (niaouli) ir kvapiųjų kanangų (ylang-ylang) eterinius
aliejus)

2,3

0

3301 30 00

Kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai)

2

0

3301 90 10

Šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai

2,3

0

3301 90 21

Ekstrahuotosios saldišaknių ir apynių aliejingos dervos (oleorezinai)

3,2

0

3301 90 30

Ekstrahuotosios kasijų, alavijų, monažolių ir kitų augalų aliejingos dervos
(oleorezinai) (išskyrus vanilės, saldišaknių ir apynių aliejingas dervas)

Neapmuitinama

0

3301 90 90

Eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose
arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; eteri
nių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai

3

0

3302 10 10

Preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, ku
rių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios medžiagos, kurių fak
tinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 0,5 %
tūrio, skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje

17,3 MIN 1 EUR/ %
vol/hl

0

3302 10 21

Preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, ku
rių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios kvapiosios medžiagos,
kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar
krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų,
5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo,
skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje (išskyrus preparatus, kurių fak
tinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 0,5 %
tūrio).

12,8

0
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3302 10 29

1

Preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, ku
rių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios kvapiosios medžiagos,
kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės
sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo, skirti nau
doti gėrimų gamybos pramonėje (išskyrus preparatus, kurių faktinė alko
holio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 0,5 % tūrio).
Cukraus kiekis mažesnis kaip 70 %.

9 + EA

0

3302 10 29

2

Preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, ku
rių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios kvapiosios medžiagos,
kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės
sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo, skirti nau
doti gėrimų gamybos pramonėje (išskyrus preparatus, kurių faktinė alko
holio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 0,5 % tūrio).
Cukraus kiekis ne mažesnis kaip 70 %.

9 + EA

AV0- Tari
finė kvota
(SP)

3302 10 40

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai, įskaitant alkoholinius tirpalus, ku
rių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, nau
dojami gėrimų gamybos pramonėje kaip žaliavos, ir preparatai, kurių pa
grindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, naudojami gėrimų ga
mybos pramonėje (išskyrus mišinius, kurių sudėtyje yra visos gėrimą cha
rakterizuojančios kvapiosios medžiagos)

Neapmuitinama

0

3302 10 90

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), ku
rių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, nau
dojami maisto pramonėje kaip žaliavos

Neapmuitinama

0

3302 90 10

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai, kurių pagrindiniai komponentai
yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žalia
vos, kaip alkoholiniai tirpalai (išskyrus maisto ir gėrimų gamybos pra
monę)

Neapmuitinama

0

3302 90 90

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai, kurių pagrindiniai komponentai
yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žalia
vos (išskyrus maisto ir gėrimų gamybos pramonę bei alkoholinius tirpa
lus)

Neapmuitinama

0

3303 00 10

Kvepalai (išskyrus losjonus po skutimosi ir kūno dezodorantus)

Neapmuitinama

0

3303 00 90

Tualetiniai vandenys (išskyrus losjonus po skutimosi, kūno dezodorantus
ir plaukų losjonus)

Neapmuitinama

0

3304 10 00

Lūpų makiažo preparatai

Neapmuitinama

0

3304 20 00

Akių makiažo preparatai

Neapmuitinama

0

3304 30 00

Manikiūro arba pedikiūro preparatai

Neapmuitinama

0

3304 91 00

Makiažo arba odos priežiūros pudros, įskaitant pudras kūdikiams, presuo
tos arba nepresuotos (išskyrus medikamentus)

Neapmuitinama

0
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3304 99 00

Gražinimosi arba makiažo preparatai ir odos priežiūros preparatai (išsky
rus medikamentus), įskaitant apsaugos nuo įdegimo arba įdegimo imita
vimo preparatus (išskyrus medikamentus, lūpų ir akių makiažo prepara
tus, manikiūro arba pedikiūro preparatus ir makiažo arba odos priežiūros
pudras, įskaitant pudras kūdikiams)

Neapmuitinama

0

3305 10 00

Šampūnai

Neapmuitinama

0

3305 20 00

Ilgalaikio plaukų garbanojimo arba ištiesinimo preparatai

Neapmuitinama

0

3305 30 00

Plaukų lakai

Neapmuitinama

0

3305 90 10

Plaukų losjonai

Neapmuitinama

0

3305 90 90

Plaukų preparatai (išskyrus šampūnus, ilgalaikio plaukų garbanojimo arba
ištiesinimo preparatus, plaukų lakus ir losjonus)

Neapmuitinama

0

3306 10 00

Dantų pastos, įskaitant dantų gydytojų naudojamas pastas

Neapmuitinama

0

3306 20 00

Tarpdančių valymo siūlai, pateikiami atskirose mažmeninei prekybai skir
tose pakuotėse

4

0

3306 90 00

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai, įskaitant dantų protezų
įtvirtinimo pastas ir miltelius (išskyrus dantų pastas ir tarpdančių valymo
siūlus)

Neapmuitinama

0

3307 10 00

Skutimosi preparatai, įskaitant naudojamus prieš skutimąsi ir po skuti
mosi

6,5

0

3307 20 00

Kūno dezodorantai ir priemonės nuo prakaitavimo (antiperspirantai)

6,5

0

3307 30 00

Kvepintos vonios druskos ir kiti vonios bei dušo preparatai

6,5

0

3307 41 00

„Agarbatti“ ir kiti gardžiakvapiai preparatai, kurie skleidžia kvapą degdami

6,5

0

3307 49 00

Patalpų oro kvepinimo arba gaivinimo preparatai, įskaitant gardžiakvapius
preparatus, naudojamus per religines apeigas (išskyrus „Agarbatti“ ir kitus
gardžiakvapius preparatus, kurie skleidžia kvapą degdami)

6,5

0

3307 90 00

Depiliatoriai ir kiti parfumerijos, tualetiniai arba kosmetikos preparatai,
nenurodyti kitoje vietoje

6,5

0

3401 11 00

Muilas ir organinės paviršinio aktyvumo medžiagos bei preparatai, turin
tys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, popierius, vata,
veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba
plovikliu, tualetinės paskirties (įskaitant produktus su medikamentais)

Neapmuitinama

0
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3401 19 00

Muilas ir organinės paviršinio aktyvumo medžiagos bei preparatai, turin
tys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, taip pat popie
rius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos
muilu arba plovikliu (išskyrus tualetinės paskirties, įskaitant produktus su
medikamentais)

Neapmuitinama

0

3401 20 10

Muilas, turintis dribsnių, granulių arba miltelių pavidalą

Neapmuitinama

0

3401 20 90

Muilas turintis pastos arba vandens tirpalo (skysto muilo) pavidalą

Neapmuitinama

0

3401 30 00

Organinės paviršinio aktyvumo medžiagos ir preparatai, kurių sudėtyje
yra arba nėra muilo, skirti odai plauti ir turintys skysčio arba kremo pavi
dalą, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

4

0

3402 11 10

Vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje dinatrio alkil[oksidi(benzensulfonatas)]
sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės (išskyrus
muilus)

Neapmuitinama

0

3402 11 90

Anijoninės organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, supakuotos arba
nesupakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (išskyrus muilus ir
vandeninį tirpalą, kurio sudėtyje dinatrio alkil[oksidi(benzensulfonatas)]
sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės)

4

0

3402 12 00

Katijoninės organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, supakuotos arba
nesupakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (išskyrus muilą)

4

0

3402 13 00

Nejoninės organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, supakuotos arba ne
supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (išskyrus muilą)

4

0

3402 19 00

Organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, supakuotos arba nesupakuo
tos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (išskyrus anijonines, katijoni
nes arba nejonines medžiagas ir muilą)

4

0

3402 20 20

Paviršinio aktyvumo preparatai, skirti mažmeninei prekybai (išskyrus or
ganinius paviršinio aktyvumo preparatus, turinčius gabalėlių, luitų, lietinių
dirbinių arba formų pavidalą ir organinius paviršinio aktyvumo produktus
bei preparatus, skirtus odai plauti ir turinčius skysčio arba kremo pavi
dalą)

4

0

3402 20 90

Skalbikliai, įskaitant pagalbinius skalbiklius ir valiklius, skirti mažmeninei
prekybai (išskyrus organines paviršinio aktyvumo medžiagas, muilą ir pa
viršinio aktyvumo preparatus bei produktus ir preparatus, skirtus odai
plauti, turinčius skysčio arba kremo pavidalą)

4

0

3402 90 10

Paviršinio aktyvumo preparatai (išskyrus skirtus mažmeninei prekybai, or
ganinius paviršinio aktyvumo preparatus, turinčius gabalėlių, luitų, lietinių
dirbinių arba formų pavidalą bei produktus ir preparatus, skirtus odai
plauti, turinčius skysčio arba kremo pavidalą)

4

0
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3402 90 90

Skalbikliai, įskaitant pagalbinius skalbiklius ir valiklius (išskyrus tuos, ku
rie skirti mažmeninei prekybai, organines paviršinio aktyvumo medžiagas,
muilą ir paviršinio aktyvumo preparatus bei produktus ir preparatus, skir
tus odai plauti, turinčius skysčio arba kremo pavidalą)

4

0

3403 11 00

Tekstilės tepimo preparatai ir preparatai, naudojami odoms, kailiams arba
kitoms medžiagoms apdoroti alyvomis arba riebalais, kurių sudėtyje yra
naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų (išskyrus prepara
tus, kurių pagrindinės sudėtinės dalys, sudarančios ne mažiau kaip 70 %
masės, yra naftos alyva arba alyva, gauta iš bituminių mineralų)

4,6

0

3403 19 10

Tepimo priemonės, įskaitant pjovimo įrankių aušinimo skysčius, varžtų ir
veržlių atpalaidavimo preparatus, priemones nuo rūdijimo arba antikoro
zinius preparatus ir preparatus, skirtus išėmimui iš formų palengvinti,
daugiausia pagamintus iš tepalų, kurių ne mažiau kaip 70 % masės sudaro
naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, bet šios alyvos
nėra pagrindinės sudėtinės dalys (išskyrus preparatus, naudojamus teksti
lei, odoms, kailiams arba kitoms medžiagoms apdoroti)

6,5

0

3403 19 91

Tepimo preparatai, naudojami mašinoms, įrenginiams ir transporto prie
monėms tepti, kurių sudėtyje naftos alyva arba alyva, gauta iš bituminių
mineralų, sudaro mažiau kaip 70 % masės

4,6

0

3403 19 99

Tepimo priemonės, įskaitant pjovimo įrankių aušinimo skysčius, varžtų ir
veržlių atpalaidavimo preparatus, priemones nuo rūdijimo arba antikoro
zinius preparatus ir preparatus, skirtus išėmimui iš formų palengvinti,
daugiausia pagamintus iš tepalų, kurių sudėtyje naftos alyva arba alyva,
gauta iš bituminių mineralų, sudaro mažiau kaip 70 % masės (išskyrus
preparatus, naudojamus mašinoms, įrenginiams ir transporto priemonėms
tepti arba tekstilei, odoms, kailiams arba kitoms medžiagoms apdoroti)

4,6

0

3403 91 00

Tekstilės tepimo preparatai ir preparatai, naudojami odoms, kailiams arba
kitoms medžiagoms apdoroti alyvomis arba riebalais, kurių sudėtyje nėra
naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų

4,6

0

3403 99 10

Tepimo preparatai, naudojami mašinoms, įrenginiams ir transporto prie
monėms tepti, kurių sudėtyje nėra naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bi
tuminių mineralų

4,6

0

3403 99 90

Tepimo priemonės, įskaitant pjovimo įrankių aušinimo skysčius, varžtų ir
veržlių atpalaidavimo preparatus, priemones nuo rūdijimo arba antikoro
zinius preparatus ir preparatus, skirtus išėmimui iš formų palengvinti,
daugiausia pagamintus iš tepalų, kurių sudėtyje nėra naftos alyvos arba
alyvos, gautos iš bituminių mineralų (išskyrus preparatus, naudojamus
mašinoms, įrenginiams ir transporto priemonėms tepti arba tekstilei,
odoms, kailiams arba kitoms medžiagoms apdoroti)

4,6

0

3404 20 00

Vaškai iš poli(oksietileno) [polietilenglikolio]

Neapmuitinama

0
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3404 90 10

Paruošti vaškai, įskaitant smalkas (kietąjį laką) (išskyrus iš chemiškai mo
difikuoto lignito (rusvųjų anglių) ir iš poli(oksietileno) [polietilenglikolio])

Neapmuitinama

0

3404 90 80

Dirbtiniai vaškai (išskyrus paruoštus vaškus, įskaitant smalkas (kietąjį laką)
ir poli(oksietileno) [polietilenglikolio] vaškus)

Neapmuitinama

0

3405 10 00

Blizginimo priemonės, kremai ir panašūs preparatai, skirti avalynės arba
odos priežiūrai, turintys popieriaus, vatos, veltinio, neaustinių medžiagų,
akytų plastikų arba akytos gumos, įmirkytų, vilktų arba dengtų šiomis
priemonėmis arba kitą pavidalą (išskyrus 3404 pozicijoje klasifikuojamus
dirbtinius ir paruoštus vaškus)

Neapmuitinama

0

3405 20 00

Blizginimo priemonės, kremai ir panašūs preparatai, skirti medinių baldų,
grindų arba kitų medienos dirbinių priežiūrai, turintys popieriaus, vatos,
veltinio, neaustinių medžiagų, akytų plastikų arba akytos gumos, įmirkytų,
vilktų arba dengtų šiomis priemonėmis arba kitą pavidalą (išskyrus 3404
pozicijoje klasifikuojamus dirbtinius ir paruoštus vaškus)

Neapmuitinama

0

3405 30 00

Blizginimo priemonės ir panašūs preparatai, skirti kėbulų priežiūrai, tu
rintys popieriaus, vatos, veltinio, neaustinių medžiagų, akytų plastikų arba
akytos gumos, įmirkytų, vilktų arba dengtų šiomis priemonėmis arba kitą
pavidalą (išskyrus 3404 pozicijoje klasifikuojamus dirbtinius ir paruoštus
vaškus bei metalo blizginimo priemones)

Neapmuitinama

0

3405 40 00

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti šveitimo preparatai, turintys popie
riaus, vatos, veltinio, neaustinių medžiagų, akytų plastikų arba akytos gu
mos, įmirkytų, vilktų arba dengtų šiomis priemonėmis arba kitą pavidalą

Neapmuitinama

0

3405 90 10

Metalo blizginimo priemonės, turinčios popieriaus, vatos, veltinio, neaus
tinių medžiagų, akytų plastikų arba akytos gumos, įmirkytų, vilktų arba
dengtų šiomis priemonėmis arba kitą pavidalą

Neapmuitinama

0

3405 90 90

Stiklo blizginimo priemonės, turinčios popieriaus, vatos, veltinio, neausti
nių medžiagų, akytų plastikų arba akytos gumos, įmirkytų, vilktų arba
dengtų šiomis priemonėmis arba kitą pavidalą

Neapmuitinama

0

3406 00 11

Žvakės, paprastos, nekvepintos

Neapmuitinama

0

3406 00 19

Žvakės, kvepintos arba nekvepintos (išskyrus paprastas, nekvepintas)

Neapmuitinama

0

3406 00 90

Plonos žvakės, naktinės lempelės ir panašūs dirbiniai (išskyrus žvakes)

Neapmuitinama

0

3407 00 00

Modeliavimo pastos, įskaitant skirtas vaikų pramogoms; preparatai, vadi
nami odontologiniais vaškais arba odontologiniais dantų atspaudų miši
niais, sukomplektuoti į rinkinius, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes, arba turintys plokščių, pasagų, lazdelių arba panašų pavidalą;
kiti preparatai, skirti naudoti odontologijoje, daugiausia iš gipso (degto
gipso arba kalcio sulfato)

Neapmuitinama

0
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Neapmuitinama

0

3501 10 10

Kazeinas, skirtas regeneruotų tekstilės pluoštų gamybai

3501 10 50

Kazeinas, skirtas naudoti pramonėje (išskyrus maisto produktų arba pa
šarų ir regeneruotų tekstilės pluoštų gamybą)

3,2

0

3501 10 90

Kazeinas, skirtas maisto produktų ir pašarų gamybai bei kitos kazeino rū
šys (išskyrus skirtą regeneruotų tekstilės pluoštų gamybai ir kitam pramo
niniam naudojimui)

9

0

3501 90 10

Kazeininiai klijai (išskyrus supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes kaip klijai, kurių masė ne didesnė kaip 1 kg)

8,3

0

3501 90 90

Kazeinatai ir kiti kazeino dariniai

6,4

0

3502 11 10

Kiaušinių albuminas, džiovintas (pavyzdžiui, lakštų, žvynelių, dribsnių,
miltelių pavidalo), netinkamas arba skirtas padaryti netinkamu maistui

Neapmuitinama

0

3502 11 90

Kiaušinių albuminas, džiovintas (pavyzdžiui, lakštų, žvynelių, dribsnių,
miltelių pavidalo), tinkamas maistui

123,5 EUR/100 kg/
net

-

3502 19 10

Kiaušinių albuminas, netinkamas arba skirtas padaryti netinkamu maistui
(išskyrus džiovintą [pavyzdžiui, lakštų, žvynelių, dribsnių, miltelių pavi
dalo])

Neapmuitinama

0

3502 19 90

Kiaušinių albuminas, tinkamas maistui (išskyrus džiovintą [pavyzdžiui,
lakštų, žvynelių, dribsnių, miltelių pavidalo])

16,7 EUR/100 kg/
net

-

3502 20 10

Pieno albuminas (laktalbuminas), įskaitant dviejų arba daugiau išrūgų bal
tymų koncentratus, kurių sudėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip
80 % sauso produkto masės, netinkamas arba skirtas padaryti netinkamu
maistui

Neapmuitinama

0

3502 20 91

Pieno albuminas (laktalbuminas), įskaitant dviejų arba daugiau išrūgų bal
tymų koncentratus, kurių sudėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip
80 % sauso produkto masės, tinkamas maistui, džiovintas (pavyzdžiui,
lakštų, žvynelių, dribsnių, miltelių pavidalo)

123,5 EUR/100 kg/
net

-

3502 20 99

Pieno albuminas (laktalbuminas), įskaitant dviejų arba daugiau išrūgų bal
tymų koncentratus, kurių sudėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip
80 % sauso produkto masės, tinkamas maistui (išskyrus džiovintą [pavyz
džiui, lakštų, dribsnių, kristalų, miltelių pavidalo])

16,7 EUR/100 kg/
net

-

3502 90 20

Albuminai, netinkami arba skirti padaryti netinkamais maistui (išskyrus
kiaušinių albuminą ir pieno albuminą, įskaitant dviejų arba daugiau išrūgų
baltymų koncentratus, kurių sudėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip
80 % sauso produkto masės)

Neapmuitinama

0

3502 90 70

Albuminai, tinkami maistui (išskyrus kiaušinių albuminą ir pieno albu
miną, įskaitant dviejų arba daugiau išrūgų baltymų koncentratus, kurių su
dėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip 80 % sauso produkto masės)

6,4

-
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3502 90 90

Albuminatai ir kiti albuminų dariniai

7,7

0

3503 00 10

Želatina, turinti stačiakampių arba kvadratinių lakštų pavidalą arba jo ne
turinti, apdirbtu arba neapdirbtu paviršiumi, dažyta arba nedažyta ir jos
dariniai (išskyrus negryną želatiną)

7,7

0

3503 00 80

Žuvų klijai; kiti gyvūniniai klijai (išskyrus kazeininius klijus, klasifikuoja
mus 3501 pozicijoje)

7,7

0

3504 00 00

Peptonai ir jų dariniai; kitos baltyminės medžiagos ir jų dariniai, nenuro
dyti kitoje vietoje; odos milteliai, chromuoti arba nechromuoti

3,4

0

3505 10 10

Dekstrinai

9 + 17,7 EUR/
100 kg/net

-

3505 10 50

Esterinti arba eterinti krakmolai (išskyrus dekstrinus)

7,7

0

3505 10 90

Modifikuoti krakmolai (išskyrus esterintus, eterintus krakmolus ir dekstri
nus)

9 + 17,7 EUR/
100 kg/net

-

3505 20 10

Klijai, kurių sudėtyje esantys krakmolai, dekstrinai arba kiti modifikuoti
krakmolai sudaro mažiau kaip 25 % masės (išskyrus pateikiamus mažme
ninei prekybai, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg)

8,3 + 4,5 EUR/
100 kg/net MAX
11,5

-

3505 20 30

Klijai, kurių sudėtyje esantys krakmolai, dekstrinai arba kiti modifikuoti
krakmolai sudaro ne mažiau kaip 25 %, bet mažiau kaip 55 % masės (iš
skyrus pateikiamus mažmeninei prekybai, kurių neto masė ne didesnė
kaip 1 kg)

8,3 + 8,9 EUR/
100 kg/net MAX
11,5

-

3505 20 50

Klijai, kurių sudėtyje esantys krakmolai, dekstrinai arba kiti modifikuoti
krakmolai sudaro ne mažiau kaip 55 %, bet mažiau kaip 80 % masės (iš
skyrus pateikiamus mažmeninei prekybai, kurių neto masė ne didesnė
kaip 1 kg)

8,3 + 14,2 EUR/
100 kg/net MAX
11,5

-

3505 20 90

Klijai, kurių sudėtyje esantys krakmolai, dekstrinai arba kiti modifikuoti
krakmolai sudaro ne mažiau kaip 80 % masės (išskyrus pateikiamus maž
meninei prekybai, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg)

8,3 + 17,7 EUR/
100 kg/net MAX
11,5

-

3506 10 00

Produktai, tinkami naudoti kaip klijai arba adhezyvai, pateikiami mažme
ninei prekybai kaip klijai arba adhezyvai, kurių neto masė ne didesnė kaip
1 kg

6,5

0

3506 91 00

Adhezyvai, daugiausia sudaryti iš polimerų, klasifikuojamų 3901–3913
pozicijose, arba iš kaučiuko (išskyrus produktus, tinkamus naudoti kaip
klijai arba adhezyvai, pateikiamus mažmeninei prekybai kaip klijai arba
adhezyvai, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg)

6,5

0

3506 99 00

Paruošti klijai ir kiti paruošti adhezyvai, nenurodyti kitoje vietoje

6,5

0
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6,3

0

3507 10 00

Reninas ir jo koncentratai

3507 90 10

Lipoproteino lipazė

Neapmuitinama

0

3507 90 20

Aspergilo šarminė proteazė

Neapmuitinama

0

3507 90 90

Fermentai (enzimai) ir paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vie
toje (išskyrus reniną ir jo koncentratus, lipoproteino lipazę ir Aspergilo
šarminę proteazę)

6,3

0

3601 00 00

Šovininis parakas

5,7

0

3602 00 00

Paruošti sprogmenys (išskyrus šovininį paraką)

6,5

0

3603 00 10

Degtuvai ir sprogdikliai

6

0

3603 00 90

Sprogdinimo arba padegimo kapsulės, degikliai ir elektriniai detonatoriai
(išskyrus granatų detonatorius ir šovinių tūteles, su sprogdinimo kapsulė
mis arba be jų)

6,5

0

3604 10 00

Fejerverkai

6,5

0

3604 90 00

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti pirotechnikos dirbi
niai (išskyrus fejerverkus ir šovinių ruošinius)

6,5

0

3605 00 00

Degtukai (išskyrus pirotechnikos dirbinius, klasifikuojamus 3604 pozici
joje)

6,5

0

3606 10 00

Skysti arba suskystintų dujų pavidalo degalai, esantys talpyklose, naudo
jami cigarečių arba panašiems žiebtuvėliams užpildyti arba iš naujo pripil
dyti, kurių talpa ne didesnė kaip 300 cm3

6,5

0

3606 90 10

Feroceris ir kiti visų formų piroforiniai lydiniai

6

0

3606 90 90

Metaldehidas, heksametilentetraminas ir panašios medžiagos, suformuotos
į tablečių, lazdelių arba panašias formas, skirtos naudoti kurui; kuras, ku
rio pagrindinė sudedamoji dalis yra alkoholis, ir panašus vartojimui pa
ruoštas kietas arba pastos pavidalo kuras; derviniai deglai, liepsnojantys
šviesos šaltiniai ir panašūs dirbiniai

6,5

0

3701 10 10

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos,
skirtos naudoti medicinoje, odontologijoje arba veterinarijoje, rentgeno
spinduliuotei (išskyrus pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės me
džiagų)

6,5

0

3701 10 90

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos,
rentgeno spinduliuotei (išskyrus pagamintas iš popieriaus, kartono ar teks
tilės medžiagų; skirtas naudoti medicinoje, odontologijoje arba veterinari
joje)

6,5

0

3701 20 00

Momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos,
įdėtos arba neįdėtos į kasetes

6,5

0
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3701 30 00

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, ku
rių bet kurios kraštinės ilgis didesnis kaip 255 mm

6,5

0

3701 91 00

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pa
gamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės me
džiagas, spalvosios fotografijos (polichrominės) (išskyrus momentinės fo
tografijos juostas)

6,5

0

3701 99 00

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, monochrominės fotografijos,
įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus
popierių, kartoną ar tekstilės medžiagas, (išskyrus fotojuostas ir fotoplokš
teles rentgeno spinduliuotei, plokščias juostas, kurių bet kurios kraštinės
ilgis didesnis kaip 255 mm, ir momentinės fotografijos juostas)

6,5

0

3702 10 00

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, neeksponuotos, rentgeno spinduliuotei (iš
skyrus pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų)

6,5

0

3702 31 20

Fotojuostos (įskaitant momentines fotografijos juostas), ritinėlių pavidalo,
įjautrintos, neeksponuotos, neperforuotosios, kurių plotis ne didesnis kaip
105 mm, spalvotosios fotografijos, kurių ilgis ne didesnis kaip 30 m (iš
skyrus pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų)

6,5

0

3702 31 91

Spalvotos negatyvinės fotojuostos, kurių plotis ne mažesnis kaip 75 mm,
bet ne didesnis kaip 105 mm ir kurių ilgis ne mažesnis kaip 100 m, skir
tos momentinių fotografijų juostų gamybai, ritinėlių pavidalo, įjautrintos,
neeksponuotos, neperforuotosios (išskyrus pagamintas iš popieriaus, kar
tono ar tekstilės medžiagų)

Neapmuitinama

0

3702 31 98

Ritinėlių pavidalo fotojuostos (įskaitant momentinės fotografijos juostas),
įjautrintos, neeksponuotos, neperforuotosios, kurių plotis ne didesnis kaip
105 mm, spalvotosios fotografijos (polichrominės), kurių ilgis didesnis
kaip 30 m (išskyrus pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės me
džiagų ir negatyvines fotojuostas, kurių plotis ne mažesnis kaip 75 mm,
bet ne didesnis kaip 105 mm ir kurių ilgis ne mažesnis kaip 100 m, skir
tas momentinių fotografijų juostų gamybai)

6,5

0

3702 32 10

Ritinėlių pavidalo mikrofilmų juostos, fotojuostos (įskaitant momentinės
fotografijos juostas), skirtos naudoti poligrafijoje, neeksponuotos, neperfo
ruotosios, kurių plotis ne didesnis kaip 35 mm, su sidabro halogenido
emulsija, nespalvotosios fotografijos (monochrominės) (išskyrus pagamin
tas iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų)

6,5

0

3702 32 20

Ritinėlių pavidalo fotojuostos (įskaitant momentinės fotografijos juostas),
įjautrintos, neeksponuotos, neperforuotosios, kurių plotis ne didesnis kaip
35 mm, su sidabro halogenido emulsija, nespalvotosios fotografijos (mo
nochrominės) (išskyrus pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės me
džiagų, fotojuostas rentgeno spinduliuotei, mikrofilmų juostas ir fotojuos
tas, skirtas naudoti poligrafijoje)

5,3

0

3702 32 31

Ritinėlių pavidalo mikrofilmų juostos, įjautrintos, neeksponuotos, neper
foruotosios, kurių plotis didesnis kaip 35 mm, bet ne didesnis kaip
105 mm, su sidabro halogenido emulsija, nespalvotosios fotografijos (mo
nochrominės)

6,5

0
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3702 32 50

Ritinėlių pavidalo fotojuostos (įskaitant momentinės fotografijos juostas),
skirtos naudoti poligrafijoje, įjautrintos, neeksponuotos, neperforuotos,
kurių plotis didesnis kaip 35 mm, bet ne didesnis kaip 105 mm, su si
dabro halogenido emulsija, nespalvotosios fotografijos (monochrominės)
(išskyrus pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų)

6,5

0

3702 32 80

Ritinėlių pavidalo fotojuostos (įskaitant momentinės fotografijos juostas),
įjautrintos, neeksponuotos, neperforuotosios, kurių plotis didesnis kaip
35 mm, bet ne didesnis kaip 105 mm, su sidabro halogenido emulsija,
nespalvotosios fotografijos (monochrominės) fotografijai (išskyrus paga
mintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų, fotojuostas rentgeno
spinduliuotei, mikrofilmų juostas ir fotojuostas, skirtas naudoti poligrafi
joje)

6,5

0

3702 39 00

Ritinėlių pavidalo fotojuostos (įskaitant momentinės fotografijos juostas),
įjautrintos, neeksponuotos, neperforuotosios, kurių plotis ne didesnis kaip
105 mm, nespalvotosios fotografijos (monochrominės) (išskyrus fotojuos
tas su sidabro halogenido emulsija, fotojuostas pagamintas iš popieriaus,
kartono ar tekstilės medžiagų ir fotojuostas rentgeno spinduliuotei)

6,5

0

3702 41 00

Ritinėlių pavidalo fotojuostos (įskaitant momentinės fotografijos juostas),
įjautrintos, neeksponuotos, neperforuotosios, kurių plotis didesnis kaip
610 mm, o ilgis didesnis kaip 200 m, spalvotosios fotografijos (polichro
minės) (išskyrus iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų)

6,5

0

3702 42 00

Ritinėlių pavidalo fotojuostos (įskaitant momentinės fotografijos juostas),
įjautrintos, neeksponuotos, neperforuotosios, kurių plotis didesnis kaip
610 mm, o ilgis didesnis kaip 200 m, monochrominės fotografijos (išsky
rus pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų)

6,5

0

3702 43 00

Ritinėlių pavidalo fotojuostos (įskaitant momentinės fotografijos juostas),
įjautrintos, neeksponuotos, neperforuotosios, kurių plotis didesnis kaip
610 mm, o ilgis ne didesnis kaip 200 m (išskyrus pagamintas iš popie
riaus, kartono ar tekstilės medžiagų)

6,5

0

3702 44 00

Ritinėlių pavidalo fotojuostos (įskaitant momentinės fotografijos juostas),
įjautrintos, neeksponuotos, neperforuotosios, kurių plotis didesnis kaip
105 mm, o ilgis ne didesnis kaip 610 mm (išskyrus pagamintas iš popie
riaus, kartono ar tekstilės medžiagų)

6,5

0

3702 51 00

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios,
spalvotosios fotografijos (polichrominės), kurių plotis ne didesnis kaip
16 mm, o ilgis ne didesnis kaip 14 m (išskyrus pagamintas iš popieriaus,
kartono ar tekstilės medžiagų)

5,3

0

3702 52 00

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios,
spalvotosios fotografijos (polichrominės), kurių plotis ne didesnis kaip
16 mm, o ilgis didesnis kaip 14 m (išskyrus pagamintas iš popieriaus, kar
tono ar tekstilės medžiagų)

5,3

0

3702 53 00

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios,
spalvotosios fotografijos (polichrominės), kurių plotis didesnis kaip
16 mm, bet ne didesnis kaip 35 mm, o ilgis ne didesnis kaip 30 m, skir
tos skaidrėms

5,3

0
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3702 54 10

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios,
spalvotosios fotografijos (polichrominės), kurių plotis didesnis kaip
16 mm, bet ne didesnis kaip 24 mm, o ilgis ne didesnis kaip 30 m (išsky
rus pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų; skirtas skai
drėms ir ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostas)

5

0

3702 54 90

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios,
spalvotosios fotografijos (polichrominės), kurių plotis didesnis kaip
24 mm, bet ne didesnis kaip 35 mm, o ilgis ne didesnis kaip 30 m (išsky
rus pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų; skirtas skai
drėms ir ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostas)

5

0

3702 55 00

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios,
spalvotosios fotografijos (polichrominės), kurių plotis didesnis kaip
16 mm, bet ne didesnis kaip 35 mm, o ilgis didesnis kaip 30 m (išskyrus
pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų; skirtas skaidrėms
ir ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostas)

5,3

0

3702 56 00

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios,
spalvotosios fotografijos (polichrominės), kurių plotis didesnis kaip
35 mm (išskyrus pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų)

6,5

0

3702 91 20

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios,
nepalvotosios fotografijos (monochrominės), kurių plotis ne didesnis kaip
16 mm, skirtos naudoti poligrafijoje (išskyrus pagamintas iš popieriaus,
kartono ar tekstilės medžiagų)

6,5

0

3702 91 80

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios,
nespalvotosios fotografijos (monochrominės), kurių plotis ne didesnis
kaip 16 mm (išskyrus pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės me
džiagų; skirtas naudoti poligrafijoje)

5,3

0

3702 93 10

Ritinėlių pavidalo mikrofilmų juostos ir fotojuostos, skirtos naudoti poli
grafijoje, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios, nespalvotosios foto
grafijos (monochrominės), kurių plotis didesnis kaip 16 mm, bet ne dides
nis kaip 35 mm, o ilgis ne didesnis kaip 30 m

6,5

0

3702 93 90

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios,
nespalvotosios fotografijos (monochrominės), kurių plotis didesnis kaip
16 mm, bet ne didesnis kaip 35 mm, o ilgis ne didesnis kaip 30 m (išsky
rus pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų; fotojuostas
rentgeno spinduliuotei, ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostas,
mikrofilmų juostas ir fotojuostas, skirtas naudoti poligrafijoje)

5,3

0

3702 94 10

Ritinėlių pavidalo mikrofilmų juostos ir fotojuostos, skirtos naudoti poli
grafijoje, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios, nespalvotosios foto
grafijos (monochrominės), kurių plotis didesnis kaip 16 mm, bet ne dides
nis kaip 35 mm, o ilgis didesnis kaip 30 m

6,5

0

3702 94 90

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios,
nespalvotosios fotografijos (monochrominės), kurių plotis didesnis kaip
16 mm, bet ne didesnis kaip 35 mm, o ilgis didesnis kaip 30 m (išskyrus
pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų; fotojuostas rent
geno spinduliuotei, ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostas,
mikrofilmų juostas ir fotojuostas, skirtas naudoti poligrafijoje)

5,3

0

3702 95 00

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotosios,
nespalvotosios fotografijos (monochrominės), kurių plotis didesnis kaip
35 mm (išskyrus pagamintas iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų,
fotojuostas rentgeno spinduliuotei, mikrofilmų juostas ir juostas, skirtas
naudoti poligrafijoje)

6,5

0
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3703 10 00

Fotografijos popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, įjautrinti, neekspo
nuoti, ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 610 mm

6,5

0

3703 20 10

Fotografijos popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, įjautrinti, neekspo
nuoti, spalvotosios fotografijos (polichrominės), skirti fotografijoms, at
spaustoms iš reversinių fotojuostų (išskyrus produktus ritiniais, kurių plo
tis didesnis kaip 610 mm)

6,5

0

3703 20 90

Fotografijos popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, įjautrinti, neekspo
nuoti, spalvotosios fotografijos (polichrominės) (išskyrus produktus riti
niais, kurių plotis didesnis kaip 610 mm, ir fotografijas, atspaustas iš re
versinių fotojuostų)

6,5

0

3703 90 10

Fotografijos popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, neeksponuoti, ne
spalvotosios fotografijos (monochrominės), įjautrinti sidabro arba platinos
druskomis, (išskyrus produktus ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
610 mm)

6,5

0

3703 90 90

Fotografijos popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, įjautrinti, neekspo
nuoti, nespalvotosios fotografijos (monochrominės) (išskyrus produktus
ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 610 mm, ir produktus, įjautrintus si
dabro arba platinos druskomis)

6,5

0

3704 00 10

Fotografijos plokštelės ir juostos, eksponuotos, bet neišryškintos (išskyrus
produktus, pagamintus iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų)

Neapmuitinama

0

3704 00 90

Fotografijos popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuoti, bet ne
išryškinti

6,5

0

3705 10 00

Fotografijos plokštelės ir juostos, eksponuotos ir išryškintos, skirtos ofseti
niam atkūrimui (dauginimui) (išskyrus produktus, pagamintus iš popie
riaus, kartono ar tekstilės medžiagų ir paruoštas naudoti plokšteles)

5,3

0

3705 90 10

Mikrofilmų juostos, eksponuotos ir išryškintos (išskyrus mikrofilmų juos
tas, skirtas ofsetiniam atkūrimui (dauginimui))

3,2

0

3705 90 90

Fotografijos plokštelės ir juostos, eksponuotos ir išryškintos (išskyrus pro
duktus, pagamintus iš popieriaus, kartono ar tekstilės medžiagų, kino
juostas, juostas, skirtas ofsetiniam atkūrimui (dauginimui) ir mikrofilmų
juostas)

5,3

0

3706 10 10

Kino juostos, eksponuotos ir išryškintos, sudarytos tik iš garso takelio, ku
rių plotis ne mažesnis kaip 35 mm

Neapmuitinama

0

3706 10 91

Kino juostų negatyvai ir tarpiniai pozityvai, eksponuoti ir išryškinti, su
garso takeliu ar be garso takelio, kurių plotis ne mažesnis kaip 35 mm

Neapmuitinama

0

3706 10 99

Kino juostų pozityvai, eksponuoti ir išryškinti, su garso takeliu ar be garso
takelio, kurių plotis ne mažesnis kaip 35 mm (išskyrus tarpinius pozity
vus)

5 EUR/100 m

0
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3706 90 10

Kino juostos, eksponuotos ir išryškintos, sudarytos tik iš garso takelio, ku
rių plotis mažesnis kaip 35 mm

Neapmuitinama

0

3706 90 31

Kino juostų negatyvai ir tarpiniai pozityvai, eksponuoti ir išryškinti, su
garso takeliu ar be garso takelio, kurių plotis mažesnis kaip 35 mm

Neapmuitinama

0

3706 90 51

Kino kronikų (kino žurnalų) pozityvai, eksponuoti ir išryškinti, su garso
takeliu ar be garso takelio, kurių plotis mažesnis kaip 35 mm (išskyrus
tarpinius pozityvus)

Neapmuitinama

0

3706 90 91

Kino juostų pozityvai, eksponuoti ir išryškinti, su garso takeliu ar be garso
takelio, kurių plotis mažesnis kaip 10 mm (išskyrus tarpinius pozityvus ir
kino kronikas (kino žurnalus))

Neapmuitinama

0

3706 90 99

Kino juostų pozityvai, eksponuoti ir išryškinti, su garso takeliu ar be garso
takelio, kurių plotis ne mažesnis kaip 10 mm bet mažesnis kaip 35 mm
(išskyrus tarpinius pozityvus ir kino kronikas (kino žurnalus))

3,5 EUR/100 m

0

3707 10 00

Įjautrinančiosios emulsijos (skirtos naudoti fotografijoje)

6

0

3707 90 11

Ryškalai ir fiksažai, spalvotosios fotografijos (polichrominės), turintys che
minių preparatų, skirtų naudoti fotografijoje, pavidalą, įskaitant nesumai
šytus produktus, sufasuotus išmatuotais santykiniais kiekiais ar skirtus
mažmeninei prekybai kaip paruošti naudoti produktai, skirti fotojuostoms
ir fotoplokštelėms (išskyrus druskas ir junginius, klasifikuojamus 2843–
2846 pozicijose)

6

0

3707 90 19

Ryškalai ir fiksažai, spalvotosios fotografijos (polichrominės), turintys che
minių preparatų, skirtų naudoti fotografijoje, pavidalą, įskaitant nesumai
šytus produktus, sufasuotus išmatuotais santykiniais kiekiais ar skirtus
mažmeninei prekybai kaip paruošti naudoti produktai, (išskyrus produk
tus, skirtus fotojuostoms ir fotoplokštelėms, bei druskas ir junginius, klasi
fikuojamus 2843–2846 pozicijose)

6

0

3707 90 30

Ryškalai ir fiksažai, nespalvotosios fotografijos (monochrominės), turintys
cheminių preparatų, skirtų naudoti fotografijoje, pavidalą, įskaitant nesu
maišytus produktus, sufasuotus išmatuotais santykiniais kiekiais ar skirtus
mažmeninei prekybai kaip paruošti naudoti produktai (išskyrus druskas ir
junginius, klasifikuojamus 2843–2846 pozicijose)

6

0

3707 90 90

Cheminiai preparatai, skirti naudoti fotografijoje, įskaitant nesumaišytus
produktus, sufasuotus išmatuotais santykiniais kiekiais arba turinčius pa
ruoštų naudoti produktų, skirtų mažmeninei prekybai, pavidalą (išskyrus
lakus, klijus, adhezyvus ir panašius preparatus, įjautrinančiąsias emulsijas,
ryškalus ir fiksažus, druskas, tauriųjų metalų junginius ir kitus 2843–
2846 pozicijose klasifikuojamus produktus)

6

0

3801 10 00

Dirbtinis grafitas (išskyrus retortų grafitą, retortų anglį ir dirbinius iš dirb
tinio grafito, įskaitant ugniai atsparias medžiagas, kurių pagrindinė sudė
tinė dalis yra dirbtinis grafitas)

3,6

0

3801 20 10

Koloidinis grafitas, turintis aliejinės suspensijos pavidalą; pusiau koloidinis
grafitas

6,5

0
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3801 20 90

Koloidinis grafitas, turintis aliejinės suspensijos pavidalą, ir pusiau koloidi
nis grafitas

4,1

0

3801 30 00

Anglinės pastos elektrodams ir panašios pastos krosnių klojiniams

5,3

0

3801 90 00

Preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra grafitas arba kitos anglies
atmainos, turintys pastų, luitų, plokščių arba kitų pusgaminių pavidalą (iš
skyrus anglines pastas elektrodams ir panašias pastas krosnių klojiniams)

3,7

0

3802 10 00

Aktyvintos anglys (išskyrus medikamentus ar oro gaivinimo produktus,
skirtus šaldytuvams, transporto priemonėms ir t. t., supakuotus į mažme
ninei prekybai skirtas pakuotes)

3,2

0

3802 90 00

Aktyvintas diatomitas ir kiti aktyvinti gamtiniai mineraliniai produktai;
gyvūninės anglys, panaudotos arba nepanaudotos (išskyrus aktyvintas
anglis, diatomitą, išdegintą nepridedant sukepančiųjų agentų, ir aktyvintus
chemijos produktus)

5,7

0

3803 00 10

Neapdorota talo alyva

Neapmuitinama

0

3803 00 90

Talo alyva, rafinuota arba nerafinuota (išskyrus neapdorotą talo alyvą)

4,1

0

3804 00 10

Koncentruotas sulfitinis šarmas

5

0

3804 00 90

Medienos plaušienos gamybos liekamieji šarmai, koncentruoti arba nekon
centruoti, iš kurių pašalintas cukrus arba nepašalintas, chemiškai apdoroti
arba neapdoroti, įskaitant lignino sulfonatus (išskyrus sulfitinį šarmą, ne
apdorotą talo alyvą, natrio hidroksidą (natrio šarmą) ir sulfatinį pikį)

5

0

3805 10 10

Sakų terpentinas

4

0

3805 10 30

Medienos terpentinas

3,7

0

3805 10 90

Sulfatinis terpentinas

3,2

0

3805 90 10

Pušų aliejus, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra alfa-terpineolis

3,7

0

3805 90 90

Neapdorotas dipentenas; sulfatinis terpentinas ir kiti neapdoroti para-ci
menai; terpeniniai aliejai, gauti distiliuojant arba kitu būdu apdorojant
spygliuočių medieną (išskyrus sakų terpentiną, medienos terpentiną, sulfa
tinį terpentiną ir pušų aliejų, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra alfa-terpi
neolis)

3,4

0

3806 10 10

Kanifolija, pagaminta iš šviežių aliejingų dervų (oleorezinų)

5

0

3806 10 90

Kanifolija ir kanifolijos rūgštys (išskyrus pagamintas iš šviežių aliejingų
dervų (oleorezinų)

5

0
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3806 20 00

Kanifolijos, kanifolijos rūgščių arba kanifolijos ar kanifolijos rūgščių dari
nių druskos (išskyrus kanifolijos aduktų druskas)

4,2

0

3806 30 00

Esterinės dervos

6,5

0

3806 90 00

Kanifolijos dariniai, įskaitant kanifolijos aduktų druskas, ir kanifolijos
rūgščių dariniai, lengvosios ir sunkiosios kanifolijos alyvos ir modifikuoto
sios gamtinės dervos, gautos šiluma apdorojant perlydytas dervas (išskyrus
kanifolijos druskas, kanifolijos rūgščių druskas arba kanifolijos ar kanifoli
jos rūgščių darinių druskas bei esterines dervas)

4,2

0

3807 00 10

Degutas

2,1

0

3807 00 90

Alaus pikis ir panašūs preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
kanifolija, kanifolijos rūgštys arba augalinis pikis; deguto alyvos; medienos
kreozotas; medienos alyva (wood naphtha) ir augalinis pikis (išskyrus de
gutą, Burgundijos pikį, geltonąjį pikį, stearino pikį, riebiųjų rūgščių pikį,
riebiąsias dervas ir glicerino pikį)

4,6

0

3808 50 00

Prekės, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip viena šių medžiagų: aldrinas
(ISO), binapakrilas (ISO), kamfechloras (ISO) (toksafenas), kaptafolis (ISO),
chlordanas (ISO), chlordimeformas (ISO), chlorbenzilatas (ISO), DDT
(ISO) (klofenotanas (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenil)etanas),
dieldrinas (ISO) (INN), dinosebas (ISO), jo druskos arba esteriai, etileno di
bromidas (ISO) (1,2-dibrometanas), etileno dichloridas (ISO) (1,2-dichlore
tanas), fluoracetamidas (ISO), heptachloras (ISO), heksachlorbenzenas
(ISO), 1,2,3,4,5,6- heksachlorcikloheksanas [HCH (ISO)], įskaitant lindaną
(ISO), (INN), gyvsidabrio junginiai, medamidofosas (ISO), monokrotofosas
(ISO), oksiranas (etilenoksidas), parationas (ISO), parationmetilas (ISO)
(metilparationas), pentachlorfenolis (ISO), fosfamidonas (ISO), 2,4,5-T
(ISO) (2,4,5- trichlorfenoksiacto rūgštis), jos druskos arba esteriai

6

0

3808 91 10

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra piretroidai, suformuoti į
formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba tu
rintys preparatų arba dirbinių pavidalą

6

0

3808 91 20

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra chlorinti angliavandeni
liai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą

6

0

3808 91 30

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamatai, suformuoti
į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba tu
rintys preparatų arba dirbinių pavidalą

6

0

3808 91 40

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra fosforo organiniai jungi
niai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą

6

0

3808 91 90

Insekticidai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes (išskyrus tokius produktus, kurių pagrindinės sudėtinės
dalys yra piretroidai, chlorinti angliavandeniliai, karbamatai arba fosforo
organiniai junginiai)

6

0

3808 92 10

Neorganiniai fungicidų preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
vario junginiai

4,6

0

3808 92 20

Neorganiniai fungicidai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą
(išskyrus preparatus, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra vario junginiai)

6

0
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3808 92 30

Fungicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra ditiokarbamatai, sufor
muoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (išskyrus neorganinius fun
gicidus)

6

0

3808 92 40

Fungicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra benzimidazolai, sufor
muoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (išskyrus neorganinius fun
gicidus)

6

0

3808 92 50

Fungicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra diazoliai arba triazoliai,
suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuo
tes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (išskyrus neorganinius
fungicidus)

6

0

3808 92 60

Fungicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra diazinai arba morfolinai,
suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuo
tes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (išskyrus neorganinius
fungicidus)

6

0

3808 92 90

Fungicidai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (išskyrus
neorganinius fungicidus ir fungicidus, kurių pagrindinės sudėtinės dalys
yra ditiokarbamatai, benzimidazolai, diazoliai, triazoliai, diazinai arba
morfolinai)

6

0

3808 93 11

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra fenoksi-fitohormonai,
suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuo
tes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą

6

0

3808 93 13

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra triazinai, suformuoti į
formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba tu
rintys preparatų arba dirbinių pavidalą

6

0

3808 93 15

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra amidai, suformuoti į for
mas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys
preparatų arba dirbinių pavidalą

6

0

3808 93 17

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamatai, suformuoti į
formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba tu
rintys preparatų arba dirbinių pavidalą

6

0

3808 93 21

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra dinitroanilino dariniai,
suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuo
tes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą

6

0

3808 93 23

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamido, uracilo arba
sulfonilkarbamido dariniai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažme
ninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavi
dalą

6

0

3808 93 27

Herbicidai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (išskyrus
tokius produktus, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra fenoksi-fitohor
monai, triazinai, amidai, karbamatai, dinitroanilino dariniai arba karba
mido, uracilo arba sulfonilkarbamido dariniai)

6

0

3808 93 30

Augalų dygimo lėtikliai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuo
tes arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą

6

0

3808 93 90

Augalų augimo reguliatoriai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (išskyrus prekes, kla
sifikuojamas 3808.50 subpozicijoje)

6,5

0
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3808 94 10

Dezinfekcijos priemonės, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra ketvirtinės
amonio druskos, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes arba
turinčios preparatų arba dirbinių pavidalą

6

0

3808 94 20

Dezinfekcijos priemonės, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra haloge
ninti junginiai, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes arba
turinčios preparatų arba dirbinių pavidalą

6

0

3808 94 90

Dezinfekcijos priemonės, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes arba turinčios preparatų arba dirbinių pavidalą (išskyrus tokius
produktus, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra ketvirtinės amonio drus
kos arba halogeninti junginiai)

6

0

3808 99 10

Rodenticidai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes arba tu
rintys preparatų arba dirbinių pavidalą

6

0

3808 99 90

Augalų apsaugos produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažme
ninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų ar dirbinių pavi
dalą (išskyrus insekticidus, fungicidus, herbicidus, dezinfekcijos priemones,
rodenticidus ir prekes, klasifikuojamas 3808.50.00 subpozicijoje)

6

0

3809 10 10

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai
pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandi
kai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pra
monės šakose, nenurodyti kitoje vietoje, daugiausia iš krakmolingų me
džiagų, kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro mažiau kaip 55 % masės

8,3 + 8,9 EUR/
100 kg/net MAX
12,8

-

3809 10 30

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai
pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandi
kai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pra
monės šakose, nenurodyti kitoje vietoje, daugiausia iš krakmolingų me
džiagų, kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro ne mažiau kaip 55 %, bet
mažiau kaip 70 % masės

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/net MAX
12,8

-

3809 10 50

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai
pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandi
kai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pra
monės šakose, nenurodyti kitoje vietoje, daugiausia iš krakmolingų me
džiagų, kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro ne mažiau kaip 70 %, bet
mažiau kaip 83 % masės

8,3 + 15,1 EUR/
100 kg/net MAX
12,8

-

3809 10 90

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai
pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandi
kai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pra
monės šakose, nenurodyti kitoje vietoje, daugiausia iš krakmolingų me
džiagų, kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro ne mažiau kaip 83 % ma
sės

8,3 + 17,7 EUR/
100 kg/net MAX
12,8

-

3809 91 00

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai
pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai, pavyzdžiui, užpildai ir kandi
kai, naudojami tekstilės pramonėje arba panašiose pramonės šakose, ne
nurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus daugiausia iš krakmolingų me
džiagų)

6,3

0
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3809 92 00

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai
pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai, pavyzdžiui, užpildai ir kandi
kai, naudojami tekstilės pramonėje arba panašiose pramonės šakose, ne
nurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus daugiausia iš krakmolingų me
džiagų)

6,3

0

3809 93 00

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai
pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai, pavyzdžiui, užpildai ir kandi
kai, naudojami odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenuro
dyti kitoje vietoje (išskyrus produktus daugiausia iš krakmolingų me
džiagų)

6,3

0

3810 10 00

Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); litavimo, litavimo kietuoju
lydmetaliu arba suvirinimo pastos ir milteliai iš metalų ir iš kitų medžiagų

6,5

0

3810 90 10

Preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ir apval
kalams

4,1

0

3810 90 90

Fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lyd
metaliu arba virinimui (išskyrus preparatus, naudojamus suvirinimo elek
trodų arba strypų šerdims ar apvalkalams, litavimo, litavimo kietuoju lyd
metaliu arba suvirinimo miltelius ir pastas iš metalų ir iš kitų medžiagų,
suvirinimo elektrodus ar strypus iš netauriųjų metalų arba metalų karbidų
su fliuso apvalkalais)

5

0

3811 11 10

Antidetonaciniai preparatai, naudojami automobilių kurui, kurių pagrin
dinė sudėtinė dalis yra tetraetilšvinas

6,5

0

3811 11 90

Antidetonaciniai preparatai, naudojami automobilių kurui, kurių pagrindi
nės sudėtinės dalys yra švino junginiai (išskyrus tetraetilšviną)

5,8

0

3811 19 00

Antidetonaciniai preparatai, naudojami automobilių kurui (išskyrus tuos,
kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra švino junginiai)

5,8

0

3811 21 00

Paruošti tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba
alyvų, gautų iš bituminių mineralų

5,3

0

3811 29 00

Paruošti tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje nėra naftos alyvų arba
alyvų, gautų iš bituminių mineralų

5,8

0

3811 90 00

Oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoro
ziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų, įskaitant benziną, arba kitų skysčių,
naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos, priedai (išskyrus antide
tonacinius preparatus ir tepalinių alyvų priedus)

5,8

0

3812 10 00

Paruošti vulkanizacijos greitikliai

6,3

0
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3812 20 10

Reakcijos mišinys, kurio sudėtyje yra benzil 3-izobutiriloksi-1-izopropil2,2-dimetilpropilftalatas ir benzil 3-izobutiriloksi-2,2,4-trimetilpentilftala
tas kaip sudėtinis kaučiuko arba plastikų plastifikatorius

Neapmuitinama

0

3812 20 90

Sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai, nenurodyti kitoje vietoje
(išskyrus reakcijos mišinį, kurio sudėtyje yra benzil 3-izobutiriloksi-1-izo
propil-2,2-dimetilpropilftalatas ir benzil 3-izobutiriloksi-2,2,4-trimetilpen
tilftalatas)

6,5

0

3812 30 20

Kaučiuko arba plastikų antioksidacijos preparatai

6,5

0

3812 30 80

Sudėtiniai kaučiuko arba plastikų stabilizatoriai (išskyrus antioksidacijos
preparatus)

6,5

0

3813 00 00

Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos (išskyrus
pilnus arba tuščius gesintuvus, nešiojamus arba nenešiojamus, nesumaišy
tus chemijos atžvilgiu neapibūdintus produktus, pasižyminčius gesintuvų
savybėmis, kitokių formų pavidalo)

6,5

0

3814 00 10

Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai bei paruoštos dažų arba lakų
šalinimo priemonės, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra butilacetatas (iš
skyrus nagų lako valiklį)

6,5

0

3814 00 90

Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai bei paruoštos dažų arba lakų
šalinimo priemonės (išskyrus iš butilacetato ir nagų lako valiklį)

6,5

0

3815 11 00

Katalizatoriai su inertiniu nešikliu, kurių aktyviosios medžiagos yra nikelis
arba nikelio junginiai, nenurodyti kitoje vietoje

6,5

0

3815 12 00

Katalizatoriai su inertiniu nešikliu, kurių aktyviosios medžiagos yra tau
rieji metalai arba tauriųjų metalų junginiai, nenurodyti kitoje vietoje

6,5

0

3815 19 10

Katalizatoriai kruopelėmis, kurių ne mažiau kaip 90 % masės dydis ne di
desnis kaip 10 mikrometrų, sudaryti iš oksidų mišinio su magnio-silikato
nešikliu, kuriame varis sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip
30 %, bismutas sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 3 %, ir
savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,2, bet ne didesnis kaip 1,0

Neapmuitinama

0

3815 19 90

Katalizatoriai su inertiniu nešikliu, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus kata
lizatorius su inertiniu nešikliu, kurių aktyviosios medžiagos yra taurieji
metalai, tauriųjų metalų junginiai, nikelis arba nikelio junginiai, ir kataliza
torius kruopelėmis, kurių ne mažiau kaip 90 % masės dydis ne didesnis
kaip 10 mikrometrų, sudaryti iš oksidų mišinio su magnio-silikato nešik
liu, kuriame varis sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 %,
bismutas sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 3 %, ir savitasis
sunkis ne mažesnis kaip 0,2, bet ne didesnis kaip 1,0)

6,5

0

3815 90 10

Katalizatoriai, sudaryti iš etiltrifenilfosfonio acetato metanolio tirpale (iš
skyrus katalizatorius su inertiniu nešikliu)

Neapmuitinama

0
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3815 90 90

Reakcijų iniciatoriai, reakcijų greitikliai ir katalitiniai preparatai, nenuro
dyti kitoje vietoje (išskyrus vulkanizacijos greitiklius, katalizatorius su
inertiniu nešikliu ir katalizatorius, sudarytus iš etiltrifenilfosfonio acetato
metanolio tirpale)

6,5

0

3816 00 00

Ugniai atsparūs cementai, statybiniai skiediniai, betonai ir panašūs miši
niai (išskyrus preparatus, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra grafitas
arba kitos anglies medžiagos)

2,7

0

3817 00 50

Linijinis alkilbenzenas

6,3

0

3817 00 80

Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti alkilnaftalenai, pagaminti šarminant
benzeną ir naftaleną (išskyrus linijinį alkilbenzeną ir ciklinių angliavande
nilių sumaišytus izomerus)

6,3

0

3818 00 10

Silicis su priedais, skirtas naudoti elektronikoje, turintis diskų, plokštelių,
cilindrų, strypų arba panašių formų pavidalą, poliruotas arba nepoliruotas,
dengtas arba nedengtas tolygia epitaksine danga (išskyrus elementus, kurie
buvo toliau apdoroti, pvavyzdžiui, selektyvios difuzijos būdu)

Neapmuitinama

0

3818 00 90

Cheminiai elementai ir junginiai su priedais, skirti naudoti elektronikoje,
turintys diskų, plokštelių, cilindrų, strypų arba panašių formų pavidalą
arba supjaustyti į diskus, plokšteles ar panašias formas, poliruoti arba ne
poliruoti, dengti arba nedengti tolygia epitaksine danga (išskyrus elemen
tus, kurie buvo toliau apdoroti, pavyzdžiui, selektyvios difuzijos būdu, ir
silicį su priedais)

Neapmuitinama

0

3819 00 00

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai,
kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba
alyvų, gautų iš bituminių mineralų

6,5

0

3820 00 00

Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai (iš
skyrus paruoštus priedus, skirtus mineralinėms alyvoms arba kitiems
skysčiams, naudojamiems tokiais pačiais tikslais kaip mineralinės alyvos)

6,5

0

3821 00 00

Paruoštos terpės mikroorganizmų (įskaitant virusus ir panašius organiz
mus) arba augalų, žmogaus ar gyvūnų ląstelių kultūroms auginti arba iš
laikyti

5

0

3822 00 00

Diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su laikmenomis, paruošti diag
nostiniai arba laboratoriniai reagentai, su laikmenomis arba be laikmenų,
ir sertifikuotos etaloninės medžiagos (išskyrus sudėtinius diagnostinius
reagentus, skirtus įvesti į paciento kūną, reagentus kraujo grupei nustatyti,
gyvūnų kraują, paruoštą naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnosti
koje, taip pat vakcinas, toksinus, mikroorganizmų kultūras ir panašius
produktus)

Neapmuitinama

0

3823 11 00

Pramoninė stearino rūgštis

5,1

0

3823 12 00

Pramoninė oleino rūgštis

4,5

0

3823 13 00

Pramoninės talo alyvos riebalų rūgštys

2,9

0

3823 19 10

Distiliuotos riebalų rūgštys

2,9

0
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3823 19 30

Riebalų rūgščių distiliatai

2,9

0

3823 19 90

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafi
nuojant (išskyrus stearino rūgštį, oleino rūgštį, talo alyvos riebalų rūgštis,
distiliuotas riebalų rūgštis ir riebalų rūgščių distiliatus)

2,9

0

3823 70 00

Pramoniniai riebalų alkoholiai

3,8

0

3824 10 00

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai

6,5

0

3824 30 00

Neaglomeruoti metalų karbidai, tarpusavyje sumaišyti arba su metaliniais
rišikliais

5,3

0

3824 40 00

Paruošti cementų, statybinių skiedinių arba betonų priedai

6,5

0

3824 50 10

Betonai, paruošti lieti

6,5

0

3824 50 90

Ugniai neatsparūs statybiniai skiediniai ir betonai (išskyrus betonus, pa
ruoštus lieti)

6,5

0

3824 60 11

Gliucitolis (sorbitolis) vandeniniame tirpale, kurio sudėtyje esantis D-ma
nitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės
(išskyrus D-gliucitolį [sorbitolį])

7,7 + 16,1 EUR/
100kg/net

-

3824 60 19

Gliucitolis (sorbitolis) vandeniniame tirpale, kurio sudėtyje esantis D-ma
nitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro daugiau kaip 2 % masės (iš
skyrus D-gliucitolį [sorbitolį])

9,6 + 37,8 EUR/
100 kg/net

-

3824 60 91

Gliucitolis (sorbitolis), kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliu
citolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės (išskyrus gliucitolį (sorbi
tolį) vandeniniame tirpale ir D-gliucitolį [sorbitolį])

7,7 + 23 EUR/
100kg/net

-

3824 60 99

Gliucitolis (sorbitolis), kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliu
citolio kiekiu, sudaro daugiau kaip 2 % masės (išskyrus gliucitolį (sorbitolį)
vandeniniame tirpale ir D-gliucitolį [sorbitolį])

9,6 + 53,7 EUR/
100 kg/net

-

3824 71 00

Mišiniai, kurių sudėtyje yra chlorfluorangliavandenilių (CFC), turinčių arba
neturinčių savo sudėtyje hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC), perfluo
rangliavandenilių (PFC) arba hidrofluorangliavandenilių (HFC)

6,5

0

3824 72 00

Mišiniai, kurių sudėtyje yra bromchlordifluormetano, bromtrifluormetano
arba dibromtetrafluoretanų

6,5

0

3824 73 00

Mišiniai, kurių sudėtyje yra hidrobromfluorangliavandenilių (HBFC)

6,5

0

3824 74 00

Mišiniai, kurių sudėtyje yra hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC), turin
čių arba neturinčių savo sudėtyje perfluorangliavandenilių (PFC) arba hid
rofluorangliavandenilių (HFC), bet neturinčių chlorfluorangliavandenilių
(CFC)

6,5

0

3824 75 00

Mišiniai, kurių sudėtyje yra anglies tetrachlorido

6,5

0
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3824 76 00

Mišiniai kurių sudėtyje yra 1,1,1-trichloretano (metilchloroformo)

6,5

0

3824 77 00

Mišiniai, kurių sudėtyje yra brommetano (metilbromido) arba bromchlo
rometano

6,5

0

3824 78 00

Mišiniai, kurių sudėtyje yra perfluorangliavandenilių (PFC) arba hidrofluo
rangliavandenilių (HFC), bet nėra chlorfluorangliavandenilių (CFC) arba
hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC)

6,5

0

3824 79 00

Mišiniai, kurių sudėtyje yra halogenintų metano, etano arba propano dari
nių (išskyrus klasifikuojamus 3824.71.00–3824.78.00 subpozicijose)

6,5

0

3824 81 00

Mišiniai ir preparatai, kurių sudėtyje yra oksirano (etilenoksido)

6,5

0

3824 82 00

Mišiniai ir preparatai, kurių sudėtyje yra polichlorintųjų bifenilų (PCB), po
lichlorintųjų terfenilų (PCT) arba polibromintųjų bifenilų (PBB)

6,5

0

3824 83 00

Mišiniai ir preparatai, kurių sudėtyje yra tri (2,3-dibrompropil) fosfato

6,5

0

3824 90 10

Tiofenintos alyvų, gautų iš bituminių mineralų, sulfonrūgštys ir jų drus
kos; naftos sulfonatai (išskyrus amonio, šarminių metalų arba etanola
minų naftos sulfonatus)

5,7

0

3824 90 15

Jonitai (išskyrus 39 skirsnyje klasifikuojamus polimerus)

6,5

0

3824 90 20

Vakuuminių vamzdžių geteriai

6

0

3824 90 25

Pirolignitai (pavyzdžiui, kalcio); neapdorotas kalcio tartratas; neapdorotas
kalcio citratas

5,1

0

3824 90 30

Naftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai

3,2

0

3824 90 35

Apsaugos nuo rūdijimo preparatai, kurių aktyviosios sudėtinės dalys yra
aminai

6,5

0

3824 90 40

Sudėtiniai neorganiniai lakų ir panašių produktų tirpikliai ir skiedikliai

6,5

0

3824 90 45

Priemonės nuo nuovirų susidarymo ir panašūs junginiai

6,5

0

3824 90 50

Preparatai galvanotechnikai, skirti chemijos pramonei ir giminingoms pra
monės šakoms

6,5

0

3824 90 55

Glicerolio riebalų rūgščių mono-, di- ir triesterių mišiniai (riebalų emulsik
liai)

6,5

0
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3824 90 61

Antibiotikų gamybos proceso tarpiniai produktai, gauti fermentuojant
Streptomyces tenebrarius, džiovinti arba nedžiovinti, skirti medikamentų,
klasifikuojamų 3004 pozicijoje, gamybai

Neapmuitinama

0

3824 90 62

Monensino druskų gamybos tarpiniai produktai, skirti naudoti farmacijoje
arba chemijoje

Neapmuitinama

0

3824 90 64

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų produktai ir gaminiai,
skirti naudoti farmacijoje arba chemijoje, nenurodyti kitoje vietoje (išsky
rus antibiotikų gamybos proceso tarpinius produktus, gautus fermentuo
jant Streptomyces tenebrarius, džiovintus arba nedžiovintus, skirtus medika
mentų, klasifikuojamų 3004 pozicijoje, gamybai, ir monensino druskų ga
mybos tarpinius produktus)

6,5

0

3824 90 65

Pagalbiniai produktai, cheminių preparatų pavidalo, skirti naudoti liejinin
kystėje (išskyrus paruoštus liejimo formų arba gurgučių rišiklius)

6,5

0

3824 90 70

Preparatai, naudojami medžiagoms padaryti atsparioms ugniai, nelai
džioms vandeniui, ir panašūs apsauginiai preparatai, naudojami statybos
pramonėje

6,5

0

3824 90 75

Ličio niobato plokštelės, be priedų

Neapmuitinama

0

3824 90 80

Aminų mišinys, susidaręs dimerizuojant riebalų rūgštis, kurių vidutinė
molekulinė masė ne mažesnė kaip 520, bet ne didesnė kaip 550

Neapmuitinama

0

3824 90 85

3-(1-Etil-1-metilpropil)-izoksazol-5-ilaminas tolueno tirpale

Neapmuitinama

0

3824 90 98

Chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų
gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti
kitoje vietoje

6,5

0

3825 10 00

Buitinės atliekos

6,5

0

3825 20 00

Nuotekų šlamas

6,5

0

3825 30 00

Klinikinės atliekos

6,5

0

3825 41 00

Halogenintų organinių tirpiklių atliekos

6,5

0

3825 49 00

Nehalogenintų organinių tirpiklių atliekos

6,5

0

3825 50 00

Metalų ėsdinimo tirpalų, hidraulinių skysčių, stabdžių skysčių ir antifrizų
atliekos

6,5

0
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3825 61 00

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų atliekos, kurių pagrin
dinės sudėtinės dalys yra organinės medžiagos (išskyrus antifrizų atliekas)

6,5

0

3825 69 00

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų atliekos (išskyrus me
talų ėsdinimo tirpalų, hidraulinių skysčių, stabdžių skysčių ir antifrizų at
liekas bei atliekas, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra organinės medžia
gos)

6,5

0

3825 90 10

Šarminis geležies oksidas, skirtas dujoms gryninti

5

0

3825 90 90

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai,
nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus atliekas)

6,5

0

3901 10 10

Linijinis polietilenas, kurio savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94, pirminės
formos

6,5

0

3901 10 90

Polietilenas, kurio savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94, pirminės formos
(išskyrus linijinį polietileną)

6,5

0

3901 20 10

Polietilenas, netaisyklingos formos blokų, luitų, miltelių, granulių, dribsnių
ir panašių birių formų pavidalu, kurio savitasis sunkis 23°C temperatūroje
ne mažesnis kaip 0,958, kurio sudėtyje aliuminis sudaro ne daugiau kaip
50 mg/kg, kalcis sudaro ne daugiau kaip 2 mg/kg, chromas sudaro ne
daugiau kaip 2 mg/kg, geležis sudaro ne daugiau kaip 2 mg/kg, nikelis su
daro ne daugiau kaip 2 mg/kg, titanas sudaro ne daugiau kaip 2 mg/kg ir
vanadis sudaro ne daugiau kaip 8 mg/kg, skirtas chlorsulfoninto polieti
leno gamybai

Neapmuitinama

0

3901 20 90

Polietilenas, kurio savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,94, pirminės formos
(išskyrus netaisyklingos formos blokų, luitų, miltelių, granulių, dribsnių ir
panašių birių formų pavidalo polietileną, kurio savitasis sunkis 23°C tem
peratūroje ne mažesnis kaip 0,958, kurio sudėtyje aliuminis sudaro ne
daugiau kaip 50 mg/kg, kalcis sudaro ne daugiau kaip 2 mg/kg, chromas
sudaro ne daugiau kaip 2 mg/kg, geležis sudaro ne daugiau kaip 2 mg/kg,
nikelis sudaro ne daugiau kaip 2 mg/kg, titanas sudaro ne daugiau kaip
2 mg/kg ir vanadis sudaro ne daugiau kaip 8 mg/kg, skirtą chlorsulfo
ninto polietileno gamybai)

6,5

0

3901 30 00

Etileno-vinilacetato kopolimerai, pirminės formos

6,5

0

3901 90 10

Jonomero derva, kurią sudaro etileno, izobutilakrilato ir metakrilo rūgšties
terpolimero druska, pirminės formos

Neapmuitinama

0

3901 90 20

Polistireno, etileno-butileno kopolimero ir polistireno A-B-A blokinis ko
polimeras, kurio sudėtyje stirenas sudaro ne daugiau kaip 35 % masės, ne
taisyklingos formos blokų, luitų, miltelių, granulių, dribsnių ir panašių bi
rių formų pavidalu

Neapmuitinama

0

3901 90 90

Etileno polimerai, pirminės formos (išskyrus polietileną, etileno-vinilace
tato kopolimerus, jonomero dervą, kurią sudaro etileno, izobutilakrilato ir
metakrilo rūgšties terpolimero druska, ir polistireno, etileno-butileno ko
polimero ir polistireno A-B-A blokinį kopolimerą, kurio sudėtyje stirenas
sudaro ne daugiau kaip 35 % masės, netaisyklingos formos blokų, luitų,
miltelių, granulių, dribsnių ir panašių birių formų pavidalu)

6,5

0

3902 10 00

Polipropilenas, pirminės formos

6,5

0
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3902 20 00

Poliizobutilenas, pirminės formos

6,5

0

3902 30 00

Propileno kopolimerai, pirminės formos

6,5

0

3902 90 10

Propileno arba kitų olefinų, polistireno, etileno-butileno kopolimero ir po
listireno A-B-A blokinis kopolimeras, kurio sudėtyje stirenas sudaro ne
daugiau kaip 35 % masės, netaisyklingos formos blokų, luitų, miltelių,
granulių, dribsnių ir panašių birių formų pavidalu

Neapmuitinama

0

3902 90 20

Polibuteno-1, buteno-1 ir etileno kopolimeras, kurio sudėtyje etilenas su
daro ne daugiau kaip 10 % masės, arba polibuteno-1, polietileno ir (arba)
polipropileno mišinys, kurio sudėtyje polietilenas sudaro ne daugiau kaip
10 % masės ir (arba) polipropilenas sudaro ne daugiau kaip 25 % masės,
netaisyklingos formos blokų, luitų, miltelių, granulių, dribsnių ir panašių
birių formų pavidalu

Neapmuitinama

0

3902 90 90

Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos (išskyrus polipro
pileną, poliizobutileną, propileno kopolimerus ir polistireno, etileno-buti
leno kopolimero ir polistireno A-B-A blokinį kopolimerą, kurio sudėtyje
stirenas sudaro ne daugiau kaip 35 % masės, ir polibuteno-1, buteno-1 ir
etileno kopolimerą, kurio sudėtyje etilenas sudaro ne daugiau kaip 10 %
masės, arba polibuteno-1, polietileno ir (arba) polipropileno mišinį, kurio
sudėtyje polietilenas sudaro ne daugiau kaip 10 % masės ir (arba) polipro
pilenas sudaro ne daugiau kaip 25 % masės, netaisyklingos formos blokų,
luitų, miltelių, granulių, dribsnių ir panašių birių formų pavidalu)

6,5

0

3903 11 00

Plėtrusis polistirenas, pirminės formos

6,5

0

3903 19 00

Polistirenas, pirminės formos (išskyrus plėtrųjį)

6,5

0

3903 20 00

Stireno-akrilnitrilo (SAN) kopolimerai, pirminės formos

6,5

0

3903 30 00

Akrilnitrilo-butadieno-stireno (ABS) kopolimerai, pirminės formos

6,5

0

3903 90 10

Tik stireno ir alilo alkoholio, kurio sudėtyje acetilo skaičius ne mažesnis
kaip 175, kopolimeras, pirminės formos

Neapmuitinama

0

3903 90 20

Bromintas polistirenas, kurio sudėtyje bromas sudaro ne mažiau kaip
58 %, bet ne daugiau kaip 71 % masės, netaisyklingos formos blokų,
luitų, miltelių, granulių, dribsnių ir panašių birių formų pavidalu

Neapmuitinama

0

3903 90 90

Stireno polimerai, pirminės formos (išskyrus polistireną, stireno-akrilni
trilo (SAN) kopolimerus, akrilnitrilo-butadieno-stireno (ABS) kopolimerus,
tik stireno ir alilo alkoholio, kurio sudėtyje acetilo skaičius ne mažesnis
kaip 175, kopolimerą ir bromintą polistireną, kurio sudėtyje bromas su
daro ne mažiau kaip 58 %, bet ne daugiau kaip 71 % masės, netaisyklin
gos formos blokų, luitų, miltelių, granulių, dribsnių ir panašių birių formų
pavidalu)

6,5

0
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3904 10 00

Polivinilchloridas, pirminės formos, nesumaišytas su jokiomis kitomis me
džiagomis

6,5

0

3904 21 00

Neplastifikuotas polivinilchloridas, pirminės formos, sumaišytas su kito
mis medžiagomis

6,5

0

3904 22 00

Plastifikuotas polivinilchloridas, pirminės formos, sumaišytas su kitomis
medžiagomis

6,5

0

3904 30 00

Vinilchlorido-vinilacetato kopolimerai, pirminės formos

6,5

0

3904 40 00

Vinilchlorido kopolimerai, pirminės formos (išskyrus vinilchlorido-vinila
cetato kopolimerus)

6,5

0

3904 50 10

Vinilidenchlorido ir akrilonitrilo kopolimeras plėtriųjų rutuliukų, kurių
skersmuo ne mažesnis kaip 4 mikrometrai, bet ne didesnis kaip 20 mik
rometrų, pavidalu

Neapmuitinama

0

3904 50 90

Vinilidenchlorido polimerai, pirminės formos (išskyrus vinilidenchlorido
ir akrilonitrilo kopolimerą plėtriųjų rutuliukų, kurių skersmuo ne mažes
nis kaip 4 mikrometrai, bet ne didesnis kaip 20 mikrometrų, pavidalu)

6,5

0

3904 61 00

Politetrafluoretilenas, pirminės formos

6,5

0

3904 69 10

Polivinilfluoridas, netaisyklingos formos blokų, luitų, miltelių, granulių,
dribsnių ir panašių birių formų pavidalu

Neapmuitinama

0

3904 69 90

Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų fluorpolimerai, pirminės for
mos (išskyrus politetrafluoretileną ir polivinilfluoridą, netaisyklingos for
mos blokų, luitų, miltelių, granulių, dribsnių ir panašių birių formų pavi
dalu)

6,5

0

3904 90 00

Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos
(išskyrus polivinilchloridą, vinilchlorido kopolimerus, vinilchlorido poli
merus ir fluorpolimerus)

6,5

0

3905 12 00

Polivinilacetatas, vandeninėje dispersijoje

6,5

0

3905 19 00

Polivinilacetatas, pirminės formos (išskyrus vandeninėje dispersijoje)

6,5

0

3905 21 00

Vinilacetato kopolimerai, vandeninėje dispersijoje

6,5

0

3905 29 00

Vinilacetato kopolimerai, pirminės formos (išskyrus vandeninėje dispersi
joje)

6,5

0
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3905 30 00

Poli(vinilo alkoholis), pirminės formos, kurio struktūroje yra arba nėra ne
hidrolizuotų acetato grupių

6,5

0

3905 91 00

Vinilo kopolimerai, pirminės formos (išskyrus vinilchlorido-vinilacetato
kopolimerus ir kitus vinilchlorido kopolimerus bei vinilacetato kopolime
rus)

6,5

0

3905 99 10

Polivinilformalis, netaisyklingos formos blokų, luitų, miltelių, granulių,
dribsnių ir panašių birių formų pavidalu, kurio molekulinė masė ne ma
žesnė kaip 10 000, bet ne didesnė kaip 40 000, kurio sudėtyje acetilo
grupės, išreikštos vinilacetatu, sudaro ne mažiau kaip 9,5 % masės, bet ne
daugiau kaip 13 %, ir hidroksi-grupės, išreikštos vinilo alkoholiu, sudaro
ne mažiau kaip 5 % masės, bet ne daugiau kaip 6,5 % masės

Neapmuitinama

0

3905 99 90

Vinilo esterių polimerai ir kiti vinilo polimerai, pirminės formos (išskyrus
vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerus, polivinilacetatą, ko
polimerus ir poli(vinilo alkoholį), kurio struktūroje yra arba nėra nehidro
lizuotų acetato grupių, ir perskaičiuotų į vinilacetatą, ir polivinilformalį,
netaisyklingos formos blokų, luitų, miltelių, granulių, dribsnių ir panašių
birių formų pavidalu, kurio molekulinė masė ne mažesnė kaip 10 000,
bet ne didesnė kaip 40 000, kurio sudėtyje acetilo grupės, išreikštos vini
lacetatu, sudaro ne mažiau kaip 9,5 % masės, bet ne daugiau kaip 13 %,
ir hidroksi-grupės, išreikštos vinilo alkoholiu, sudaro ne mažiau kaip 5 %
masės, bet ne daugiau kaip 6,5 % masės)

6,5

0

3906 10 00

Polimetilmetakrilatas, pirminės formos

6,5

0

3906 90 10

Poli[N-(3-hidroksimino-1,1-dimetilbutil)akrilamidas], pirminės formos

Neapmuitinama

0

3906 90 20

2-diizopropilaminoetilmetakrilato ir decilmetakrilato kopolimeras N,N-di
metilacetamido tirpale, kurio sudėtyje kopolimeras sudaro ne mažiau kaip
55 % masės

Neapmuitinama

0

3906 90 30

Akrilo rūgšties ir 2-etilheksilakrilato kopolimeras, kurio sudėtyje 2-etil
heksilakrilatas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 11 %
masės, pirminės formos

Neapmuitinama

0

3906 90 40

Akrilonitrilo ir metilakrilato kopolimeras, modifikuotas polibutadienuakrilonitrilu (NBR), pirminės formos

Neapmuitinama

0

3906 90 50

Akrilo rūgšties polimerizacijos su alkilmetakrilatu ir nedideliais kitų mo
nomerų kiekiais produktas, skirtas naudoti kaip tirštiklis tekstilės margi
nimo pastų gamyboje

Neapmuitinama

0

3906 90 60

Metilakrilato kopolimeras su etilenu ir monomeru, turinčiu pakaitalu ne
galinę karboksigrupę, kurio sudėtyje metilakrilatas sudaro ne mažiau kaip
50 % masės, sumaišytas su silicio dioksidu arba nesumaišytas, pirminės
formos

5

0
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3906 90 90

Akrilo polimerai, pirminės formos (išskyrus polimetilmetakrilatą, poli[N(3-hidroksimino-1,1-dimetilbutil)akrilamidą], 2-diizopropilaminoetilmeta
krilato ir decilmetakrilato kopolimerą N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio
sudėtyje kopolimeras sudaro ne mažiau kaip 55 % masės, akrilo rūgšties
ir 2-etilheksilakrilato kopolimerą, kurio sudėtyje 2-etilheksilakrilatas su
daro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 11 % masės, akrilonitrilo
ir metilakrilato kopolimerą, modifikuotą polibutadienu-akrilonitrilu
(NBR), akrilo rūgšties polimerizacijos su alkilmetakrilatu ir nedideliais kitų
monomerų kiekiais produktą, skirtą naudoti kaip tirštiklį tekstilės margi
nimo pastų gamyboje, ir metilakrilato kopolimerą su etilenu ir mono
meru, turinčiu pakaitalu ne galinę karboksigrupę, kurio sudėtyje metila
krilatas sudaro ne mažiau kaip 50 % masės, sumaišytą su silicio dioksidu
arba nesumaišytą)

6,5

0

3907 10 00

Poliacetaliai, pirminės formos

6,5

0

3907 20 11

Polietilenglikoliai, pirminės formos

6,5

0

3907 20 21

Polieterių alkoholiai, kurių hidroksilų skaičius ne didesnis kaip 100, pir
minės formos (išskyrus polietilenglikolius)

6,5

0

3907 20 29

Polieterių alkoholiai, kurių hidroksilų skaičius didesnis kaip 100, pirminės
formos (išskyrus polietilenglikolius)

6,5

0

3907 20 91

1-Chlor-2,3-epoksipropano ir etileno oksido kopolimeras, pirminės for
mos

Neapmuitinama

0

3907 20 99

Polieteriai, pirminės formos (išskyrus polieterių alkoholius, poliacetalius ir
1- chlor-2,3-epoksipropano ir etileno oksido kopolimerą)

6,5

0

3907 30 00

Epoksidinės dervos, pirminės formos

6,5

0

3907 40 00

Polikarbonatai, pirminės formos

6,5

0

3907 50 00

Alkidinės dervos, pirminės formos

6,5

0

3907 60 20

Poli(etileno tereftalatas), pirminės formos, kurio klampos skaičius ne ma
žesnis kaip 78 ml/g

6,5

0

3907 60 80

Poli(etileno tereftalatas), pirminės formos, kurio klampos skaičius mažes
nis kaip 78 ml/g

6,5

0

3907 70 00

Poli(pieno rūgštis), pirminės formos

6,5

0

3907 91 10

Skysti nesotieji poliesteriai, pirminės formos (išskyrus polikarbonatus, al
kidines dervas, poli(etileno tereftalatą) ir poli(pieno rūgštį))

6,5

0

3907 91 90

Nesotieji poliesteriai, pirminės formos (išskyrus skystus nesočiuosius po
liesterius, polikarbonatus, alkidines dervas, poli(etileno tereftalatą) ir poli
(pieno rūgštį))

6,5

0
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3907 99 11

Poli(etileno naftalen-2,6-dikarboksilatas), kurio hidroksilų skaičius ne di
desnis kaip 100, sotusis, pirminės formos

Neapmuitinama

0

3907 99 19

Poliesteriai, kurių hidroksilų skaičius ne didesnis kaip 100, sotieji, pirmi
nės formos (išskyrus polikarbonatus, alkidines dervas, poli(etileno terefta
latą), poli(pieno rūgštį) ir poli(etileno naftalen-2,6-dikarboksilatą))

6,5

0

3907 99 91

Poli(etileno naftalen-2,6-dikarboksilatas), kurio hidroksilų skaičius didesnis
kaip 100, sotusis, pirminės formos

Neapmuitinama

0

3907 99 98

Poliesteriai, kurių hidroksilų skaičius didesnis kaip 100, sotieji, pirminės
formos (išskyrus polikarbonatus, alkidines dervas, poli(etileno tereftalatą),
poli(pieno rūgštį) ir poli(etileno naftalen-2,6-dikarboksilatą))

6,5

0

3908 10 00

Poliamidai-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 arba-6,12, pirminės formos

6,5

0

3908 90 00

Poliamidai, pirminės formos (išskyrus poliamidus-6, -11, -12, -6,6, -6,9,
-6,10 ir -6,12)

6,5

0

3909 10 00

Karbamidinės dervos ir tiokarbamidinės dervos, pirminės formos

6,5

0

3909 20 00

Melamino dervos, pirminės formos

6,5

0

3909 30 00

Aminodervos, pirminės formos (išskyrus karbamidines dervas, tiokarba
midines dervas ir melamino dervas)

6,5

0

3909 40 00

Fenolio dervos, pirminės formos

6,5

0

3909 50 10

Poliuretanas, gautas iš 2,2'-(tret-butilimino)dietanolio ir 4,4'-metilendicik
loheksildiizocianato, N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio sudėtyje polime
ras sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

Neapmuitinama

0

3909 50 90

Poliuretanai, pirminės formos (išskyrus poliuretaną, gautą iš 2,2'-(tret-buti
limino)dietanolio ir 4,4'-metilendicikloheksildiizocianato, N,N-dimetilace
tamido tirpale)

6,5

0

3910 00 00

Polisiloksanai, pirminės formos

6,5

0

3911 10 00

Naftos dervos, kumaroninės, indeninės arba kumaroninės-indeninės der
vos ir politerpenai, pirminės formos

6,5

0

3911 90 11

Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4fenilenas), netaisyklingos formos blokų, luitų, miltelių, granulių, dribsnių
ir panašių birių formų pavidalu, chemiškai modifikuotas arba nemodifi
kuotas

3,5

0

3911 90 13

Poli(tio-1,4-fenilenas), chemiškai modifikuotas arba nemodifikuotas, pir
minės formos

Neapmuitinama

0
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3911 90 19

Kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu
produktai, chemiškai modifikuoti arba nemodifikuoti, nenurodyti kitoje
vietoje, pirminės formos (išskyrus poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenile
noksi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenileną), netaisyklingos formos blokų,
luitų, miltelių, granulių, dribsnių ir panašių birių formų pavidalu, ir poli
(tio-1,4-fenileną)

6,5

0

3911 90 91

p-Krezolio ir divinilbenzeno kopolimeras N,N-dimetilacetamido tirpale,
kurio sudėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 50 % masės, pagamintas
cheminės sintezės būdu

Neapmuitinama

0

3911 90 93

Hidrinti viniltolueno ir alfa-metilstireno kopolimerai, pagaminti cheminės
sintezės būdu, pirminės formos

Neapmuitinama

0

3911 90 99

Polimero ir prepolimerų plastikai, pagaminti cheminės sintezės būdu, ne
nurodyti kitoje vietoje, pirminės formos (išskyrus p-krezolio ir divinilben
zeno kopolimerą N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio sudėtyje polimeras
sudaro ne mažiau kaip 50 % masės, ir hidrintus viniltolueno ir alfa-metils
tireno kopolimerus)

6,5

0

3912 11 00

Neplastifikuoti celiuliozės acetatai, pirminės formos

6,5

0

3912 12 00

Plastifikuoti celiuliozės acetatai, pirminės formos

6,5

0

3912 20 11

Neplastifikuoti kolodijai ir celoidinas, pirminės formos

6,5

0

3912 20 19

Neplastifikuotos nitroceliuliozės, pirminės formos (išskyrus kolodijus ir
celoidiną)

6

0

3912 20 90

Plastifikuotos nitroceliuliozės, įskaitant kolodijus, pirminės formos

6,5

0

3912 31 00

Karboksimetilceliuliozė ir jos druskos, pirminės formos

6,5

0

3912 39 10

Etilceliuliozė, pirminės formos

6,5

0

3912 39 20

Hidroksipropilceliuliozė, pirminės formos

Neapmuitinama

0

3912 39 80

Celiuliozės eteriai, pirminės formos (išskyrus karboksimetilceliuliozę ir jos
druskas, etilceliuliozę ir hidroksipropilceliuliozę)

6,5

0

3912 90 10

Celiuliozės esteriai, pirminės formos

6,4

0

3912 90 90

Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės for
mos (išskyrus celiuliozės acetatus, nitroceliuliozes, celiuliozės eterius ir ce
liuliozės esterius)

6,5

0

3913 10 00

Algino rūgštis, jos druskos ir esteriai, pirminės formos

5

0

3913 90 00

Gamtiniai polimerai ir modifikuoti gamtiniai polimerai, pavyzdžiui, sukie
tinti baltymai, gamtinio kaučiuko cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje
vietoje, pirminės formos (išskyrus algino rūgštį, jos druskas ir esterius)

6,5

0
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3914 00 00

Jonitai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra polimerai, klasifikuojami
3901–3913 pozicijose, pirminės formos

6,5

0

3915 10 00

Etileno polimerų atliekos, atraižos ir laužas

6,5

0

3915 20 00

Stireno polimerų atliekos, atraižos ir laužas

6,5

0

3915 30 00

Vinilchlorido polimerų atliekos, atraižos ir laužas

6,5

0

3915 90 11

Propileno polimerų atliekos, atraižos ir laužas

6,5

0

3915 90 18

Adityviosios polimerizacijos produktų atliekos, atraižos ir laužas (išskyrus
etileno, stireno, vinilchlorido ir propileno polimerų)

6,5

0

3915 90 90

Plastikų atliekos, atraižos ir laužas (išskyrus adityviosios polimerizacijos
produktų)

6,5

0

3916 10 00

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm,
strypai, virbai ir profiliai, iš etileno polimerų, apdorotu arba neapdorotu
paviršiumi, bet toliau neapdoroti

6,5

0

3916 20 10

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm,
strypai, virbai ir profiliai, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet toliau
neapdoroti, iš polivinilchlorido

6,5

0

3916 20 90

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm,
strypai, virbai ir profiliai, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet toliau
neapdoroti iš vinilchlorido polimerų (išskyrus iš polivinilchlorido)

6,5

0

3916 90 11

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm,
strypai, virbai ir profiliai iš poliesterių, apdorotu arba neapdorotu pavir
šiumi, bet toliau neapdoroti

6,5

0

3916 90 13

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm,
strypai, virbai ir profiliai iš poliamidų, apdorotu arba neapdorotu pavir
šiumi, bet toliau neapdoroti

6,5

0

3916 90 15

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm,
strypai, virbai ir profiliai iš epoksidinių dervų, apdorotu arba neapdorotu
paviršiumi, bet toliau neapdoroti

6,5

0

3916 90 19

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm,
strypai, virbai ir profiliai iš kondensacinės polimerizacijos arba polimeri
zacijos su persigrupavimu produktų, chemiškai modifikuotų arba nemodi
fikuotų, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet toliau neapdoroti, (iš
skyrus iš poliesterių, poliamidų ir epoksidinių dervų)

6,5

0
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3916 90 51

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm,
strypai, virbai ir profiliai iš propileno polimerų, apdorotu arba neapdo
rotu paviršiumi, bet toliau neapdoroti

6,5

0

3916 90 59

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm,
strypai, virbai ir profiliai iš adityviosios polimerizacijos produktų, apdo
rotu arba neapdorotu paviršiumi, bet toliau neapdoroti (išskyrus iš etileno,
vinilchlorido ir propileno polimerų)

6,5

0

3916 90 90

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm,
strypai, virbai ir profiliai iš plastikų, apdorotu arba neapdorotu pavir
šiumi, bet toliau neapdoroti (išskyrus iš adityviosios polimerizacijos pro
duktų, kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupa
vimu produktų, chemiškai modifikuotų arba nemodifikuotų)

6,5

0

3917 10 10

Dirbtinės žarnos (dešrų arba dešrelių apvalkalai) iš sukietintų baltymų

5,3

0

3917 10 90

Dirbtinės žarnos (dešrų arba dešrelių apvalkalai) iš celiuliozinių medžiagų

6,5

0

3917 21 10

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš etileno polimerų, besiūliai, ku
rių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neap
dorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti

6,5

0

3917 21 90

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš etileno polimerų (išskyrus be
siūlius ir supjaustytus nustatyto ilgio atkarpomis)

6,5

0

3917 22 10

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš propileno polimerų, besiūliai,
kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba ne
apdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti

6,5

0

3917 22 90

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš propileno polimerų (išskyrus
besiūlius ir supjaustytus nustatyto ilgio atkarpomis)

6,5

0

3917 23 10

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vinilchlorido polimerų, besiū
liai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu
arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti

6,5

0

3917 23 90

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vinilchlorido polimerų (išsky
rus besiūlius ir supjaustytus nustatyto ilgio atkarpomis)

6,5

0

3917 29 12

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš kondensacinės polimerizacijos
arba polimerizacijos su persigrupavimu produktų, besiūliai, kurių ilgis di
desnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu pa
viršiumi, bet kitu būdu neapdoroti

6,5

0
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3917 29 15

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš adityviosios polimerizacijos
produktų, besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio mat
menį, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti (iš
skyrus iš etileno, propileno ir vinilchlorido polimerų)

6,5

0

3917 29 19

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų, besiūliai, kurių ilgis
didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu
paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti (išskyrus iš adityviosios polimeriza
cijos produktų, kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su per
sigrupavimu produktų, chemiškai modifikuotų arba nemodifikuotų)

6,5

0

3917 29 90

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų (išskyrus iš etileno,
propileno ir vinilchlorido polimerų, besiūlius ir supjaustytus nustatyto il
gio atkarpomis)

6,5

0

3917 31 00

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų, kurių minimalus
pratrūkimo slėgis ne mažesnis kaip 27,6 MPa

6,5

0

3917 32 10

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš kondensacinės polimerizacijos
arba polimerizacijos su persigrupavimu produktų, chemiškai modifikuotų
arba nemodifikuotų, nesutvirtinti ir kitaip nekombinuoti su kitomis me
džiagomis, besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio mat
menį, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti

6,5

0

3917 32 31

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš etileno polimerų, nesutvirtinti
ir kitaip nekombinuoti su kitomis medžiagomis, besiūliai, kurių ilgis di
desnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu pa
viršiumi, bet kitu būdu neapdoroti

6,5

0

3917 32 35

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vinilchlorido polimerų, nesu
tvirtinti ir kitaip nekombinuoti su kitomis medžiagomis, besiūliai, kurių il
gis viršija maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu pa
viršiumi, bet kitu būdu neapdoroti

6,5

0

3917 32 39

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš adityviosios polimerizacijos
produktų, nesutvirtinti ir kitaip nekombinuoti su kitomis medžiagomis,
besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdo
rotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti (išskyrus iš eti
leno arba vinilchlorido polimerų)

6,5

0

3917 32 51

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų, nesutvirtinti ir kitaip
nekombinuoti su kitomis medžiagomis, besiūliai, kurių ilgis didesnis už
maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi,
bet kitu būdu neapdoroti (išskyrus vamzdžius iš adityviosios polimerizaci
jos produktų, kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su persi
grupavimu produktų, chemiškai modifikuotų arba nemodifikuotų)

6,5

0

3917 32 91

Dirbtinės žarnos (dešrų arba dešrelių apvalkalai) (išskyrus iš sukietintų bal
tymų arba celiuliozinių medžiagų)

6,5

0
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3917 32 99

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų, nesutvirtinti ir kitaip
nekombinuoti su kitomis medžiagomis, be jungiamųjų detalių (fitingų) (iš
skyrus besiūlius ir supjaustytus nustatyto ilgio atkarpomis bei dirbtines
žarnas)

6,5

0

3917 33 00

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų, nesutvirtinti ir kitaip
nekombinuoti su kitomis medžiagomis, su jungiamosiomis detalėmis (fi
tingais), sandarikliais arba jungikliais

6,5

0

3917 39 12

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš kondensacinės polimerizacijos
arba polimerizacijos su persigrupavimu produktų, chemiškai modifikuotų
arba nemodifikuotų, sutvirtinti kitomis medžiagomis ar kitaip su jomis
kombinuoti, besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skersmenį, apdo
rotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti (išskyrus
vamzdžius, kurių pratrūkimo slėgis ne mažesnis kaip 27,6 MPa)

6,5

0

3917 39 15

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš adityviosios polimerizacijos
produktų, sutvirtinti kitomis medžiagomis ar kitaip su jomis kombinuoti,
besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdo
rotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti (išskyrus
vamzdžius, kurių pratrūkimo slėgis ne mažesnis kaip 27,6 MPa)

6,5

0

3917 39 19

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų, sutvirtinti kitomis
medžiagomis ar kitaip su jomis kombinuoti, besiūliai, kurių ilgis didesnis
už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu pavir
šiumi, bet kitu būdu neapdoroti (išskyrus adityviosios polimerizacijos pro
duktus, kondensacinės polimerizacijos produktus ir polimerizacijos su
persigrupavimu produktus ir produktus, kurių pratrūkimo slėgis ne ma
žesnis kaip 27,6 MPa)

6,5

0

3917 39 90

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų, sutvirtinti kitomis
medžiagomis ar kitaip su jomis kombinuoti (išskyrus besiūlius arba su
pjaustytus nustatyto ilgio atkarpomis; vamzdžius, kurių pratrūkimo slėgis
ne mažesnis kaip 27,6 MPa)

6,5

0

3917 40 00

Jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės) iš plas
tiko, skirti vamzdžiams, vamzdeliams ir žarnoms

6,5

0

3918 10 10

Grindų dangos, lipnios arba nelipnios, susuktos į ritinius arba plokščių
pavidalo, sienų arba lubų dangos (susuktos į ne mažesnio kaip 45 cm plo
čio ritinius, sudarytos iš plastikų sluoksnio, neatskiriamai sujungto su bet
kurios medžiagos, išskyrus popierių, pagrindu, o plastikų sluoksnis (išori
nėje pusėje) yra grūdėtas, įspauduotas (reljefinis), dažytas, su atspaustu
piešiniu arba kitu būdu dekoruotas), kurių pagrindas įmirkytas, vilktas
arba dengtas polivinilchloridu

6,5

0

3918 10 90

Grindų dangos iš vinilchlorido polimerų, lipnios arba nelipnios, susuktos į
ritinius arba plokščių pavidalo (išskyrus dangas, kurių pagrindas įmirky
tas, vilktas arba dengtas polivinilchloridu)

6,5

0

3918 90 00

Grindų dangos iš plastikų, lipnios arba nelipnios, susuktos į ritinius arba
plokščių pavidalo, ir sienų arba lubų dangos, susuktos į ne mažesnio kaip
45 cm pločio ritinius, sudarytos iš plastikų sluoksnio, neatskiriamai su
jungto su bet kurios medžiagos, išskyrus popierių, pagrindu, o plastikų
sluoksnis (išorinėje pusėje) yra grūdėtas, įspauduotas (reljefinis), dažytas,
su atspaustu piešiniu arba kitu būdu dekoruotas (išskyrus dangas iš vi
nilchlorido polimerų)

6,5

0
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3919 10 11

Plastikinės juostelės iš plastifikuoto polivinilchlorido arba iš polietileno,
kurių danga sudaryta iš nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko,
lipnios, susuktos į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm

6,3

0

3919 10 13

Plastikinės juostelės iš neplastifikuoto polivinilchlorido, kurių danga suda
ryta iš nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko, lipnios, susuktos
į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm

6,3

0

3919 10 15

Plastikinės juostelės iš polipropileno, kurių danga sudaryta iš nevulkani
zuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko, lipnios, susuktos į ritinius, kurių
plotis ne didesnis kaip 20 cm

6,3

0

3919 10 19

Plastikinės juostelės, kurių danga sudaryta iš nevulkanizuoto gamtinio
arba sintetinio kaučiuko, lipnios, susuktos į ritinius, kurių plotis ne dides
nis kaip 20 cm (išskyrus tokius produktus iš polivinilchlorido, polietilenų
ar polipropilenų)

6,3

0

3919 10 31

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokš
čios formos iš poliesterių, susuktos į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip
20 cm (išskyrus plastikines juosteles, kurių danga sudaryta iš nevulkani
zuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko)

6,5

0

3919 10 38

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokš
čios formos iš kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su per
sigrupavimu produktų, chemiškai modifikuotų arba nemodifikuotų, su
suktos į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm (išskyrus iš polieste
rių ir plastikines juosteles, kurių danga sudaryta iš nevulkanizuoto gamti
nio arba sintetinio kaučiuko)

6,5

0

3919 10 61

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokš
čios formos iš plastifikuoto polivinilchlorido arba iš polietileno, susuktos į
ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm (išskyrus plastikinių juostelių,
kurių danga sudaryta iš nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko,
ritinius)

6,5

0

3919 10 69

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokš
čios formos iš adityviosios polimerizacijos produktų, susuktos į ritinius,
kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm (išskyrus tokius produktus iš plastifi
kuoto polivinilchlorido arba iš polietileno ir plastikinių juostelių, kurių
danga sudaryta iš nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko, riti
nius)

6,5

0

3919 10 90

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokš
čios formos iš plastikų, susuktos į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip
20 cm (išskyrus iš adityviosios polimerizacijos produktų, iš kondensacinės
polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produktų, chemiš
kai modifikuotų arba nemodifikuotų, ir plastikines juosteles, kurių danga
sudaryta iš nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko)

6,5

0

3919 90 10

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokš
čios formos iš plastikų, susuktos arba nesusuktos į ritinius, kurių plotis di
desnis kaip 20 cm, toliau apdorotos po paviršiaus apdorojimo arba ne
vien tik supjaustytos stačiakampiais arba kvadratais (išskyrus grindų, sienų
ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0
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3919 90 31

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokš
čios formos, susuktos arba nesusuktos į ritinius, kurių plotis didesnis kaip
20 cm, neapdorotos, arba tik su apdorotu paviršiumi, arba tik supjausty
tos stačiakampiais arba kvadratais (išskyrus grindų, sienų ir lubų dangas,
klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3919 90 38

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokš
čios formos iš kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su per
sigrupavimu produktų, chemiškai modifikuotų arba nemodifikuotų, su
suktos arba nesusuktos į ritinius, kurių plotis didesnis kaip 20 cm, neap
dorotos, arba tik su apdorotu paviršiumi, arba tik supjaustytos stačiakam
pėmis (įskaitant kvadratines) formomis (išskyrus iš poliesterių ir grindų,
sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3919 90 61

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokš
čios formos iš plastifikuoto polivinilchlorido, susuktos arba nesusuktos į
ritinius, kurių plotis didesnis kaip 20 cm, neapdorotos, arba toliau neap
dorotos po paviršiaus apdorojimo, arba tik supjaustytos stačiakampiais
arba kvadratais (išskyrus grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas
3918 pozicijoje)

6,5

0

3919 90 69

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokš
čios formos iš adityviosios polimerizacijos produktų, susuktos arba nesu
suktos į ritinius, kurių plotis didesnis kaip 20 cm, neapdorotos, arba to
liau neapdorotos po paviršiaus apdorojimo, arba tik supjaustytos stačia
kampiais arba kvadratais (išskyrus tokius produktus iš plastifikuoto polivi
nilchlorido arba iš polietileno ir grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuoja
mas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3919 90 90

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokš
čios formos iš plastikų, susuktos arba nesusuktos į ritinius, kurių plotis di
desnis kaip 20 cm, neapdorotos, arba tik su apdorotu paviršiumi, arba tik
supjaustytos stačiakampiais arba kvadratais (išskyrus iš adityviosios poli
merizacijos produktų, iš kondensacinės polimerizacijos ir polimerizacijos
su persigrupavimu produktų ir grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuoja
mas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 10 23

Neakyta polietileno plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 20 mikro
metrų, bet ne didesnis kaip 40 mikrometrų, skirta fotorezisto plėvelių,
naudojamų puslaidininkių arba spausdintinių grandynų (schemų) gamybai

Neapmuitinama

0

3920 10 24

Tąsi plėvelė iš neakyto polietileno, be atspaudų, kurio storis ne didesnis
kaip 0,125 mm ir kurio savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94

6,5

0

3920 10 26

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakyto polietileno, be at
spaudų, nearmuoto, nelaminuoto, nesutvirtinto ir panašiai nekombinuoto
su kitomis medžiagomis, kurio storis ne didesnis kaip 0,125 mm ir savita
sis sunkis mažesnis kaip 0,94, neapdoroti, arba toliau neapdoroti po pa
viršiaus apdorojimo arba tik supjaustyti stačiakampėmis arba kvadratinė
mis formomis, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus polietileno plėvelę, ku
rios storis ne mažesnis kaip 20 mikrometrų, bet ne didesnis kaip 40 mik
rometrų, skirtą fotorezisto plėvelių, naudojamų puslaidininkių arba spaus
dintinių grandynų (schemų) gamybai, ir tąsią plėvelę)

6,5

0
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3920 10 27

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakyto polietileno, su at
spaudais, nearmuoto, nelaminuoto, nesutvirtinto ir panašiai nekombi
nuoto su kitomis medžiagomis, kurio storis ne didesnis kaip 0,125 mm ir
kurio savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94, neapdoroti, arba toliau neapdo
roti po paviršiaus apdorojimo arba tik supjaustyti stačiakampėmis arba
kvadratinėmis formomis, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus polietileno
plėvelę, kurios storis ne mažesnis kaip 20 mikrometrų, bet ne didesnis
kaip 40 mikrometrų, skirtą fotorezisto plėvelių, naudojamų puslaidininkių
arba spausdintinių grandynų (schemų) gamybai)

6,5

0

3920 10 28

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakyto politeno, near
muoto, nelaminuoto, nesutvirtinto ir panašiai nekombinuoto su kitomis
medžiagomis, kurio storis ne didesnis kaip 0,125 mm ir kurio savitasis
sunkis ne mažesnis kaip 0,94, neapdoroti, arba toliau neapdoroti po pa
viršiaus apdorojimo arba tik supjaustyti stačiakampėmis arba kvadratinė
mis formomis, nenurodyti kitoje vietoje

6,5

0

3920 10 40

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų etileno polimerų,
nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kito
mis medžiagomis, kurių storis ne didesnis kaip 0,125 mm, neapdoroti,
arba toliau neapdoroti po paviršiaus apdorojimo arba tik supjaustyti sta
čiakampėmis arba kvadratinėmis formomis, (išskyrus lipnius ir sienų bei
lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 10 81

Sintetinė popieriaus plaušiena, drėgnais lakštais, gauta iš nesujungtų smul
kių šakotų neakyto polietileno plaušelių, nesumaišytų arba sumaišytų su
celiuliozės pluoštu, sudarančiu ne daugiau kaip 15 % masės, turinti kaip
drėkinimo agentą poli(vinilo alkoholį), ištirpintą vandenyje, kurios storis
didesnis kaip 0,125 mm

Neapmuitinama

0

3920 10 89

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostos ir juostelės iš nepūstųjų etileno
polimerų, nearmuotų ir neakytų (nelaminuotų) arba nesutvirtintų ir pana
šiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis, kurių storis didesnis kaip
0,125 mm, neapdoroti, arba toliau neapdoroti po paviršiaus apdorojimo
arba tik supjaustyti stačiakampėmis arba kvadratinėmis formomis (išsky
rus lipnius, grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje,
ir sintetinę popieriaus plaušieną, drėgnais lakštais, gautą iš nesujungtų
smulkių šakotų neakyto polietileno plaušelių, nesumaišytų arba sumaišytų
su celiuliozės pluoštu, sudarančiu ne daugiau kaip 15 % masės, turinčią
kaip drėkinimo agentą poli(vinilo alkoholį), ištirpintą vandenyje)

6,5

0

3920 20 21

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų propileno poli
merų, nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų
su kitomis medžiagomis, toliau neapdoroti arba tik su apdorotu pavir
šiumi, nesupjaustyti ne stačiakampėmis (įskaitant kvadratines) formomis,
kurių storis ne didesnis kaip 0,10 mm, dviašės orientacijos (išskyrus lip
nius ir sienų arba lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 20 29

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų propileno poli
merų, nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų
su kitomis medžiagomis, toliau neapdoroti arba tik su apdorotu pavir
šiumi, nesupjaustyti ne stačiakampėmis (įskaitant kvadratines) formomis,
kurių storis ne didesnis kaip 0,10 mm, ne dviašės orientacijos

6,5

0
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3920 20 71

Dekoratyvinės juostelės iš propileno polimerų, kurių storis didesnis kaip
0,10 mm, o plotis didesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 20 mm, nau
dojamos pakavimui (išskyrus lipnias)

6,5

0

3920 20 79

Juostelės iš propileno polimerų, kurių storis didesnis kaip 0,10 mm, o plo
tis didesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 20 mm, naudojamos pakavi
mui (išskyrus lipnias ir dekoratyvines juosteles)

6,5

0

3920 20 90

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų propileno poli
merų, nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų
su kitomis medžiagomis, toliau neapdoroti arba tik su apdorotu pavir
šiumi, nesupjaustyti ne stačiakampėmis (įskaitant kvadratines) formomis,
kurių storis ne didesnis kaip 0,10 mm, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
juosteles, kurių plotis didesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 20 mm,
naudojamas pakavimui)

6,5

0

3920 30 00

Plokštės, lakštai, folijos, plėvelės ir juostelės iš neakytų stireno polimerų,
nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kito
mis medžiagomis, be pagrindo, neapdorotos arba tik apdorotu paviršiumi
arba tik supjaustytos į kvadratus ar stačiakampius (išskyrus lipnius pro
duktus ir grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 43 10

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų vinilchlorido poli
merų, kurių sudėtyje esantis plastifikatorius sudaro ne mažiau kaip 6 %
masės, kurių storis ne didesnis kaip 1 mm, nearmuotų, nelaminuotų, ne
sutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis, be pa
grindo, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti į
kvadratus ar stačiakampius (išskyrus lipnius produktus ir grindų, sienų ir
lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 43 90

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų vinilchlorido poli
merų, kurių sudėtyje esantis plastifikatorius sudaro ne mažiau kaip 6 %
masės, kurių storis didesnis kaip 1 mm, nearmuotų, nelaminuotų, nesu
tvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis, be pagrindo,
neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti į kvadratus
ar stačiakampius (išskyrus lipnius produktus ir grindų, sienų ir lubų dan
gas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 49 10

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų vinilchlorido poli
merų, kurių sudėtyje esantis plastifikatorius sudaro mažiau kaip 6 % ma
sės, kurių storis ne didesnis kaip 1 mm, nearmuotų, nelaminuotų, nesu
tvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis, be pagrindo,
neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti į kvadratus
ar stačiakampius (išskyrus lipnius produktus ir grindų, sienų ir lubų dan
gas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 49 90

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų vinilchlorido poli
merų, kurių sudėtyje esantis plastifikatorius sudaro mažiau kaip 6 % ma
sės, kurių storis didesnis kaip 1 mm, nearmuotų, nelaminuotų, nesutvir
tintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis, be pagrindo, ne
apdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti į kvadratus ar
stačiakampius (išskyrus lipnius produktus ir grindų, sienų ir lubų dangas,
klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0
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3920 51 00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakyto polimetilmetakri
lato, nearmuoto, nelaminuoto, nesutvirtinto ir panašiai nekombinuoto su
kitomis medžiagomis, be pagrindo, neapdoroti arba tik apdorotu pavir
šiumi arba tik supjaustyti į kvadratus ar stačiakampius (išskyrus lipnius
produktus ir grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozici
joje)

6,5

0

3920 59 10

Neakytų akrilo ir metakrilo esterių kopolimeras, plėvelės, kurios storis ne
didesnis kaip 150 mikrometrų, pavidalu

Neapmuitinama

0

3920 59 90

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš nepūstųjų akrilo polimerų,
nearmuotų, dengtų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų
su kitomis medžiagomis, be pagrindo, neapdoroti arba tik apdorotu pavir
šiumi arba tik supjaustyti į kvadratus ar stačiakampius (išskyrus iš polime
tilmetakrilato, lipnius produktus, grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuo
jamas 3918 pozicijoje, ir akrilo ir metakrilo esterių kopolimerą, plėvelės,
kurios storis ne didesnis kaip 150 mikrometrų, pavidalu)

6,5

0

3920 61 00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų polikarbonatų, ne
armuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis
medžiagomis, be pagrindo, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba
tik supjaustyti į kvadratus ar stačiakampius (išskyrus iš polimetilmetakri
lato, lipnius produktus ir grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas
3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 62 11

Poli(etileno tereftalato) plėvelė, neakyta, kurios storis ne mažesnis kaip 72
mikrometrai, bet ne didesnis kaip 79 mikrometrai, skirta lanksčių magne
tinių diskų gamybai

Neapmuitinama

0

3920 62 13

Poli(etileno tereftalato) plėvelė, nearmuota, kurios storis ne mažesnis kaip
100 mikrometrų, bet ne didesnis kaip 150 mikrometrų, skirta fotopolime
rinių spausdinimo plokščių gamybai

Neapmuitinama

0

3920 62 19

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakyto poli(etileno terefta
lato), nearmuoto, nelaminuoto, nesutvirtinto ir panašiai nekombinuoto su
kitomis medžiagomis, be pagrindo, kurio storis ne didesnis kaip
0,35 mm, neapdoroti, arba toliau neapdoroti po paviršiaus apdorojimo,
arba tik supjaustyti stačiakampiais arba kvadratais (išskyrus tokius lipnius
produktus, grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje,
poli(etileno tereftalato) plėvelę, kurios storis ne mažesnis kaip 100 mikro
metrų, bet ne didesnis kaip 150 mikrometrų, skirtą fotopolimerinių
spausdinimo plokščių gamybai, ir poli(etileno tereftalato) plėvelę, kurios
storis ne mažesnis kaip 72 mikrometrai, bet ne didesnis kaip 79 mikro
metrai, skirtą lanksčių magnetinių diskų gamybai)

6,5

0

3920 62 90

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakyto poli(etileno terefta
lato), nearmuoto, nelaminuoto, nesutvirtinto ir panašiai nekombinuoto su
kitomis medžiagomis, be pagrindo, kurio storis didesnis kaip 0,35 mm,
neapdoroti, arba toliau neapdoroti po paviršiaus apdorojimo, arba tik su
pjaustyti stačiakampiais arba kvadratais (išskyrus tokius lipnius produktus
ir grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0
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3920 63 00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų nesočiųjų polieste
rių, nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su
kitomis medžiagomis, be pagrindo, neapdoroti arba tik apdorotu pavir
šiumi arba tik supjaustyti stačiakampiais arba kvadratais (išskyrus iš poli
metilmetakrilato, lipnius produktus ir grindų, sienų ir lubų dangas, klasifi
kuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 69 00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų poliesterių, near
muotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis
medžiagomis, neapdorotos arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaus
tytos stačiakampiais, įskaitant kvadratus (išskyrus polikarbonatus, polieti
leno tereftalatą ir kitus nesočiuosius poliesterius, lipnius produktus ir
grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 71 10

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytos regeneruotos ce
liuliozės, nearmuotos, nelaminuotos, nesutvirtintos ir panašiai nekombi
nuotos su kitomis medžiagomis, be pagrindo, susukti arba nesusukti, ne
apdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti stačiakampiais
arba kvadratais, kurių storis mažesnis kaip 0,75 mm (išskyrus lipnius pro
duktus ir sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 71 90

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytos regeneruotos ce
liuliozės, nearmuotos, nelaminuotos, nesutvirtintos ir panašiai nekombi
nuotos su kitomis medžiagomis, be pagrindo, neapdoroti arba tik apdo
rotu paviršiumi arba tik supjaustyti į kvadratus ar stačiakampius (išskyrus
tuos, kurių storis mažesnis kaip 0,75 mm, lipnius produktus ir grindų,
sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 73 10

Plėvelės pagrindas, susuktas į ritinius arba juostelių pavidalo, skirtas nau
doti plėvelės gamyboje kaip įjautrintų paviršių pagrindas/laikiklis, iš ne
pūstojo celiuliozės acetato

6,3

0

3920 73 50

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakyto celiuliozės acetato,
nearmuoto, nelaminuoto, nesutvirtinto ir panašiai nekombinuoto su kito
mis medžiagomis, be pagrindo, susukti arba nesusukti, neapdoroti arba
tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti stačiakampiais arba kvadra
tais, kurių storis mažesnis kaip 0,75 mm (išskyrus plėvelės pagrindą, su
suktą į ritinius arba juostelių pavidalo, lipnius produktus ir sienų ir lubų
dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 73 90

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų celiuliozės acetatų,
nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kito
mis medžiagomis, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik su
pjaustyti stačiakampiais, įskaitant kvadratus (išskyrus produktus, kurių
storis mažesnis kaip 0,75 mm, plėvelę, susuktą į ritinius arba juostelių pa
vidalo, skirtą naudoti kinematografijoje arba fotografijoje, lipnius produk
tus ir grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 79 10

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš vulkanizuoto pluošto, near
muoto, nelaminuoto, nesutvirtinto ir panašiai nekombinuoto su kitomis
medžiagomis, be pagrindo, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba
tik supjaustyti kvadratais arba stačiakampiais

5,7

0
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3920 79 90

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų celiuliozės darinių,
nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kito
mis medžiagomis, be pagrindo, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi
arba tik supjaustyti kvadratais arba stačiakampiais (išskyrus produktus iš
celiuliozės acetatų, vulkanizuoto pluošto, lipnius produktus ir grindų,
sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 91 00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakyto polivinilbutiralio,
nearmuoto, nelaminuoto, nesutvirtinto ir panašiai nekombinuoto su kito
mis medžiagomis, be pagrindo, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi
arba tik supjaustyti kvadratais ar stačiakampiais (išskyrus lipnius produk
tus ir grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,1

0

3920 92 00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų poliamidų, near
muotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis
medžiagomis, be pagrindo, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba
tik supjaustyti kvadratais ar stačiakampiais (išskyrus lipnius produktus ir
grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 93 00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų amino dervų, near
muotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis
medžiagomis, be pagrindo, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba
tik supjaustyti kvadratais ar stačiakampiais (išskyrus lipnius produktus ir
grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 94 00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų fenolio dervų, near
muotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis
medžiagomis, be pagrindo, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba
tik supjaustyti kvadratais ar stačiakampiais (išskyrus lipnius produktus ir
grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3920 99 21

Poliimido lakštai ir juostelės, neakytos, nedengtos arba dengtos ar vilktos
tik plastiku, nearmuotu, nelaminuotu, nesutvirtintu ir panašiai nekombi
nuotu su kitomis medžiagomis, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi,
arba tik supjaustyti stačiakampėmis, įskaitant kvadratines, formomis (iš
skyrus lipnius produktus ir grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas
3918 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

3920 99 28

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų kondensacinės poli
merizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produktų, nearmuotų,
nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis medžia
gomis, nenurodyti kitoje vietoje, neapdoroti, arba tik su apdorotu pavir
šiumi, arba tik supjaustyti stačiakampėmis, įskaitant kvadratines, formo
mis (išskyrus lipnius produktus, grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuoja
mas 3918 pozicijoje, ir poliimido lakštus ir juosteles, nedengtas arba
dengtas ar vilktas tik plastiku)

6,5

0

3920 99 51

Polivinilfluorido lakštai iš neakytų adityviosios polimerizacijos produktų,
nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kito
mis medžiagomis, be pagrindo, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi
arba tik supjaustyti kvadratais ar stačiakampiais (išskyrus lipnius produk
tus ir grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

Neapmuitinama

0
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3920 99 53

Jonitinės membranos iš fluorinto neakyto plastiko, skirtos naudoti chlorošarmų elektrolitinėse celėse

Neapmuitinama

0

3920 99 55

Dviašės orientacijos neakyto poli(vinilo alkoholio) plėvelė, kurios sudėtyje
poli(vinilo alkoholis) sudaro ne mažiau kaip 97 % masės, nedengta, kurios
storis ne didesnis kaip 1 mm, nearmuota, nelaminuota, nesutvirtinta ir
panašiai nekombinuota su kitomis medžiagomis, be pagrindo, neapdorota
arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyta kvadratais arba stačia
kampiais (išskyrus lipnius produktus ir grindų, sienų ir lubų dangas, klasi
fikuojamas 3918 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

3920 99 59

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų adityviosios poli
merizacijos produktų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombi
nuotų su kitomis medžiagomis, be pagrindo, nenurodyti kitoje vietoje, ne
apdoroti, arba tik su apdorotu paviršiumi, arba tik supjaustyti kvadratais
ar stačiakampiais (išskyrus lipnius gaminius, grindų, sienų ir lubų dangas,
klasifikuojamas 3918 pozicijoje, polivinilfluorido lakštus, jonitines mem
branas iš fluorinto plastiko, skirtas naudoti chloro-šarmų elektrolitinėse
celėse ir dviašės orientacijos neakyto poli(vinilo alkoholio) plėvelę, kurios
sudėtyje poli(vinilo alkoholis) sudaro ne mažiau kaip 97 % masės, ne
dengtą, kurios storis ne didesnis kaip 1 mm)

6,5

0

3920 99 90

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų plastikų, near
muotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis
medžiagomis, be pagrindo, nenurodyti kitoje vietoje, neapdoroti arba tik
apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti kvadratais arba stačiakampiais (iš
skyrus lipnius produktus, grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas
3918 pozicijoje, ir sterilias chirurgines arba odontologines priemones, ne
leidžiančias susidaryti sąaugoms, klasifikuojamas 3006 10 30 subpozici
joje)

6,5

0

3921 11 00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš akytų stireno polimerų, ne
apdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti kvadratais arba
stačiakampiais (išskyrus lipnius produktus, grindų, sienų ir lubų dangas,
klasifikuojamas 3918 pozicijoje, ir sterilias chirurgines arba odontologines
priemones, neleidžiančias susidaryti sąaugoms, klasifikuojamas
3006 10 30 subpozicijoje)

6,5

0

3921 12 00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš akytų vinilchlorido poli
merų, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti kvad
ratais arba stačiakampiais (išskyrus lipnius produktus, grindų, sienų ir
lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje, ir sterilias chirurgines arba
odontologines priemones, neleidžiančias susidaryti sąaugoms, klasifikuoja
mas 3006 10 30 subpozicijoje)

6,5

0

3921 13 10

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš lankstaus akyto poliuretano,
neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti kvadratais
arba stačiakampiais (išskyrus tokius lipnius produktus, grindų, sienų ir
lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje, ir sterilias chirurgines arba
odontologines priemones, neleidžiančias susidaryti sąaugoms, klasifikuoja
mas 3006 10 30 subpozicijoje)

6,5

0
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3921 13 90

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš nelankstaus akyto poliure
tano, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti kvadra
tais arba stačiakampiais (išskyrus tokius lipnius produktus, grindų, sienų
ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje, ir sterilias chirurgines
arba odontologines priemones, neleidžiančias susidaryti sąaugoms, klasifi
kuojamas 3006 10 30 subpozicijoje)

6,5

0

3921 14 00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš regeneruotos akytos celiu
liozės, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti kvad
ratais arba stačiakampiais (išskyrus lipnius produktus, grindų, sienų ir
lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje, ir sterilias chirurgines arba
odontologines priemones, neleidžiančias susidaryti sąaugoms, klasifikuoja
mas 3006 10 30 subpozicijoje)

6,5

0

3921 19 00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš akyto plastiko, neapdoroti
arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti kvadratais arba stačia
kampiais (išskyrus tokius produktus iš stireno polimerų, vinilchlorido po
limerų, poliuretanų ir regeneruotos celiuliozės, lipnius produktus, grindų,
sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje, ir sterilias chirurgi
nes arba odontologines priemones, neleidžiančias susidaryti sąaugoms,
klasifikuojamas 3006 10 30 subpozicijoje)

6,5

0

3921 90 11

Gofruoti lakštai ir plokštės iš poliesterių, armuotų, laminuotų, sutvirtintų
ir panašiai kombinuotų su kitomis medžiagomis

6,5

0

3921 90 19

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš poliesterių, armuotų, lami
nuotų, sutvirtintų arba panašiai kombinuotų su kitomis medžiagomis, ne
apdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti kvadratais arba
stačiakampiais (išskyrus iš akyto plastiko; gofruotus lakštus ir plokštes,
lipnius produktus, grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 po
zicijoje)

6,5

0

3921 90 30

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš fenolio dervų, armuotų, la
minuotų, sutvirtintų ir panašiai kombinuotų su kitomis medžiagomis, ne
apdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti kvadratais arba
stačiakampiais (išskyrus lipnius produktus ir grindų, sienų ir lubų dangas,
klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3921 90 41

Aukšto slėgio laminatai iš amino dervų, su dekoruotais paviršiais vienoje
arba abiejose pusėse, bet kitu būdu neapdoroti arba tik supjaustyti stačia
kampiais arba kvadratais

6,5

0

3921 90 43

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš laminuotų amino dervų, ar
muotų, laminuotų, sutvirtintų ir panašiai kombinuotų su kitomis medžia
gomis, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti kvad
ratais arba stačiakampiais (išskyrus aukšto slėgio laminatus iš amino
dervų, su dekoruotais paviršiais vienoje arba abiejose pusėse, ir grindų
dangas)

6,5

0
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3921 90 49

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš nelaminuotų amino dervų,
armuotų, laminuotų, sutvirtintų ir panašiai kombinuotų su kitomis me
džiagomis, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti
kvadratais arba stačiakampiais (išskyrus lipnius produktus ir grindų, sienų
ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3921 90 55

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš kondensacinės polimerizaci
jos arba polimerizacijos su persigrupavimu produktų, chemiškai modifi
kuotų arba nemodifikuotų, armuotų, laminuotų, sutvirtintų arba panašiai
kombinuotų su kitomis medžiagomis, neapdoroti arba tik apdorotu pavir
šiumi arba tik supjaustyti kvadratais arba stačiakampiais (išskyrus produk
tus iš poliesterių, fenolio dervų ir amino dervų; lipnius produktus ir
grindų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3921 90 60

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš adityviosios polimerizacijos
produktų, armuotų, laminuotų, sutvirtintų ir panašiai kombinuotų su ki
tomis medžiagomis, neapdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik su
pjaustyti kvadratais arba stačiakampiais (išskyrus lipnius produktus,
grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3921 90 90

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš plastikų, armuotų, lami
nuotų, sutvirtintų arba panašiai kombinuotų su kitomis medžiagomis, ne
apdoroti arba tik apdorotu paviršiumi arba tik supjaustyti kvadratais arba
stačiakampiais (išskyrus iš akyto plastiko, adityviosios polimerizacijos pro
duktų, kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupa
vimu produktų; lipnius produktus ir grindų, sienų ir lubų dangas, klasifi
kuojamas 3918 pozicijoje)

6,5

0

3922 10 00

Vonios, dušai, kriauklės ir praustuvės iš plastikų

6,5

0

3922 20 00

Unitazų sėdynės ir dangteliai iš plastikų

6,5

0

3922 90 00

Bidės, unitazai, tualeto bakeliai ir panašūs santechnikos gaminiai iš plas
tikų (išskyrus vonias, dušus, kriaukles, praustuves, unitazų sėdynes ir
dangtelius)

6,5

0

3923 10 00

Dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės ir panašūs gaminiai, skirti prekių trans
portavimui arba pakavimui, iš plastikų

6,5

0

3923 21 00

Maišai ir krepšiai, įskaitant kūginius, iš etileno polimerų

6,5

0

3923 29 10

Maišai ir krepšiai, įskaitant kūginius, iš polivinilchlorido

6,5

0

3923 29 90

Maišai ir krepšiai, įskaitant kūginius, iš plastikų (išskyrus iš polivinilchlo
rido ir etileno polimerų)

6,5

0

3923 30 10

Didbuteliai, buteliai, flakonai ir panašūs gaminiai, skirti prekių transporta
vimui arba pakavimui, iš plastikų, kurių talpa ne didesnė kaip 2 l

6,5

0
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3923 30 90

Didbuteliai, buteliai, flakonai ir panašūs gaminiai, skirti prekių transporta
vimui arba pakavimui, iš plastikų, kurių talpa didesnė kaip 2 l

6,5

0

3923 40 10

Ritės, ritinėliai ir panašūs fotografijos ir kinematografijos juostų arba įrašų
juostų, plėvelių ir panašių gaminių, skirtų garso ar vaizdo įrašymui arba
signalų, duomenų ar programų įrašymui, laikikliai, iš plastikų

5,3

0

3923 40 90

Ritės, antgaliai, šeivos ir panašūs laikikliai iš plastikų (išskyrus fotografijos
ir kinematografijos juostų arba įrašų juostų, plėvelių ir panašių gaminių,
skirtų garso ar vaizdo įrašymui arba signalų, duomenų ar programų įrašy
mui, laikiklius)

6,5

0

3923 50 10

Butelių gaubtukai ir apvalkalai iš plastikų

6,5

0

3923 50 90

Kamščiai, dangteliai, gaubtukai ir kiti uždarymo reikmenys, iš plastikų (iš
skyrus butelių gaubtukus ir apvalkalus)

6,5

0

3923 90 10

Plastikinis išspaustas (ekstruzinis) vamzdžio formos tinklas

6,5

0

3923 90 90

Gaminiai, skirti prekių transportavimui arba pakavimui, iš plastikų (išsky
rus dėžes, dėžutes, grotelines dėžes ir panašius gaminius; maišus ir krep
šius, įskaitant kūginius; didbutelius, butelius, flakonus ir panašius gami
nius; rites, verpstes, šeivas ir panašius laikiklius; kamščius, dangtelius,
gaubtukus ir kitus uždarymo reikmenis; plastikinį išspaustą (ekstruzinį)
vamzdžio formos tinklą)

6,5

0

3924 10 00

Stalo reikmenys ir virtuvės reikmenys iš plastikų

6,5

0

3924 90 11

Kempinės, naudojamos buitinėms arba higieninėms reikmėms, iš regene
ruotos celiuliozės

6,5

0

3924 90 19

Namų apyvokos ir tualeto reikmenys, iš regeneruotos celiuliozės (išskyrus
stalo reikmenis, virtuvės reikmenis, vonias, dušus, praustuves, bides, unita
zus, unitazų sėdynes ir dangtelius, tualeto bakelius ir panašius santechni
kos gaminius)

6,5

0

3924 90 90

Namų apyvokos ir tualeto reikmenys iš plastikų, išskyrus regeneruotą ce
liuliozę (išskyrus stalo reikmenis, virtuvės reikmenis, vonias, dušus, praus
tuves, bides, unitazus, unitazų sėdynes ir dangtelius, tualeto bakelius ir pa
našius santechnikos gaminius)

6,5

0

3925 10 00

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos iš plastikų, kurių talpa
didesnė kaip 300 l

6,5

0

3925 20 00

Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai iš plastikų

6,5

0

3925 30 00

Langinės, žaliuzės, įskaitant pakeliamąsias žaliuzes, ir panašūs dirbiniai bei
jų dalys, iš plastikų (išskyrus jungiamąsias detales (fitingus) ir panašius dir
binius)

6,5

0
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3925 90 10

Jungiamosios detalės (fitingai) ir aptaisai, skirti stacionariai įtvirtinti du
ryse, languose, laiptuose, sienose arba kitose pastatų dalyse, iš plastikų

6,5

0

3925 90 20

Magistraliniai, kanaliniai ir kabeliniai loveliai elektros grandinių instaliavi
mui iš plastikų

6,5

0

3925 90 80

Statybos reikmenys, skirti grindų, sienų, pertvarinių sienų, lubų, stogų ir
pan. gamybai, stoglatakiai ir priedai, laiptų turėklai, tvoros ir pan., pa
rduotuvėms, fabrikams, sandėliams ir pan. pritaikytos lentynos, architek
tūrinė puošyba, pvz., kaneliūros, skliautai ir frizai, iš plastikų, nenurodyti
kitoje vietoje

6,5

0

3926 10 00

Biuro arba mokykliniai reikmenys iš plastikų, nenurodyti kitoje vietoje

6,5

0

3926 20 00

Drabužiai ir drabužių priedai, pagaminti susiuvant arba suklijuojant lakšti
nius plastikus, įskaitant pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines

6,5

0

3926 30 00

Baldų, kėbulų ir panašių gaminių jungiamosios detalės (fitingai) iš plastikų
(išskyrus statybinius elementus, skirtus stacionariai įtaisyti pastatuose)

6,5

0

3926 40 00

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš plastikų

6,5

0

3926 90 50

Perforuotos talpyklos ir panašūs gaminiai iš plastikų, skirti vandeniui fil
truoti prieš jam patenkant į nuotekų sistemą

6,5

0

3926 90 92

Gaminiai iš plastikų lakštų, nenurodyti kitoje vietoje

6,5

0

3926 90 97

Gaminiai iš plastikų ir gaminiai iš kitų medžiagų, klasifikuojamų 3901–
3914 pozicijose, nenurodyti kitoje vietoje

6,5

0

4001 10 00

Gamtinis kaučiuko lateksas, pavulkanizuotas arba nepavulkanizuotas

Neapmuitinama

0

4001 21 00

Rūkyti gamtinio kaučiuko lakštai

Neapmuitinama

0

4001 22 00

Techninės paskirties gamtinis kaučiukas (TSNR)

Neapmuitinama

0

4001 29 00

Gamtinis kaučiukas, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba
juostelių pavidalą (išskyrus rūkytus lakštus, techninės paskirties gamtinį
kaučiuką (TSNR) ir gamtinį kaučiuko lateksą, pavulkanizuotą arba nepa
vulkanizuotą)

Neapmuitinama

0

4001 30 00

Balata, gutaperčia, gvajulė, čiklė ir panašios gamtinės dervos, turinčios pir
minių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą (išskyrus gam
tinį kaučiuką, pavulkanizuotą arba nepavulkanizuotą)

Neapmuitinama

0

4002 11 00

Stireno-butadieno kaučiuko lateksas (SBR); karboksilintas stireno-buta
dieno kaučiuko lateksas (XSBR)

Neapmuitinama

0
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4002 19 10

Stireno-butadieno kaučiukas, gautas emulsinės polimerizacijos būdu (ESBR), turintis gniutulų pavidalą

Neapmuitinama

0

4002 19 20

Stireno-butadieno-stireno blokiniai kopolimerai, gauti tirpalo polimeriza
cijos būdu (SBS, termoplastiniai elastomerai), turintys granulių, trupinių
arba miltelių pavidalą

Neapmuitinama

0

4002 19 30

Stireno-butadieno kaučiukas, gautas tirpalo polimerizacijos būdu (S-SBR),
turintis gniutulų pavidalą

Neapmuitinama

0

4002 19 90

Stireno-butadieno kaučiukas (SBR) ir karboksilintas stireno-butadieno kau
čiukas (XSBR), turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių
pavidalą (išskyrus E-SBR ir S-SBR, turinčius gniutulų pavidalą, SBS termo
plastinius elastomerus, turinčius granulių, trupinių arba miltelių pavidalą,
ir lateksą)

Neapmuitinama

0

4002 20 00

Butadieno kaučiukas (BR), turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų
arba juostelių pavidalą

Neapmuitinama

0

4002 31 00

Izobuteno-izopreno kaučiukas (IIR), turintis pirminių formų arba plokš
čių, lakštų arba juostelių pavidalą

Neapmuitinama

0

4002 39 00

Halo-izobuteno-izopreno kaučiukas (CIIR arba BIIR), turintis pirminių
formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą

Neapmuitinama

0

4002 41 00

Chlorpreno lateksas (chlorbutadieno kaučiukas (CR))

Neapmuitinama

0

4002 49 00

Chlorpreno (chlorbutadieno) kaučiukas (CR), turintis pirminių formų arba
plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą (išskyrus lateksą)

Neapmuitinama

0

4002 51 00

Akrilonitrilo-butadieno kaučiuko (NBR) lateksas

Neapmuitinama

0

4002 59 00

Akrilonitrilo-butadieno kaučiukas (NBR), turintis pirminių formų arba
plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą (išskyrus lateksą)

Neapmuitinama

0

4002 60 00

Izopreno kaučiukas (IR), turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų
arba juostelių pavidalą

Neapmuitinama

0

4002 70 00

Etileno-propileno dieno kaučiukas (EPDM), nekonjuguotas, turintis pirmi
nių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą

Neapmuitinama

0

4002 80 00

Gamtinio kaučiuko, balatos, gutaperčios, gvajulės, čiklės ar panašių rūšių
gamtinio kaučiuko mišiniai su sintetiniu kaučiuku arba faktisu, turintys
pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą

Neapmuitinama

0

4002 91 00

Sintetinis kaučiukas ir faktisas, gautas iš aliejų, turintis pirminių formų
arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą (išskyrus stireno-butadieno
kaučiuką (SBR), karboksilintą stireno-butadieno kaučiuką (XSBR), buta
dieno kaučiuką (BR), izobuteno-izopreno kaučiuką (IIR), halo-izobutenoizopreno kaučiuką (CIIR arba BIIR), chlorpreno kaučiuką (CR), akriloni
trilo-butadieno kaučiuką (NBR), izopreno kaučiuką (IR) ir nekonjuguotą
etileno-propileno dieno kaučiuką (EPDM))

Neapmuitinama

0
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4002 99 10

Gamtinio kaučiuko produktai, modifikuoti pridedant plastikų (išskyrus de
polimerizuotą gamtinį kaučiuką)

2,9

0

4002 99 90

Sintetinis kaučiukas ir faktisas, gautas iš aliejų, turintis pirminių formų
arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą (išskyrus lateksą; stireno-buta
dieno kaučiuką (SBR), karboksilintą stireno-butadieno kaučiuką (XSBR),
butadieno kaučiuką (BR), butilo kaučiuką (IIR), halo-izobuteno-izopreno
kaučiuką (CIIR arba BIIR), chlorpreno (chlorbutadieno) kaučiuką (CR),
akrilonitrilo-butadieno kaučiuką (NBR), izopreno kaučiuką (IR) iarba ne
konjuguotą etileno-propileno dieno kaučiuką (EPDM); produktus, modifi
kuotus pridedant plastikų)

Neapmuitinama

0

4003 00 00

Regeneruotas kaučiukas, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų
arba juostelių pavidalą

Neapmuitinama

0

4004 00 00

Kaučiuko (išskyrus kietą gumą) atliekos, atraižos ir laužas, taip pat iš jų
gauti milteliai ir granulės

Neapmuitinama

0

4005 10 00

Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta suodžių arba silicio diok
sido, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą

Neapmuitinama

0

4005 20 00

Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta kitų medžiagų, turintis tir
palų arba dispersijų pavidalą (išskyrus kaučiuką, į kurį primaišyta suodžių
arba silicio dioksido, ir gamtinio kaučiuko, balatos, gutaperčios, gvajulės,
čiklės ir panašių rūšių gamtinio kaučiuko mišinius, kurių sudėtyje yra sin
tetinio kaučiuko ar faktiso, gauto iš aliejų)

Neapmuitinama

0

4005 91 00

Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta kitų medžiagų, turintis
plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą (išskyrus kaučiuką, į kurį primai
šyta suodžių arba silicio dioksido, ir gamtinio kaučiuko, balatos, gutaper
čios, gvajulės, čiklės ir panašių rūšių gamtinio kaučiuko mišinius, kurių
sudėtyje yra sintetinio kaučiuko ar faktiso, gauto iš aliejų)

Neapmuitinama

0

4005 99 00

Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta kitų medžiagų, turintis pir
minių formų pavidalą (išskyrus tirpalus ir dispersijas, kaučiuką, į kurį pri
maišyta suodžių arba silicio dioksido, gamtinio kaučiuko, balatos, gutaper
čios, gvajulės, čiklės ar panašių rūšių gamtinio kaučiuko mišinius su sinte
tiniu kaučiuku arba faktisu, ir mišinius, turinčius plokščių, lakštų arba
juostelių pavidalą)

Neapmuitinama

0

4006 10 00

„Protektorių“ juostelės iš nevulkanizuoto kaučiuko, skirtos guminėms pa
dangoms restauruoti

Neapmuitinama

0

4006 90 00

Strypai, luitai, vamzdžiai, profiliai ir kitos formos iš nevulkanizuoto kau
čiuko, įskaitant kaučiuko mišinius, ir gaminiai iš nevulkanizuoto kaučiuko,
įskaitant kaučiuko mišinius (išskyrus plokštes, lakštus ir juosteles, kurių
paviršius elementariai apdorotas ir kurie nesupjaustyti arba tik supjaustyti
kvadratinėmis arba stačiakampėmis formomis, ir „protektorių“ juosteles)

Neapmuitinama

0

4007 00 00

Vulkanizuoto kaučiuko (gumos) siūlai ir kordas (virvės) (išskyrus neapvyti
nius pirminius siūlus, kurių skersmuo didesnis kaip 5 mm, ir tekstilės me
džiagas, kombinuotas su guminiais siūlais, pavyzdžiui, siūlus ir kordą, ap
trauktus tekstilės medžiagomis)

3

0

4008 11 00

Plokštės, lakštai ir juostelės iš akytosios gumos

3

0
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2,9

0

4008 19 00

Juostelės, strypai ir profiliai iš akytosios gumos

4008 21 10

Grindų dangos ir dembliai, nesupjaustyti arba tik supjaustyti stačiakampė
mis arba kvadratinėmis formomis, iš neakytosios gumos

3

0

4008 21 90

Plokštės, lakštai ir juostelės iš neakytosios gumos (išskyrus grindų dangas
ir demblius)

3

0

4008 29 00

Strypai, vamzdžiai ir profiliai iš neakytosios gumos

2,9

0

4009 11 00

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išsky
rus kietą gumą), nesutvirtinti kitomis medžiagomis ar kitu būdu su jomis
nekombinuoti, be jungiamųjų detalių (fitingų)

3

0

4009 12 00

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išsky
rus kietą gumą), nesutvirtinti kitomis medžiagomis ar kitu būdu su jomis
nekombinuoti, su jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

3

0

4009 21 00

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išsky
rus kietą gumą), sutvirtinti tik metalu arba kitu būdu su juo kombinuoti,
be jungiamųjų detalių (fitingų)

3

0

4009 22 00

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išsky
rus kietą gumą), sutvirtinti tik metalu arba kitu būdu su juo kombinuoti,
su jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

3

0

4009 31 00

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išsky
rus kietą gumą), sutvirtinti tik tekstilės medžiagomis arba kitu būdu su jo
mis kombinuoti, be jungiamųjų detalių (fitingų)

3

0

4009 32 00

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išsky
rus kietą gumą), sutvirtinti tik tekstilės medžiagomis arba kitu būdu su jo
mis kombinuoti, su jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

3

0

4009 41 00

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išsky
rus kietą gumą), sutvirtinti kitomis medžiagomis nei metalas ar tekstilės
medžiagos arba kitu būdu su jomis kombinuoti, be jungiamųjų detalių (fi
tingų)

3

0

4009 42 00

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išsky
rus kietą gumą), sutvirtinti kitomis medžiagomis nei metalas ar tekstilės
medžiagos arba kitu būdu su jomis kombinuoti, su jungiamosiomis deta
lėmis (fitingais)

3

0

4010 11 00

Konvejerių juostos arba joms gaminti naudojamas beltingas iš vulkani
zuoto kaučiuko (gumos), sutvirtinti tik metalu

6,5

0

4010 12 00

Konvejerių juostos arba joms gaminti naudojamas beltingas iš vulkani
zuoto kaučiuko (gumos), sutvirtinti tik tekstilės medžiagomis

6,5

0

4010 19 00

Konvejerių juostos arba joms gaminti naudojamas beltingas iš vulkani
zuoto kaučiuko (gumos) (išskyrus sutvirtintus tik metalu arba tik tekstilės
medžiagomis)

6,5

0

4010 31 00

Pavarų diržai, sujungtais galais, su trapecijos formos skerspjūviu (V diržai),
iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), V formos briaunomis, kurių apimtis di
desnė kaip 60 cm, bet ne didesnė kaip 180 cm

6,5

0
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4010 32 00

Pavarų diržai, sujungtais galais, su trapecijos formos skerspjūviu (V diržai),
iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), kurių apimtis didesnė kaip 60 cm, bet
ne didesnė kaip 180 cm (išskyrus V formos briaunomis)

6,5

0

4010 33 00

Pavarų diržai, sujungtais galais, su trapecijos formos skerspjūviu (V diržai),
iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), V formos briaunomis, kurių apimtis di
desnė kaip 180 cm, bet ne didesnė kaip 240 cm

6,5

0

4010 34 00

Pavarų diržai, sujungtais galais, su trapecijos formos skerspjūviu (V diržai),
iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), kurių apimtis didesnė kaip 180 cm,
bet ne didesnė kaip 240 cm (išskyrus V formos briaunomis)

6,5

0

4010 35 00

Sinchroninės juostos, sujungtais galais, iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos),
kurių apimtis didesnė kaip 60 cm, bet ne didesnė kaip 150 cm

6,5

0

4010 36 00

Sinchroninės juostos, sujungtais galais, iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos),
kurių apimtis didesnė kaip 150 cm, bet ne didesnė kaip 198 cm

6,5

0

4010 39 00

Pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas, iš vulkanizuoto
kaučiuko (gumos) (išskyrus pavarų diržus sujungtais galais, su trapecijos
formos skerspjūviu (V diržai), V formos briaunomis, kurių apimtis didesnė
kaip 60 cm, bet ne didesnė kaip 240 cm ir sinchronines juostas sujungtais
galais, kurių apimtis didesnė kaip 60 cm, bet ne didesnė kaip 198 cm)

6,5

0

4011 10 00

Naujos pneumatinės guminės padangos, naudojamos lengviesiems auto
mobiliams, įskaitant universaliuosius automobilius (combi) ir lenktyninius
automobilius

4,5

0

4011 20 10

Naujos pneumatinės guminės padangos, naudojamos autobusams arba
krovininiams automobiliams, kurių apkrovos indeksas ne didesnis kaip
121

4,5

0

4011 20 90

Naujos pneumatinės guminės padangos, naudojamos autobusams arba
krovininiams automobiliams, kurių apkrovos indeksas didesnis kaip 121

4,5

0

4011 30 00

Naujos pneumatinės guminės padangos, naudojamos orlaiviams

4,5

0

4011 40 20

Naujos pneumatinės guminės padangos, naudojamos motociklams, skirtos
ratlankiams, kurių skersmuo ne didesnis kaip 33 cm

4,5

0

4011 40 80

Naujos pneumatinės guminės padangos, naudojamos motociklams, skirtos
ratlankiams, kurių skersmuo didesnis kaip 33 cm

4,5

0

4011 50 00

Naujos pneumatinės guminės padangos, naudojamos dviračiams

4

0

4011 61 00

Naujos pneumatinės guminės padangos, su „eglutės“ arba panašiu protek
toriaus raštu, naudojamos žemės ūkio arba miškų ūkio transporto prie
monėms

4

0

4011 62 00

Naujos pneumatinės guminės padangos, su „eglutės“ arba panašiu protek
toriaus raštu, naudojamos statybos arba pramoninės paskirties transporto
priemonėms, kurių ratlankio dydis ne didesnis kaip 61 cm

4

0
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4011 63 00

Naujos pneumatinės guminės padangos, su „eglutės“ arba panašiu protek
toriaus raštu, naudojamos statybos arba pramoninės paskirties transporto
priemonėms, kurių ratlankio dydis didesnis kaip 61 cm

4

0

4011 69 00

Naujos pneumatinės guminės padangos, su „eglutės“ arba panašiu protek
toriaus raštu (išskyrus naudojamas žemės ūkio arba miškų ūkio trans
porto priemonėms ir statybos arba pramoninės paskirties transporto prie
monėms)

4

0

4011 92 00

Naujos pneumatinės guminės padangos, naudojamos žemės ūkio arba
miškų ūkio transporto priemonėms (išskyrus padangas su „eglutės“ arba
panašiu protektoriaus raštu)

4

0

4011 93 00

Naujos pneumatinės guminės padangos, naudojamos statybos arba pra
moninės paskirties transporto priemonėms, kurių ratlankio dydis ne di
desnis kaip 61 cm (išskyrus padangas su „eglutės“ arba panašiu protekto
riaus raštu)

4

0

4011 94 00

Naujos pneumatinės guminės padangos, naudojamos statybos arba pra
moninės paskirties transporto priemonėms, kurių ratlankio dydis didesnis
kaip 61 cm (išskyrus padangas su „eglutės“ arba panašiu protektoriaus
raštu)

4

0

4011 99 00

Naujos pneumatinės guminės padangos (išskyrus padangas su „eglutės“
arba panašiu protektoriaus raštu ir pneumatines padangas, naudojamas
žemės ūkio arba miškų ūkio transporto priemonėms, statybos arba pra
moninės paskirties transporto priemonėms, lengviesiems automobiliams,
universaliesiems automobiliams (combi), lenktyniniams automobiliams,
autobusams, krovininiams automobiliams, orlaiviams, motociklams ir dvi
račiams)

4

0

4012 11 00

Restauruotos pneumatinės guminės padangos, naudojamos lengviesiems
automobiliams (įskaitant universaliuosius automobilius (combi) ir lenkty
ninius automobilius)

4,5

0

4012 12 00

Restauruotos pneumatinės guminės padangos, naudojamos autobusams
arba krovininiams automobiliams

4,5

0

4012 13 00

Restauruotos pneumatinės guminės padangos, skirtos naudoti orlaiviuose

4,5

0

4012 19 00

Restauruotos pneumatinės guminės padangos (išskyrus naudojamas leng
viesiems automobiliams, universaliesiems automobiliams (combi), lenkty
niniams automobiliams, autobusams, krovininiams automobiliams ir or
laiviams)

4,5

0

4012 20 00

Naudotos pneumatinės guminės padangos

4,5

0

4012 90 20

Padangos be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu, iš gumos

2,5

0

4012 90 30

Padangų protektoriai iš gumos

2,5

0
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4012 90 90

Padangų juostos iš gumos

4

0

4013 10 10

Guminės kameros, naudojamos lengviesiems automobiliams, įskaitant
universaliuosius automobilius (combi) ir lenktyninius automobilius

4

0

4013 10 90

Guminės kameros, naudojamos autobusams arba krovininiams automobi
liams

4

0

4013 20 00

Guminės kameros, naudojamos dviračiams

4

0

4013 90 00

Guminės kameros (išskyrus naudojamas lengviesiems automobiliams, įs
kaitant universaliuosius automobilius (combi) ir lenktyninius automobi
lius, autobusams, krovininiams automobiliams ir dviračiams)

4

0

4014 10 00

Prezervatyvų tipo kontracepcinės priemonės iš vulkanizuoto kaučiuko
(gumos) (išskyrus kietą gumą)

Neapmuitinama

0

4014 90 10

Žindukai, spenelių gaubtukai ir panašūs dirbiniai kūdikiams iš vulkani
zuoto kaučiuko (gumos) (išskyrus kietą gumą), su jungiamosiomis detalė
mis (fitingais) iš kietos gumos arba plastiko arba be jų

Neapmuitinama

0

4014 90 90

Higienos arba farmacijos dirbiniai iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (iš
skyrus kietą gumą), su jungiamosiomis detalėmis (fitingais) iš kietos gu
mos arba be jų, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus žindukus, spenelių
gaubtukus ir panašius dirbinius kūdikiams, prezervatyvų tipo kontracepci
nes priemones ir drabužius ir drabužių priedus, įskaitant pirštines, įvairios
paskirties)

Neapmuitinama

0

4015 11 00

Chirurginės pirštinės iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išskyrus antpirš
čius)

2

0

4015 19 10

Buitinės pirštinės iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos)

2,7

0

4015 19 90

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš vulkanizuoto kaučiuko (gu
mos) (išskyrus buitines pirštines ir chirurgines pirštines)

2,7

0

4015 90 00

Drabužiai ir drabužių priedai, įvairios paskirties, iš vulkanizuoto kaučiuko
(gumos) (išskyrus kietą gumą, avalynę, galvos apdangalus ir jų dalis, piršti
nes, kumštines pirštines ir puspirštines)

5

0

4016 10 00

Gaminiai iš akytosios gumos, nenurodyti kitoje vietoje

3,5

0

4016 91 00

Grindų dangos ir dembliai iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išskyrus
kietą gumą), su nuožulniomis pusėmis, suapvalintais kraštais arba konkre
čios formos kampais arba apdoroti kitu būdu (išskyrus tik supjaustytus
stačiakampėmis arba kvadratinėmis formomis ir prekes iš akytosios gu
mos)

2,5

0

4016 92 00

Trintukai iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išskyrus kietą gumą), kondi
cionuoti (išskyrus tik supjaustytus stačiakampėmis arba kvadratinėmis for
momis)

2,5

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/319

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

4016 93 00

Tarpikliai, poveržlės ir kiti sandarikliai iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos)
(išskyrus kietą gumą ir gaminius iš akytosios gumos)

2,5

0

4016 94 00

Laivų bortų arba dokų apsaugos atramos, pripučiamos arba nepripučia
mos, iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išskyrus kietą gumą ir gaminius
iš akytosios gumos)

2,5

0

4016 95 00

Pripučiami čiužiniai ir pagalvėlės bei kiti pripučiami gaminiai iš vulkani
zuoto kaučiuko (gumos) (išskyrus kietą gumą ir apsaugos atramas, valtis,
plaustus ir kitus plūduriuojančius įtaisus, taip pat higienos arba farmacijos
dirbinius)

2,5

0

4016 99 20

Skečiamosios įvorės iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išskyrus kietą
gumą)

2,5

0

4016 99 52

Dalys iš gumos, sujungtos su metalu, iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos)
(išskyrus kietą gumą), skirtos naudoti vien tik ar daugiausia transporto
priemonėms, klasifikuojamoms 8701–8705 pozicijose (išskyrus gaminius
iš akytosios gumos)

2,5

0

4016 99 58

Gaminiai iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (išskyrus kietą gumą), skirti
naudoti vien tik ar daugiausia transporto priemonėms, klasifikuojamoms
8701–8705 pozicijose, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus gaminius iš aky
tosios gumos ir dalis iš gumos, sujungtas su metalu)

2,5

0

4016 99 91

Dalys iš gumos, sujungtos su metalu, iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos)
(išskyrus kietą gumą, gaminius iš akytosios gumos ir gaminius, skirtus
naudoti vien tik ar daugiausia transporto priemonėms, klasifikuojamoms
8701–8705 pozicijose)

2,5

0

4016 99 99

Gaminiai iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), nenurodyti kitoje vietoje (iš
skyrus kietą gumą ir gaminius iš akytosios gumos)

2,5

0

4017 00 10

Kieta guma, pavyzdžiui, ebonitas, visų pavidalų, įskaitant atliekas ir laužą

Neapmuitinama

0

4017 00 90

Gaminiai iš kietos gumos, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4101 20 10

Sveikos žalios (neišdirbtos) galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos,
be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, kurių viena sveria
ne daugiau kaip 16 kg, šviežios

Neapmuitinama

0

4101 20 30

Sveikos žalios (neišdirbtos) galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos,
be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, kurių viena sveria
ne daugiau kaip 16 kg, drėgnai sūdytos

Neapmuitinama

0

4101 20 50

Sveikos žalios (neišdirbtos) galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos,
be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, kurių viena sausa ir
nesūdyta sveria ne daugiau kaip 8 kg, o sausai sūdyta ne daugiau kaip
10 kg

Neapmuitinama

0

4101 20 90

Sveikos žalios (neišdirbtos) galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos,
be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, kurių viena sveria
ne daugiau kaip 16 kg, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos
(išskyrus šviežias arba drėgnai sūdytas, sausas ir nesūdytas arba sausai sū
dytas, raugintas arba išdirbtas į pergamentą)

Neapmuitinama

0

L 356/320

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

4101 50 10

Sveikos žalios (neišdirbtos) galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos,
be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, kurių viena sveria
daugiau kaip 16 kg, šviežios

Neapmuitinama

0

4101 50 30

Sveikos žalios (neišdirbtos) galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos,
be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, kurių viena sveria
daugiau kaip 16 kg, drėgnai sūdytos

Neapmuitinama

0

4101 50 50

Sveikos žalios (neišdirbtos) galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos,
be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, kurių viena sveria
daugiau kaip 16 kg, sausos arba sausai sūdytos

Neapmuitinama

0

4101 50 90

Sveikos žalios (neišdirbtos) galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos,
be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, kurių viena sveria
daugiau kaip 16 kg, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos
(išskyrus šviežias arba drėgnai sūdytas, sausas ir nesūdytas arba sausai sū
dytas, raugintas arba išdirbtas į pergamentą)

Neapmuitinama

0

4101 90 00

Kruponai (nugarenos dalys), puskruponiai ir papilvių odos bei skeltinės
žalios (neišdirbtos) galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, be
plaukų arba su plaukais, šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pike
liuotos arba kitu būdu konservuotos, ir sveikos žalios (neišdirbtos) odos,
kurių viena sausa ir nesūdyta sveria daugiau kaip 8 kg, bet mažiau kaip
16 kg, o sausai sūdyta – daugiau kaip 10 kg, bet mažiau kaip 16 kg (iš
skyrus raugintas, išdirbtas į pergamentą ar toliau apdorotas)

Neapmuitinama

0

4102 10 10

Žalios (neišdirbtos) ėriukų odos, su vilna, šviežios arba sūdytos, džiovin
tos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos (išskyrus astracha
ninių, karakulinių, persiškųjų, plačiauodegių ir panašių veislių ėriukų, taip
pat indiškųjų, kiniškųjų, mongoliškųjų arba Tibeto veislių ėriukų)

Neapmuitinama

0

4102 10 90

Žalios (neišdirbtos) avių odos, su vilna, šviežios arba sūdytos, džiovintos,
kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos (išskyrus ėriukų)

Neapmuitinama

0

4102 21 00

Žalios (neišdirbtos) avių arba ėriukų odos, be vilnos, pikeliuotos, skeltinės
arba neskeltinės

Neapmuitinama

0

4102 29 00

Žalios (neišdirbtos) avių arba ėriukų odos, be vilnos, šviežios arba sūdytos,
džiovintos, kalkintos arba kitu būdu konservuotos, skeltinės arba neskelti
nės (išskyrus pikeliuotas ar išdirbtas į pergamentą)

Neapmuitinama

0

4103 20 00

Žalios (neišdirbtos) roplių odos, šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkin
tos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos (išskyrus išdirbtas į perga
mentą)

Neapmuitinama

0

4103 30 00

Žalios (neišdirbtos) kiaulenos, šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos,
pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, be plaukų arba su plaukais, skel
tinės arba neskeltinės (išskyrus išdirbtas į pergamentą)

Neapmuitinama

0

4103 90 10

Žalios (neišdirbtos) ožkų arba ožiukų odos, kalkintos, pikeliuotos arba
kitu būdu konservuotos, be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskel
tinės (išskyrus odas, išdirbtas į pergamentą, ir Jemeno, mongoliškųjų arba
Tibeto veislių ožkų arba ožiukų odas su plaukais)

Neapmuitinama

0
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4103 90 90

Žalios (neišdirbtos) odos, šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pi
keliuotos arba kitu būdu konservuotos, be plaukų arba su plaukais, įskai
tant paukščių odas be plunksnų ar pūkų (išskyrus išdirbtas į pergamentą
odas, galvijų (įskaitant buivolus) odas, arklenas, avių ir ėriukų, ožkų ir
ožiukų, roplių odas ir kiaulenas)

Neapmuitinama

0

4104 11 10

Neskeltinės galvijų (įskaitant buivolus) odos ir skeltinių odų išorinė
(plaukų) pusė, sveikos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip
2,6 m2, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas), raugintos, be plaukų (iš
skyrus toliau apdorotas odas)

Neapmuitinama

0

4104 11 51

Neskeltinės galvijų (įskaitant buivolus) odos ir skeltinių odų išorinė
(plaukų) pusė, sveikos, kurių vienos paviršiaus plotas didesnis kaip
2,6 m2, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas), raugintos, be plaukų (iš
skyrus toliau apdorotas odas)

Neapmuitinama

0

4104 11 59

Neskeltinės galvijų (įskaitant buivolus) odos ir skeltinių odų išorinė
(plaukų) pusė, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas), raugintos, be
plaukų (išskyrus toliau apdorotas odas ir sveikas odas)

Neapmuitinama

0

4104 11 90

Neskeltinės arklenos ir skeltinių arklenų išorinė (plaukų) pusė, drėgnos (įs
kaitant wet blue pavidalo odas), raugintos, be plaukų (išskyrus toliau apdo
rotas odas)

5,5

0

4104 19 10

Sveikos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne
didesnis kaip 2,6 m2, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas), raugintos,
be plaukų, skeltinės arba neskeltinės (išskyrus toliau apdorotas odas, ne
skeltines odas ir skeltinių odų išorinę (plaukų) pusę)

Neapmuitinama

0

4104 19 51

Sveikos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas di
desnis kaip 2,6 m2, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas), raugintos,
be plaukų, skeltinės arba neskeltinės (išskyrus toliau apdorotas odas, ne
skeltines odas ir skeltinių odų išorinę (plaukų) pusę)

Neapmuitinama

0

4104 19 59

Galvijų (įskaitant buivolus) odos, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo
odas), raugintos, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės (išskyrus toliau ap
dorotas sveikas odas, neskeltines odas ir skeltinių odų išorinę (plaukų)
pusę)

Neapmuitinama

0

4104 19 90

Arklenos, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas), raugintos, be plaukų,
skeltinės arba neskeltinės (išskyrus toliau apdorotas odas, neskeltines odas
ir skeltinių odų išorinę (plaukų) pusę)

5,5

0
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4104 41 11

Neskeltinės Rytų Indijos veislių veršelių odos ir skeltinių odų išorinė
(plaukų) pusė, be plaukų, sveikos, su galvenomis ir kojenomis arba be jų,
sausos („krastas“ (crust)), kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip
2,6 m2, o masė ne didesnė kaip 4,5 kg, toliau neapdorotos, tik raugintos
naudojant augalinius raugus, apdorotos arba neapdorotos tam tikrais bū
dais, bet akivaizdžiai netinkamos tiesiogiai odos dirbiniams gaminti

Neapmuitinama

0

4104 41 19

Neskeltinės galvijų (įskaitant buivolus) odos ir skeltinių odų išorinė
(plaukų) pusė, sausos („krastas“ (crust)), sveikos, kurių vienos paviršiaus
plotas ne didesnis kaip 2,6 m2 (28 kvadratinės pėdos), be plaukų (išskyrus
toliau apdorotas odas ir Rytų Indijos veislių veršelių odas, klasifikuojamas
4104. 41.11 subpozicijoje)

6,5

0

4104 41 51

Neskeltinės galvijų (įskaitant buivolus) odos ir skeltinių odų išorinė
(plaukų) pusė, sausos („krastas“ (crust)), sveikos, kurių vienos paviršiaus
plotas didesnis kaip 2,6 m2 (28 kvadratinės pėdos), be plaukų (išskyrus to
liau apdorotas odas ir Rytų Indijos veislių veršelių odas, klasifikuojamas
4104. 41.11 subpozicijoje)

6,5

0

4104 41 59

Neskeltinės galvijų (įskaitant buivolus) odos ir skeltinių odų išorinė
(plaukų) pusė, sausos („krastas“ (crust)), kurių vienos paviršiaus plotas di
desnis kaip 2,6 m2 (28 kvadratinės pėdos), be plaukų (išskyrus toliau ap
dorotas odas, sveikas odas ir Rytų Indijos veislių veršelių odas, klasifikuo
jamas 4104. 41.11 subpozicijoje)

6,5

0

4104 41 90

Neskeltinės arklenos ir skeltinių arklenų išorinė (plaukų) pusė, sausos
(„krastas“ (crust)), be plaukų (išskyrus toliau apdorotas odas)

5,5

0

4104 49 11

Rytų Indijos veislių veršelių odos, be plaukų, sveikos, su galvenomis ir ko
jenomis arba be jų, sausos („krastas“ (crust)), kurių vienos paviršiaus plotas
ne didesnis kaip 2,6 m2 (28 kvadratinės pėdos), o masė ne didesnė kaip
4,5 kg, toliau neapdorotos, tik raugintos naudojant augalinius raugus, ap
dorotos arba neapdorotos tam tikrais būdais, bet akivaizdžiai netinkamos
tiesiogiai odos dirbiniams gaminti (išskyrus neskeltines odas ir skeltinių
odų išorinę (plaukų) pusę)

Neapmuitinama

0

4104 49 19

Sveikos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne
didesnis kaip 2,6 m2 (28 kvadratinės pėdos), sausos („krastas“ (crust)), be
plaukų, skeltinės arba neskeltinės (išskyrus toliau apdorotas odas, neskelti
nes odas, skeltinių odų išorinę (plaukų) pusę ir Rytų Indijos veislių verše
lių odas, klasifikuojamas 4104 49 11 subpozicijoje)

6,5

0

4104 49 51

Sveikos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas di
desnis kaip 2,6 m2 (28 kvadratinės pėdos), sausos („krastas“ (crust)), be
plaukų, skeltinės arba neskeltinės (išskyrus toliau apdorotas odas, neskelti
nes odas ir skeltinių odų išorinę (plaukų) pusę)

6,5

0
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4104 49 59

Galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas didesnis
kaip 2,6 m2 (28 kvadratinės pėdos), sausos („krastas“ (crust)), be plaukų,
skeltinės arba neskeltinės (išskyrus toliau apdorotas odas, sveikas odas, ne
skeltines odas ir skeltinių odų išorinę (plaukų) pusę)

6,5

0

4104 49 90

Arklenos, sausos („krastas“ (crust)), be plaukų, skeltinės arba neskeltinės (iš
skyrus toliau apdorotas odas, neskeltines odas ir skeltinių odų išorinę
(plaukų) pusę)

5,5

0

4105 10 10

Avių arba ėriukų odos, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas), raugin
tos, be vilnos, neskeltinės (išskyrus toliau apdorotas ir tik nepilnai parau
gintas odas)

2

0

4105 10 90

Avių arba ėriukų odos, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas), raugin
tos, be vilnos, skeltinės (išskyrus toliau apdorotas ir tik nepilnai paraugin
tas odas)

2

0

4105 30 10

Indijos veislių avių odos, sausos („krastas“ (crust)), be vilnos, nepilnai pa
raugintos naudojant augalinius raugus, apdorotos arba neapdorotos tam
tikrais būdais, bet akivaizdžiai netinkamos tiesiogiai odos dirbiniams ga
minti

Neapmuitinama

0

4105 30 91

Avių arba ėriukų odos, sausos („krastas“ (crust)), be vilnos, neskeltinės (iš
skyrus toliau apdorotas ir tik nepilnai paraugintas odas bei Indijos veislių
avių odas, nepilnai paraugintas naudojant augalinius raugus, apdorotas
arba neapdorotas tam tikrais būdais, bet akivaizdžiai netinkamas tiesiogiai
odos dirbiniams gaminti)

2

0

4105 30 99

Avių arba ėriukų odos, sausos („krastas“ (crust)), be vilnos, skeltinės (išsky
rus toliau apdorotas ir tik nepilnai paraugintas odas bei Indijos veislių
avių odas, nepilnai paraugintas naudojant augalinius raugus, apdorotas
arba neapdorotas tam tikrais būdais, bet akivaizdžiai netinkamas tiesiogiai
odos dirbiniams gaminti)

2

0

4106 21 10

Ožkų arba ožiukų odos, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas), raugin
tos, be vilnos, neskeltinės (išskyrus toliau apdorotas ir tik nepilnai parau
gintas odas)

2

0

4106 21 90

Ožkų arba ožiukų odos, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas), raugin
tos, be vilnos, skeltinės (išskyrus toliau apdorotas ir tik nepilnai paraugin
tas odas)

2

0

4106 22 10

Indijos veislių ožkų arba ožiukų odos, sausos („krastas“ (crust)), be vilnos,
nepilnai paraugintos naudojant augalinius raugus, apdorotos arba neapdo
rotos tam tikrais būdais, bet akivaizdžiai netinkamos tiesiogiai odos dirbi
niams gaminti

Neapmuitinama

0
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4106 22 90

Ožkų arba ožiukų odos, sausos („krastas“ (crust)), be vilnos, skeltinės arba
neskeltinės (išskyrus toliau apdorotas ir tik nepilnai paraugintas odas ir In
dijos veislių ožkų arba ožiukų odas, nepilnai paraugintas naudojant auga
linius raugus, klasifikuojamas 4106.22.10 subpozicijoje)

2

0

4106 31 10

Kiaulenos, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas), raugintos, be plaukų,
neskeltinės (išskyrus toliau apdorotas ir tik nepilnai paraugintas odas)

2

0

4106 31 90

Kiaulenos, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas), raugintos, be plaukų,
skeltinės (išskyrus toliau apdorotas ir tik nepilnai paraugintas odas)

2

0

4106 32 10

Kiaulenos, sausos („krastas“ (crust)), be vilnos, neskeltinės (išskyrus toliau
apdorotas ir tik nepilnai paraugintas odas)

2

0

4106 32 90

Kiaulenos, sausos („krastas“ (crust)), be vilnos, skeltinės (išskyrus toliau ap
dorotas ir tik nepilnai paraugintas odas)

2

0

4106 40 10

Roplių odos, nepilnai paraugintos naudojant augalinius raugus

Neapmuitinama

0

4106 40 90

Roplių odos, raugintos arba sausos („krastas“ (crust)), skeltinės arba neskel
tinės (išskyrus toliau apdorotas ir nepilnai paraugintas naudojant augali
nius raugus odas)

2

0

4106 91 00

Antilopių, elnių, briedžių, dramblių ir kitų gyvūnų, įskaitant jūrinius,
odos, be vilnos ar plaukų, ir beplaukių gyvūnų odos, drėgnos (įskaitant
wet blue pavidalo odas), raugintos, skeltinės arba neskeltinės (išskyrus to
liau apdorotas odas, galvijų odas ir arklenas, avių ir ėriukų odas, ožkų ir
ožiukų odas, kiaulenas ir roplių odas bei tik nepilnai paraugintas odas)

2

0

4106 92 00

Antilopių, elnių, briedžių, dramblių ir kitų gyvūnų, įskaitant jūrinius,
odos, be vilnos ar plaukų, ir beplaukių gyvūnų odos, sausos („krastas“
(crust)), skeltinės arba neskeltinės (išskyrus toliau apdorotas odas ir galvijų
odas, arklenas, avių ir ėriukų odas, ožkų ir ožiukų odas, kiaulenas ir rop
lių odas bei tik nepilnai paraugintas odas)

2

0

4107 11 11

Išdirbtos neskeltinės chromu raugintos veršenos, sveikos, kurių vienos pa
viršiaus plotas ne didesnis kaip 2,6 m2 (28 kvadratinės pėdos)

6,5

0

4107 11 19

Išdirbtos neskeltinės galvijų (įskaitant buivolus) odos (įskaitant odas, iš
dirbtas į pergamentą), sveikos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis
kaip 2,6 m2 (28 kvadratinės pėdos), be plaukų (išskyrus chromu raugintas
veršenas, zomšines odas, lakines odas, lakines laminuotas odas ir metali
zuotas odas)

6,5

0
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4107 11 90

Išdirbtos neskeltinės galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos (įskai
tant odas, išdirbtas į pergamentą), sveikos, toliau apdorotos po rauginimo
arba „krasto“ pagaminimo (crusting), be plaukų (išskyrus galvijų (įskaitant
buivolus) odas, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 2,6 m2 (28
kvadratinės pėdos), zomšines odas, lakines odas, lakines laminuotas odas
ir metalizuotas odas)

6,5

0

4107 12 11

Išdirbtų skeltinių chromu raugintų veršenų išorinė (plaukų) pusė, sveika,
kurios vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 2,6 m2 (28 kvadratinės
pėdos)

6,5

0

4107 12 19

Išdirbtų skeltinių galvijų (įskaitant buivolus) odų išorinė (plaukų) pusė (įs
kaitant odas, išdirbtas į pergamentą), sveika, kurios vienos paviršiaus plo
tas ne didesnis kaip 2,6 m2 (28 kvadratinės pėdos), be plaukų (išskyrus
chromu raugintas veršenas, zomšines odas, lakines odas, lakines laminuo
tas odas ir metalizuotas odas)

6,5

0

4107 12 91

Išdirbtų skeltinių galvijų (įskaitant buivolus) odų išorinė (plaukų) pusė (įs
kaitant odas, išdirbtas į pergamentą), sveika, toliau apdorota po rauginimo
arba „krasto“ pagaminimo (crusting), be plaukų (išskyrus galvijų (įskaitant
buivolus) odas, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 2,6 m2 (28
kvadratinės pėdos), zomšines odas, lakines odas, lakines laminuotas odas
ir metalizuotas odas)

5,5

0

4107 12 99

Išdirbtų skeltinių arklenų išorinė (plaukų) pusė (įskaitant odas, išdirbtas į
pergamentą), sveika, toliau apdorota po rauginimo arba „krasto“ pagami
nimo (crusting), be plaukų (išskyrus zomšines odas, lakines odas, lakines
laminuotas odas ir metalizuotas odas)

6,5

0

4107 19 10

Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) odos (įskaitant odas, išdirbtas į perga
mentą), sveikos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 2,6 m2
(28 kvadratinės pėdos), be plaukų (išskyrus neskeltines odas, skeltinių odų
išorinę (plaukų) pusę, zomšines odas, lakines odas, lakines laminuotas
odas ir metalizuotas odas)

6,5

0

4107 19 90

Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos (įskaitant odas, iš
dirbtas į pergamentą), sveikos, toliau apdorotos po rauginimo arba
„krasto“ pagaminimo (crusting), be plaukų (išskyrus galvijų (įskaitant bui
volus) odas, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 2,6 m2 (28
kvadratinės pėdos), neskeltines odas, skeltinių odų išorinę (plaukų) pusę,
zomšines odas, lakines odas, lakines laminuotas odas ir metalizuotas
odas)

6,5

0
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4107 91 10

Išdirbtų neskeltinių galvijų (įskaitant buivolus) padinių odų arba padinių
arklenų (įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą) dalys, juostos arba lakštai,
toliau apdoroti po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), be
plaukų (išskyrus zomšines odas, lakines odas ir lakines laminuotas odas
bei metalizuotas odas)

6,5

0

4107 91 90

Išdirbtų neskeltinių galvijų (įskaitant buivolus) odų arba arklenų (įskaitant
odas, išdirbtas į pergamentą) dalys, juostos arba lakštai, toliau apdoroti po
rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), be plaukų (išskyrus padi
nes odas, zomšines odas, lakines odas ir lakines laminuotas odas bei meta
lizuotas odas)

6,5

0

4107 92 10

Išdirbtų skeltinių galvijų (įskaitant buivolus) odų išorinės (plaukų) pusės
(įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą) dalys, juostos arba lakštai, toliau
apdoroti po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), be plaukų (iš
skyrus zomšines odas, lakines odas ir lakines laminuotas odas bei metali
zuotas odas)

5,5

0

4107 92 90

Išdirbtų skeltinių arklenų išorinės (plaukų) pusės (įskaitant odas, išdirbtas į
pergamentą) dalys, juostos arba lakštai, toliau apdoroti po rauginimo arba
„krasto“ pagaminimo (crusting), be plaukų (išskyrus zomšines odas, lakines
odas ir lakines laminuotas odas bei metalizuotas odas)

6,5

0

4107 99 10

Išdirbtų galvijų (įskaitant buivolus) odų (įskaitant odas, išdirbtas į perga
mentą) dalys, juostos arba lakštai, toliau apdoroti po rauginimo arba
„krasto“ pagaminimo (crusting), be plaukų (išskyrus neskeltines odas, skel
tinių odų išorinę (plaukų) pusę, zomšines odas, lakines odas, lakines lami
nuotas odas ir metalizuotas odas)

6,5

0

4107 99 90

Išdirbtų arklenų (įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą) dalys, juostos arba
lakštai, toliau apdoroti po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting),
be plaukų (išskyrus neskeltines odas, skeltinių odų išorinę (plaukų) pusę,
zomšines odas, lakines odas, lakines laminuotas odas ir metalizuotas
odas)

6,5

0

4112 00 00

Išdirbtos avių arba ėriukų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba
„krasto“ pagaminimo (crusting) (įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą), be
vilnos, skeltinės arba neskeltinės (išskyrus zomšines odas, lakines odas, la
kines laminuotas odas ir metalizuotas odas)

3,5

0

4113 10 00

Išdirbtos ožkų arba ožiukų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba
„krasto“ pagaminimo (crusting) (įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą), be
vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės (išskyrus zomšines odas, la
kines odas, lakines laminuotas odas ir metalizuotas odas)

3,5

0
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4113 20 00

Išdirbtos kiaulenos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagami
nimo (crusting) (įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą), be plaukų, skeltinės
arba neskeltinės (išskyrus zomšines odas, lakines odas, lakines laminuotas
odas ir metalizuotas odas)

2

0

4113 30 00

Išdirbtos roplių odos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ paga
minimo (crusting) (įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą), skeltinės arba
neskeltinės (išskyrus zomšines odas, lakines odas, lakines laminuotas odas
ir metalizuotas odas)

2

0

4113 90 00

Išdirbtos antilopių, elnių, briedžių, dramblių ir kitų gyvūnų, įskaitant jūri
nius, odos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo
(crusting) (įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą), be vilnos arba plaukų, ir
išdirbtos beplaukių gyvūnų odos, skeltinės arba neskeltinės (išskyrus iš
dirbtas galvijų odas, išdirbtas arklenas, išdirbtas avių ir ėriukų, ožkų ar
ožiukų odas, kiaulenas ir roplių odas, ir zomšines odas, lakines odas, laki
nes laminuotas odas ir metalizuotas odas)

2

0

4114 10 10

Avių arba ėriukų zomšinės odos, įskaitant kombinuotas zomšines odas
(išskyrus tolygaus rauginimo odas, toliau apdorotas formaldehidu, ir odas,
tik po rauginimo apdorotas aliejais)

2,5

0

4114 10 90

Zomšinės odos, įskaitant kombinuotas zomšines odas (išskyrus avių arba
ėriukų zomšines odas, tolygaus rauginimo odas, toliau apdorotas formal
dehidu, ir odas, tik po rauginimo apdorotas aliejais)

2,5

0

4114 20 00

Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos (išskyrus nu
lakuotas arba metalizuotas regeneruotas odas)

2,5

0

4115 10 00

Kompozicinė oda, daugiausia sudaryta iš išdirbtos odos arba iš odos
pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė, suvyniota į rietimus arba nesuvy
niota

2,5

0

4115 20 00

Atraižos ir kitos išdirbtų odų arba kompozicinės odos atliekos, netinka
mos odos dirbiniams gaminti odos dulkės, milteliai ir miltai

Neapmuitinama

0

4201 00 00

Pakinktai ir balnai bet kokiems gyvūnams, įskaitant viržius, pavadžius,
antkelius, antsnukius, balnų gūnias, balnakrepšius, šunų drabužius ir pa
našius dirbinius, iš bet kokių medžiagų (išskyrus pakinktus, naudojamus
vaikų ir suaugusiųjų, jodinėjimo bizūnus ir kitas prekes, klasifikuojamas
6602 pozicijoje)

2,7

0

4202 11 10

Lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daik
tai, kurių išorinis paviršius iš išdirbtos, kompozicinės arba lakinės odos

3

0

L 356/328

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

4202 11 90

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai) ir panašūs daiktai,
kurių išorinis paviršius iš išdirbtos, kompozicinės arba lakinės odos (išsky
rus lagaminėlius (diplomatus))

3

0

4202 12 11

Lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daik
tai, kurių išorinis paviršius iš lakštinių plastikų

9,7

0

4202 12 19

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai) ir panašūs daiktai
iš išdirbtos odos, kurių išorinis paviršius iš lakštinių plastikų (išskyrus la
gaminėlius (diplomatus))

9,7

0

4202 12 50

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (di
plomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai, kurių išori
nis paviršius iš forminių plastikų

5,2

0

4202 12 91

Lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daik
tai, kurių išorinis paviršius iš plastikų, įskaitant vulkanizuotą fibrą, arba
tekstilės medžiagų (išskyrus tuos, kurių išorinis paviršius iš lakštinių plas
tikų arba forminių plastikų)

3,7

0

4202 12 99

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai) ir panašūs daiktai,
kurių išorinis paviršius iš plastikų arba tekstilės medžiagų (išskyrus tuos,
kurių išorinis paviršius iš lakštinių plastikų arba forminių plastikų, ir laga
minėlius (diplomatus))

3,7

0

4202 19 10

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (di
plomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai, kurių išori
nis paviršius iš aliuminio

5,7

0

4202 19 90

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (di
plomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai (išskyrus
tuos, kurių išorinis paviršius iš išdirbtos odos, kompozicinės odos, lakinės
odos, plastikų, tekstilės medžiagų arba aliuminio)

3,7

0

4202 21 00

Rankinės, tinkančios arba netinkančios nešioti ant peties (su dirželiu arba
be dirželio), įskaitant rankines be rankenų, kurių išorinis paviršius iš iš
dirbtos, kompozicinės arba lakinės odos

3

0

4202 22 10

Rankinės, tinkančios arba netinkančios nešioti ant peties (su dirželiu arba
be dirželio), įskaitant rankines be rankenų, kurių išorinis paviršius iš lakš
tinių plastikų

9,7

0

4202 22 90

Rankinės, tinkančios arba netinkančios nešioti ant peties (su dirželiu arba
be dirželio), įskaitant rankines be rankenų, kurių išorinis paviršius iš teks
tilės medžiagų

3,7

0

4202 29 00

Rankinės, tinkančios arba netinkančios nešioti ant peties (su dirželiu arba
be dirželio), įskaitant rankines be rankenų, kurių išorinis paviršius iš vul
kanizuotos fibros arba kartono, arba visai arba daugiausia padengtos šio
mis medžiagomis arba popieriumi

3,7

0
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4202 31 00

Portmonė, piniginės, raktų dėklai, portsigarai, tabakinės ir panašūs dirbi
niai, paprastai nešiojami kišenėje arba rankinėje, kurių išorinis paviršius iš
išdirbtos, kompozicinės arba lakinės odos

3

0

4202 32 10

Portmonė, piniginės, raktų dėklai, portsigarai, tabakinės ir panašūs dirbi
niai, paprastai nešiojami kišenėje arba rankinėje, kurių išorinis paviršius iš
lakštinių plastikų

9,7

0

4202 32 90

Portmonė, piniginės, raktų dėklai, portsigarai, tabakinės ir panašūs dirbi
niai, paprastai nešiojami kišenėje arba rankinėje, kurių išorinis paviršius iš
tekstilės medžiagų

3,7

0

4202 39 00

Portmonė, piniginės, raktų dėklai, portsigarai, tabakinės ir panašūs dirbi
niai, paprastai nešiojami kišenėje arba rankinėje, kurių išorinis paviršius iš
vulkanizuotos fibros arba kartono, arba visai arba daugiausia padengti to
kiomis medžiagomis arba popieriumi, įskaitant akinių futliarus iš forminių
plastikų

3,7

0

4202 91 10

Kelioninės rankinės, kosmetinės, kuprinės ir sportiniai krepšiai, kurių išo
rinis paviršius iš išdirbtos, kompozicinės arba lakinės odos

3

0

4202 91 80

Izoliuoti krepšiai, skirti maistui arba gėrimams, pirkinių krepšiai, žemėla
pių dėklai, įrankinės, papuošalų dėžutės, stalo įrankių dėžutės, žiūronų
futliarai, fotoaparatų ir kino kamerų futliarai, muzikos instrumentų futlia
rai, šautuvų įmautės, pistoletų dėklai ir panašūs daiktai, kurių išorinis pa
viršius iš išdirbtos, kompozicinės arba lakinės odos (išskyrus skrynias,
portfelius, mokyklines kuprines ir panašius daiktus; dirbinius, paprastai
nešiojamus kišenėje arba rankinėje; kelionines rankines, kosmetines arba
sportinius krepšius; kuprines)

3

0

4202 92 11

Kelioninės rankinės, kosmetinės, kuprinės ir sportiniai krepšiai, kurių išo
rinis paviršius iš lakštinių plastikų

9,7

0

4202 92 15

Muzikos instrumentų futliarai, kurių išorinis paviršius iš lakštinių plastikų

6,7

0

4202 92 19

Izoliuoti krepšiai, skirti maistui arba gėrimams, pirkinių krepšiai, žemėla
pių dėklai, įrankinės, papuošalų dėžutės, stalo įrankių dėžutės, žiūronų
futliarai, fotoaparatų ir kino kamerų futliarai, šautuvų įmautės, pistoletų
dėklai ir panašūs daiktai, kurių išorinis paviršius iš lakštinių plastikų (iš
skyrus lagaminus, portfelius, kuprines ir panašius daiktus, krepšius arba
rankines, kelionines rankines, kosmetines, sportinius krepšius, kuprines ir
muzikos instrumentų futliarus)

9,7

0

4202 92 91

Kelioninės rankinės, kosmetinės, kuprinės ir sportiniai krepšiai, kurių išo
rinis paviršius iš tekstilės medžiagų

2,7

0
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4202 92 98

Izoliuoti krepšiai, skirti maistui arba gėrimams, pirkinių krepšiai, žemėla
pių dėklai, įrankinės, papuošalų dėžutės, stalo įrankių dėžutės, žiūronų
futliarai, fotoaparatų ir kino kamerų futliarai, muzikos instrumentų futlia
rai, šautuvų įmautės, pistoletų dėklai ir panašūs daiktai, kurių išorinis pa
viršius iš tekstilės medžiagų (išskyrus skrynias, portfelius, kuprines ir pa
našius daiktus, dirbinius, paprastai nešiojamus kišenėje arba rankinėje, ke
lionines rankines, kosmetines, sportinius krepšius ir kuprines)

2,7

0

4202 99 00

Kelioninės rankinės, pirkinių krepšiai ar įrankinės, papuošalų dėžutės,
stalo įrankių dėžutės ir panašūs daiktai, kurių išorinis paviršius iš vulkani
zuotos fibros arba iš kartono; žiūronų futliarai, fotoaparatų ir kino ka
merų futliarai, muzikos instrumentų futliarai, šautuvų įmautės, pistoletų
dėklai ir panašūs daiktai, kurių išorinis paviršius iš medžiagų (išskyrus iš
dirbtą odą, lakštinius plastikus arba tekstilės medžiagas) (išskyrus skrynias,
portfelius, mokyklines kuprines ir panašius daiktus; rankines; dirbinius,
paprastai nešiojamus kišenėje arba rankinėje)

3,7

0

4203 10 00

Drabužiai iš išdirbtos arba kompozicinės odos (išskyrus drabužių priedus,
avalynės dirbinius, galvos apdangalus ir jų dalis, prekes, klasifikuojamas
95 skirsnyje, pavyzdžiui, antblauzdžius, fechtavimosi kaukes)

4

0

4203 21 00

Pirštinės, specialiai skirtos sportui, iš išdirbtos arba kompozicinės odos

9

0

4203 29 10

Apsauginės pirštinės iš išdirbtos arba kompozicinės odos, skirtos visiems
darbams

9

0

4203 29 91

Vyriškos ir berniukų pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš išdirb
tos arba kompozicinės odos (išskyrus pirštines, specialiai skirtas sportui,
ir apsaugines pirštines, skirtas visiems darbams)

7

0

4203 29 99

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš išdirbtos arba kompozicinės
odos (išskyrus vyriškas ir berniukų pirštines, pirštines, specialiai skirtas
sportui, ir apsaugines pirštines, skirtas visiems darbams)

7

0

4203 30 00

Diržai ir šovinių diržai iš išdirbtos arba kompozicinės odos

5

0

4203 40 00

Drabužių priedai iš išdirbtos arba kompozicinės odos (išskyrus pirštines,
kumštines pirštines ir puspirštines, diržus, šovinių diržus, avalynės dirbi
nius, galvos apdangalus ir jų dalis ir prekes, klasifikuojamas 95 skirsnyje
[pavyzdžiui, antblauzdžius, fechtavimosi kaukes])

5

0

4205 00 11

Konvejerių juostos, pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas
iš išdirbtos arba kompozicinės odos

2

0

4205 00 19

Dirbiniai, turintys techninę paskirtį, iš išdirbtos arba kompozicinės odos
(išskyrus konvejerių juostas, pavarų diržus arba jiems gaminti naudojamą
beltingą)

3

0
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4205 00 90

Dirbiniai iš odos arba kompozicinės odos (išskyrus pakinktus ir balna
krepšius; dėklus ir panašius daiktus; drabužius ir drabužių priedus; dirbi
nius, turinčius techninę paskirtį; vytinius, botagus ir panašius dirbinius,
klasifikuojamus 6602 pozicijoje; baldus; apšvietimo prietaisus; žaislus;
žaidimus; sporto reikmenis; sagas ir jų dalis; rankogalių segtukus, apyran
kes arba kitą dirbtinę bižuteriją; gatavus dirbinius iš tinklo, klasifikuoja
mus 5608 pozicijoje; ir dirbinius iš pynimo medžiagų)

2,5

0

4206 00 00

Dirbiniai iš žarnų, plėvių, pūslių arba sausgyslių (išskyrus šilkaverpių žar
nas, sterilų ketgutą, kitą sterilią chirurginę siuvimo medžiagą ir muzikos
instrumentų stygas)

1,7

0

4301 10 00

Neapdoroti audinių kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis
arba be jų

Neapmuitinama

0

4301 30 00

Neapdoroti ėriukų: Astrachanės, karakulinių, persiškųjų, plačiauodegių ir
panašių veislių ėriukų, taip pat indiškųjų, kiniškųjų, mongoliškųjų arba Ti
beto veislių ėriukų kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis
arba be jų

Neapmuitinama

0

4301 60 00

Neapdoroti lapių kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis
arba be jų

Neapmuitinama

0

4301 80 30

Neapdoroti švilpikų kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojeno
mis arba be jų

Neapmuitinama

0

4301 80 50

Neapdoroti laukinių kačių šeimos gyvūnų kailiai, su galvenomis, uodege
nomis, kojenomis arba be jų

Neapmuitinama

0

4301 80 70

Neapdoroti kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be
jų (išskyrus audinių, ėriukų: Astrachanės, karakulinių, persiškųjų, plačiauo
degių ir panašių veislių ėriukų, taip pat indiškųjų, kiniškųjų, mongoliškųjų
arba Tibeto veislių ėriukų, lapių, švilpikų ir laukinių kačių šeimos gyvūnų)

Neapmuitinama

0

4301 90 00

Galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos kailių dalys arba atraižos, tinkamos
naudoti kailininkystėje

Neapmuitinama

0

4302 11 00

Rauginti arba išdirbti audinių kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis,
kojenomis arba be jų, nesujungti iš dalių

Neapmuitinama

0

4302 19 10

Rauginti arba išdirbti bebrų kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis,
kojenomis arba be jų, nesujungti iš dalių

Neapmuitinama

0

4302 19 20

Rauginti arba išdirbti ondatrų kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis,
kojenomis arba be jų, nesujungti iš dalių

Neapmuitinama

0

4302 19 30

Rauginti arba išdirbti lapių kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis,
kojenomis arba be jų, nesujungti iš dalių

Neapmuitinama

0

4302 19 35

Rauginti arba išdirbti triušių arba kiškių kailiai, sveiki, su galvenomis, uo
degenomis, kojenomis arba be jų, nesujungti iš dalių

Neapmuitinama

0
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4302 19 41

Rauginti arba išdirbti grenlandinio ruonio jauniklių baltukų arba neišsišė
rusių pūsliasnukio ruonio jauniklių kailiai, sveiki, su galvenomis, uodege
nomis, kojenomis arba be jų, nesujungti iš dalių

2,2

0

4302 19 49

Rauginti arba išdirbti ruonių kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis,
kojenomis arba be jų, nesujungti iš dalių (išskyrus grenlandinio ruonio
jauniklių baltukų arba neišsišėrusių pūsliasnukio ruonio jauniklių)

2,2

0

4302 19 50

Rauginti arba išdirbti jūrinių ūdrų arba nutrijų kailiai, sveiki, su galveno
mis, uodegenomis, kojenomis arba be jų, nesujungti iš dalių

2,2

0

4302 19 60

Rauginti arba išdirbti švilpikų kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis,
kojenomis arba be jų, nesujungti iš dalių

2,2

0

4302 19 70

Rauginti arba išdirbti laukinių kačių šeimos gyvūnų kailiai, sveiki, su gal
venomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų, nesujungti iš dalių

2,2

0

4302 19 75

Rauginti arba išdirbti Astrachanės, karakulinių, persiškųjų, plačiauodegių
ar panašių veislių ėriukų, taip pat indiškųjų, kiniškųjų, mongoliškųjų arba
Tibeto veislių ėriukų kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojeno
mis arba be jų, nesujungti iš dalių

Neapmuitinama

0

4302 19 80

Rauginti arba išdirbti avių arba ėriukų kailiai, sveiki, su galvenomis, uode
genomis, kojenomis arba be jų, nesujungti iš dalių (išskyrus Astrachanės,
karakulinių, persiškųjų, plačiauodegių ar panašių veislių ėriukų, taip pat
indiškųjų, kiniškųjų, mongoliškųjų arba Tibeto veislių ėriukų kailius)

2,2

0

4302 19 95

Rauginti arba išdirbti kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojeno
mis arba be jų, nesujungti iš dalių (išskyrus audinių, triušių, kiškių, bebrų,
ondatrų, lapių, ruonių, jūrinių ūdrų, nutrijų, švilpikų, laukinių kačių šei
mos gyvūnų, avių ir ėriukų kailius)

2,2

0

4302 20 00

Galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos raugintų arba išdirbtų kailių dalys
arba atraižos, nesujungtos iš dalių

Neapmuitinama

0

4302 30 10

Rauginti ir išdirbti „dėmėti“ kailiai

2,7

0

4302 30 21

Rauginti arba išdirbti sveiki audinių kailiai, jų dalys arba atraižos, sujung
tos iš dalių, be kitų medžiagų priedų (išskyrus „dėmėtus“ kailius, drabu
žius, drabužių priedus ir kitus kailių dirbinius)

2,2

0

4302 30 25

Rauginti arba išdirbti sveiki triušių arba kiškių kailiai, jų dalys arba atrai
žos, sujungtos iš dalių, be kitų medžiagų priedų (išskyrus „dėmėtus“ kai
lius, drabužius, drabužių priedus ir kitus kailių dirbinius)

2,2

0
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4302 30 31

Rauginti arba išdirbti sveiki Astrachanės, karakulinių, persiškųjų, plačiauo
degių arba panašių veislių ėriukų, taip pat indiškųjų, kiniškųjų, mongoliš
kųjų arba Tibeto veislių ėriukų kailiai, jų dalys arba atraižos, sujungtos iš
dalių, be kitų medžiagų priedų (išskyrus „dėmėtus“ kailius, drabužius, dra
bužių priedus ir kitus kailių dirbinius)

2,2

0

4302 30 41

Rauginti arba išdirbti sveiki ondatrų kailiai, jų dalys arba atraižos, sujung
tos iš dalių, be kitų medžiagų priedų (išskyrus „dėmėtus“ kailius, drabu
žius, drabužių priedus ir kitus kailių dirbinius)

2,2

0

4302 30 45

Rauginti arba išdirbti sveiki lapių kailiai, jų dalys arba atraižos, sujungtos
iš dalių, be kitų medžiagų priedų (išskyrus „dėmėtus“ kailius, drabužius,
drabužių priedus ir kitus kailių dirbinius)

2,2

0

4302 30 51

Rauginti arba išdirbti sveiki grenlandinio ruonio jauniklių baltukų arba
neišsišėrusių pūsliasnukio ruonio jauniklių kailiai, jų dalys arba atraižos,
sujungtos iš dalių, be kitų medžiagų priedų (išskyrus „dėmėtus“ kailius,
drabužius, drabužių priedus ir kitus kailių dirbinius)

2,2

0

4302 30 55

Rauginti arba išdirbti sveiki ruonių kailiai, jų dalys arba atraižos, sujungtos
iš dalių, be kitų medžiagų priedų (išskyrus grenlandinio ruonio jauniklių
baltukų arba neišsišėrusių pūsliasnukio ruonio jauniklių kailius, „dėmėtus“
kailius, drabužius, drabužių priedus ir kitus kailių dirbinius)

2,2

0

4302 30 61

Rauginti arba išdirbti sveiki jūrinių ūdrų arba nutrijų kailiai, jų dalys arba
atraižos, sujungtos iš dalių, be kitų medžiagų priedų (išskyrus „dėmėtus“
kailius, drabužius, drabužių priedus ir kitus kailių dirbinius)

2,2

0

4302 30 71

Rauginti arba išdirbti sveiki laukinių kačių šeimos gyvūnų kailiai, jų dalys
arba atraižos, sujungtos iš dalių, be kitų medžiagų priedų (išskyrus „dėmė
tus“ kailius, drabužius, drabužių priedus ir kitus kailių dirbinius)

2,2

0

4302 30 95

Rauginti arba išdirbti sveiki kailiai, jų dalys arba atraižos, sujungtos iš da
lių, be kitų medžiagų priedų (išskyrus audinių, triušių, kiškių, Astrachanės,
karakulinių, persiškųjų, plačiauodegių arba panašių veislių ėriukų, taip pat
indiškųjų, kiniškųjų, mongoliškųjų arba Tibeto veislių ėriukų, ondatrų, la
pių, ruonių, jūrinių ūdrų, nutrijų, švilpikų, laukinių kačių šeimos gyvūnų
kailius; „dėmėtus“ kailius; drabužius ir kitus kailių dirbinius)

2,2

0
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4303 10 10

Drabužiai ir drabužių priedai iš grenlandinio ruonio jauniklių baltukų
arba neišsišėrusių pūsliasnukio ruonio jauniklių kailiukų (išskyrus piršti
nes iš išdirbtos odos ir kailio, avalynės gaminius, galvos apdangalus ir jų
dalis)

3,7

0

4303 10 90

Drabužiai ir drabužių priedai iš kailių (išskyrus grenlandinio ruonio jau
niklių baltukų arba neišsišėrusių pūsliasnukio ruonio jauniklių kailiukus,
pirštines iš išdirbtos odos ir kailio, avalynės gaminius, galvos apdangalus
ir jų dalis)

3,7

0

4303 90 00

Kailių dirbiniai (išskyrus drabužius, drabužių priedus ir prekes, klasifikuo
jamas 95 skirsnyje, pavyzdžiui, žaislus, žaidimus ir sporto reikmenis)

3,7

0

4304 00 00

Dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai (išskyrus pirštines iš išdirbtos odos ir dirbti
nio kailio, avalynės gaminius, galvos apdangalus ir jų dalis ir prekes, klasi
fikuojamas 95 skirsnyje, pavyzdžiui, žaislus, žaidimus ir sporto reikmenis)

3,2

0

4401 10 00

Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašų
pavidalą

Neapmuitinama

0

4401 21 00

Spygliuočių medienos skiedros arba drožlės (išskyrus daugiausia naudoja
mas dažymui arba rauginimui)

Neapmuitinama

0

4401 22 00

Medienos skiedros arba drožlės (išskyrus daugiausia naudojamas dažymui
arba rauginimui ir spygliuočių medieną)

Neapmuitinama

0

4401 30 10

Medienos pjuvenos, aglomeruotos arba neaglomeruotos, turinčios rąstga
lių, briketų, granulių arba panašų pavidalą

Neapmuitinama

0

4401 30 90

Medienos atliekos ir atraižos, aglomeruotos arba neaglomeruotos, turin
čios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą (išskyrus pjuvenas)

Neapmuitinama

0

4402 10 00

Bambuko anglys, įskaitant kevalų arba riešutų anglis, aglomeruotos arba
neaglomeruotos (išskyrus anglis, kurios naudojamos kaip vaistai, sumaišy
tas su smilkalais, aktyvintas bambuko anglis ir spalvotų kreidelių pavidalo
anglis)

Neapmuitinama

0

4402 90 00

Medžio anglys, įskaitant kevalų arba riešutų anglis, aglomeruotos arba ne
aglomeruotos (išskyrus bambuko anglis, medžio anglis, kurios naudoja
mos kaip vaistai, anglis, sumaišytas su smilkalais, aktyvintas anglis ir spal
votų kreidelių pavidalo anglis)

Neapmuitinama

0

4403 10 00

Padarinė mediena, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservan
tais (išskyrus grubiai paruoštą medieną, skirtą lazdoms, skėčiams, įrankių
rankenoms ir panašiems gaminiams; medieną, turinčią geležinkelio bėgių
pabėgių pavidalą; medieną, supjaustytą į lentas, sijas ar kt.)

Neapmuitinama

0

4403 20 11

Paprastosios (Picea abies Karst. rūšies) eglės arba europinio kėnio (balteglės)
(Abies alba Mill.) pjautinieji rąstai, nuo kurių nuskusta arba nenuskusta
žievė ir brazdas, kurie grubiai aptašyti suformuojant kvadrato skerspjūvį
arba neaptašyti

Neapmuitinama

0
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4403 20 19

Paprastosios (Picea abies Karst. rūšies) eglės arba europinio kėnio (balteglės)
(Abies alba Mill.) padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta
žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį
arba neaptašyta (išskyrus pjautinuosius rąstus; grubiai paruoštą medieną,
skirtą lazdoms, skėčiams, įrankių rankenoms ir panašiems gaminiams;
medieną, turinčią geležinkelio bėgių pabėgių pavidalą; medieną, supjaus
tytą į lentas, sijas ar kt.; medieną, apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba
kitais konservantais)

Neapmuitinama

0

4403 20 31

Paprastosios (Pinus sylvestris L. rūšies) pušies pjautinieji rąstai, nuo kurių
nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kurie grubiai aptašyti sufor
muojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyti

Neapmuitinama

0

4403 20 39

Paprastosios (Pinus sylvestris L. rūšies) pušies padarinė mediena, nuo kurios
nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta sufor
muojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta (išskyrus pjautinuosius rąs
tus; grubiai paruoštą medieną, skirtą lazdoms, skėčiams, įrankių ranke
noms ir panašiems gaminiams; medieną, turinčią geležinkelio bėgių pabė
gių pavidalą; medieną, supjaustytą į lentas, sijas ar kt.; medieną, apdorotą
dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais)

Neapmuitinama

0

4403 20 91

Spygliuočių medienos pjautinieji rąstai, nuo kurių nuskusta arba nenus
kusta žievė ir brazdas, kurie grubiai aptašyti suformuojant kvadrato
skerspjūvį arba neaptašyti (išskyrus paprastosios (Picea abies Karst. rūšies)
eglės, europinio kėnio (balteglės) (Abies alba Mill.) ir paprastosios (Pinus
sylvestris L. rūšies) pušies medieną)

Neapmuitinama

0

4403 20 99

Padarinė spygliuočių mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė
ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba
neaptašyta (išskyrus pjautinuosius rąstus; grubiai paruoštą medieną, skirtą
lazdoms, skėčiams, įrankių rankenoms ir panašiems gaminiams; medieną,
turinčią geležinkelio bėgių pabėgių pavidalą; medieną, supjaustytą į lentas,
sijas ar kt.; medieną, apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konser
vantais; ir paprastosios (Picea abies Karst. rūšies) eglės, europinio kėnio
(balteglės) (Abies alba Mill.) ir paprastosios (Pinus sylvestris L. rūšies) pušies
medieną)

Neapmuitinama

0

4403 41 00

Padarinė tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos ir šorėjos bakau me
diena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai
aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta (išskyrus gru
biai paruoštą medieną, skirtą lazdoms, skėčiams, įrankių rankenoms ir pa
našiems gaminiams; medieną, supjaustytą į lentas, sijas ar kt.; medieną,
apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais)

Neapmuitinama

0

4403 49 10

Padarinė sapelli, Afrikinės kajos ir iroko mediena, nuo kurios nuskusta
arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant
kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta (išskyrus grubiai paruoštą medieną,
skirtą lazdoms, skėčiams, įrankių rankenoms ir panašiems gaminiams;
medieną, supjaustytą į lentas, sijas ar kt.; medieną, apdorotą dažais, beicu,
kreozotu arba kitais konservantais)

Neapmuitinama

0

4403 49 20

Padarinė okoumé mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir
brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba ne
aptašyta (išskyrus grubiai paruoštą medieną, skirtą lazdoms, skėčiams,
įrankių rankenoms ir panašiems gaminiams; medieną, supjaustytą į lentas,
sijas ar kt.; medieną, apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konser
vantais)

Neapmuitinama

0

4403 49 40

Padarinė sipo mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir braz
das, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neapta
šyta (išskyrus grubiai paruoštą medieną, skirtą lazdoms, skėčiams, įrankių
rankenoms ir panašiems gaminiams; medieną, supjaustytą į lentas, sijas ar
kt.; medieną, apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais)

Neapmuitinama

0
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4403 49 95

Padarinė abura, afrormosia, ako, alano, andiroba, aningré, avodiré, azobé, ba
lau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, fra
miré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilombos, imbuia, ipé, iroko, jaboty, je
lutongo, jequitiba, jongkongo, kamparmedžio, kempo, keruingo, kosipo, ko
tibé, koto, limbos, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, man
sonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nya
toh, kietojo triplochifono, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, pa
lissandre de Guatemala, palissandre de Rio, palissandre de Para, palissandre de
Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramino, saqui-saqui,
sepetir, sucupira, suren, tauari, tiko arba didžiojo tekfono, angolinės entand
rofragmos, tola, virola, baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios seraya ir
geltonosios šorėjos mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė
ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba
neaptašyta (išskyrus grubiai paruoštą medieną, skirtą lazdoms, skėčiams,
įrankių rankenoms ir panašiems gaminiams; medieną, supjaustytą į lentas,
sijas ar kt.; medieną, apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konser
vantais)

Neapmuitinama

0

4403 91 10

Ąžuolo (Quercus spp.) pjautinieji rąstai, nuo kurių nuskusta arba nenus
kusta žievė ir brazdas, kurie grubiai aptašyti suformuojant kvadrato
skerspjūvį arba neaptašyti

Neapmuitinama

0

4403 91 90

Padarinė ąžuolo (Quercus spp.) mediena, nuo kurios nuskusta arba nenus
kusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato
skerspjūvį arba neaptašyta (išskyrus pjautinuosius rąstus; grubiai paruoštą
medieną, skirtą lazdoms, skėčiams, įrankių rankenoms ir panašiems gami
niams; medieną, turinčią geležinkelio bėgių pabėgių pavidalą; medieną, su
pjaustytą į lentas, sijas ar kt.; medieną, apdorotą dažais, beicu, kreozotu
arba kitais konservantais)

Neapmuitinama

0

4403 92 10

Buko (Fagus spp.) pjautinieji rąstai, nuo kurių nuskusta arba nenuskusta
žievė ir brazdas, kurie grubiai aptašyti suformuojant kvadrato skerspjūvį
arba neaptašyti

Neapmuitinama

0

4403 92 90

Padarinė buko (Fagus spp.) mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta
žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį
arba neaptašyta (išskyrus pjautinuosius rąstus; grubiai paruoštą medieną,
skirtą lazdoms, skėčiams, įrankių rankenoms ir panašiems gaminiams;
medieną, turinčią geležinkelio bėgių pabėgių pavidalą; medieną, supjaus
tytą į lentas, sijas ar kt.; medieną, apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba
kitais konservantais)

Neapmuitinama

0

4403 99 10

Padarinė tuopos mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir
brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba ne
aptašyta (išskyrus grubiai paruoštą medieną, skirtą lazdoms, skėčiams,
įrankių rankenoms ir panašiems gaminiams; medieną, supjaustytą į lentas,
sijas ar kt.; medieną, apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konser
vantais)

Neapmuitinama

0

4403 99 30

Padarinė eukalipto mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir
brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba ne
aptašyta (išskyrus grubiai paruoštą medieną, skirtą lazdoms, skėčiams,
įrankių rankenoms ir panašiems gaminiams; medieną, supjaustytą į lentas,
sijas ar kt.; medieną, apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konser
vantais)

Neapmuitinama

0

4403 99 51

Beržo pjautinieji rąstai, nuo kurių nuskusta arba nenuskusta žievė ir braz
das, kurie grubiai aptašyti suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neapta
šyti

Neapmuitinama

0

4403 99 59

Padarinė beržo mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir
brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba ne
aptašyta (išskyrus pjautinuosius rąstus; grubiai paruoštą medieną, skirtą
lazdoms, skėčiams, įrankių rankenoms ir panašiems gaminiams; medieną,
supjaustytą į lentas, sijas ar kt.; medieną, apdorotą dažais, beicu, kreozotu
arba kitais konservantais)

Neapmuitinama

0
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4403 99 95

Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas,
kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta
(išskyrus grubiai paruoštą medieną, skirtą lazdoms, skėčiams, įrankių ran
kenoms ir panašiems gaminiams; medieną, supjaustytą į lentas, sijas ar
kt.; medieną, apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais,
atogrąžų medžių medieną, nurodytą šio skirsnio 1 subpozicijų pastaboje,
spygliuočių medieną, ąžuolo, buko, tuopos, eukalipto ir beržo medieną)

Neapmuitinama

0

4404 10 00

Lankinė mediena; perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpe
liai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti; medinės lazdos,
grubiai aptašytos, bet nenutekintos, lenktos arba kitais būdais apdorotos,
tinkamos naudoti lazdų, skėčių, įrankių rankenoms arba panašiems gami
niams gaminti; plonų juostelių pavidalo ir panaši mediena, spygliuočių (iš
skyrus išilgai perpjautą lankinę medieną su raižytais arba įrantytais galais;
šepečių aptaisus ir kurpalius)

Neapmuitinama

0

4404 20 00

Lankinė mediena; perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpe
liai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti; medinės lazdos,
grubiai aptašytos, bet nenutekintos, lenktos arba kitais būdais apdorotos,
tinkamos naudoti lazdų, skėčių, įrankių rankenoms ir panašiems gami
niams gaminti; plonų juostelių pavidalo ir panaši mediena (išskyrus išilgai
perpjautą lankinę medieną su raižytais arba įrantytais galais; šepečių aptai
sus, kurpalius; spygliuočių medieną)

Neapmuitinama

0

4405 00 00

Medienos vata; medienos miltai (kurių ne daugiau kaip 8 % masės neišsisi
joja pro 0,63 mm dydžio akučių sietą)

Neapmuitinama

0

4406 10 00

Neįmirkyti mediniai geležinkelio ar tramvajaus pabėgiai

Neapmuitinama

0

4406 90 00

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai

Neapmuitinama

0

4407 10 15

Spygliuočių mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be
žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, šlifuota arba sujungta galais, ob
liuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota

Neapmuitinama

0

4407 10 31

Paprastosios (Picea abies Karst. rūšies) eglės arba europinio kėnio (balteglės)
(Abies alba Mill.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba
be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota (išskyrus sujungtą
galais)

Neapmuitinama

0

4407 10 33

Paprastoji (Pinus sylvestris L. rūšies) pušis, išilgai perpjauta arba perskelta,
nudrožta arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota (išsky
rus sujungtą galais)

Neapmuitinama

0

4407 10 38

Spygliuočių mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be
žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota (išskyrus sujungtą ga
lais, paprastosios (Picea abies Karst. rūšies) eglės, europinio kėnio (balteglės)
(Abies alba Mill.) ir paprastosios (Pinus sylvestris L. rūšies) pušies medieną)

Neapmuitinama

0

4407 10 91

Paprastosios (Picea abies Karst. rūšies) eglės arba europinio kėnio (balteglės)
(Abies alba Mill.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba
be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą, šlifuotą
arba sujungtą galais; lentutes, skirtas pieštukams gaminti; medieną, kurios
ilgis yra ne didesnis kaip 125 mm, o storis mažesnis kaip 12,5 mm)

Neapmuitinama

0
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4407 10 93

Paprastoji (Pinus sylvestris L. rūšies) pušis, išilgai perpjauta arba perskelta,
nudrožta arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus ob
liuotą, šlifuotą arba sujungtą galais; lentutes, skirtas pieštukams su šerdelė
mis, pieštukams žymekliams, spalvotiems pieštukams, pieštukams rašymui
ant grifelinių lentelių ir kitiems pieštukams su medienos apvalkalu ga
minti; medieną, kurios ilgis yra ne didesnis kaip 125 mm, o storis mažes
nis kaip 12,5 mm)

Neapmuitinama

0

4407 10 98

Spygliuočių mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be
žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, (išskyrus obliuotą arba šlifuotą ir
paprastosios (Picea abies Karst. rūšies) eglės, europinio kėnio (balteglės)
(Abies alba Mill.) ir paprastosios (Pinus sylvestris L. rūšies) pušies medieną)

Neapmuitinama

0

4407 21 10

Mahogany (Swietenia spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nu
drožta arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, šlifuota arba su
jungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota

2,5

0

4407 21 91

Mahogany (Swietenia spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nu
drožta arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota (išskyrus
sujungtą galais)

2

0

4407 21 99

Mahogany (Swietenia spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nu
drožta arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą,
šlifuotą arba sujungtą galais)

Neapmuitinama

0

4407 22 10

Virola, imbuia ir balsa mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta
arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, šlifuota arba sujungta ga
lais, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota

2,5

0

4407 22 91

Virola, imbuia ir balsa mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta
arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota (išskyrus su
jungtą galais)

2

0

4407 22 99

Virola, imbuia ir balsa mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta
arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota (išskyrus ob
liuotą, šlifuotą arba sujungtą galais)

Neapmuitinama

0

4407 25 10

Tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos ir šorėjos bakau mediena, išilgai
perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, kurios storis didesnis
kaip 6 mm, sujungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešli
fuota

2,5

0

4407 25 30

Tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos ir šorėjos bakau mediena, išilgai
perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, kurios storis didesnis
kaip 6 mm, obliuota (išskyrus sujungtą galais)

2

0

4407 25 50

Tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos ir šorėjos bakau mediena, išilgai
perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, kurios storis didesnis
kaip 6 mm, šlifuota (išskyrus sujungtą galais)

2,5

0
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4407 25 90

Tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos ir šorėjos bakau mediena, išilgai
perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, kurios storis didesnis
kaip 6 mm (išskyrus obliuotą, šlifuotą arba sujungtą galais)

Neapmuitinama

0

4407 26 10

Baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios seraya, geltonosios šorėjos ir
alano mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis didesnis kaip 6 mm, sujungta galais, obliuota arba neob
liuota, šlifuota arba nešlifuota

2,5

0

4407 26 30

Baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios seraya, geltonosios šorėjos ir
alano mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota (išskyrus sujungtą galais)

2

0

4407 26 50

Baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios seraya, geltonosios šorėjos ir
alano mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis didesnis kaip 6 mm, šlifuota (išskyrus sujungtą galais)

2,5

0

4407 26 90

Baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios seraya, geltonosios šorėjos ir
alano mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota (išskyrus obliuotą, šlifuotą arba
sujungtą galais)

Neapmuitinama

0

4407 27 10

Sapelli mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis didesnis kaip 6 mm, šlifuota arba sujungta galais, obliuota
arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota

2,5

0

4407 27 91

Sapelli mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota (išskyrus sujungtą galais)

2

0

4407 27 99

Sapelli mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą, šlifuotą arba sujungtą
galais)

Neapmuitinama

0

4407 28 10

Iroko mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis didesnis kaip 6 mm, šlifuota arba sujungta galais, obliuota
arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota

2,5

0

4407 28 91

Iroko mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota (išskyrus sujungtą galais)

2

0

4407 28 99

Iroko mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą, šlifuotą arba sujungtą
galais)

Neapmuitinama

0
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4407 29 15

Keruingo, ramino, kamparmedžio, tiko arba didžiojo tekfono, jongkongo,
merbau, jelutongo, kempo, okoumé, kietojo triplochifono, sipo, afrikinės ka
jos, makoré, angolinės entandrofragmos, mansonia, ilombos, dibétou, lim
bos, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para, palissandre de Rose, abura,
afrormosia, ako, alano, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé,
cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé,
jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (išskyrus
Swietenia spp.), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa,
moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palis
sandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saquisaqui, sepetir, sucupira, suren, tauari ir tola mediena, išilgai perpjauta arba
perskelta, nudrožta arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, su
jungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota

2,5

0

4407 29 20

Palissandre de Rio, palissandre de Para ir palissandre de Rose mediena, išilgai
perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota, kurios storis
didesnis kaip 6 mm (išskyrus sujungtą galais)

2

0

4407 29 25

Keruingo, ramino, kamparmedžio, tiko arba didžiojo tekfono, jongkongo,
merbau, jelutongo, kempo, okoumé, kietojo triplochifono, sipo, afrikinės ka
jos, makoré, angolinės entandrofragmos, mansonia, ilombos, dibétou, limbos
ir azobé mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota (išskyrus sujungtą galais)

2

0

4407 29 45

Keruingo, ramino, kamparmedžio, tiko arba didžiojo tekfono, jongkongo,
merbau, jelutongo, kempo, okoumé, kietojo triplochifono, sipo, afrikinės ka
jos, makoré, angolinės entandrofragmos, mansonia, ilombos, dibétou, lim
bos, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para ir palissandre de Rose me
diena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, kurios sto
ris didesnis kaip 6 mm, šlifuota (išskyrus sujungtą galais)

2,5

0

4407 29 61

Azobé mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą, šlifuotą arba sujungtą
galais)

Neapmuitinama

0

4407 29 68

Keruingo, ramino, kamparmedžio, tiko arba didžiojo tekfono, jongkongo,
merbau, jelutongo, kempo, okoumé, kietojo triplochifono, sipo, afrikinės ka
jos, makoré, angolinės entandrofragmos, mansonia, ilombos, dibétou, lim
bos, palissandre de Rio, palissandre de Para ir palissandre de Rose mediena, išil
gai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, kurios storis dides
nis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą, šlifuotą arba sujungtą galais)

Neapmuitinama

0

4407 29 83

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé
foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang,
ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (išsky
rus Swietenia spp.), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa,
moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palis
sandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saquisaqui, sepetir, sucupira, suren, tauari ir tola mediena, išilgai perpjauta arba
perskelta, nudrožta arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, ob
liuota (išskyrus sujungtą galais)

2

0
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4407 29 85

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé
foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang,
ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (išsky
rus Swietenia spp.), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa,
moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palis
sandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saquisaqui, sepetir, sucupira, suren, tauari ir tola mediena, išilgai perpjauta arba
perskelta, nudrožta arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, šli
fuota (išskyrus sujungtą galais)

2,5

0

4407 29 95

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé
foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang,
ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (išsky
rus Swietenia spp.), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa,
moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palis
sandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saquisaqui, sepetir, sucupira, suren, tauari ir tola mediena, išilgai perpjauta arba
perskelta, nudrožta arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm (iš
skyrus sujungtą galais, obliuotą arba šlifuotą)

Neapmuitinama

0

4407 91 15

Ąžuolo (Quercus spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta
arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, šlifuota arba sujungta ga
lais, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota

Neapmuitinama

0

4407 91 31

Ąžuolo (Quercus spp.) plokštės, lentjuostės ir parketlentės, skirtos parketo
arba plokščių grindims, tarpusavyje nesujungtos, kurių storis didesnis
kaip 6 mm, obliuotos (išskyrus faneruotąsias arba klijuotines)

Neapmuitinama

0

4407 91 39

Ąžuolo (Quercus spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta
arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota (išskyrus su
jungtą galais, plokštes, lentjuostes ir parketlentes, skirtas parketo arba
plokščių grindims)

Neapmuitinama

0

4407 91 90

Ąžuolo (Quercus spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta
arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą, šli
fuotą arba sujungtą galais)

Neapmuitinama

0

4407 92 00

Buko (Fagus spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba
be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba
nesujungta galais, kurios storis didesnis kaip 6 mm

Neapmuitinama

0

4407 93 10

Klevo (Acer spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba
be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota arba sujungta galais,
obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota

Neapmuitinama

0

4407 93 91

Klevo (Acer spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba
be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, šlifuota (išskyrus sujungtą ga
lais)

2,5

0
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4407 93 99

Klevo (Acer spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba
be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą, šlifuotą
arba sujungtą galais)

Neapmuitinama

0

4407 94 10

Vyšnios (Prunus spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta
arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota arba sujungta
galais, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota

Neapmuitinama

0

4407 94 91

Vyšnios (Prunus spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta
arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, šlifuota (išskyrus su
jungtą galais)

2,5

0

4407 94 99

Vyšnios (Prunus spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta
arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą, šli
fuotą arba sujungtą galais)

Neapmuitinama

0

4407 95 10

Uosio (Fraxinus spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta
arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, obliuota arba sujungta
galais, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota

Neapmuitinama

0

4407 95 91

Uosio (Fraxinus spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta
arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm, šlifuota (išskyrus su
jungtą galais)

2,5

0

4407 95 99

Uosio (Fraxinus spp.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta
arba be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą, šli
fuotą arba sujungtą galais)

Neapmuitinama

0

4407 99 20

Mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, sujungta
galais, kurios storis didesnis kaip 6 mm, sujungta galais, obliuota arba ne
obliuota, šlifuota arba nešlifuota (išskyrus atogrąžų medžių medieną, nu
rodytą šio skirsnio 1 subpozicijų pastaboje, spygliuočių medieną, ąžuolo
(Quercus spp.), buko (Fagus spp.), klevo (Acer spp.), vyšnios (Prunus spp.) ir
uosio (Fraxinus spp.) medieną)

Neapmuitinama

0

4407 99 25

Mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, ob
liuota, kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus sujungtą galais; atogrąžų
medžių medieną, nurodytą šio skirsnio 1 subpozicijų pastaboje, spygliuo
čių medieną, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.), klevo (Acer spp.),
vyšnios (Prunus spp.) ir uosio (Fraxinus spp.) medieną)

Neapmuitinama

0

4407 99 40

Mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, šlifuota,
kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus sujungtą galais; atogrąžų me
džių medieną, nurodytą šio skirsnio 1 subpozicijų pastaboje, spygliuočių
medieną, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.), klevo (Acer spp.), vyš
nios (Prunus spp.) ir uosio (Fraxinus spp.) medieną)

2,5

0
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4407 99 91

Tuopos mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą, šlifuotą arba sujungtą
galais)

Neapmuitinama

0

4407 99 96

Atogrąžų medžių mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba
be žievės, kurios storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą, šlifuotą
arba sujungtą galais ir atogrąžų medžių medieną, nurodytą šio skirsnio 1
subpozicijų pastaboje)

Neapmuitinama

0

4407 99 98

Mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, kurios
storis didesnis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą, šlifuotą arba sujungtą galais
ir atogrąžų medžių medieną, spygliuočių medieną, ąžuolo (Quercus spp.),
buko (Fagus spp.), klevo (Acer spp.), vyšnios (Prunus spp.), uosio (Fraxinus
spp.) ir tuopos medieną)

Neapmuitinama

0

4408 10 15

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti spygliuočių klijuotinei fanerai arba panašiai spygliuočių
sluoksniuotajai medienai gaminti, taip pat kita spygliuočių mediena, išilgai
perpjauta, nudrožta arba be žievės, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm,
obliuota, šlifuota arba sujungta galais

3

0

4408 10 91

Mažos lentutės, skirtos pieštukams gaminti, iš spygliuočių medienos, kurių
storis ne didesnis kaip 6 mm

Neapmuitinama

0

4408 10 93

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti spygliuočių klijuotinei fanerai arba panašiai spygliuočių
sluoksniuotajai medienai gaminti, taip pat kita spygliuočių mediena, išilgai
perpjauta, nudrožta arba be žievės, kurios storis ne didesnis kaip 1 mm
(išskyrus šlifuotą)

4

0

4408 10 99

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti spygliuočių klijuotinei fanerai arba panašiai spygliuočių
sluoksniuotajai medienai gaminti, taip pat kita spygliuočių mediena, išilgai
perpjauta, nudrožta arba be žievės, suklijuota arba nesuklijuota, kurios
storis didesnis kaip 1 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm (išskyrus obliuotą,
šlifuotą arba sujungtą galais ir mažas lentutes, skirtas pieštukams gaminti)

4

0

4408 31 11

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, sujungta galais, obliuota arba neob
liuota, šlifuota arba nešlifuota, iš tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos
ir šorėjos bakau medienos

4,9

0
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4408 31 21

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, obliuota, iš tamsraudonės šorėjos,
rausvosios šorėjos ir šorėjos bakau medienos (išskyrus sujungtą galais)

4

0

4408 31 25

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, šlifuota, iš tamsraudonės šorėjos,
rausvosios šorėjos ir šorėjos bakau medienos (išskyrus sujungtą galais)

4,9

0

4408 31 30

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, suklijuota arba nesuklijuota, iš tams
raudonės šorėjos, rausvosios šorėjos ir šorėjos bakau medienos (išskyrus
obliuotą, šlifuotą arba sujungtą galais)

6

0

4408 39 15

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, šlifuota arba sujungta galais, obliuota
arba neobliuota, iš baltojo lauano, sipo, limbos, okoumé, kietojo triplochi
fono, afrikinės kajos, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de
Rio, palissandre de Para ir palissandre de Rose medienos

4,9

0

4408 39 21

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, obliuota, iš baltojo lauano, sipo, lim
bos, okoumé, kietojo triplochifono, afrikinės kajos, sapelli, virola, mahogany
(Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para ir palissandre de Rose
medienos (išskyrus sujungtą galais)

4

0

4408 39 31

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
suklijuota arba nesuklijuota, kurios storis ne didesnis kaip 1 mm, iš bal
tojo lauano, sipo, limbos, okoumé, kietojo triplochifono, afrikinės kajos, sa
pelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para
ir palissandre de Rose medienos (išskyrus obliuotą, šlifuotą arba sujungtą
galais)

6

0
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4408 39 35

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
suklijuota arba nesuklijuota, kurios storis didesnis kaip 1 mm, bet ne di
desnis kaip 6 mm, iš baltojo lauano, sipo, limbos, okoumé, kietojo triplo
chifono, afrikinės kajos, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre
de Rio, palissandre de Para ir palissandre de Rose medienos (išskyrus obliuotą,
šlifuotą arba sujungtą galais)

6

0

4408 39 55

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, obliuota, šlifuota arba sujungta ga
lais, iš abura, afrormosia, ako, alano, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau,
balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré,
freijo, fromager, fuma, geronggang, ilombos, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelu
tongo, jequitiba, jongkongo, kamparmedžio, kempo, keruingo, kosipo, ko
tibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (išskyrus Swietenia spp.), makoré,
mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau, merpauh, mersawa,
moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palis
sandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ra
mino, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, tiko arba didžiojo tekfono,
angolinės entandrofragmos, tola, baltosios šorėjos, baltosios seraya ir gelto
nosios šorėjos medienos

3

0

4408 39 70

Mažos lentutės, skirtos pieštukams gaminti, kurių storis ne didesnis kaip
6 mm, iš abura, afrormosia, ako, alano, andiroba, aningré, avodiré, azobé, ba
lau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, fra
miré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilombos, imbuia, ipé, iroko, jaboty, je
lutongo, jequitiba, jongkongo, kamparmedžio, kempo, keruingo, kosipo, ko
tibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (išskyrus Swietenia spp.), makoré,
mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau, merpauh, mersawa,
moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palis
sandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ra
mino, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, tiko arba didžiojo tekfono,
angolinės entandrofragmos, tola, baltosios šorėjos, baltosios seraya ir gelto
nosios šorėjos medienos

Neapmuitinama

0

4408 39 85

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
suklijuota arba nesuklijuota, kurios storis ne didesnis kaip 1 mm, iš abura,
afrormosia, ako, alano, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé
clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager,
fuma, geronggang, ilombos, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutongo, jequitiba,
jongkongo, kamparmedžio, kempo, keruingo, kosipo, kotibé, koto, louro,
maçaranduba, mahogany (išskyrus Swietenia spp.), makoré, mandioqueira,
mansonia, merawan, mengkulang, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon,
nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guate
mala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramino, saqui-saqui,
sepetir, sucupira, suren, tauari, tiko arba didžiojo tekfono, angolinės entand
rofragmos, tola, baltosios šorėjos, baltosios seraya ir geltonosios šorėjos
medienos (išskyrus obliuotą, šlifuotą arba sujungtą galais)

4

0
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4408 39 95

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
suklijuota arba nesuklijuota, kurios storis didesnis kaip 1 mm, bet ne di
desnis kaip 6 m, iš abura, afrormosia, ako, alano, andiroba, aningré, avodiré,
azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, dous
sié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilombos, imbuia, ipé, iroko, ja
boty, jelutongo, jequitiba, jongkongo, kamparmedžio, kempo, keruingo, ko
sipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (išskyrus Swietenia spp.), ma
koré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau, merpauh, mer
sawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao,
palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ra
mino, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, tiko arba didžiojo tekfono,
angolinės entandrofragmos, tola, baltosios šorėjos, baltosios seraya ir gelto
nosios šorėjos medienos (išskyrus obliuotą, šlifuotą arba sujungtą galais)

4

0

4408 90 15

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, obliuota, šlifuota arba sujungta galais
(išskyrus atogrąžų medžių medieną, nurodytą šio skirsnio 1 subpozicijų
pastaboje, ir spygliuočių medieną)

3

0

4408 90 35

Mažos lentutės, skirtos pieštukams gaminti, iš medienos, kurių storis ne
didesnis kaip 6 mm (išskyrus atogrąžų medžių medieną, nurodytą šio
skirsnio 1 subpozicijų pastaboje, ir spygliuočių medieną)

Neapmuitinama

0

4408 90 85

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
suklijuota arba nesuklijuota, kurios storis ne didesnis kaip 1 mm (išskyrus
obliuotą, šlifuotą arba sujungtą galais, atogrąžų medžių medieną, nurodytą
šio skirsnio 1 subpozicijų pastaboje, ir spygliuočių medieną)

4

0

4408 90 95

Vienasluoksnės faneros lakštai, įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją
medieną, skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai
gaminti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
suklijuota arba nesuklijuota, kurios storis didesnis kaip 1 mm (išskyrus
obliuotą, šlifuotą arba sujungtą galais, atogrąžų medžių medieną, nurodytą
šio skirsnio 1 subpozicijų pastaboje, ir spygliuočių medieną)

4

0

4409 10 11

Paveikslų, fotografijų, veidrodžių arba panašių daiktų rėmų bagetai iš spy
gliuočių medienos

Neapmuitinama

0
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4409 10 18

Spygliuočių mediena, įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir
lentjuostes, skirtas parketo grindims, ištisai profiliuota (su spraudžiais, iš
drožomis, įlaidais, nuožulnomis, V formos sąlaidomis, užkarpomis, išp
jauta pagal šabloną, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai kurios
nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba
nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais (išskyrus paveikslų, fotografijų,
veidrodžių arba panašių daiktų rėmų bagetus)

Neapmuitinama

0

4409 21 00

Bambuko mediena, įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lent
juostes, skirtas parketo grindims, ištisai profiliuota (su spraudžiais, išdro
žomis, įlaidais, nuožulnomis, V formos sąlaidomis, užkarpomis, išpjauta
pagal šabloną, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors
briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba ne
šlifuota, sujungta arba nesujungta galais

Neapmuitinama

0

4409 29 10

Paveikslų, fotografijų, veidrodžių arba panašių daiktų rėmų bagetai iš me
dienos (išskyrus spygliuočių ir bambuko medieną)

Neapmuitinama

0

4409 29 91

Plokštės, parketlentės ir lentjuostės, skirtos parketo grindims, tarpusavyje
nesujungtos, ištisai profiliuotos (su spraudžiais, išdrožomis, įlaidais, nuo
žulnomis, V formos sąlaidomis, užkarpomis, išpjautos pagal šabloną, su
apvalintos arba panašiai profiliuotos) išilgai kurios nors briaunos, galo
arba paviršiaus, obliuotos arba neobliuotos, šlifuotos arba nešlifuotos, su
jungtos arba nesujungtos galais, iš medienos (išskyrus spygliuočių ir bam
buko medieną)

Neapmuitinama

0

4409 29 99

Mediena, ištisai profiliuota (su spraudžiais, išdrožomis, įlaidais, nuožulno
mis, V formos sąlaidomis, užkarpomis, išpjauta pagal šabloną, suapvalinta
arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus,
obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesu
jungta galais (išskyrus spygliuočių ir bambuko medieną, paveikslų, foto
grafijų, veidrodžių arba panašių daiktų rėmų bagetus ir plokštes, parket
lentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims)

Neapmuitinama

0

4410 11 10

Medienos drožlių plokštės iš medienos, aglomeruotos arba neaglomeruo
tos dervomis arba kitais organiniais rišikliais, neapdorotos arba nušlifavus
toliau neapdorotos (išskyrus orientuotąsias skiedrelių plokštes ir plostekių
plokštes (waferboard), medienos plaušo plokštes ir tuščiavidures (porėtąsias)
kombinuotas plokštes)

7

0

4410 11 30

Medienos drožlių plokštės iš medienos, aglomeruotos arba neaglomeruo
tos dervomis arba kitais organiniais rišikliais, padengtos popieriumi, įmir
kytu melamino derva (išskyrus orientuotąsias skiedrelių plokštes ir ploste
kių plokštes (waferboard), medienos plaušo plokštes ir tuščiavidures (porė
tąsias) kombinuotas plokštes)

7

0

4410 11 50

Medienos drožlių plokštės iš medienos, aglomeruotos arba neaglomeruo
tos dervomis arba kitais organiniais rišikliais, padengtos dekoratyviniais la
minatais iš plastikų (išskyrus orientuotąsias skiedrelių plokštes ir plostekių
plokštes (waferboard), medienos plaušo plokštes ir tuščiavidures (porėtąsias)
kombinuotas plokštes)

7

0
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4410 11 90

Medienos drožlių plokštės iš medienos, aglomeruotos arba neaglomeruo
tos dervomis arba kitais organiniais rišikliais (išskyrus neapdorotas arba
nušlifavus toliau neapdorotas, padengtas popieriumi, įmirkytu melamino
derva, arba dekoratyviniais laminatais iš plastikų, orientuotąsias skiedrelių
plokštes ir plostekių plokštes (waferboard), medienos plaušo plokštes ir tuš
čiavidures (porėtąsias) kombinuotas plokštes)

7

0

4410 12 10

Orientuotų skiedrelių plokštės (OSB) iš medienos, neapdorotos arba nušli
favus toliau neapdorotos

7

0

4410 12 90

Orientuotų skiedrelių plokštės (OSB) iš medienos (išskyrus neapdorotas
arba nušlifavus toliau neapdorotas)

7

0

4410 19 00

Plostekių plokštės (waferboard) ir panašios plokštės iš medienos, aglome
ruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organiniais rišikliais (iš
skyrus neapdorotas arba nušlifavus toliau neapdorotas, orientuotąsias
skiedrelių plokštes, medienos plaušo plokštes ir tuščiavidures (porėtąsias)
kombinuotas plokštes)

7

0

4410 90 00

Plokštės iš išspaudų, bambuko, javų šiaudų drožlių arba iš kitų į medieną
panašių medžiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba ki
tais organiniais rišikliais (išskyrus plokštes iš medienos, medienos plaušo
plokštes, akytosios medienos plokštes, faneruotąsias plokštes ir plokštes iš
panašių į medieną medžiagų, surištų cementu, gipsu arba kitais minerali
niais rišikliais)

7

0

4411 12 10

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF) iš medienos, kurių sto
ris ne didesnis kaip 5 mm, mechaniškai neapdorotos arba be paviršinės
dangos

7

0

4411 12 90

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF) iš medienos, kurių sto
ris ne didesnis kaip 5 mm, mechaniškai apdorotos arba su paviršine
danga

7

0

4411 13 10

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF) iš medienos, kurių sto
ris didesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 9 mm, mechaniškai neapdo
rotos arba be paviršinės dangos

7

0

4411 13 90

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF) iš medienos, kurių sto
ris didesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 9 mm, mechaniškai apdoro
tos arba su paviršine danga

7

0

4411 14 10

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF) iš medienos, kurių sto
ris didesnis kaip 9 mm, mechaniškai neapdorotos arba be paviršinės dan
gos

7

0

4411 14 90

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF) iš medienos, kurių sto
ris didesnis kaip 9 mm, mechaniškai apdorotos arba su paviršine danga

7

0
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4411 92 10

Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną me
džiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organi
niais rišikliais, kurių tankis didesnis kaip 0,8 g/cm3, mechaniškai neapdo
rotos arba be paviršinės dangos (išskyrus vidutinio tankio medienos
plaušų plokštes (MDF); medienos drožlių plokštes, sujungtas arba nesu
jungtas su vienu arba keliais medienos plaušo plokščių lakštais; sluoks
niuotą medieną su klijuotinės faneros sluoksniu; kompozicines plokštes su
išoriniais sluoksniais iš medienos plaušo plokščių; kartoną; plokštes, ku
rios yra baldų sudėtinės dalys)

7

0

4411 92 90

Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną me
džiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organi
niais rišikliais, kurių tankis didesnis kaip 0,8 g/cm3, mechaniškai apdoro
tos arba su paviršine danga (išskyrus tik šlifuotas plokštes; vidutinio tan
kio medienos plaušų plokštes (MDF); medienos drožlių plokštes, sujungtas
arba nesujungtas su vienu arba keliais medienos plaušo plokščių lakštais;
sluoksniuotą medieną su klijuotinės faneros sluoksniu; kompozicines
plokštes su išoriniais sluoksniais iš medienos plaušo plokščių; kartoną;
plokštes, kurios yra baldų sudėtinės dalys)

7

0

4411 93 10

Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną me
džiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organi
niais rišikliais, kurių tankis didesnis kaip 0,5 g/cm3, bet ne didesnis kaip
0,8 g/cm3, mechaniškai neapdorotos arba be paviršinės dangos (išskyrus
vidutinio tankio medienos plaušų plokštes (MDF); medienos drožlių plokš
tes, sujungtas arba nesujungtas su vienu arba keliais medienos plaušo
plokščių lakštais; sluoksniuotą medieną su klijuotinės faneros sluoksniu;
kompozicines plokštes su išoriniais sluoksniais iš medienos plaušo plokš
čių; kartoną; plokštes, kurios yra baldų sudėtinės dalys)

7

0

4411 93 90

Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną me
džiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba organiniais ri
šikliais, kurių tankis didesnis kaip 0,5 g/cm3, bet ne didesnis kaip 0,8 g/
cm3, mechaniškai apdorotos arba su paviršine danga (išskyrus tik šlifuotas
plokštes; vidutinio tankio medienos plaušų plokštes (MDF); medienos
drožlių plokštes, sujungtas arba nesujungtas su vienu arba keliais medie
nos plaušo plokščių lakštais; sluoksniuotą medieną su klijuotinės faneros
sluoksniu; kompozicines plokštes su išoriniais sluoksniais iš medienos
plaušo plokščių; kartoną; plokštes, kurios yra baldų sudėtinės dalys)

7

0

4411 94 10

Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną me
džiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organi
niais rišikliais, kurių tankis ne didesnis kaip 0,5 g/cm3 (išskyrus mechaniš
kai apdorotas arba su paviršine danga; vidutinio tankio medienos plaušų
plokštes (MDF); medienos drožlių plokštes, sujungtas arba nesujungtas su
vienu arba keliais medienos plaušo plokščių lakštais; sluoksniuotą me
dieną su klijuotinės faneros sluoksniu; kompozicines plokštes su išoriniais
sluoksniais iš medienos plaušo plokščių; kartoną; plokštes, kurios yra
baldų sudėtinės dalys)

7

0

4411 94 90

Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną me
džiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organi
niais rišikliais, kurių tankis ne didesnis kaip 0,5 g/cm3, mechaniškai apdo
rotos arba su paviršine danga (išskyrus tik šlifuotas plokštes; vidutinio tan
kio medienos plaušų plokštes (MDF); medienos drožlių plokštes, sujungtas
arba nesujungtas su vienu arba keliais medienos plaušo plokščių lakštais;
sluoksniuotą medieną su klijuotinės faneros sluoksniu; kompozicines
plokštes su išoriniais sluoksniais iš medienos plaušo plokščių; kartoną;
plokštes, kurios yra baldų sudėtinės dalys)

7

0
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4412 10 00

Faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena, iš bambuko me
dienos, kurių sudėtyje nėra medienos drožlių plokščių, be plokščių su vi
diniu sluoksniu iš tašelių, lentelių arba lentjuosčių (išskyrus klijuotinę fa
nerą, presuotus medienos lakštus, tuščiavidures (porėtąsias) kombinuotas
plokštes, parketines plokštes arba lakštus, medienos inkrustacijas ir lakš
tus, kurie yra baldų sudėtinės dalys)

10

0

4412 31 10

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos lakštų, kurių storis ne didesnis
kaip 6 mm, kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra iš šių medžių medie
nos: tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos, baltojo lauano, sipo, lim
bos, kietojo triplochifono, okoumé, afrikinės kajos, sapelli, virolos, maho
gany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para arba palissandre
de rose (išskyrus presuotus medienos lakštus, tuščiavidures (porėtąsias)
kombinuotas plokštes, medienos inkrustacijas ir lakštus, kurie yra baldų
sudėtinės dalys)

10

0

4412 31 90

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos lakštų, kurių storis ne didesnis
kaip 6 mm, kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra iš atogrąžų medžių
medienos, nurodytos šio skirsnio 1 subpozicijų pastaboje (išskyrus
okoumé, tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos, baltojo lauano, sipo,
limbos, kietojo triplochifono, afrikinės kajos, sapelli, virolos, mahogany
(Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para arba palissandre de rose
medieną, presuotus medienos lakštus, tuščiavidures (porėtąsias) kombi
nuotas plokštes, medienos inkrustacijas ir lakštus, kurie yra baldų sudėti
nės dalys)

7

0

4412 32 00

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos lakštų, kurių storis ne didesnis
kaip 6 mm, kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra iš ne spygliuočių me
dienos arba iš kitų atogrąžų medžių medienos, išskyrus nurodytą šio
skirsnio 1 subpozicijų pastaboje (išskyrus klijuotinę fanerą iš bambuko
medienos, presuotus medienos lakštus, tuščiavidures (porėtąsias) kombi
nuotas plokštes, medienos inkrustacijas ir lakštus, kurie yra baldų sudėti
nės dalys)

7

0

4412 39 00

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos lakštų, kurių storis ne didesnis
kaip 6 mm (išskyrus klijuotinę fanerą iš bambuko medienos, klijuotinę fa
nerą, klasifikuojamą 4412 31 ir 4412 32 subpozicijose; presuotus medie
nos lakštus, tuščiavidures (porėtąsias) kombinuotas plokštes, medienos
inkrustacijas ir lakštus, kurie yra baldų sudėtinės dalys)

7

0

4412 94 10

Faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena, kurių bent vienas
išorinis sluoksnis yra iš ne spygliuočių medienos, ir kurių sudėtyje yra
plokščių su vidiniu sluoksniu iš tašelių, lentelių arba lentjuosčių (išskyrus
plokštes iš bambuko medienos, klijuotinę fanerą, sudarytą tik iš medienos
lakštų, kurių storis ne didesnis kaip 6 mm, presuotus medienos lakštus,
medienos inkrustacijas ir lakštus, kurie yra baldų sudėtinės dalys)

10

0
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4412 94 90

Faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena su plokštėmis su
vidiniu sluoksniu iš tašelių, lentelių arba lentjuosčių (išskyrus plokštes iš
bambuko medienos, plokštes, kurių bent vienas išorinis sluoksnis yra iš
ne spygliuočių medienos, klijuotinę fanerą, sudarytą tik iš medienos
lakštų, kurių storis ne didesnis kaip 6 mm, presuotus medienos lakštus,
tuščiavidures (porėtąsias) kombinuotas plokštes, medienos inkrustacijas ir
lakštus, kurie yra baldų sudėtinės dalys)

6

0

4412 99 30

Faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena, kurių bent vienas
išorinis sluoksnis yra iš medienos drožlių plokščių, be plokščių su vidiniu
sluoksniu iš tašelių, lentelių arba lentjuosčių (išskyrus plokštes iš bambuko
medienos, plokštes, kurių bent vienas išorinis sluoksnis yra iš ne spygliuo
čių medienos, klijuotinę fanerą, sudarytą tik iš medienos lakštų, kurių sto
ris ne didesnis kaip 6 mm, presuotus medienos lakštus, tuščiavidures (po
rėtąsias) kombinuotas plokštes, medienos inkrustacijas ir lakštus, kurie yra
baldų sudėtinės dalys)

6

0

4412 99 70

Faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena, kurių sudėtyje
nėra medienos drožlių plokščių, be plokščių su vidiniu sluoksniu iš taše
lių, lentelių arba lentjuosčių (išskyrus plokštes iš bambuko medienos,
plokštes, kurių bent vienas išorinis sluoksnis yra iš ne spygliuočių medie
nos, klijuotinę fanerą, sudarytą tik iš medienos lakštų, kurių storis ne di
desnis kaip 6 mm, presuotus medienos lakštus, tuščiavidures (porėtąsias)
kombinuotas plokštes, medienos inkrustacijas ir lakštus, kurie yra baldų
sudėtinės dalys)

10

0

4413 00 00

Metalizuotoji mediena ir kita tankioji mediena, turinti blokų, plokščių,
lentjuosčių arba profilių pavidalą

Neapmuitinama

0

4414 00 10

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir panašių daiktų rėmai iš ato
grąžų medžių medienos (okoumé, kietojo triplochifono, sapelli, sipo, afriki
nės kajos, makoré, iroko, angolinės entandrofragmos, mansonia, ilombos,
dibétou, limbos, azobé, tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos, šorėjos
bakau, baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios seraya, geltonosios šorė
jos, alano, keruingo, ramino, kamparmedžio, tiko arba didžiojo tekfono,
jongkongo, merbau, jelutongo, kempo, virolos, mahogany (Swietenia spp.),
imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para ir palissandre de Rose)

2,5

0

4414 00 90

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir panašių daiktų rėmai (išsky
rus iš atogrąžų medžių medienos (okoumé, kietojo triplochifono, sapelli,
sipo, afrikinės kajos, makoré, iroko, angolinės entandrofragmos, mansonia,
ilombos, dibétou, limbos, azobé, tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos,
šorėjos bakau, baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios seraya, geltono
sios šorėjos, alano, keruingo, ramino, kamparmedžio, tiko arba didžiojo
tekfono, jongkongo, merbau, jelutongo, kempo, virolos, mahogany [Swiete
nia spp.], imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre du Brésil ir palissandre
de Rose))

Neapmuitinama

0

4415 10 10

Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara

4

0

4415 10 90

Mediniai kabelių būgnai

3

0
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4415 20 20

Mediniai plokštieji padėklai ir padėklų apvadai

3

0

4415 20 90

Dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai (išskyrus talpyklas, spe
cialiai sukonstruotas ir pritaikytas gabenti vienos arba kelių rūšių trans
portu; plokščiuosius padėklus ir padėklų apvadus)

4

0

4416 00 00

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei
jų dalys, įskaitant statinių šulus

Neapmuitinama

0

4417 00 00

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir
teptukų korpusai ir kotai; mediniai kurpaliai ir kailiamaučiai (išskyrus
skrybėlių gamybos formas, formas, klasifikuojamas 8480 pozicijoje, kitus
medinius mechanizmus ir jų dalis)

Neapmuitinama

0

4418 10 10

Langai, langai-durys ir jų rėmai iš okoumé, kietojo triplochifono, sapelli,
sipo, afrikinės kajos, makoré, iroko, angolinės entandrofragmos, mansonia,
ilombos, dibétou, limbos, azobé, tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos,
šorėjos bakau, baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios seraya, geltono
sios šorėjos, alano, keruingo, ramino, kamparmedžio, tiko arba didžiojo
tekfono, jongkongo, merbau, jelutongo, kempo, virolos, mahogany (Swiete
nia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para, palissandre de
Rose

3

0

4418 10 50

Langai, langai-durys ir jų rėmai iš spygliuočių medienos

3

0

4418 10 90

Langai, langai-durys ir jų rėmai iš medienos (išskyrus okoumé, kietojo tri
plochifono, sapelli, sipo, afrikinės kajos, makoré, iroko, angolinės entandro
fragmos, mansonia, ilombos, dibétou, limbos, azobé, tamsraudonės šorėjos,
rausvosios šorėjos, šorėjos bakau, baltojo lauano, baltosios šorėjos, balto
sios seraya, geltonosios šorėjos, alano, keruingo, ramino, kamparmedžio,
tiko arba didžiojo tekfono, jongkongo, merbau, jelutongo, kempo, virolos,
mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de
Para, palissandre de Rose ir spygliuočių medieną)

3

0

4418 20 10

Durys, jų staktos ir slenksčiai iš okoumé, kietojo triplochifono, sapelli, sipo,
afrikinės kajos, makoré, iroko, angolinės entandrofragmos, mansonia, ilom
bos, dibétou, limbos, azobé, tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos, šorė
jos bakau, baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios seraya, geltonosios
šorėjos, alano, keruingo, ramino, kamparmedžio, tiko arba didžiojo tek
fono, jongkongo, merbau, jelutongo, kempo, virolos, mahogany (Swietenia
spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para ir palissandre de
Rose medienos

3

0

4418 20 50

Durys, jų staktos ir slenksčiai iš spygliuočių medienos

Neapmuitinama

0

4418 20 80

Durys, jų staktos ir slenksčiai iš medienos (išskyrus okoumé, kietojo triplo
chifono, sapelli, sipo, afrikinės kajos, makoré, iroko, angolinės entandrofrag
mos, mansonia, ilombos, dibétou, limbos, azobé, tamsraudonės šorėjos,
rausvosios šorėjos, šorėjos bakau, baltojo lauano, baltosios šorėjos, balto
sios seraya, geltonosios šorėjos, alano, keruingo, ramino, kamparmedžio,
tiko arba didžiojo tekfono, jongkongo, merbau, jelutongo, kempo, virolos,
mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de
Para, palissandre de Rose ir spygliuočių medieną)

Neapmuitinama

0
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4418 40 00

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai (išskyrus apkaltus klijuotine fa
nera)

Neapmuitinama

0

4418 50 00

Malksnos (gontai) ir skalos iš medienos

Neapmuitinama

0

4418 60 00

Statramsčiai ir sijos iš medienos

Neapmuitinama

0

4418 71 00

Sumontuotos grindų plokštės, skirtos mozaikinėms grindims, iš medienos

3

0

4418 72 00

Sumontuotos grindų plokštės, daugiasluoksnės, iš medienos (išskyrus skir
tas mozaikinėms grindims)

Neapmuitinama

0

4418 79 00

Sumontuotos medinės grindų plokštės (išskyrus daugiasluoksnes plokštes
ir plokštes, skirtas mozaikinėms grindims)

Neapmuitinama

0

4418 90 10

Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš klijuotos medienos (išskyrus lan
gus, langus-duris ir jų rėmus, duris, jų staktas ir slenksčius, medinius sta
tybinius betonavimo klojinius, malksnas (gontus), skalas ir surenkamuo
sius statinius)

Neapmuitinama

0

4418 90 80

Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos, įskaitant akytosios me
dienos plokštes (išskyrus iš klijuotos medienos, ir langus, langus-duris ir
jų rėmus, duris, jų staktas ir slenksčius, statramsčius ir sijas, sumontuo
tas grindų plokštes, medinius statybinius betonavimo klojinius, malksnas
(gontus), skalas ir surenkamuosius statinius)

Neapmuitinama

0

4419 00 10

Stalo ir virtuvės reikmenys iš okoumé, kietojo triplochifono, sapelli, sipo, af
rikinės kajos, makoré, iroko, angolinės entandrofragmos, mansonijos, ilom
bos, dibétou, limbos, azobé, tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos, šorė
jos bakau, baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios seraya, geltonosios
šorėjos, alan, keruingo, ramino, kamparmedžio, tiko, jongkongo, merbau,
jelutongo, kempo, virola, mahogany „Swietenia spp.“, imbuia, balsa, palis
sandre de Rio, palissande de Para ir palissandre de Rose

Neapmuitinama

0

4419 00 90

Mediniai stalo ir virtuvės reikmenys (išskyrus iš okoumé, kietojo triplochi
fono, sapelli, sipo, afrikinės kajos, makoré, iroko, angolinės entandrofragmos,
mansonijos, ilombos, dibétou, limbos, azobé, tamsraudonės šorėjos, rausvo
sios šorėjos, šorėjos bakau, baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios se
raya, geltonosios šorėjos, alan, keruingo, ramino, kamparmedžio, tiko,
jongkongo, merbau, jelutongo, kempo, virola, mahogany (Swietenia spp.), im
buia, balsa, palissandre de Rio, palissande du Brésil ir palissandre de Rose; bal
dams skirtus dirbinius, dekoratyvinius dirbinius, kubilų dirbinius, medinių
stalo ir virtuvės reikmenų dalis, šepečius, teptukus, šluotas ir rankinius
sietus)

Neapmuitinama

0
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4420 10 11

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš okoumé, kietojo triplochifono,
sapelli, sipo, afrikinės kajos, makoré, iroko, angolinės entandrofragmos,
mansonijos, ilombos, dibétou, limbos, azobé, tamsraudonės šorėjos, rausvo
sios šorėjos, šorėjos bakau, baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios se
raya, geltonosios šorėjos, alan, keruingo, ramino, kamparmedžio, tiko,
jongkongo, merbau, jelutongo, kempo, virola, mahogany „Swietenia spp.“,
imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissande de Para ir palissandre de Rose (iš
skyrus medienos mozaikas ir medienos inkrustacijas)

3

0

4420 10 19

Medinės statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai (išskyrus iš okoumé, kie
tojo triplochifono, sapelli, sipo, afrikinės kajos, makoré, iroko, angolinės en
tandrofragmos, mansonijos, ilombos, dibétou, limbos, azobé, tamsraudonės
šorėjos, rausvosios šorėjos, šorėjos bakau, baltojo lauano, baltosios šorėjos,
baltosios seraya, geltonosios šorėjos, alan, keruingo, ramino, kamparme
džio, tiko, jongkongo, merbau, jelutongo, kempo, virola, mahogany (Swiete
nia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissande du Brésil ir palissandre
de Rose; medienos mozaikas ir medienos inkrustacijas)

Neapmuitinama

0

4420 90 10

Medienos mozaikos ir medienos inkrustacijos (išskyrus statulėles ir kitus
dekoratyvinius dirbinius, baldų reikmenis, šviestuvus ir apšvietimo įrangą
bei jų dalis)

4

0

4420 90 91

Medinės skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės, panašūs dirbi
niai ir baldų reikmenys iš okoumé, kietojo triplochifono, sapelli, sipo, afriki
nės kajos, makoré, iroko, angolinės entandrofragmos, mansonijos, ilombos,
dibétou, limbos, azobé, tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos, šorėjos
bakau, baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios seraya, geltonosios šorė
jos, alan, keruingo, ramino, kamparmedžio, tiko, jongkongo, merbau, jelu
tongo, kempo, virola, mahogany „Swietenia spp.“, imbuia, balsa, palissandre de
Rio, palissande de Para ir palissandre de Rose; statulėlės ir kiti dekoratyviniai dir
biniai, medienos mozaikos ir medienos inkrustacijos, baldų reikmenys, šviestuvai
ir apšvietimo įranga bei jų dalys)

3

0

4420 90 99

Medinės skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės, panašūs dirbi
niai ir baldų reikmenys (išskyrus iš okoumé, kietojo triplochifono, sapelli,
sipo, afrikinės kajos, makoré, iroko, angolinės entandrofragmos, mansonijos,
ilombos, dibétou, limbos, azobé, tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos,
šorėjos bakau, baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios seraya, geltonosios
šorėjos, alan, keruingo, ramino, kamparmedžio, tiko, jongkongo, merbau,
jelutongo, kempo, virola, mahogany „Swietenia spp.“, imbuia, balsa, palis
sandre de Rio, palissande de Para ir palissandre de Rose; statulėles ir kitus de
koratyvinius dirbinius, medienos mozaiką ir medienos inkrustacijas, baldų
reikmenis, šviestuvus ir apšvietimo įrangą bei jų dalis)

Neapmuitinama

0

4421 10 00

Medinės drabužių pakabos

Neapmuitinama

0

4421 90 91

Gaminiai iš medienos plaušo plokščių, nenurodyti kitoje vietoje

4

0

4421 90 98

Medienos gaminiai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0
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4501 10 00

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta (tik apdorotu pavir
šiumi arba išvalyta kitu būdu)

Neapmuitinama

0

4501 90 00

Kamštienos atliekos; trupinta, granuliuota arba malta kamštiena

Neapmuitinama

0

4502 00 00

Gamtinė kamštiena, be žievės arba grubiai aptašyta formuojant kvadrato
skerspjūvį, taip pat stačiakampį (įskaitant kvadratą) bloką, plokštę, lakštą
arba juostą (įskaitant briaunotus kamščių arba kaiščių ruošinius)

Neapmuitinama

0

4503 10 10

Kamščiai ir kaiščiai, cilindriniai, iš gamtinės kamštienos

4,7

0

4503 10 90

Visų rūšių kamščiai ir kaiščiai, įskaitant suapvalintus ruošinius (išskyrus
cilindrinius)

4,7

0

4503 90 00

Gamtinės kamštienos dirbiniai (išskyrus kamštieną kvadrato arba stačia
kampio formos blokais, plokštėmis, lakštais arba juostomis; kamščius,
kaiščius, kamščių ruošinius; avalynės dirbinius ir jų dalis; vidpadžius, kei
čiamus arba nekeičiamus; galvos apdangalus ir jų dalis, šaunamųjų ginklų
kaiščius ir skiriamąsias sieneles, žaislus, žaidimus ir sporto reikmenis bei
jų dalis)

4,7

0

4504 10 11

Kamščiai ir kaiščiai, cilindriniai, skirti putojantiems vynams užkimšti, iš
aglomeruotos kamštienos, įskaitant kamščius ir kaiščius su diskais iš gamti
nės kamštienos

4,7

0

4504 10 19

Kamščiai ir kaiščiai, cilindriniai, iš aglomeruotos kamštienos (išskyrus skir
tus putojantiems vynams užkimšti)

4,7

0

4504 10 91

Blokai, plokštės, lakštai ir juostos; įvairios formos lakšteliai; monolitiniai
cilindrai, įskaitant diskus, iš aglomeruotos kamštienos, su rišikliu (išskyrus
kamščius ir kaiščius)

4,7

0

4504 10 99

Blokai, plokštės, lakštai ir juostos; įvairios formos lakšteliai; monolitiniai
cilindrai, įskaitant diskus, iš aglomeruotos kamštienos, be rišiklio (išskyrus
kamščius ir kaiščius)

4,7

0

4504 90 20

Kamščiai ir kaiščiai iš aglomeruotos kamštienos (išskyrus cilindrinius)

4,7

0

4504 90 80

Aglomeruota kamštiena, su rišikliu arba be jo, ir aglomeruotos kamštie
nos dirbiniai (išskyrus avalynės dirbinius ir jų dalis; vidpadžius, keičiamus
arba nekeičiamus; galvos apdangalus ir jų dalis, šaunamųjų ginklų kaiščius
ir skiriamąsias sieneles, žaislus, žaidimus ir sporto reikmenis bei jų dalis;
blokus, plokštes, lakštus ir juostas; įvairios formos lakštelius; monolitinius
cilindrus, įskaitant diskus; kamščius ir kaiščius)

4,7

0

4601 21 10

Plaušinės arba dembliai, medžiaga plaušinėms arba dembliams gaminti ir
širmos, turintys lakštų pavidalą arba pagaminti iš surištų tarpusavyje ly
giagrečių sruogų, supinti iš pynių arba panašių dirbinių iš bambuko py
nimo medžiagų, supinti į ilgį

3,7

0
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4601 21 90

Plaušinės arba dembliai, medžiaga plaušinėms arba dembliams gaminti ir
širmos iš bambuko pynimo medžiagų, turintys lakštų pavidalą arba paga
minti iš surištų tarpusavyje lygiagrečių sruogų (išskyrus supintus iš pynių
arba panašių dirbinių iš pynimo medžiagų, supintus į ilgį)

2,2

0

4601 22 10

Plaušinės arba dembliai, medžiaga plaušinėms arba dembliams gaminti ir
širmos, turintys lakštų pavidalą arba pagaminti iš surištų tarpusavyje ly
giagrečių sruogų, supinti iš pynių arba panašių dirbinių iš rotango pynimo
medžiagų, supinti į ilgį

3,7

0

4601 22 90

Plaušinės arba dembliai, medžiaga plaušinėms arba dembliams gaminti ir
širmos iš rotango pynimo medžiagų, turintys lakštų pavidalą arba paga
minti iš surištų tarpusavyje lygiagrečių sruogų (išskyrus supintus iš pynių
arba panašių dirbinių iš pynimo medžiagų, supintus į ilgį)

2,2

0

4601 29 10

Plaušinės arba dembliai, medžiaga plaušinėms arba dembliams gaminti ir
širmos iš augalinių pynimo medžiagų, turintys lakštų pavidalą arba paga
minti iš surištų tarpusavyje lygiagrečių sruogų, supinti iš pynių arba pana
šių dirbinių iš pynimo medžiagų, supinti į ilgį (išskyrus iš bambuko ir ro
tango)

3,7

0

4601 29 90

Plaušinės arba dembliai, medžiaga plaušinėms arba dembliams gaminti ir
širmos iš augalinių pynimo medžiagų, turintys lakštų pavidalą arba paga
minti iš surištų tarpusavyje lygiagrečių sruogų (išskyrus iš bambuko ir ro
tango ir supintus iš pynių arba panašių dirbinių iš pynimo medžiagų, su
pintus į ilgį)

2,2

0

4601 92 05

Pynės ir panašūs dirbiniai iš bambuko pynimo medžiagų, supinti į ilgį, su
rišti arba nesurišti į juosteles (išskyrus virves, virveles ir lynus; avalynės
arba galvos apdangalų dalis)

Neapmuitinama

0

4601 92 10

Pynimo medžiagos, pynės ir panašūs dirbiniai iš bambuko pynimo me
džiagų, turintys lakštų pavidalą arba pagaminti iš surištų tarpusavyje lygia
grečių sruogų, supinti iš pynių arba panašių pynimo medžiagų į ilgį (iš
skyrus plaušines arba demblius, medžiagą plaušinėms arba dembliams ga
minti ir širmas; sienų dangas, klasifikuojamas 4814 pozicijoje; avalynės
arba galvos apdangalų dalis)

3,7

0

4601 92 90

Pynimo medžiagos, pynės ir panašūs dirbiniai iš bambuko pynimo me
džiagų, turintys lakštų pavidalą arba pagaminti iš surištų tarpusavyje lygia
grečių sruogų (išskyrus supintus iš pynių arba panašių dirbinių iš pynimo
medžiagų, supintus į ilgį; plaušines arba demblius, medžiagą plaušinėms
arba dembliams gaminti ir širmas; sienų dangas, klasifikuojamas 4814 po
zicijoje; avalynės arba galvos apdangalų dalis)

2,2

0

4601 93 05

Pynės ir panašūs dirbiniai iš rotango pynimo medžiagų, supinti į ilgį, su
rišti arba nesurišti į juosteles (išskyrus virves, virveles ir lynus; avalynės
arba galvos apdangalų dalis)

Neapmuitinama

0
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4601 93 10

Pynimo medžiagos, pynės ir panašūs dirbiniai iš rotango medžiagų, turin
tys lakštų pavidalą arba pagaminti iš surištų tarpusavyje lygiagrečių
sruogų, supinti iš pynių arba panašių pynimo medžiagų į ilgį (išskyrus
plaušines arba demblius, medžiagą plaušinėms arba dembliams gaminti ir
širmas; sienų dangas, klasifikuojamas 4814 pozicijoje; avalynės arba galvos
apdangalų dalis)

3,7

0

4601 93 90

Pynimo medžiagos, pynės ir panašūs dirbiniai iš rotango pynimo me
džiagų, turintys lakštų pavidalą arba pagaminti iš surištų tarpusavyje lygia
grečių sruogų (išskyrus supintus iš pynių arba panašių dirbinių iš pynimo
medžiagų, supintus į ilgį; plaušines arba demblius, medžiagą plaušinėms
arba dembliams gaminti ir širmas; sienų dangas, klasifikuojamas 4814 po
zicijoje; avalynės arba galvos apdangalų dalis)

2,2

0

4601 94 05

Pynės ir panašūs dirbiniai iš augalinių pynimo medžiagų, supinti į ilgį, su
rišti arba nesurišti į juosteles (išskyrus iš bambuko ir rotango; virves, vir
veles ir lynus; avalynės arba galvos apdangalų dalis)

Neapmuitinama

0

4601 94 10

Pynimo medžiagos, pynės ir panašūs dirbiniai iš augalinių medžiagų, tu
rintys lakštų pavidalą arba pagaminti iš surištų tarpusavyje lygiagrečių
sruogų, supinti iš pynių arba panašių pynimo medžiagų į ilgį (išskyrus iš
bambuko ir rotango; plaušines arba demblius, medžiagą plaušinėms arba
dembliams gaminti ir širmas; sienų dangas, klasifikuojamas 4814 pozici
joje; avalynės arba galvos apdangalų dalis)

3,7

0

4601 94 90

Pynimo medžiagos, pynės ir panašūs dirbiniai iš augalinių pynimo me
džiagų, turintys lakštų pavidalą arba pagaminti iš surištų tarpusavyje lygia
grečių sruogų (išskyrus iš bambuko ir rotango; supintus iš pynių arba pa
našių dirbinių iš pynimo medžiagų, supintus į ilgį; plaušines arba dem
blius, medžiagą plaušinėms arba dembliams gaminti ir širmas; sienų dan
gas, klasifikuojamas 4814 pozicijoje; avalynės arba galvos apdangalų da
lis), kita

2,2

0

4601 99 05

Pynės ir panašūs dirbiniai iš neaugalinių pynimo medžiagų, supinti į ilgį,
surišti arba nesurišti į juosteles (išskyrus virves, virveles ir lynus; avalynės
arba galvos apdangalų dalis)

1,7

0

4601 99 10

Pynimo medžiagos, pynės ir panašūs dirbiniai iš neaugalinių pynimo me
džiagų, austi, turintys lakštų pavidalą arba pagaminti iš surištų tarpusavyje
lygiagrečių sruogų, supinti iš pynių arba panašių pynimo medžiagų į ilgį
(išskyrus sienų dangas, klasifikuojamas 4814 pozicijoje; avalynės arba gal
vos apdangalų dalis)

4,7

0

4601 99 90

Pynimo medžiagos, pynės ir panašūs dirbiniai iš neaugalinių medžiagų,
austi, turintys lakštų pavidalą arba pagaminti iš surištų tarpusavyje lygia
grečių sruogų (išskyrus supintus iš pynių arba panašius dirbinius iš py
nimo medžiagų, supintus į ilgį; sienų dangas, klasifikuojamas 4814 pozici
joje; avalynės arba galvos apdangalų dalis)

2,7

0

4602 11 00

Pintinės, pinti dirbiniai ir kiti dirbiniai, tiesiogiai suformuoti iš bambuko
pynimo medžiagų arba padaryti iš bambuko pynimo medžiagų prekių,
klasifikuojamų 4601 pozicijoje, bei dirbiniai iš šiūruoklių (išskyrus sienų
dangas, klasifikuojamas 4814 pozicijoje; virves, virveles ir lynus; avalynės
arba galvos apdangalų dalis; transporto priemones ir transporto priemo
nių konstrukcijas bei prekes, klasifikuojamas 94 skirsnyje, pavyzdžiui, bal
dus, apšvietimo įrangą)

3,7

0
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4602 12 00

Pintinės, pinti dirbiniai ir kiti dirbiniai, tiesiogiai suformuoti iš rotango py
nimo medžiagų arba padaryti iš rotango pynimo medžiagų prekių, klasifi
kuojamų 4601 pozicijoje, bei dirbiniai iš šiūruoklių (išskyrus sienų dan
gas, klasifikuojamas 4814 pozicijoje; virves, virveles ir lynus; avalynės
ir galvos apdangalus ir jų dalis; transporto priemones ir transporto prie
monių konstrukcijas; prekes, klasifikuojamas 94 skirsnyje, pavyzdžiui, bal
dus, apšvietimo įrangą)

3,7

0

4602 19 10

Šiaudiniai butelių įdėklai, tiesiogiai suformuoti iš šiaudų arba augalinių py
nimo medžiagų, klasifikuojamų 4601 pozicijoje (išskyrus iš bambuko ir
rotango)

1,7

0

4602 19 91

Pintinės, pinti dirbiniai ir kiti dirbiniai, tiesiogiai suformuoti iš augalinių
pynimo medžiagų (išskyrus iš bambuko ir rotango; pintas juostas arba
austus dirbinius, turinčius lakštų pavidalą; šiaudinius butelių įdėklus, sienų
dangas, klasifikuojamas 4814 pozicijoje; virves, virveles ir lynus; avalynės
ir galvos apdangalus ir jų dalis; transporto priemones ir transporto prie
monių konstrukcijas; prekes, klasifikuojamas 94 skirsnyje, pavyzdžiui, bal
dus, apšvietimo įrangą)

3,7

0

4602 19 99

Pintinės, pinti dirbiniai ir kiti dirbiniai, pagaminti iš augalinių medžiagų
prekių, klasifikuojamų 4601 pozicijoje, ir dirbiniai iš šiūruoklių (išskyrus
iš bambuko ir rotango; pintas juostas arba austus dirbinius, turinčius
lakštų pavidalą; šiaudinius butelių įdėklus, sienų dangas, klasifikuojamas
4814 pozicijoje; virves, virveles ir lynus; avalynės ir galvos apdangalus ir
jų dalis; transporto priemones ir transporto priemonių konstrukcijas; pre
kes, klasifikuojamas 94 skirsnyje, pavyzdžiui, baldus, apšvietimo įrangą)

3,7

0

4602 90 00

Pintinės, pinti dirbiniai ir kiti dirbiniai, tiesiogiai suformuoti iš ne augali
nių pynimo medžiagų arba pagaminti iš neaugalinių medžiagų, klasifikuo
jamų 4601 pozicijoje (išskyrus sienų dangas, klasifikuojamas 4814 pozici
joje; virves, virveles ir lynus; avalynės ir galvos apdangalus ir jų dalis;
transporto priemones ir transporto priemonių konstrukcijas; prekes, klasi
fikuojamas 94 skirsnyje, pavyzdžiui, baldus, apšvietimo įrangą)

4,7

0

4701 00 10

Termomechaninė medienos plaušiena, chemiškai neapdorota

Neapmuitinama

0

4701 00 90

Mechaninė medienos plaušiena, chemiškai neapdorota (išskyrus termome
chaninę medienos plaušieną)

Neapmuitinama

0

4702 00 00

Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys

Neapmuitinama

0

4703 11 00

Nebalinta cheminė spygliuočių medienos plaušiena, natroninė arba sulfa
tinė (išskyrus tirpiąsias rūšis)

Neapmuitinama

0

4703 19 00

Nebalinta cheminė ne spygliuočių medienos plaušiena, natroninė arba su
lfatinė (išskyrus tirpiąsias rūšis)

Neapmuitinama

0

4703 21 00

Pusiau balinta arba balinta cheminė spygliuočių medienos plaušiena, nat
roninė arba sulfatinė (išskyrus tirpiąsias rūšis)

Neapmuitinama

0
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4703 29 00

Pusiau balinta arba balinta cheminė ne spygliuočių medienos plaušiena,
natroninė arba sulfatinė (išskyrus tirpiąsias rūšis)

Neapmuitinama

0

4704 11 00

Nebalinta cheminė spygliuočių medienos plaušiena, sulfitinė (išskyrus tir
piąsias rūšis)

Neapmuitinama

0

4704 19 00

Nebalinta cheminė ne spygliuočių medienos plaušiena, sulfitinė (išskyrus
tirpiąsias rūšis)

Neapmuitinama

0

4704 21 00

Pusiau balinta arba balinta cheminė spygliuočių medienos plaušiena, sulfi
tinė (išskyrus tirpiąsias rūšis)

Neapmuitinama

0

4704 29 00

Pusiau balinta arba balinta cheminė ne spygliuočių medienos plaušiena,
sulfitinė (išskyrus tirpiąsias rūšis)

Neapmuitinama

0

4705 00 00

Medienos plaušiena, gauta derinant mechaninį ir cheminį medienos plau
šienos gavimo procesus

Neapmuitinama

0

4706 10 00

Medvilnės pūko plaušiena

Neapmuitinama

0

4706 20 00

Pluoštinė plaušiena, gauta iš perdirbti skirto popieriaus arba kartono (at
liekų ir liekanų)

Neapmuitinama

0

4706 30 00

Plaušiena iš pluoštinių celiuliozinių bambuko medžiagų

Neapmuitinama

0

4706 91 00

Mechaninė pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena (išskyrus bambuko
plaušieną, medienos plaušieną, medvilnės pūko plaušieną ir pluoštinę
plaušieną, gautą iš perdirbti skirto popieriaus arba kartono (atliekų ir lie
kanų))

Neapmuitinama

0

4706 92 00

Cheminė pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena (išskyrus bambuko
plaušieną, medienos plaušieną, medvilnės pūko plaušieną ir pluoštinę
plaušieną, gautą iš perdirbti skirto popieriaus arba kartono (atliekų ir lie
kanų))

Neapmuitinama

0

4706 93 00

Pusiau cheminė pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena (išskyrus
bambuko plaušieną, medienos plaušieną, medvilnės pūko plaušieną ir
pluoštinę plaušieną, gautą iš perdirbti skirto popieriaus arba kartono (at
liekų ir liekanų))

Neapmuitinama

0

4707 10 00

Perdirbti skirtas nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popie
rius ar kartonas (atliekos ir liekanos)

Neapmuitinama

0

4707 20 00

Perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos), daugiausia
pagamintas iš balintos cheminės plaušienos, kurio visa masė nedažyta

Neapmuitinama

0

4707 30 10

Seni ir neparduoti laikraščiai bei žurnalai, telefonų knygos, brošiūros ir
spausdinta reklaminė medžiaga

Neapmuitinama

0
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4707 30 90

Popieriaus ir kartono atliekos ir liekanos, daugiausia pagamintos iš mecha
ninės plaušienos (išskyrus senus ir neparduotus laikraščius bei žurnalus,
telefonų knygas, brošiūras ir spausdintą reklaminę medžiagą)

Neapmuitinama

0

4707 90 10

Nerūšiuotas perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos)
(išskyrus popieriaus vatą)

Neapmuitinama

0

4707 90 90

Rūšiuotas perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos),
(išskyrus nebalinto kraftpopierio ar kartono arba gofruoto popieriaus ar
kartono atliekas ir liekanas, popieriaus ar kartono, daugiausia pagaminto
iš balintos cheminės plaušienos, kurio visa masė nedažyta, atliekas ir lieka
nas, popieriaus ar kartono, daugiausia pagaminto iš mechaninės plaušie
nos, atliekas ir liekanas bei popieriaus vatą)

Neapmuitinama

0

4801 00 00

Laikraštinis popierius, kaip nurodyta 48 skirsnio 4 pastaboje, ritiniais, ku
rių plotis didesnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakš
tais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos
kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm

Neapmuitinama

0

4802 10 00

Bet kokio dydžio ar formos rankų darbo popierius ir kartonas

Neapmuitinama

0

4802 20 00

Popierius ir kartonas, naudojami kaip šviesai, šilumai arba elektrai jautraus
popieriaus arba kartono pagrindas, nepadengti, bet kokio dydžio ritiniais
arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais

Neapmuitinama

0

4802 40 10

Popierius, naudojamas kaip apmušalų pagrindas, nepadengtas, kurio sudė
tyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne
daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės

Neapmuitinama

0

4802 40 90

Popierius, naudojamas kaip apmušalų pagrindas, nepadengtas, kurio dau
giau kaip 10 % visų pluoštų masės sudaro pluoštai, gauti mechaniniu
būdu

Neapmuitinama

0

4802 54 00

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais
ar stačiakampiais lakštais, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu
arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip
10 % visų pluoštų masės, kurių kvadratinio metro (m2) masė mažesnė
kaip 40 g, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4802 55 15

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius bet kokio dydžio ritiniais, kurių sudėtyje
nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie
pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės, kurių kvadrati
nio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet mažesnė kaip 60 g, nenu
rodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4802 55 25

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius bet kokio dydžio ritiniais, kurių sudėtyje
nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie
pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės, kurių kvadrati
nio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 60 g, bet mažesnė kaip 75 g, nenu
rodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0
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4802 55 30

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius bet kokio dydžio ritiniais, kurių sudėtyje
nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie
pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės, kurių kvadrati
nio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 75 g, bet mažesnė kaip 80 g, nenu
rodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4802 55 90

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius bet kokio dydžio ritiniais, kurių sudėtyje
nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie
pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės, kurių kvadrati
nio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 80 g, bet ne didesnė kaip 150 g,
nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4802 56 20

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius stačiakampiais lakštais, kurių vienos krašti
nės ilgis 297 mm, o kitos kraštinės ilgis 210 mm, A4 formato, kurių su
dėtyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu,
arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės, kurių
kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip
150 g, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4802 56 80

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, ku
riuos išklojus vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 435 mm, o kitos kraš
tinės ilgis ne didesnis kaip 297 mm, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų
mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne
daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės, kurių kvadratinio metro (m2) masė
ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g, nenurodyti kitoje vie
toje (išskyrus lakštais, kurių vienos kraštinės ilgis 297 mm, o kitos krašti
nės ilgis kaip 210 mm, A4 formato)

Neapmuitinama

0

4802 57 00

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, ku
riuos išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 435 mm arba vienos
kraštinės ilgis ne didesnis kaip 435 mm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 297 mm, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba chemi
niu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų
pluoštų masės, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g,
bet ne didesnė kaip 150 g, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4802 58 10

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius bet kokio dydžio ritiniais, kurių sudėtyje
nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie
pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės, kurių kvadrati
nio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4802 58 90

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius bet kokio dydžio kvadratiniais ar stačiakam
piais lakštais, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba chemi
niu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų
pluoštų masės, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g, ne
nurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0
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4802 61 15

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ir ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius bet kokio dydžio ritiniais, kurių kvadratinio
metro (m2) masė mažesnė kaip 72 g ir kurių daugiau kaip 50 % visų
pluoštų masės sudaro pluoštai, gauti mechaniniu būdu, nenurodyti kitoje
vietoje

Neapmuitinama

0

4802 61 80

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius bet kokio dydžio ritiniais, kurių daugiau
kaip 10 % visų pluoštų masės sudaro pluoštai, gauti mechaniniu arba che
miniu-mechaniniu būdu, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus,
kurių kvadratinio metro (m2) masė mažesnė kaip 72 g ir kurių daugiau
kaip 50 % visų pluoštų masės sudaro pluoštai, gauti mechaniniu būdu)

Neapmuitinama

0

4802 62 00

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, ku
riuos išklojus vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 435 mm, o kitos kraš
tinės ilgis ne didesnis kaip 297 mm, kurių daugiau kaip 10 % visų pluoštų
masės sudaro pluoštai, gauti mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu,
nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4802 69 00

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir
perforuotųjų juostų popierius kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, ku
riuos išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 435 mm arba vienos
kraštinės ilgis ne didesnis kaip 435 mm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 297 mm, kurių daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės sudaro pluoš
tai, gauti mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, nenurodyti kitoje
vietoje

Neapmuitinama

0

4803 00 10

Celiuliozinė vata ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, arba kvadrati
niais arba stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis di
desnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm

Neapmuitinama

0

4803 00 31

Krepinis popierius, naudojamas buitinėms arba higieninėms reikmėms, ir
celiuliozės pluoštų klodai (šilkinis popierius) ritiniais, kurių plotis didesnis
kaip 36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakštais, kuriuos išklo
jus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis dides
nis kaip 15 cm, o vieno sluoksnio kvadratinio metro (m2) masė ne di
desnė kaip 25 g

Neapmuitinama

0

4803 00 39

Krepinis popierius, naudojamas buitinėms arba higieninėms reikmėms, ir
celiuliozės pluoštų klodai (šilkinis popierius) ritiniais, kurių plotis didesnis
kaip 36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakštais, kuriuos išklo
jus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis dides
nis kaip 15 cm, o vieno sluoksnio kvadratinio metro (m2) masė didesnė
kaip 25 g

Neapmuitinama

0

4803 00 90

Žaliavinis popierius, naudojamas tualetiniam popieriui, veido servetėlėms,
rankšluosčiams arba vystyklams gaminti, ir panašus popierius, naudoja
mas buitinėms arba higieninėms reikmėms, krepinis arba nekrepinis, klos
tytas arba neklostytas, įspaustinis arba neįspaustinis, perforuotas arba ne
perforuotas, dažytu arba nedažytu, dekoruotu arba nedekoruotu pavir
šiumi, su atspaudais arba be atspaudų, ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vie
nos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 15 cm (išskyrus celiuliozinę vatą, krepinį popierių ir celiuliozės
pluoštų klodus (šilkinį popierių))

Neapmuitinama

0
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4804 11 11

Nebalintas, nepadengtas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono
sluoksniams (Kraftliner) ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, kurio
ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos
pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu, ir kurio kvadratinio metro
(m2) masė mažesnė kaip 150 g (išskyrus prekes, klasifikuojamas 4802 ir
4803 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 11 15

Nebalintas, nepadengtas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono
sluoksniams (Kraftliner) ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, kurio
ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos
pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu, ir kurio kvadratinio metro
(m2) masė ne mažesnė kaip 150 g, bet mažesnė kaip 175 g (išskyrus pre
kes, klasifikuojamas 4802 ir 4803 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 11 19

Nebalintas, nepadengtas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono
sluoksniams (Kraftliner) ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, kurio
ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos
pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu, ir kurio kvadratinio metro
(m2) masė ne mažesnė kaip 175 g (išskyrus prekes, klasifikuojamas 4802
ir 4803 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 11 90

Nebalintas, nepadengtas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono
sluoksniams (Kraftliner) ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm (išskyrus
kraftpopierį, kurio ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spy
gliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu ir pre
kes, klasifikuojamas 4802 ir 4803 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 19 11

Nepadengtas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoks
niams (Kraftliner) ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, kurio ne ma
žiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos pluoš
tai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu, sudarytas iš vieno arba kelių ne
balintų sluoksnių ir išorinio balinto, pusiau balinto arba dažyto sluoksnio,
kurių kvadratinio metro (m2) masė mažesnė kaip 150 g (išskyrus prekes,
klasifikuojamas 4802 ir 4803 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 19 15

Nepadengtas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoks
niams (Kraftliner) ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, kurio ne ma
žiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos pluoš
tai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu, sudarytas iš vieno arba kelių ne
balintų sluoksnių ir išorinio balinto, pusiau balinto arba dažyto sluoksnio,
kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 150 g, bet mažesnė
kaip 175 g (išskyrus prekes, klasifikuojamas 4802 ir 4803 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 19 19

Nepadengtas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoks
niams (Kraftliner) ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, kurio ne ma
žiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos pluoš
tai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu, sudarytas iš vieno arba kelių ne
balintų sluoksnių ir išorinio balinto, pusiau balinto arba dažyto sluoksnio,
kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 175 g (išskyrus pre
kes, klasifikuojamas 4802 ir 4803 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 19 31

Nepadengtas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoks
niams (Kraftliner) ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, kurio ne ma
žiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos pluoš
tai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu, kurių kvadratinio metro (m2)
masė mažesnė kaip 150 g (išskyrus nebalintą arba sudarytą iš vieno arba
kelių nebalintų sluoksnių ir išorinio balinto, pusiau balinto arba dažyto
sluoksnio ir prekes, klasifikuojamas 4802 ir 4803 pozicijose)

Neapmuitinama

0
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4804 19 38

Nepadengtas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoks
niams (Kraftliner) ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, kurio ne ma
žiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos pluoš
tai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu, kurių kvadratinio metro (m2)
masė ne mažesnė kaip 150 g (išskyrus nebalintą arba kraftpopierį, suda
rytą iš vieno arba kelių nebalintų sluoksnių ir išorinio balinto, pusiau ba
linto arba dažyto sluoksnio, ir prekes, klasifikuojamas 4802 ir 4803 pozi
cijose)

Neapmuitinama

0

4804 19 90

Nepadengtas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoks
niams (Kraftliner) ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm (išskyrus neba
lintą, kraftpopierį, kurio ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro
spygliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu, ir
prekes, klasifikuojamas 4802 ir 4803 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 21 10

Nepadengtas, nebalintas maišinis kraftpopieris ritiniais, kurių plotis dides
nis kaip 36 cm, kurio ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro
spygliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu (iš
skyrus prekes, klasifikuojamas 4802, 4803 arba 4808 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 21 90

Nepadengtas, nebalintas maišinis kraftpopieris ritiniais, kurių plotis dides
nis kaip 36 cm (išskyrus kraftpopierį, kurio ne mažiau kaip 80 % visų
pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba
natroniniu būdu, ir prekes, klasifikuojamas 4802, 4803 arba 4808 pozici
jose)

Neapmuitinama

0

4804 29 10

Nepadengtas maišinis kraftpopieris ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, kurio ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių
medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu (išskyrus neba
lintą ir prekes, klasifikuojamas 4802, 4803 arba 4808 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 29 90

Nepadengtas maišinis kraftpopieris ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm (išskyrus nebalintą, kraftpopierį, kurio ne mažiau kaip 80 % visų
pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba
natroniniu būdu, ir prekes, klasifikuojamas 4802, 4803 arba 4808 pozici
jose)

Neapmuitinama

0

4804 31 51

Nepadengtas, nebalintas elektrotechnikoje naudojamas izoliacinis kraftpo
pieris ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais arba
stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip
36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm, kurio kvadratinio
metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g, kurio ne mažiau kaip 80 % visų
pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba
natroniniu būdu (išskyrus kraftpopierį išoriniams daugiasluoksnio kartono
sluoksniams (Kraftliner) ir maišinį kraftpopierį)

Neapmuitinama

0

4804 31 58

Nepadengtas, nebalintas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis di
desnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakštais, kuriuos
išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis
didesnis kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip
150 g, kurio ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių
medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu (išskyrus elektro
technikoje naudojamą izoliacinį kraftpopierį; prekes, klasifikuojamas
4802, 4803 arba 4808 pozicijose)

Neapmuitinama

0
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4804 31 80

Nepadengtas, nebalintas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis di
desnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakštais, kuriuos
išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis
didesnis kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip
150 g (išskyrus kraftpopierį, kurio ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų ma
sės sudaro spygliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu
būdu; kraftpopierį išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams (Kraft
liner) ir maišinį kraftpopierį; prekes, klasifikuojamas 4802, 4803 arba
4808 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 39 51

Nepadengtas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus
vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g,
kurių visa masė vienodai balinta, kurių ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų
masės sudaro spygliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroni
niu būdu (išskyrus naudojamą popieriniams verpalams, klasifikuojamiems
5308 ir 5607 pozicijose, gaminti; elektrotechnikoje naudojamą izoliacinį
kraftpopierį; prekes, klasifikuojamas 4802, 4803 arba 4808 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 39 58

Nepadengtas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus
vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g,
kurių ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medie
nos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu (išskyrus nebalintus
arba kurių visa masė vienodai balinta; kraftpopierį išoriniams daugias
luoksnio kartono sluoksniams (Kraftliner), maišinį kraftpopierį ir prekes,
klasifikuojamas 4802, 4803 arba 4808 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 39 80

Nepadengtas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus
vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g (iš
skyrus nebalintus ir kraftpopierį ir kartoną, kurių ne mažiau kaip
80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos pluoštai, gauti su
lfatiniu arba natroniniu būdu; kraftpopierį išoriniams daugiasluoksnio kar
tono sluoksniams (Kraftliner), maišinį kraftpopierį; prekes, klasifikuojamas
4802, 4803 arba 4808 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 41 10

Nepadengtas, nebalintas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis di
desnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos
išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis
didesnis kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip
150 g, bet mažesnė kaip 225 g, kurių ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų
masės sudaro spygliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroni
niu būdu (išskyrus kraftpopierį išoriniams daugiasluoksnio kartono
sluoksniams (Kraftliner), maišinį kraftpopierį ir prekes, klasifikuojamas
4802, 4803 arba 4808 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 41 91

Nepadengtas, nebalintas įmirkymui skirtas kraftpopieris ir kartonas riti
niais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakam
piais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm,
o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2)
masė didesnė kaip 150 g, bet mažesnė kaip 225 g

Neapmuitinama

0
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4804 41 99

Nepadengtas, nebalintas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis di
desnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos
išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis
didesnis kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip
150 g, bet mažesnė kaip 225 g (išskyrus kraftopopierį ir kartoną, kurių
ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos
pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu, įmirkymui skirtą kraftpo
pierį, kraftpopierį išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams (Kraft
liner), maišinį kraftpopierį ir prekes, klasifikuojamas 4802, 4803 arba
4808 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 42 10

Nepadengtas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakštais, išklojus vienos
kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip
15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g, bet ma
žesnė kaip 225 g, kurių visa masė vienodai balinta, kurių daugiau kaip
95 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti cheminiu būdu
ir kurių ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių me
dienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu

Neapmuitinama

0

4804 42 90

Nepadengtas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakštais, išklojus vienos
kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip
15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g, bet ma
žesnė kaip 225 g, kurių visa masė vienodai balinta, kurių daugiau kaip
95 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti cheminiu būdu
(išskyrus kraftpopierį ir kartoną, kurių ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų
masės sudaro spygliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroni
niu būdu)

Neapmuitinama

0

4804 49 10

Nepadengtas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakštais, išklojus vienos
kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip
15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g, bet ma
žesnė kaip 225 g, kurių ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro
spygliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu (iš
skyrus nebalintus, kurių visa masė vienodai balinta ir kurių daugiau kaip
95 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti cheminiu būdu)

Neapmuitinama

0

4804 49 90

Nepadengtas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakštais, išklojus vienos
kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip
15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g, bet ma
žesnė kaip 225 g (išskyrus nebalintus, kraftpopierį ir kartoną, kurių visa
masė (kurios daugiau kaip 95 % sudaro medienos pluoštai, gauti cheminiu
būdu) vienodai balinta, arba kurių ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų ma
sės sudaro spygliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu
būdu)

Neapmuitinama

0

4804 51 10

Nepadengtas, nebalintas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis di
desnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos
išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis
didesnis kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip
225 g, kurių ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių
medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu (išskyrus kraftpo
pierį išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams (Kraftliner), maišinį
kraftpopierį ir prekes, klasifikuojamas 4802, 4803 arba 4808 pozicijose)

Neapmuitinama

0
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4804 51 90

Nepadengtas, nebalintas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis di
desnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos
išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis
didesnis kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip
225 g (išskyrus kraftopopierį ir kartoną, kurių ne mažiau kaip 80 % visų
pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba
natroniniu būdu, kraftpopierį išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoks
niams (Krafliner), maišinį kraftpopierį ir prekes, klasifikuojamas 4802,
4803 arba 4808 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4804 52 10

Nepadengtas kraftpopieris ir kartonas, juostomis ar ritiniais, kurių plotis
didesnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais (įskaitant stačiakampius) lakštais,
išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis
didesnis kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip
225 g, kurių visa masė vienodai balinta, kurių daugiau kaip 95 % visų
pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti cheminių būdu ir kurių ne
mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos pluoš
tai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu

Neapmuitinama

0

4804 52 90

Nepadengtas kraftpopieris ir kartonas, juostomis ar ritiniais, kurių plotis
didesnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais (įskaitant stačiakampius) lakštais,
išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis
didesnis kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip
225 g, kurių visa masė vienodai balinta, kurių daugiau kaip 95 % visų
pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti cheminių būdu (išskyrus
kraftpopierį ir kartoną, kurių ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės su
daro spygliuočių medienos pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu)

Neapmuitinama

0

4804 59 10

Nepadengtas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakštais, išklojus vienos
kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip
15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 225 g, kurių
ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos
pluoštai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu (išskyrus nebalintus arba
kraftpopierį ir kartoną, kurių visa masė vienodai balinta ir kurių daugiau
kaip 95 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti cheminių
būdu)

Neapmuitinama

0

4804 59 90

Nepadengtas kraftpopieris ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais lakštais, išklojus vienos
kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip
15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 225 g (išsky
rus nebalintus arba kurių visa masė (kurios daugiau kaip 95 % sudaro me
dienos pluoštai, gauti cheminiu būdu) vienodai balinta arba kurių ne ma
žiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro spygliuočių medienos pluoš
tai, gauti sulfatiniu arba natroniniu būdu)

Neapmuitinama

0

4805 11 00

Nepadengtas pusiau cheminis gofravimo popierius ritiniais, kurių plotis
didesnis kaip 36 cm

Neapmuitinama

0

4805 12 00

Gofravimo popierius iš šiaudų ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm,
kurio kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 130 g

Neapmuitinama

0
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4805 19 10

Nepadengtas gofravimo popierius, pagamintas iš popieriaus atliekų ir lie
kanų (Wellenstoff) ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, arba kvadrati
niais arba stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis di
desnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm

Neapmuitinama

0

4805 19 90

Nepadengtas gofravimo popierius ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vie
nos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 15 cm (išskyrus pusiau cheminį gofravimo popierių, gofravimo po
pierių iš šiaudų ir gofravimo popierių, pagamintą iš popieriaus atliekų ir
liekanų (Wellenstoff))

Neapmuitinama

0

4805 24 00

Nepadengtas popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio kartono
sluoksniams, pagaminti iš popieriaus atliekų ir liekanų (Testliner) ritiniais,
kurių plotis didesnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakš
tais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos
kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne
didesnė kaip 150 g

Neapmuitinama

0

4805 25 00

Nepadengtas popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio kartono
sluoksniams, pagaminti iš popieriaus atliekų ir liekanų (Testliner) ritiniais,
kurių plotis didesnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakš
tais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos
kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė di
desnė kaip 150 g

Neapmuitinama

0

4805 30 10

Nepadengtas sulfitinis vyniojamasis popierius ritiniais, kurių plotis dides
nis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklo
jus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis dides
nis kaip 15 cm, kurio kvadratinio metro (m2) masė mažesnė kaip 30 g

Neapmuitinama

0

4805 30 90

Nepadengtas sulfitinis vyniojamasis popierius ritiniais, kurių plotis dides
nis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklo
jus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis dides
nis kaip 15 cm, kurio kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 30 g

Neapmuitinama

0

4805 40 00

Filtravimo popierius ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm,
arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos krašti
nės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm

Neapmuitinama

0

4805 50 00

Veltinis popierius ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm,
arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos krašti
nės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm

Neapmuitinama

0

4805 91 00

Nepadengtas popierius ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vie
nos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g,
nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4805 92 00

Nepadengtas popierius ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vie
nos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g, bet
mažesnė kaip 225 g, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4805 93 20

Nepadengtas popierius ir kartonas, pagaminti iš perdirbti skirto popie
riaus, ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar sta
čiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip
36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm, kurių kvadratinio
metro (m2) masė ne mažesnė kaip 225 g, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0
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4805 93 80

Nepadengtas popierius ir kartonas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vie
nos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 15 cm, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 225 g,
nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4806 10 00

Augalinis pergaminas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, arba
kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės il
gis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm

Neapmuitinama

0

4806 20 00

Riebalams nelaidus popierius ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm,
arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos krašti
nės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm

Neapmuitinama

0

4806 30 00

Kalkės ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar sta
čiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip
36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm

Neapmuitinama

0

4806 40 10

Blizgusis pergamentinis popierius ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vie
nos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 15 cm

Neapmuitinama

0

4806 40 90

Skaidrus arba pusiau permatomas popierius ritiniais, kurių plotis didesnis
kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus
vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 15 cm (išskyrus augalinį pergaminą, riebalams nelaidų popierių, kal
kes ir blizgųjį pergamentinį popierių)

Neapmuitinama

0

4807 00 30

Kombinuotas popierius ir kartonas, pagaminti iš perdirbti skirto popie
riaus, padengti arba nepadengti popieriumi, nepadengtu paviršiumi arba
neįmirkyti, viduje sutvirtinti arba nesutvirtinti, ritiniais, kurių plotis dides
nis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklo
jus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis dides
nis kaip 15 cm (išskyrus kombinuotą popierių ir kartoną, kurį laminuo
jant vidinėje pusėje naudojamas bitumas, dervos arba asfaltas)

Neapmuitinama

0

4807 00 80

Kombinuotas popierius ir kartonas, nepadengtu paviršiumi arba neįmir
kyti, viduje sutvirtinti arba nesutvirtinti, ritiniais, kurių plotis didesnis
kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus
vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 15 cm (išskyrus kombinuotą popierių ir kartoną, kurį laminuojant
vidinėje pusėje naudojamas bitumas, dervos arba asfaltas; popierių ir kar
toną iš šiaudų, padengtą arba nepadengtą popieriumi iš ne šiaudų; popie
rių ir kartoną, pagamintą iš perdirbti skirto popieriaus, padengtą arba ne
padengtą popieriumi)

Neapmuitinama

0

4808 10 00

Gofruotas popierius ir kartonas (su priklijuotais plokščiais paviršiniais
lakštais arba be jų), perforuoti arba neperforuoti, ritiniais, kurių plotis di
desnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos
išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis
didesnis kaip 15 cm

Neapmuitinama

0

4808 20 00

Maišinis kraftpopieris, krepinis arba klostytas, įspaustinis arba neįspausti
nis, perforuotas arba neperforuotas, ritiniais, kurių plotis didesnis kaip
36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vie
nos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 15 cm

Neapmuitinama

0
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4808 30 00

Kraftpopieris, krepinis arba klostytas, įspaustinis arba neįspaustinis, perfo
ruotas arba neperforuotas, ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, arba
kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės il
gis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm (išsky
rus maišinį kraftpopierį)

Neapmuitinama

0

4808 90 00

Popierius ir kartonas, krepiniai, klostyti, įspaustiniai arba perforuoti, riti
niais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, arba kvadratiniais ar stačiakam
piais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm,
o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm (išskyrus maišinį kraftpopierį ir
kitą kraftpopierį bei prekes, klasifikuojamas 4803 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

4809 20 10

Savaiminio kopijavimo popierius, su atspaudais arba be atspaudų, ritiniais,
kurių plotis didesnis kaip 36 cm (išskyrus anglinį popierių (kalkę) ir pa
našų kopijavimo popierių)

Neapmuitinama

0

4809 20 90

Savaiminio kopijavimo popierius, su atspaudais arba be atspaudų, kvadra
tiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis di
desnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm (išskyrus
anglinį popierių (kalkę) ir panašų kopijavimo popierių)

Neapmuitinama

0

4809 90 10

Anglinis popierius (kalkė) ir panašus kopijavimo popierius, su atspaudais
arba be atspaudų, ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, arba kvadrati
niais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis di
desnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm

Neapmuitinama

0

4809 90 90

Atspaudimo popierius, įskaitant padengtą arba įmirkytą popierių, naudo
jamą kopijavimo aparatų matricoms arba ofsetinėms plokštėms, su at
spaudais arba be atspaudų, ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm, arba
kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės il
gis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm (išsky
rus anglinį popierių (kalkę) ir panašų kopijavimo popierių bei savaiminio
kopijavimo popierių)

Neapmuitinama

0

4810 13 20

Popierius ir kartonas, naudojami kaip šviesai, šilumai arba elektrai jautraus
popieriaus arba kartono pagrindas, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų me
chaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne
daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės, iš vienos arba abiejų pusių pa
dengti kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, ritiniais ir kurių
kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g

Neapmuitinama

0

4810 13 80

Popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar kitiems grafinio at
vaizdavimo tikslams, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba
cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip
10 % visų pluoštų masės, iš vienos arba abiejų pusių padengti kaolinu ar
kitomis neorganinėmis medžiagomis, ritiniais (išskyrus popierių ir kar
toną, naudojamus kaip šviesai, šilumai arba elektrai jautraus popieriaus
arba kartono pagrindas, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė
kaip 150 g; popierių ir kartoną, naudojamus biuro technikai, ir panašias
prekes)

Neapmuitinama

0

4810 14 20

Popierius ir kartonas, naudojami kaip šviesai, šilumai arba elektrai jautraus
popieriaus arba kartono pagrindas, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų me
chaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne
daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės, iš vienos arba abiejų pusių pa
dengti kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, kvadratiniais arba
stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis ne didesnis
kaip 435 mm, o kitos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 297 mm ir kurių
kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g

Neapmuitinama

0
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4810 14 80

Popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar kitiems grafinio at
vaizdavimo tikslams, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba
cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip
10 % visų pluoštų masės, iš vienos arba abiejų pusių padengti kaolinu ar
kitomis neorganinėmis medžiagomis, kvadratiniais arba stačiakampiais
lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 435 mm,
o kitos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 297 mm (išskyrus popierių ir kar
toną, naudojamus kaip šviesai, šilumai arba elektrai jautraus popieriaus
arba kartono pagrindas, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė
kaip 150 g)

Neapmuitinama

0

4810 19 10

Popierius ir kartonas, naudojami kaip šviesai, šilumai arba elektrai jautraus
popieriaus arba kartono pagrindas, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų me
chaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne
daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės, iš vienos arba abiejų pusių pa
dengti kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, kvadratiniais arba
stačiakampiais lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip
435 mm (arba ne didesnis kaip 435 mm), o kitos kraštinės ilgis didesnis
kaip 297 mm ir kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip
150 g

Neapmuitinama

0

4810 19 90

Popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar kitiems grafinio at
vaizdavimo tikslams, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba
cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip
10 % visų pluoštų masės, iš vienos arba abiejų pusių padengti kaolinu ar
kitomis neorganinėmis medžiagomis, kvadratiniais arba stačiakampiais
lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 435 mm (arba
ne didesnis kaip 435 mm), o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 297 mm
(išskyrus popierių ir kartoną, naudojamus kaip šviesai, šilumai arba elek
trai jautraus popieriaus arba kartono pagrindas, kurių kvadratinio metro
(m2) masė ne didesnė kaip 150 g)

Neapmuitinama

0

4810 22 10

Lengvasis padengtas popierius, naudojamas rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kurio visa kvadratinio metro (m2)
masė ne didesnė kaip 72 g, kiekvienos pusės dangos kvadratinio metro
(m2) masė – ne didesnė kaip 15 g, kurio sudėtyje ne mažiau kaip
50 % visų pluoštų masės sudaro pluoštai, gauti mechaniniu būdu, iš abiejų
pusių padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, ritiniais,
kurių plotis didesnis kaip 15 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais
lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos
kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm

Neapmuitinama

0

4810 22 90

Lengvasis padengtas popierius, naudojamas rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kurio visa kvadratinio metro (m2)
masė ne didesnė kaip 72 g, kiekvienos pusės dangos kvadratinio metro
(m2) masė – ne didesnė kaip 15 g, kurio sudėtyje ne mažiau kaip
50 % visų pluoštų masės sudaro pluoštai, gauti mechaniniu būdu, iš abiejų
pusių padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, ritiniais,
kurių plotis ne didesnis kaip 15 cm, arba kvadratiniais arba stačiakampiais
lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 36 cm,
arba vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis di
desnis kaip 15 cm (išskyrus naudojamą biuro technikai ir panašų popie
rių)

Neapmuitinama

0

4810 29 30

Popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar kitiems grafinio at
vaizdavimo tikslams, kurių daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės sudaro
pluoštai, gauti mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, iš vienos
arba abiejų pusių padengti kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiago
mis, bet kokio dydžio ritiniais (išskyrus lengvąjį popierių; popierių ir kar
toną, naudojamus biuro technikai, ir panašias prekes)

Neapmuitinama

0
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4810 29 80

Popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ar kitiems grafinio at
vaizdavimo tikslams, kurių daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės sudaro
pluoštai, gauti mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, iš vienos
arba abiejų pusių padengti kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiago
mis, bet kokio dydžio kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais (išskyrus
lengvąjį popierių; popierių ir kartoną, naudojamus biuro technikai, ir pa
našias prekes)

Neapmuitinama

0

4810 31 00

Kraftpopieris ir kartonas, kurių visa masė vienodai balinta ir kurių dau
giau kaip 95 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti chemi
niu būdu, iš vienos arba abiejų pusių padengti kaolinu ar kitomis neorga
ninėmis medžiagomis, bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais ar sta
čiakampiais lakštais, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip
150 g (išskyrus popierių ir kartoną, naudojamus rašyti, spausdinti ar ki
tiems grafinio atvaizdavimo tikslams)

Neapmuitinama

0

4810 32 10

Kraftpopieris ir kartonas, kurių visa masė vienodai balinta ir kurių dau
giau kaip 95 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti chemi
niu būdu, iš vienos arba abiejų pusių padengti kaolinu, bet kokio dydžio
ritiniais arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais, kurių kvadratinio
metro (m2) masė didesnė kaip 150 g (išskyrus popierių ir kartoną, naudo
jamus rašyti, spausdinti ar kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams)

Neapmuitinama

0

4810 32 90

Kraftpopieris ir kartonas, kurių visa masė vienodai balinta ir kurių dau
giau kaip 95 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti chemi
niu būdu, iš vienos arba abiejų pusių padengti neorganinėmis medžiago
mis, bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais,
kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g (išskyrus kraftinį
popierių, padengtą kaolinu; popierių ir kartoną, naudojamus grafinio at
vaizdavimo tikslams)

Neapmuitinama

0

4810 39 00

Kraftinis popierius ir kartonas, iš vienos arba abiejų pusių padengti kao
linu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, bet kokio dydžio ritiniais
arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais (išskyrus popierių ir kartoną,
naudojamus rašyti, spausdinti ar kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams;
popierių ir kartoną, kurių visa masė vienodai balinta ir kurių daugiau kaip
95 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gautus cheminiu
būdu)

Neapmuitinama

0

4810 92 10

Daugiasluoksnis popierius ir kartonas, kurių kiekvienas sluoksnis balintas,
iš vienos arba abiejų pusių padengti kaolinu ar kitomis neorganinėmis
medžiagomis, bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais ar stačiakam
piais lakštais (išskyrus popierių ir kartoną, naudojamus rašyti, spausdinti
ar kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kraftpopierį ir kartoną)

Neapmuitinama

0

4810 92 30

Daugiasluoksnis popierius ir kartonas, kurių tik vienas išorinis sluoksnis
balintas, iš vienos arba abiejų pusių padengti kaolinu ar kitomis neorgani
nėmis medžiagomis, bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais ar stačia
kampiais lakštais (išskyrus popierių ir kartoną, naudojamus rašyti, spaus
dinti ar kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kraftpopierį ir kartoną)

Neapmuitinama

0
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4810 92 90

Daugiasluoksnis popierius ir kartonas, iš vienos arba abiejų pusių pa
dengti kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, bet kokio dydžio
ritiniais arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais (išskyrus daugias
luoksnį popierių ir kartoną, kurių kiekvienas sluoksnis balintas, kurių tik
vienas išorinis sluoksnis balintas, popierių ir kartoną, naudojamus rašyti,
spausdinti ar kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kraftpopierį ir kar
toną)

Neapmuitinama

0

4810 99 10

Balintas popierius ir kartonas, iš vienos arba abiejų pusių padengti kaolinu
ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, bet kokio dydžio ritiniais arba
kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais (išskyrus popierių ir kartoną, nau
dojamus rašyti, spausdinti ar kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kraft
popierį ir kartoną, daugiasluoksnį popierių ir kartoną bei popierių ir kar
toną be kitos dangos)

Neapmuitinama

0

4810 99 30

Popierius ir kartonas, iš vienos arba abiejų pusių padengti žėručio milte
liais, bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais
(išskyrus popierių ir kartoną, naudojamus rašyti, spausdinti ar kitiems gra
finio atvaizdavimo tikslams, kraftpopierį ir kartoną, daugiasluoksnį popie
rių ir kartoną bei popierių ir kartoną be kitos dangos)

Neapmuitinama

0

4810 99 90

Popierius ir kartonas, iš vienos arba abiejų pusių padengti neorganinėmis
medžiagomis, bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais ar stačiakam
piais lakštais (išskyrus balintą popierių ir kartoną, padengtus kaolinu, po
pierių ir kartoną, padengtus žėručio milteliais, popierių ir kartoną, naudo
jamus rašyti, spausdinti ar kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kraftpo
pierį ir kartoną, daugiasluoksnį popierių ir kartoną bei popierių ir kartoną
be kitos dangos)

Neapmuitinama

0

4811 10 00

Dervuotas, bitumuotas arba asfaltuotas popierius ir kartonas bet kokio dy
džio ritiniais arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais

Neapmuitinama

0

4811 41 20

Lipnus popierius ir kartonas, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi
arba su atspaudais, juostomis, ritiniais ar lakštais, kurių plotis ne didesnis
kaip 10 cm, padengti nevulkanizuotu gamtiniu arba sintetiniu kaučiuku

Neapmuitinama

0

4811 41 90

Lipnus popierius ir kartonas, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi
arba su atspaudais, bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais ar stačia
kampiais lakštais (išskyrus lipnų popierių ir kartoną, kurių plotis ne dides
nis kaip 10 cm, padengtus nevulkanizuotu gamtiniu arba sintetiniu kau
čiuku gaminius, ir prekes, klasifikuojamas 4810 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

4811 49 00

Gumuotas arba lipnus popierius ir kartonas, dažytu paviršiumi, dekoruotu
paviršiumi arba su atspaudais, bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais
ar stačiakampiais lakštais (išskyrus lipnų popierių ir kartoną bei prekes,
klasifikuojamas 4810 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

4811 51 00

Popierius ir kartonas, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba su at
spaudais, aptraukti, įmirkyti arba padengti dirbtinėmis dervomis arba plas
tikais, bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakš
tais, balinti, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g (išsky
rus adhezyvus)

Neapmuitinama

0
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4811 59 00

Popierius ir kartonas, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba su at
spaudais, aptraukti, įmirkyti arba padengti dirbtinėmis dervomis arba plas
tikais, bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakš
tais (išskyrus balintus ir popierių ir kartoną, kurių kvadratinio metro (m2)
masė didesnė kaip 150 g, ir adhezyvus)

Neapmuitinama

0

4811 60 00

Popierius ir kartonas, aptraukti, įmirkyti arba padengti vašku, parafinu,
stearinu, alyva arba gliceroliu, bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais
ar stačiakampiais lakštais (išskyrus prekes, klasifikuojamas 4803, 4809 ir
4818 pozicijose)

Neapmuitinama

0

4811 90 00

Popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir minkštos celiuliozės klodai, ap
traukti, įmirkyti, padengti, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba
su atspaudais, bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais ar stačiakam
piais lakštais (išskyrus prekes, klasifikuojamas 4803, 4809, 4810 ir
4818 pozicijose bei 4811 10–4811 60 subpozicijose)

Neapmuitinama

0

4812 00 00

Filtravimo blokai, plokštės ir plokštelės iš popieriaus plaušienos

Neapmuitinama

0

4813 10 00

Rūkomasis popierius knygelių arba tūtelių pavidalo

Neapmuitinama

0

4813 20 00

Rūkomasis popierius ritinėliais, kurių plotis ne didesnis kaip 5 cm

Neapmuitinama

0

4813 90 10

Rūkomasis popierius ritinėliais, kurių plotis didesnis kaip 5 cm, bet ne di
desnis kaip 15 cm

Neapmuitinama

0

4813 90 90

Rūkomasis popierius, supjaustytas arba nesupjaustytas pagal nustatytus
matmenis (išskyrus knygelių arba tūtelių pavidalo ir ritinėliais, kurių plotis
ne didesnis kaip 15 cm)

Neapmuitinama

0

4814 10 00

Popierius iš pluoštų, grūdėtu paviršiumi (ingrain)

Neapmuitinama

0

4814 20 00

Popieriniai apmušalai ir panašios sienų dangos iš popieriaus, kurio geroji
pusė padengta grūdėtu, įspaustiniu, dažytu, margintu arba kitu būdu de
koruotu plastikų sluoksniu

Neapmuitinama

0

4814 90 10

Popieriniai apmušalai ir panašios sienų dangos iš popieriaus, grūdėto, įs
paustinio, dažyto, marginto arba kitu būdu dekoruotu paviršiumi, pa
dengto skaidriu apsauginiu plastikų sluoksniu

Neapmuitinama

0

4814 90 80

Popieriniai apmušalai ir panašios sienų dangos iš popieriaus ir permato
mos popierinės langų dangos (išskyrus popierių iš pluoštų, grūdėtu pavir
šiumi (ingrain), ir prekes, klasifikuojamas 4814 20 arba 4814 90 10 su
bpozicijoje)

Neapmuitinama

0

4816 20 00

Savaiminio kopijavimo popierius ritiniais, kurių plotis ne didesnis kaip
36 cm, arba stačiakampiais ar kvadratiniais lakštais, kuriuos išklojus nė
vienos kraštinės ilgis nėra didesnis kaip 36 cm, arba supjaustytas kitokio
mis nei stačiakampiai ar kvadratai formomis, supakuotas arba nesupakuo
tas dėžėse (išskyrus anglinį popierių (kalkę) ar panašų kopijavimo popie
rių)

Neapmuitinama

0
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4816 90 00

Kopijavimo arba atspaudimo popierius ritiniais, kurių plotis ne didesnis
kaip 36 cm, arba stačiakampiais ar kvadratiniais lakštais, kuriuos išklojus
nė vienos kraštinės ilgis nėra didesnis kaip 36 cm, arba supjaustyti kito
kiomis nei stačiakampiai ar kvadratai formomis, supakuotas arba nesupa
kuotas dėžėse, kartu su popierinėmis ofsetinėmis plokštėmis (išskyrus sa
vaiminio kopijavimo popierių)

Neapmuitinama

0

4817 10 00

Vokai iš popieriaus arba kartono (išskyrus korteles laiškams)

Neapmuitinama

0

4817 20 00

Kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš po
pieriaus arba kartono (išskyrus korteles laiškams, paprastuosius atvirlaiš
kius ir susirašinėjimo korteles su įspaustais pašto ženklais)

Neapmuitinama

0

4817 30 00

Dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono
su popieriniais raštinės reikmenimis

Neapmuitinama

0

4818 10 10

Tualetinis popierius ritinėliais, kurių plotis ne didesnis kaip 36 cm, kurio
vieno sluoksnio kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 25 g

Neapmuitinama

0

4818 10 90

Tualetinis popierius ritinėliais, kurių plotis ne didesnis kaip 36 cm, kurio
vieno sluoksnio kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 25 g

Neapmuitinama

0

4818 20 10

Nosinės, higieninės arba veido servetėlės ir rankšluosčiai iš popieriaus
plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų

Neapmuitinama

0

4818 20 91

Rankšluosčiai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos ir
celiuliozinių pluoštų klodų ritiniais, kurių plotis ne didesnis kaip 36 cm

Neapmuitinama

0

4818 20 99

Rankšluosčiai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos ir
celiuliozinių pluoštų klodų (išskyrus rankšluosčius ritiniais, kurių plotis ne
didesnis kaip 36 cm)

Neapmuitinama

0

4818 30 00

Staltiesės ir stalo servetėlės iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozi
nės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų

Neapmuitinama

0

4818 40 11

Higieniniai paketai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos
arba celiuliozinių pluoštų klodų

Neapmuitinama

0

4818 40 13

Tamponai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba ce
liuliozinių pluoštų klodų

Neapmuitinama

0

4818 40 19

Moterų higienos produktai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozi
nės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų (išskyrus higieninius paketus ir
tamponus)

Neapmuitinama

0

4818 40 90

Kūdikių vystyklai ir vystymo įklotai bei panašūs higieniniai dirbiniai iš po
pieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių
pluoštų klodų

Neapmuitinama

0

4818 50 00

Drabužiai ir drabužių priedai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiulio
zinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų (išskyrus avalynės dirbinius ir
jų dalis, įskaitant vidpadžius, kulnų dalis ir panašius keičiamus gami
nius, getrus ir panašius dirbinius, galvos apdangalus ir jų dalis)

Neapmuitinama

0
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4818 90 10

Dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba ce
liuliozinių pluoštų klodų, naudojami chirurgijos, medicinos arba higienos
tikslams (išskyrus tualetinį popierių, nosines, higienines arba veido serve
tėles ir rankšluosčius, staltieses, stalo servetėles, higieninius paketus ir
tamponus, kūdikių vystyklus ir vystymo įklotus bei panašius higieninius
dirbinius ir prekes, skirtas mažmeninei prekybai)

Neapmuitinama

0

4818 90 90

Popierius, celiuliozinė vata arba celiuliozės pluoštų klodai, skirti naudoti
buityje arba sanitarijos tikslams, susukti į ritinėlius, kurių plotis ne dides
nis kaip 36 cm, arba supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą;
dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba ce
liuliozinių pluoštų klodų, skirti naudoti buityje, sanitarijos tikslams arba
ligoninėse (išskyrus tualetinį popierių, nosines, higienines arba veido ser
vetėles ir rankšluosčius, staltieses, stalo servetėles, higieninius paketus ir
tamponus, kūdikių vystyklus ir vystymo įklotus bei panašius higieninius
dirbinius ir dirbinius, naudojamus chirurgijos, medicinos arba higienos
tikslams, neskirtus mažmeninei prekybai)

Neapmuitinama

0

4819 10 00

Dėžės, dėžutės ir dėklai iš gofruoto popieriaus arba kartono

Neapmuitinama

0

4819 20 00

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš negofruoto popieriaus arba kar
tono

Neapmuitinama

0

4819 30 00

Maišai ir krepšiai iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozi
nių pluoštų klodų, kurių pagrindo plotis ne mažesnis kaip 40 cm

Neapmuitinama

0

4819 40 00

Maišai ir krepšiai, įskaitant kūginius (smailu galu), iš popieriaus, kartono,
celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų (išskyrus maišus ir
krepšius, kurių pagrindo plotis ne mažesnis kaip 40 cm, ir įrašų laikmenų
vokus)

Neapmuitinama

0

4819 50 00

Pakavimo talpyklos, įskaitant įrašų laikmenų vokus, iš popieriaus, kartono,
celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų (išskyrus dėžes, dėžu
tes ir dėklus iš gofruoto popieriaus arba kartono, sulankstomas dėžes, dė
žutes ir dėklus iš negofruoto popieriaus arba kartono, maišus ir krepšius)

Neapmuitinama

0

4819 60 00

Dokumentų dėžės, laiškų dėtuvai, saugyklų dėžės ir panašūs dirbiniai iš
kartono, naudojami įstaigose, parduotuvėse arba turintys panašią paskirtį
(išskyrus pakavimo talpyklas)

Neapmuitinama

0

4820 10 10

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, užsakymų knygos ir kvitų knyge
lės iš popieriaus arba kartono

Neapmuitinama

0

4820 10 30

Užrašų knygelės, laiškinio popieriaus bloknotai, užrašų bloknotai, be ka
lendorių, iš popieriaus arba kartono

Neapmuitinama

0

4820 10 50

Dienoraščiai su kalendoriais iš popieriaus arba kartono

Neapmuitinama

0

4820 10 90

Bloknotai rašymui ir panašūs reikmenys iš popieriaus arba kartono

Neapmuitinama

0

4820 20 00

Sąsiuviniai iš popieriaus arba kartono

Neapmuitinama

0
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4820 30 00

Segtuvai (išskyrus knygų viršelius), aplankai ir bylų viršeliai iš popieriaus
arba kartono

Neapmuitinama

0

4820 40 10

Vientisos formos blankai, su įdėtomis kopijavimo kalkėmis arba be jų, iš
popieriaus arba kartono

Neapmuitinama

0

4820 40 90

Dokumentų blankai su kopijų blankais ir knygelės su įdėtomis kopijavimo
kalkėmis iš popieriaus arba kartono (išskyrus vientisos formos)

Neapmuitinama

0

4820 50 00

Pavyzdžių arba kolekcijų albumai iš popieriaus arba kartono

Neapmuitinama

0

4820 90 00

Bolivaro ir panašūs raštinės reikmenys iš popieriaus arba kartono ir knygų
viršeliai iš popieriaus arba kartono (išskyrus registravimo žurnalus, apskai
tos knygas, užrašų knygeles, užsakymų knygas, kvitų knygeles, laiškinio
popieriaus bloknotus, užrašų bloknotus, dienoraščius, sąsiuvinius, segtu
vus, aplankus, bylų viršelius, dokumentų blankus su kopijų blankais, kny
geles su įdėtomis kopijavimo kalkėmis, pavyzdžių arba kolekcijų albumus)

Neapmuitinama

0

4821 10 10

Visų rūšių lipnios etiketės iš popieriaus arba kartono, su atspaudais

Neapmuitinama

0

4821 10 90

Visų rūšių etiketės iš popieriaus arba kartono, su atspaudais (išskyrus lip
nias)

Neapmuitinama

0

4821 90 10

Visų rūšių lipnios etiketės iš popieriaus arba kartono, be atspaudų

Neapmuitinama

0

4821 90 90

Visų rūšių etiketės iš popieriaus arba kartono, be atspaudų (išskyrus lip
nias)

Neapmuitinama

0

4822 10 00

Ritės, šeivos, verpimo šeivos ir panašūs laikikliai iš popieriaus plaušienos,
popieriaus arba kartono, perforuoti arba neperforuoti, sukietinti arba ne
sukietinti, naudojami tekstilės verpalams vynioti

Neapmuitinama

0

4822 90 00

Ritės, šeivos, verpimo šeivos ir panašūs laikikliai iš popieriaus plaušienos,
popieriaus arba kartono, perforuoti arba neperforuoti, sukietinti arba ne
sukietinti (išskyrus naudojamus tekstilės verpalams vynioti)

Neapmuitinama

0

4823 20 00

Filtravimo popierius ir kartonas juostomis, ritiniais, kurių plotis ne dides
nis kaip 36 cm, arba stačiakampiais arba kvadratiniais lakštais, kuriuos iš
klojus nė vienos kraštinės ilgis nėra didesnis kaip 36 cm, arba supjaustyti
kitomis nei stačiakampiai ar kvadratai formomis

Neapmuitinama

0

4823 40 00

Ritinėliai, lakštai ir skalės su atspaudais, skirti savirašiams, ritiniais, kurių
plotis ne didesnis kaip 36 cm, stačiakampiais arba kvadratiniais lakštais,
kuriuos išklojus nė vienos kraštinės ilgis nėra didesnis kaip 36 cm, arba
supjaustyti skalėmis

Neapmuitinama

0

4823 61 00

Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs gaminiai iš bambuko po
pieriaus arba bambuko kartono

Neapmuitinama

0

4823 69 10

Padėklai, dubenys, lėkštės iš popieriaus arba kartono (išskyrus iš bambuko
popieriaus arba bambuko kartono)

Neapmuitinama

0
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4823 69 90

Puodeliai ir panašūs gaminiai iš popieriaus arba kartono (išskyrus iš bam
buko popieriaus arba bambuko kartono ir padėklus, dubenis ir lėkštes)

Neapmuitinama

0

4823 70 10

Formuoti padėklai ir dėžutės, naudojami kiaušiniams pakuoti, iš popie
riaus plaušienos

Neapmuitinama

0

4823 70 90

Formuoti arba presuoti gaminiai iš popieriaus plaušienos, nenurodyti ki
toje vietoje

Neapmuitinama

0

4823 90 40

Popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio
atvaizdavimo tikslams, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4823 90 85

Popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, juosto
mis arba ritiniais, kurių plotis ne didesnis kaip 36 cm, stačiakampiais arba
kvadratiniais lakštais, kuriuos išklojus nė vienos kraštinės ilgis nėra dides
nis kaip 36 cm, arba supjaustyti kitomis nei stačiakampiai ar kvadratai
formomis, ir dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės
vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4901 10 00

Spausdintos knygos, brošiūros ir panašūs spaudiniai, sulankstytų arba ne
sulankstytų palaidų lapų pavidalo (išskyrus periodinius leidinius ir leidi
nius, daugiausia skirtus reklamai)

Neapmuitinama

0

4901 91 00

Žodynai ir enciklopedijos bei atskiri jų tomai (sąsiuviniai)

Neapmuitinama

0

4901 99 00

Spausdintos knygos, brošiūros ir panašūs spaudiniai (išskyrus palaidų
lapų pavidalo spaudinius, žodynus, enciklopedijas, periodinius leidinius ir
leidinius, daugiausia skirtus reklamai)

Neapmuitinama

0

4902 10 00

Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti arba neiliustruoti, su
reklamine medžiaga arba be jos, leidžiami mažiausiai keturis kartus per
savaitę

Neapmuitinama

0

4902 90 10

Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti arba neiliustruoti, su
reklamine medžiaga arba be jos, leidžiami kartą per savaitę

Neapmuitinama

0

4902 90 30

Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti arba neiliustruoti, su
reklamine medžiaga arba be jos, leidžiami kartą per mėnesį

Neapmuitinama

0

4902 90 90

Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti arba neiliustruoti, su
reklamine medžiaga arba be jos (išskyrus leidžiamus mažiausiai keturis
kartus per savaitę, leidžiamus kartą per savaitę ir leidžiamus kartą per mė
nesį)

Neapmuitinama

0

4903 00 00

Vaikiškos knygelės su paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo knygelės

Neapmuitinama

0

4904 00 00

Natos, spausdintos arba rankraštinės, įrištos arba neįrištos, iliustruotos
arba neiliustruotos

Neapmuitinama

0

4905 10 00

Spausdinti gaubliai (išskyrus reljefinius gaublius)

Neapmuitinama

0

4905 91 00

Spausdinti visų rūšių žemėlapiai, hidrografijos arba panašios schemos, įs
kaitant atlasus ir topografinius planus, knygos pavidalo (išskyrus reljefi
nius gaublius, žemėlapius ir planus)

Neapmuitinama

0
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4905 99 00

Spausdinti visų rūšių žemėlapiai, hidrografijos arba panašios schemos, įs
kaitant atlasus, sieninius žemėlapius ir topografinius planus (išskyrus kny
gos pavidalo, taip pat reljefinius žemėlapius, planus ir gaublius)

Neapmuitinama

0

4906 00 00

Architektūrinių, inžinerinių, pramoninių, prekybinių, topografinių arba
panašių planų bei brėžinių ranka braižyti originalai; rankraščiai; pirmiau
išvardytų dirbinių fotografinės reprodukcijos ant įjautrinto popieriaus ir
kopijos, padarytos naudojant anglinį popierių (kalkę)

Neapmuitinama

0

4907 00 10

Neantspauduoti pašto, žyminiai (rinkliavos) ir panašūs einamosios arba
naujos laidos ženklai, šalyje, kurioje jie turi arba turės jiems priskirtą no
minalią vertę

Neapmuitinama

0

4907 00 30

Banknotai

Neapmuitinama

0

4907 00 90

Markiruoti popieriaus dirbiniai; čekių blankai; akcijos, sertifikatai, obliga
cijos ir panašūs vertybiniai popieriai

Neapmuitinama

0

4908 10 00

Atspaudžiamieji paveikslėliai (dekalkomanijos), sustiklėjantys

Neapmuitinama

0

4908 90 00

Atspaudžiamieji paveikslėliai (dekalkomanijos) (išskyrus sustiklėjančius)

Neapmuitinama

0

4909 00 10

Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai

Neapmuitinama

0

4909 00 90

Spausdintos kortelės su asmeniniais sveikinimais, pranešimais arba kvieti
mais, iliustruotos arba neiliustruotos, su vokais arba be vokų, su papuoši
mais arba be papuošimų

Neapmuitinama

0

4910 00 00

Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius

Neapmuitinama

0

4911 10 10

Prekybos katalogai

Neapmuitinama

0

4911 10 90

Prekybos reklaminė medžiaga ir panašūs dirbiniai (išskyrus prekybos kata
logus)

Neapmuitinama

0

4911 91 00

Paveikslėliai, fotoatspaudai ir fotografijos, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

4911 99 00

Spaudiniai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

5001 00 00

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti

Neapmuitinama

0

5002 00 00

Šilko žaliava (nesukta)

Neapmuitinama

0

5003 00 00

Šilko atliekos, įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir
išplaušintą žaliavą

Neapmuitinama

0

5004 00 10

Šilko siūlai, nebalinti, plauti arba balinti (išskyrus šilko atliekų verpalus ir
šilko siūlus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

L 356/380

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

5004 00 90

Šilko siūlai (išskyrus nebalintus, plautus arba balintus, šilko atliekų verpa
lus ir šilko siūlus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5005 00 10

Šilko atliekų verpalai, nebalinti, plauti arba balinti (išskyrus skirtus maž
meninei prekybai)

2,9

0

5005 00 90

Šilko atliekų verpalai (išskyrus nebalintus, plautus arba balintus, arba skir
tus mažmeninei prekybai)

2,9

0

5006 00 10

Šilko siūlai, skirti mažmeninei prekybai (išskyrus šilko atliekų verpalus)

5

0

5006 00 90

Šukuotinių pašukų arba kitų šilko atliekų verpalai, skirti mažmeninei pre
kybai; šilkaverpių fibroinas

2,9

0

5007 10 00

Šilko šukuotinių pašukų audiniai

3

0

5007 20 11

Krepai, kurių sudėtyje esantis šilkas arba šilko atliekos sudaro ne mažiau
kaip 85 % masės, nebalinti, plauti arba balinti

6,9

0

5007 20 19

Krepai, kurių sudėtyje esantis šilkas arba šilko atliekos sudaro ne mažiau
kaip 85 % masės (išskyrus nebalintus, plautus arba balintus)

6,9

0

5007 20 21

Eponžas, „habutai“, „honan“, „shantung“, „corah“ ir panašūs Tolimųjų Rytų
audiniai, pagaminti tik iš šilko, drobinio pynimo, nebalinti, išplovus toliau
neapdoroti (išskyrus iš šilko, sumaišyto su šukuotinėmis pašukomis ar ki
tomis šilko atliekomis arba su kitomis tekstilės medžiagomis)

5,3

0

5007 20 31

Eponžas, „habutai“, „honan“, „shantung“, „corah“ ir panašūs Tolimųjų Rytų
audiniai, pagaminti tik iš šilko, drobinio pynimo (išskyrus nebalintus, iš
plovus toliau neapdorotus ir iš šilko, sumaišyto su šukuotinėmis pašuko
mis ar kitomis šilko atliekomis arba su kitomis tekstilės medžiagomis)

7,5

0

5007 20 39

Eponžas, „habutai“, „honan“, „shantung“, „corah“ ir panašūs Tolimųjų Rytų
audiniai, pagaminti tik iš šilko (išskyrus drobinio pynimo ir iš šilko, su
maišyto su šukuotinėmis pašukomis ar kitomis šilko atliekomis arba su ki
tomis tekstilės medžiagomis)

7,5

0

5007 20 41

Ažūriniai audiniai, kurių ne mažiau kaip 85 % masės sudaro šilkas arba
šilko atliekos

7,2

0

5007 20 51

Tankiai austi audiniai, kurių ne mažiau kaip 85 % masės sudaro šilkas
arba šilko atliekos, nebalinti, plauti arba balinti (išskyrus krepus, eponžą,
„habutus“, „honan“, „shantung“, „corah“ ir panašius Tolimųjų Rytų audi
nius, pagamintus tik iš šilko)

7,2

0

5007 20 59

Tankiai austi audiniai, kurių ne mažiau kaip 85 % masės sudaro šilkas
arba šilko atliekos, dažyti (išskyrus krepus, eponžą, „habutus“, „honan“,
„shantung“, „corah“ ir panašius Tolimųjų Rytų audinius, pagamintus tik iš
šilko)

7,2

0
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5007 20 61

Tankiai austi audiniai, pagaminti iš įvairių spalvų siūlų, kurių ne mažiau
kaip 85 % masės sudaro šilkas arba šilko atliekos, kurių plotis didesnis
kaip 57 cm, bet ne didesnis kaip 75 cm (išskyrus krepus, eponžą, „habu
tus“, „honan“, „shantung“, „corah“ ir panašius Tolimųjų Rytų audinius, pa
gamintus tik iš šilko)

7,2

0

5007 20 69

Tankiai austi audiniai, pagaminti iš įvairių spalvų siūlų, kurių ne mažiau
kaip 85 % masės sudaro šilkas arba šilko atliekos (išskyrus audinius, kurių
plotis didesnis kaip 57 cm, bet ne didesnis kaip 75 cm, krepus, eponžą,
„habutus“, „honan“, „shantung“, „corah“ ir panašius Tolimųjų Rytų audi
nius, pagamintus tik iš šilko)

7,2

0

5007 20 71

Tankiai austi audiniai, kurių ne mažiau kaip 85 % masės sudaro šilkas
arba šilko atliekos, marginti (išskyrus krepus, eponžą, „habutus“, „honan“,
„shantung“, „corah“ ir panašius Tolimųjų Rytų audinius, pagamintus tik iš
šilko)

7,2

0

5007 90 10

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia šilko arba šilko atliekų, bet jo (jų)
yra mažiau kaip 85 % masės, nebalinti, plauti arba balinti

6,9

0

5007 90 30

Dažyti audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia šilko arba šilko atliekų, bet
jo (jų) yra mažiau kaip 85 % masės

6,9

0

5007 90 50

Audiniai iš įvairių spalvų siūlų, kurių sudėtyje yra daugiausia šilko arba
šilko atliekų, bet jo (jų) yra mažiau kaip 85 % masės

6,9

0

5007 90 90

Marginti audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia šilko arba šilko atliekų,
bet jo (jų) yra mažiau kaip 85 % masės

6,9

0

5101 11 00

Neplauta kirpta vilna, įskaitant prieš kirpimą plautą vilną, nekaršta ir ne
šukuota

Neapmuitinama

0

5101 19 00

Neplauta vilna, įskaitant prieš kirpimą plautą vilną, nekaršta ir nešukuota
(išskyrus kirptą vilną)

Neapmuitinama

0

5101 21 00

Kirpta vilna, plauta, nekarbonizuota, nekaršta ir nešukuota

Neapmuitinama

0

5101 29 00

Plauta vilna, nekarbonizuota, nekaršta ir nešukuota (išskyrus kirptą vilną)

Neapmuitinama

0

5101 30 00

Karbonizuota vilna, nekaršta ir nešukuota

Neapmuitinama

0
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5102 11 00

Kašmyro (cashmere) ožkų plaukai, nekaršti ir nešukuoti

Neapmuitinama

0

5102 19 10

Angorinių triušių plaukai, nekaršti ir nešukuoti

Neapmuitinama

0

5102 19 30

Alpakų, lamų arba vikunijų plaukai, nekaršti ir nešukuoti

Neapmuitinama

0

5102 19 40

Kupranugarių (įskaitant vienakuprių kupranugarių) ar jakų, arba angori
nių, Tibeto ar panašių ožkų plaukai, nekaršti ir nešukuoti

Neapmuitinama

0

5102 19 90

Triušių (išskyrus angorinius triušius), kiškių, bebrų, nutrijų arba ondatrų
plaukai, nekaršti ir nešukuoti

Neapmuitinama

0

5102 20 00

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai, nekaršti ir nešukuoti (išskyrus vilną, plau
kus ir šerius, naudojamus šluotų ir šepečių gamyboje ir karčių arba uode
gos ašutus)

Neapmuitinama

0

5103 10 10

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės pašukos, nekarboni
zuotos (išskyrus išplaušintas žaliavas)

Neapmuitinama

0

5103 10 90

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės pašukos, karbonizuo
tos (išskyrus išplaušintas žaliavas)

Neapmuitinama

0

5103 20 10

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalų atliekos

Neapmuitinama

0

5103 20 91

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų atliekos, nekarbonizuotos (išsky
rus verpalų atliekas, šukuotines pašukas ir išplaušintas žaliavas)

Neapmuitinama

0

5103 20 99

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų atliekos, karbonizuotos (išskyrus
verpalų atliekas, šukuotines pašukas ir išplaušintas žaliavas)

Neapmuitinama

0

5103 30 00

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas (išskyrus
išplaušintas žaliavas, plaukų ir šerių atliekas, naudojamas šluotų ir šepe
čių gamyboje ir karčių arba uodegos ašutus)

Neapmuitinama

0

5104 00 00

Vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų išplaušinta ža
liava, nekaršta ir nešukuota

Neapmuitinama

0

5105 10 00

Sukaršta vilna

2

0

5105 21 00

Šukuoti vilnos gabalai (sluoksna)

2

0

5105 29 00

Šukuota vilna (išskyrus šukuotus vilnos gabalus (sluoksną))

2

0

5105 31 00

Sukaršti arba šukuoti Kašmyro (cashmere) ožkų plaukai

2

0

5105 39 10

Sukaršti švelniavilnių gyvūnų plaukai (išskyrus vilną ir Kašmyro (cashmere)
ožkų plaukus)

2

0
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5105 39 90

Šukuoti švelniavilnių gyvūnų plaukai (išskyrus vilną ir Kašmyro (cashmere)
ožkų plaukus)

2

0

5105 40 00

Sukaršti arba šukuoti šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

2

0

5106 10 10

Sukarštos vilnos verpalai, kurių sudėtyje vilna sudaro ne mažiau kaip
85 % masės, nebalinti (išskyrus verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

3,8

0

5106 10 90

Sukarštos vilnos verpalai, kurių sudėtyje vilna sudaro ne mažiau kaip
85 % masės, (išskyrus nebalintus ir skirtus mažmeninei prekybai)

3,8

0

5106 20 10

Sukarštos vilnos verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia vilnos, bet ji su
daro mažiau kaip 85 % masės, kurių sudėtyje vilna ir švelniavilnių gyvūnų
plaukai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės (išskyrus skirtus mažmeninei
prekybai)

3,8

0

5106 20 91

Sukarštos vilnos verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia vilnos, bet ji su
daro mažiau kaip 85 % masės, nebalinti (išskyrus verpalus, kurių sudėtyje
vilna ir švelniavilnių gyvūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės,
ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5106 20 99

Sukarštos vilnos verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia vilnos, bet ji su
daro mažiau kaip 85 % masės (išskyrus nebalintus verpalus, verpalus, ku
rių sudėtyje vilna ir švelniavilnių gyvūnų plaukų sudaro ne mažiau kaip
85 % masės, ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5107 10 10

Šukuotos vilnos verpalai, kurių sudėtyje vilna sudaro ne mažiau kaip
85 % masės, nebalinti (išskyrus skirtus mažmeninei prekybai)

3,8

0

5107 10 90

Šukuotos vilnos verpalai, kurių sudėtyje vilna sudaro ne mažiau kaip
85 % masės (išskyrus nebalintus ir skirtus mažmeninei prekybai)

3,8

0

5107 20 10

Šukuotos vilnos verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia vilnos, bet ji su
daro mažiau kaip 85 % masės, kurių sudėtyje vilna ir švelniavilnių gyvūnų
plaukai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, nebalinti (išskyrus skirtus
mažmeninei prekybai)

4

0

5107 20 30

Šukuotos vilnos verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia vilnos, bet ji su
daro mažiau kaip 85 % masės, kurių sudėtyje vilna ir švelniavilnių gyvūnų
plaukai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės (išskyrus nebalintus ir skirtus
mažmeninei prekybai)

4

0

5107 20 51

Šukuotos vilnos verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia vilnos, bet ji su
daro mažiau kaip 85 % masės, maišyti vien tik arba daugiausiai su sinteti
niais kuokšteliniais pluoštais, nebalinti (išskyrus skirtus mažmeninei pre
kybai)

4

0

5107 20 59

Šukuotos vilnos verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia vilnos, bet ji su
daro mažiau kaip 85 % masės, maišyti vien tik arba daugiausiai su sinteti
niais kuokšteliniais pluoštais (išskyrus nebalintus ir skirtus mažmeninei
prekybai)

4

0

5107 20 91

Šukuotos vilnos verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia vilnos, bet ji su
daro mažiau kaip 85 % masės, nebalinti (išskyrus verpalus, maišytus vien
tik arba daugiausiai su sintetiniais kuokšteliniais pluoštais, verpalus, kurių
sudėtyje vilna ir švelniavilnių gyvūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0
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5107 20 99

Šukuotos vilnos verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia vilnos, bet ji su
daro mažiau kaip 85 % masės (išskyrus nebalintus verpalus, verpalus,
maišytus vien tik arba daugiausiai su sintetiniais kuokšteliniais pluoštais,
verpalus, kurių sudėtyje vilna ir švelniavilnių gyvūnų plaukai sudaro ne
mažiau kaip 85 % masės ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5108 10 10

Sukarštų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, nebalinti (išskyrus vilnos
verpalus arba verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

3,2

0

5108 10 90

Sukarštų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai (išskyrus nebalintus verpa
lus, vilnos verpalus arba verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

3,2

0

5108 20 10

Šukuotų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, nebalinti (išskyrus vilnos
verpalus arba verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

3,2

0

5108 20 90

Šukuotų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai (išskyrus nebalintus verpa
lus, vilnos verpalus arba verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

3,2

0

5109 10 10

Verpalai, kurių sudėtyje esanti vilna arba švelniavilnių gyvūnų plaukai su
daro ne mažiau kaip 85 % masės, turintys kamuolių, sruogų arba posmų,
kurių masė didesnė kaip 125 g, bet ne didesnė kaip 500 g, pavidalą

3,8

0

5109 10 90

Verpalai, kurių sudėtyje esanti vilna arba švelniavilnių gyvūnų plaukai su
daro ne mažiau kaip 85 % masės (išskyrus turinčius kamuolių, sruogų
arba posmų, kurių masė didesnė kaip 125 g, bet ne didesnė kaip 500 g,
pavidalą)

5

0

5109 90 10

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia vilnos arba švelniavilnių gyvūnų
plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės, skirti mažmeninei preky
bai ir turintys kamuolių, sruogų arba posmų, kurių masė didesnė kaip
125 g, bet ne didesnė kaip 500 g, pavidalą

5

0

5109 90 90

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia vilnos arba švelniavilnių gyvūnų
plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės, skirti mažmeninei preky
bai (išskyrus turinčius kamuolių, sruogų arba posmų, kurių masė didesnė
kaip 125 g, bet ne didesnė kaip 500 g, pavidalą)

5

0

5110 00 00

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai, įskaitant apvytinius
ašutų verpalus, skirti arba neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus ašutus
ir verpalus, nesujungtus kartu)

3,5

0

5111 11 00

Audiniai, kurių sudėtyje esanti sukaršta vilna arba sukaršti švelniavilnių gy
vūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė ne di
desnė kaip 300 g

8

0

5111 19 10

Audiniai, kurių sudėtyje esanti sukaršta vilna arba sukaršti švelniavilnių gy
vūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė di
desnė kaip 300 g, bet ne didesnė kaip 450 g (išskyrus techninės paskirties
audinius, nurodytus 5911 pozicijoje)

8

0

5111 19 90

Audiniai, kurių sudėtyje esanti sukaršta vilna arba sukaršti švelniavilnių gy
vūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė di
desnė kaip 450 g (išskyrus techninės paskirties audinius, nurodytus
5911 pozicijoje)

8

0

5111 20 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sukarštos vilnos arba sukarštų
švelniavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su sintetinėmis arba dirbtinėmis gijomis

8

0
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5111 30 10

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sukarštos vilnos arba sukarštų
švelniavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su sintetiniais arba dirbtiniais kuokšteli
niais pluoštais ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 300 g

8

0

5111 30 30

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sukarštos vilnos arba sukarštų
švelniavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su sintetiniais arba dirbtiniais kuokšteli
niais pluoštais ir kurių m2 masė didesnė kaip 300 g, bet ne didesnė kaip
450 g

8

0

5111 30 90

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sukarštos vilnos arba sukarštų
švelniavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su sintetiniais arba dirbtiniais kuokšteli
niais pluoštais ir kurių m2 masė didesnė kaip 450 g

8

0

5111 90 10

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sukarštos vilnos arba sukarštų
švelniavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės, ir
kurių sudėtyje esantis šilkas, šilko atliekos sudaro daugiau kaip 10 % masės
(išskyrus audinius, maišytus daugiausia arba vien tik su sintetinėmis arba
dirbtinėmis gijomis, arba kuokšteliniais pluoštais)

7,2

0

5111 90 91

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sukarštos vilnos arba sukarštų
švelniavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės, ku
rių m2 masė ne didesnė kaip 300 g (išskyrus audinius, maišytus daugiau
sia arba vien tik su sintetinėmis arba dirbtinėmis gijomis, arba kuokšteli
niais pluoštais, arba audinius, kurių sudėtyje esantis šilkas, šilko atliekos
sudaro daugiau kaip 10 % masės)

8

0

5111 90 93

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sukarštos vilnos arba sukarštų
švelniavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės, ku
rių m2 masė didesnė kaip 300 g, bet ne didesnė kaip 450 g (išskyrus audi
nius, maišytus daugiausia arba vien tik su sintetinėmis arba dirbtinėmis gi
jomis, arba kuokšteliniais pluoštais, arba audinius, kurių sudėtyje esantis
šilkas, šilko atliekos sudaro daugiau kaip 10 % masės)

8

0

5111 90 99

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sukarštos vilnos arba sukarštų
švelniavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės, ku
rių m2 masė didesnė kaip 450 g (išskyrus audinius, maišytus daugiausia
arba vien tik su sintetinėmis arba dirbtinėmis gijomis, arba kuokšteliniais
pluoštais, arba audinius, kurių sudėtyje esantis šilkas, šilko atliekos sudaro
daugiau kaip 10 % masės)

8

0

5112 11 00

Audiniai, kurių sudėtyje esanti šukuota vilna arba šukuoti švelniavilnių gy
vūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė ne di
desnė kaip 200 g (išskyrus techninės paskirties audinius, klasifikuojamus
5911 pozicijoje)

8

0

5112 19 10

Audiniai, kurių sudėtyje esanti sukaršta vilna arba sukaršti švelniavilnių gy
vūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė di
desnė kaip 200 g, bet ne didesnė kaip 375 g (išskyrus techninės paskirties
audinius, nurodytus 5911 pozicijoje)

8

0

5112 19 90

Audiniai, kurių sudėtyje esanti sukaršta vilna arba sukaršti švelniavilnių gy
vūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė di
desnė kaip 375 g (išskyrus techninės paskirties audinius, nurodytus
5911 pozicijoje)

8

0

5112 20 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia šukuotos vilnos arba šukuotų švel
niavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti
daugiausia arba vien tik su sintetinėmis arba dirbtinėmis gijomis (išskyrus
techninės paskirties audinius, klasifikuojamus 5911 pozicijoje)

8

0
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5112 30 10

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia šukuotos vilnos arba šukuotų švel
niavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti
daugiausia arba vien tik su sintetinėmis arba dirbtinėmis gijomis ir kurių
m2 masė ne didesnė kaip 200 g (išskyrus techninės paskirties audinius,
klasifikuojamus 5911 pozicijoje)

8

0

5112 30 30

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia šukuotos vilnos arba šukuotų švel
niavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti
daugiausia arba vien tik su sintetinėmis arba dirbtinėmis gijomis ir kurių
m2 masė didesnė kaip 200 g, bet ne didesnė kaip 375 g (išskyrus techni
nės paskirties audinius, klasifikuojamus 5911 pozicijoje)

8

0

5112 30 90

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia šukuotos vilnos arba šukuotų švel
niavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti
daugiausia arba vien tik su sintetinėmis arba dirbtinėmis gijomis ir kurių
m2 masė didesnė kaip 375 g (išskyrus techninės paskirties audinius, klasi
fikuojamus 5911 pozicijoje)

8

0

5112 90 10

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia šukuotos vilnos arba šukuotų švel
niavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės ir kurių
sudėtyje esantis šilkas, šilko atliekos sudaro daugiau kaip 10 % masės (iš
skyrus audinius, maišytus daugiausia arba vien tik su sintetinėmis arba
dirbtinėmis gijomis, arba kuokšteliniais pluoštais, ir techninės paskirties
audinius, klasifikuojamus 5911 pozicijoje)

7,2

0

5112 90 91

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia šukuotos vilnos arba šukuotų švel
niavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės ir kurių
m2 masė ne didesnė kaip 200 g (išskyrus audinius, maišytus daugiausia
arba vien tik su sintetinėmis arba dirbtinėmis gijomis, arba kuokšteliniais
pluoštais, audinius, kurių sudėtyje esantis šilkas, šilko atliekos sudaro dau
giau kaip 10 % masės, ir techninės paskirties audinius, klasifikuojamus
5911 pozicijoje)

8

0

5112 90 93

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia šukuotos vilnos arba šukuotų švel
niavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės ir kurių
m2 masė didesnė kaip 200 g, bet ne didesnė kaip 375 g (išskyrus audi
nius, maišytus daugiausia arba vien tik su sintetinėmis arba dirbtinėmis gi
jomis, arba kuokšteliniais pluoštais, audinius, kurių sudėtyje esantis šilkas,
šilko atliekos sudaro daugiau kaip 10 % masės, ir techninės paskirties au
dinius, klasifikuojamus 5911 pozicijoje)

8

0

5112 90 99

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia šukuotos vilnos arba šukuotų švel
niavilnių gyvūnų plaukų, bet jos (jų) yra mažiau kaip 85 % masės ir kurių
m2 masė didesnė kaip 375 g (išskyrus audinius, maišytus daugiausia arba
vien tik su sintetinėmis arba dirbtinėmis gijomis, arba kuokšteliniais
pluoštais, audinius, kurių sudėtyje esantis šilkas, šilko atliekos sudaro dau
giau kaip 10 % masės, ir techninės paskirties audinius, klasifikuojamus
5911 pozicijoje)

8

0

5113 00 00

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai (išskyrus techninės pa
skirties audinius, klasifikuojamus 5911 pozicijoje)

5,3

0

5201 00 10

Nekaršta ir nešukuota medvilnė, higroskopinta arba balinta

Neapmuitinama

0

5201 00 90

Nekaršta ir nešukuota medvilnė (išskyrus higroskopintą arba balintą)

Neapmuitinama

0

5202 10 00

Medvilnės verpalų atliekos, įskaitant siūlų atliekas

Neapmuitinama

0

5202 91 00

Išplaušinta medvilnės žaliava

Neapmuitinama

0
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5202 99 00

Medvilnės atliekos (išskyrus verpalų atliekas, siūlų atliekas ir išplaušintą
žaliavą)

Neapmuitinama

0

5203 00 00

Karšta arba šukuota medvilnė

Neapmuitinama

0

5204 11 00

Siuvimo siūlai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės
(išskyrus skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5204 19 00

Siuvimo siūlai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra ma
žiau kaip 85 % masės (išskyrus skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5204 20 00

Medvilniniai siuvimo siūlai, skirti mažmeninei prekybai

5

0

5205 11 00

Pirminiai medvilnės verpalai iš nešukuotų pluoštų, kurių sudėtyje med
vilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis ne mažes
nis kaip 714,29 decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip 14) (išskyrus
siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 12 00

Pirminiai medvilnės verpalai iš nešukuotų pluoštų, kurių sudėtyje med
vilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis
kaip 714,29 decitekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 decitekso (metrinis
numeris didesnis kaip 14, bet ne didesnis kaip 43) (išskyrus siuvimo siū
lus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 13 00

Pirminiai medvilnės verpalai iš nešukuotų pluoštų, kurių sudėtyje med
vilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis
kaip 232,56 decitekso, bet ne mažesnis kaip 192,31 decitekso (metrinis
numeris didesnis kaip 43, bet ne didesnis kaip 52) (išskyrus siuvimo siū
lus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 14 00

Pirminiai medvilnės verpalai iš nešukuotų pluoštų, kurių sudėtyje med
vilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis
kaip 192,31 decitekso, bet ne mažesnis kaip 125 deciteksai (metrinis nu
meris didesnis kaip 52, bet ne didesnis kaip 80) (išskyrus siuvimo siūlus
ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 15 10

Pirminiai medvilnės verpalai iš nešukuotų pluoštų, kurių sudėtyje med
vilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis
kaip 125 deciteksai, bet ne mažesnis kaip 83,33 decitekso (metrinis nu
meris didesnis kaip 80, bet ne didesnis kaip 120) (išskyrus siuvimo siūlus
ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4,4

0

5205 15 90

Pirminiai medvilnės verpalai iš nešukuotų pluoštų, kurių sudėtyje med
vilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis
kaip 83,33 decitekso (metrinis numeris didesnis kaip 120) (išskyrus siu
vimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 21 00

Pirminiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių sudėtyje medvilnė
sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis ne mažesnis
kaip 714,29 decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip 14) (išskyrus
siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 22 00

Pirminiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių sudėtyje medvilnė
sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis kaip
714,29 decitekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 decitekso (metrinis nume
ris didesnis kaip 14, bet ne didesnis kaip 43) (išskyrus siuvimo siūlus ir
verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0
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5205 23 00

Pirminiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių sudėtyje medvilnė
sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis kaip
232,56 decitekso, bet ne mažesnis kaip 192,31 decitekso (metrinis nume
ris didesnis kaip 43, bet ne didesnis kaip 52) (išskyrus siuvimo siūlus ir
verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 24 00

Pirminiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių sudėtyje medvilnė
sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis kaip
192,31 decitekso, bet ne mažesnis kaip 125 deciteksai (metrinis numeris
didesnis kaip 52, bet ne didesnis kaip 80) (išskyrus siuvimo siūlus ir ver
palus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 26 00

Pirminiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių sudėtyje medvilnė
sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis kaip
125 deciteksai, bet ne mažesnis kaip 106,38 decitekso (metrinis numeris
didesnis kaip 80, bet ne didesnis kaip 94) (išskyrus siuvimo siūlus ir ver
palus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 27 00

Pirminiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių sudėtyje medvilnė
sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis kaip
106,38 decitekso, bet ne mažesnis kaip 83,33 decitekso (metrinis numeris
didesnis kaip 94, bet ne didesnis kaip 120) (išskyrus siuvimo siūlus ir ver
palus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 28 00

Pirminiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių sudėtyje medvilnė
sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis kaip
83,33 decitekso (metrinis numeris didesnis kaip 120) (išskyrus siuvimo
siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 31 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš nešukuotų pluoštų, kurių
sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro pir
minio verpalo ilginis tankis ne mažesnis kaip 714,29 decitekso (pirminio
verpalo metrinis numeris ne didesnis kaip 14) (išskyrus siuvimo siūlus ir
verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 32 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš nešukuotų pluoštų, kurių
sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro pir
minio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 714,29 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 232,56 decitekso (pirminio verpalo metrinis numeris didesnis
kaip 14, bet ne didesnis kaip 43) (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skir
tus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 33 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš nešukuotų pluoštų, kurių
sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro pir
minio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 232,56 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 192,31 decitekso (pirminio verpalo metrinis numeris didesnis
kaip 43, bet ne didesnis kaip 52) (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skir
tus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 34 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš nešukuotų pluoštų, kurių
sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro pir
minio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 192,31 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 125 deciteksai (pirminio verpalo metrinis numeris didesnis
kaip 52, bet ne didesnis kaip 80) (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skir
tus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 35 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš nešukuotų pluoštų, kurių
sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro pir
minio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 125 deciteksai (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 80) (išskyrus siuvimo siūlus ir verpa
lus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0
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5205 41 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių
sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro pir
minio verpalo ilginis tankis ne mažesnis kaip 714,29 decitekso (pirminio
verpalo metrinis numeris ne didesnis kaip 14) (išskyrus siuvimo siūlus ir
verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 42 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių
sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro pir
minio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 714,29 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 232,56 decitekso (pirminio verpalo metrinis numeris didesnis
kaip 14, bet ne didesnis kaip 43) (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skir
tus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 43 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių
sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro pir
minio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 232,56 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 192,31 decitekso (pirminio verpalo metrinis numeris didesnis
kaip 43, bet ne didesnis kaip 52) (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skir
tus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 44 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių
sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro pir
minio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 192,31 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 125 deciteksai (pirminio verpalo metrinis numeris didesnis
kaip 52, bet ne didesnis kaip 80) (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skir
tus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 46 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių
sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro pir
minio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 125 deciteksai, bet ne mažesnis
kaip 106,38 decitekso (pirminio verpalo metrinis numeris didesnis kaip
80, bet ne didesnis kaip 94) (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus
mažmeninei prekybai)

4

0

5205 47 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių
sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro pir
minio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 106,38 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 83,33 decitekso (pirminio verpalo metrinis numeris didesnis
kaip 94, bet ne didesnis kaip 120) (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus,
skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5205 48 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių
sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro pir
minio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 83,33 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 120) (išskyrus siuvimo siūlus ir ver
palus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 11 00

Pirminiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet
jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš nešukuotų pluoštų, ir kurių ilginis tan
kis ne mažesnis kaip 714,29 decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip
14) (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 12 00

Pirminiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet
jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš nešukuotų pluoštų ir kurių ilginis tan
kis mažesnis kaip 714,29 decitekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 14, bet ne didesnis kaip 43) (išsky
rus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 13 00

Pirminiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet
jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš nešukuotų pluoštų ir kurių ilginis tan
kis mažesnis kaip 232,56 decitekso, bet ne mažesnis kaip 192,31 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 43, bet ne didesnis kaip 52) (išsky
rus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0
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5206 14 00

Pirminiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet
jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš nešukuotų pluoštų ir kurių ilginis tan
kis mažesnis kaip 192,31 decitekso, bet ne mažesnis kaip 125 deciteksai
(metrinis numeris didesnis kaip 52, bet ne didesnis kaip 80) (išskyrus siu
vimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 15 00

Pirminiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet
jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš nešukuotų pluoštų ir kurių ilginis tan
kis mažesnis kaip 125 deciteksai (metrinis numeris didesnis kaip 80) (iš
skyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 21 00

Pirminiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet
jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš šukuotų pluoštų ir kurių ilginis tankis
ne mažesnis kaip 714,29 decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip
14) (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 22 00

Pirminiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet
jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš šukuotų pluoštų ir kurių ilginis tankis
mažesnis kaip 714,29 decitekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 decitekso
(metrinis numeris didesnis kaip 14, bet ne didesnis kaip 43) (išskyrus siu
vimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 23 00

Pirminiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet
jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš šukuotų pluoštų ir kurių ilginis tankis
mažesnis kaip 232,56 decitekso, bet ne mažesnis kaip 192,31 decitekso
(metrinis numeris didesnis kaip 43, bet ne didesnis kaip 52) (išskyrus siu
vimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 24 00

Pirminiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet
jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš šukuotų pluoštų ir kurių ilginis tankis
mažesnis kaip 192,31 decitekso, bet ne mažesnis kaip 125 deciteksai
(metrinis numeris didesnis kaip 52, bet ne didesnis kaip 80) (išskyrus siu
vimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 25 00

Pirminiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet
jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš šukuotų pluoštų ir kurių ilginis tankis
mažesnis kaip 125 deciteksai (metrinis numeris didesnis kaip 80) (išsky
rus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 31 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra dau
giausia medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš nešukuotų
pluoštų ir kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis ne mažesnis kaip
714,29 decitekso (pirminio verpalo metrinis numeris ne didesnis kaip 14)
(išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 32 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra dau
giausia medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš nešukuotų
pluoštų ir kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip
714,29 decitekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 14, bet ne didesnis kaip 43) (išskyrus
siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 33 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra dau
giausia medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš nešukuotų
pluoštų ir kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip
232,56 decitekso, bet ne mažesnis kaip 192,31 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 43, bet ne didesnis kaip 52) (išskyrus
siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0
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5206 34 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra dau
giausia medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš nešukuotų
pluoštų ir kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip
192,31 decitekso, bet ne mažesnis kaip 125 deciteksai (pirminio verpalo
metrinis numeris didesnis kaip 52, bet ne didesnis kaip 80) (išskyrus siu
vimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 35 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra dau
giausia medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš nešukuotų
pluoštų ir kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip
125 deciteksai (pirminio verpalo metrinis numeris didesnis kaip 80) (iš
skyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 41 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra dau
giausia medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš šukuotų pluoštų
ir kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis ne mažesnis kaip
714,29 decitekso (pirminio verpalo metrinis numeris ne didesnis kaip 14)
(išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 42 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra dau
giausia medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš šukuotų pluoštų
ir kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 714,29 deci
tekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 decitekso (pirminio verpalo metrinis
numeris didesnis kaip 14, bet ne didesnis kaip 43) (išskyrus siuvimo siū
lus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 43 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra dau
giausia medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš šukuotų pluoštų
ir kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 232,56 deci
tekso, bet ne mažesnis kaip 192,31 decitekso (pirminio verpalo metrinis
numeris didesnis kaip 43, bet ne didesnis kaip 52) (išskyrus siuvimo siū
lus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 44 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra dau
giausia medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš šukuotų pluoštų
ir kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 192,31 deci
tekso, bet ne mažesnis kaip 125 deciteksai (pirminio verpalo metrinis nu
meris didesnis kaip 52, bet ne didesnis kaip 80) (išskyrus siuvimo siūlus
ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5206 45 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra dau
giausia medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės, iš šukuotų pluoštų
ir kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 125 decitek
sai (pirminio verpalo metrinis numeris didesnis kaip 80) (išskyrus siuvimo
siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5207 10 00

Medvilnės verpalai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės, skirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

5

0

5207 90 00

Medvilnės verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės, skirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo
siūlus)

5

0

5208 11 10

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, naudojami bandažų, tvarsliavos ir
medicininės marlės gamybai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau
kaip 85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 100 g, nebalinti

8

0

5208 11 90

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 100 g, ne
balinti (išskyrus audinius, naudojamus bandažų, tvarsliavos ir medicininės
marlės gamybai)

8

0
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5208 12 16

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 100 g, bet ne
didesnė kaip 130 g, nebalinti, kurių plotis ne didesnis kaip 165 cm

8

0

5208 12 19

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 100 g, bet ne
didesnė kaip 130 g, nebalinti, kurių plotis didesnis kaip 165 cm

8

0

5208 12 96

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 130 g, bet ne
didesnė kaip 200 g, nebalinti, kurių plotis ne didesnis kaip 165 cm

8

0

5208 12 99

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 130 g, bet ne
didesnė kaip 200 g, nebalinti, kurių plotis didesnis kaip 165 cm

8

0

5208 13 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio
arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, nebalinti

8

0

5208 19 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, nebalinti (išskyrus
ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį
pynimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5208 21 10

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, naudojami bandažų, tvarsliavos ir
medicininės marlės gamybai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau
kaip 85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 100 g, balinti

8

0

5208 21 90

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 100 g, ba
linti (išskyrus audinius, naudojamus bandažų, tvarsliavos ir medicininės
marlės gamybai)

8

0

5208 22 16

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 100 g, bet ne
didesnė kaip 130 g, balinti, kurių plotis ne didesnis kaip 165 cm

8

0

5208 22 19

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 100 g, bet ne
didesnė kaip 130 g, balinti, kurių plotis didesnis kaip 165 cm

8

0

5208 22 96

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 130 g, bet ne
didesnė kaip 200 g, balinti, kurių plotis ne didesnis kaip 165 cm

8

0

5208 22 99

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 130 g, bet ne
didesnė kaip 200 g, balinti, kurių plotis didesnis kaip 165 cm

8

0

5208 23 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio
arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, balinti

8

0
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5208 29 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, balinti (išskyrus ruo
želinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį py
nimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5208 31 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 100 g, da
žyti

8

0

5208 32 16

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 100 g, bet ne
didesnė kaip 130 g, dažyti, kurių plotis ne didesnis kaip 165 cm

8

0

5208 32 19

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 100 g, bet ne
didesnė kaip 130 g, dažyti, kurių plotis didesnis kaip 165 cm

8

0

5208 32 96

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 130 g, bet ne
didesnė kaip 200 g, dažyti, kurių plotis ne didesnis kaip 165 cm

8

0

5208 32 99

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 130 g, bet ne
didesnė kaip 200 g, dažyti, kurių plotis didesnis kaip 165 cm

8

0

5208 33 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio
arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, dažyti

8

0

5208 39 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, dažyti (išskyrus ruo
želinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį py
nimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5208 41 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 100 g, iš
įvairių spalvų verpalų

8

0

5208 42 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 100 g, bet ne
didesnė kaip 200 g, iš įvairių spalvų verpalų

8

0

5208 43 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio
arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, iš įvairių
spalvų verpalų

8

0

5208 49 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, iš įvairių spalvų ver
palų (išskyrus ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryž
minį ruoželinį pynimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0
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5208 51 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 100 g, mar
ginti

8

0

5208 52 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 100 g, bet ne
didesnė kaip 200 g, marginti

8

0

5208 59 10

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio
arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, marginti

8

0

5208 59 90

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, marginti (išskyrus
ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį
pynimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5209 11 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, neba
linti

8

0

5209 12 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio arba
keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, nebalinti

8

0

5209 19 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, nebalinti (išskyrus ruo
želinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį py
nimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5209 21 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, balinti

8

0

5209 22 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio arba
keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, balinti

8

0

5209 29 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, balinti (išskyrus ruože
linio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį py
nimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5209 31 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, dažyti

8

0

5209 32 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio arba
keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, dažyti

8

0

5209 39 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, dažyti (išskyrus ruoželi
nio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą,
ir drobinio pynimo audinius)

8

0
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5209 41 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, iš įvai
rių spalvų verpalų

8

0

5209 42 00

Džinsinis audinys, kurio sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurio m2 masė didesnė kaip 200 g, iš įvairių spalvų ver
palų

8

0

5209 43 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio arba
keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, iš įvairių spalvų
verpalų

8

0

5209 49 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, iš įvairių spalvų verpalų
(išskyrus ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį
ruoželinį pynimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5209 51 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, mar
ginti

8

0

5209 52 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio arba
keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, marginti

8

0

5209 59 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, marginti (išskyrus ruo
želinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį py
nimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5210 11 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia
medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia
arba vien tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m2 masė ne didesnė kaip
200 g, nebalinti

8

0

5210 19 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, nebalinti (išskyrus
drobinio pynimo medvilninius audinius)

8

0

5210 21 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia
medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia
arba vien tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m2 masė ne didesnė kaip
200 g, balinti

8

0

5210 29 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, balinti (išskyrus
drobinio pynimo audinius)

8

0

5210 31 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia
medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia
arba vien tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m2 masė ne didesnė kaip
200 g, dažyti

8

0
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5210 32 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, ruoželinio triny
čio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, dažyti

8

0

5210 39 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, dažyti (išskyrus
ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį
pynimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5210 41 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia
medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia
arba vien tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m2 masė ne didesnė kaip
200 g, iš įvairių spalvų verpalų

8

0

5210 49 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, iš įvairių spalvų
verpalų (išskyrus drobinio pynimo audinius)

8

0

5210 51 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia
medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia
arba vien tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m2 masė ne didesnė kaip
200 g, marginti

8

0

5210 59 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, marginti (išskyrus
drobinio pynimo audinius)

8

0

5211 11 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia
medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia
arba vien tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip
200 g, nebalinti

8

0

5211 12 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio
arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, nebalinti

8

0

5211 19 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, nebalinti (išskyrus
ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį
pynimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5211 20 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, balinti

8

0

5211 31 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia
medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia
arba vien tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip
200 g, dažyti

8

0
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5211 32 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio
arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, dažyti

8

0

5211 39 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, dažyti (išskyrus ruo
želinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį py
nimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5211 41 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia
medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia
arba vien tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip
200 g, iš įvairių spalvų verpalų

8

0

5211 42 00

Džinsinis audinys, kurio sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurio m2 masė didesnė kaip 200 g, iš įvairių spalvų ver
palų

8

0

5211 43 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio
arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, iš įvairių
spalvų verpalų

8

0

5211 49 10

Žakardinis audinys, kurio sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurio m2 masė didesnė kaip 200 g, iš įvairių spalvų ver
palų

8

0

5211 49 90

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, iš įvairių spalvų ver
palų (išskyrus ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryž
minį ruoželinį pynimą, džinsinį audinį, žakardinį audinį ir drobinio py
nimo audinius)

8

0

5211 51 00

Drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia
medvilnės, bet jos yra mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia
arba vien tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip
200 g, marginti

8

0

5211 52 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio
arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, marginti

8

0

5211 59 00

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su chemi
niais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, marginti (išskyrus
ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį
pynimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5212 11 10

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir
kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, nebalinti

8

0
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5212 11 90

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji nėra maišyta daugiausia arba vien tik su che
miniais pluoštais arba maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir kurių
m2 masė ne didesnė kaip 200 g, nebalinti

8

0

5212 12 10

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir
kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, balinti

8

0

5212 12 90

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji nėra maišyta daugiausia arba vien tik su che
miniais pluoštais arba maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir kurių
m2 masė ne didesnė kaip 200 g, balinti

8

0

5212 13 10

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir
kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, dažyti

8

0

5212 13 90

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji nėra maišyta daugiausia arba vien tik su che
miniais pluoštais arba maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir kurių
m2 masė ne didesnė kaip 200 g, dažyti

8

0

5212 14 10

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir
kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, iš įvairių spalvų verpalų

8

0

5212 14 90

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji nėra maišyta daugiausia arba vien tik su che
miniais pluoštais arba maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir kurių
m2 masė ne didesnė kaip 200 g, iš įvairių spalvų verpalų

8

0

5212 15 10

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir
kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, marginti

8

0

5212 15 90

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji nėra maišyta daugiausia arba vien tik su che
miniais pluoštais arba maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir kurių
m2 masė ne didesnė kaip 200 g, marginti

8

0

5212 21 10

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir
kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, nebalinti

8

0

5212 21 90

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji nėra maišyta daugiausia arba vien tik su che
miniais pluoštais arba maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir kurių
m2 masė didesnė kaip 200 g, nebalinti

8

0

5212 22 10

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir
kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, balinti

8

0
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5212 22 90

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji nėra maišyta daugiausia arba vien tik su che
miniais pluoštais arba maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir kurių
m2 masė didesnė kaip 200 g, balinti

8

0

5212 23 10

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji nėra maišyta daugiausia arba vien tik su
linu, ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, dažyti

8

0

5212 23 90

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji nėra maišyta daugiausia arba vien tik su che
miniais pluoštais arba maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir kurių
m2 masė didesnė kaip 200 g, dažyti

8

0

5212 24 10

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir
kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, iš įvairių spalvų verpalų

8

0

5212 24 90

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji nėra maišyta daugiausia arba vien tik su che
miniais pluoštais arba maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir kurių
m2 masė didesnė kaip 200 g, iš įvairių spalvų verpalų

8

0

5212 25 10

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir
kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, marginti

8

0

5212 25 90

Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia medvilnės, bet jos yra
mažiau kaip 85 % masės ir ji nėra maišyta daugiausia arba vien tik su che
miniais pluoštais arba maišyta daugiausia arba vien tik su linu, ir kurių
m2 masė didesnė kaip 200 g, marginti

8

0

5301 10 00

Linai, žaliaviniai arba mirkyti

Neapmuitinama

0

5301 21 00

Linai, minti arba brukti

Neapmuitinama

0

5301 29 00

Linai, šukuoti arba apdoroti kitu būdu, bet nesuverpti (išskyrus mintus,
bruktus ir mirkytus linus)

Neapmuitinama

0

5301 30 10

Linų pakulos

Neapmuitinama

0

5301 30 90

Linų atliekos, įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą

Neapmuitinama

0

5302 10 00

Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba mirkytos

Neapmuitinama

0

5302 90 00

Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.), apdorotos, bet nesuverptos; sėja
mųjų kanapių pakulos ir atliekos, įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą
žaliavą (išskyrus mirkytas sėjamąsias kanapes)

Neapmuitinama

0
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5303 10 00

Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos, žaliaviniai arba mirkyti (iš
skyrus linus, sėjamąsias kanapes ir ramę)

Neapmuitinama

0

5303 90 00

Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos, apdoroti bet nesuverpti; šių
pluoštų pakulos ir atliekos, įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą
(išskyrus mirkytus šios rūšies pluoštus, linus, sėjamąsias kanapes ir ramę)

Neapmuitinama

0

5305 00 00

Kokoso, abakos (pluoštinio banano arba Musa textilis Nee), ramės (kiniško
sios dilgėlės), agave genties augalų ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai, nenu
rodyti kitoje vietoje, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šio pluošto
pakulos, pašukos ir atliekos, įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą

Neapmuitinama

0

5306 10 10

Pirminiai lininiai verpalai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 833,3 deci
tekso (metrinis numeris ne didesnis kaip 12) (išskyrus skirtus mažmeninei
prekybai)

4

0

5306 10 30

Pirminiai lininiai verpalai, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 833,3 deci
tekso, bet ne mažesnis kaip 277,8 decitekso (metrinis numeris didesnis
kaip 12, bet ne didesnis kaip 36) (išskyrus skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5306 10 50

Pirminiai lininiai verpalai, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 277,8 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 36) (išskyrus skirtus mažmeninei
prekybai)

3,8

0

5306 10 90

Pirminiai lininiai verpalai, skirti mažmeninei prekybai

5

0

5306 20 10

Antriniai arba daugiasukiai lininiai verpalai (išskyrus skirtus mažmeninei
prekybai)

4

0

5306 20 90

Antriniai arba daugiasukiai lininiai verpalai, skirti mažmeninei prekybai

5

0

5307 10 10

Pirminiai džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, klasifikuojamų
5303 pozicijoje, verpalai, kurių ilginis tankis ne didesnis kaip 1 000 deci
teksų (metrinis numeris ne mažesnis kaip 10)

Neapmuitinama

0

5307 10 90

Pirminiai džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, klasifikuojamų
5303 pozicijoje, verpalai, kurių ilginis tankis didesnis kaip 1 000 deciteksų
(metrinis numeris mažesnis kaip 10)

Neapmuitinama

0

5307 20 00

Antriniai arba daugiasukiai džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos,
klasifikuojamų 5303 pozicijoje, verpalai

Neapmuitinama

0

5308 10 00

Kokoso pluošto (plaušų) verpalai

Neapmuitinama

0

5308 20 10

Sėjamosios kanapės verpalai (išskyrus skirtus mažmeninei prekybai)

3

0

5308 20 90

Sėjamosios kanapės verpalai, skirti mažmeninei prekybai

4,9

0
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5308 90 12

Ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip
277,8 decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip 36)

4

0

5308 90 19

Ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai, kurių ilginis tankis mažesnis kaip
277,8 decitekso (metrinis numeris didesnis kaip 36)

3,8

0

5308 90 50

Popieriniai verpalai

4

0

5308 90 90

Augalinių tekstilės pluoštų verpalai (išskyrus lininius verpalus, džiuto arba
kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, klasifikuojamų 5303 pozicijoje, verpa
lus, kokoso pluošto (plaušų) verpalus, sėjamosios kanapės verpalus, popie
rinius verpalus, ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalus ir medvilnės verpa
lus)

3,8

0

5309 11 10

Lininiai audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro ne mažiau kaip 85 % masės,
nebalinti

8

0

5309 11 90

Lininiai audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro ne mažiau kaip 85 % masės,
balinti

8

0

5309 19 00

Lininiai audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro ne mažiau kaip 85 % masės,
dažyti, iš įvairių spalvų verpalų arba marginti

8

0

5309 21 10

Lininiai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia lino, bet jo yra mažiau
kaip 85 % masės, nebalinti

8

0

5309 21 90

Lininiai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia lino, bet jo yra mažiau
kaip 85 % masės, balinti

8

0

5309 29 00

Lininiai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia lino, bet jo yra mažiau
kaip 85 % masės, dažyti, iš įvairių spalvų verpalų arba marginti

8

0

5310 10 10

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, klasifikuojamų 5303 pozi
cijoje, audiniai, nebalinti, kurių plotis ne didesnis kaip 150 cm

4

0

5310 10 90

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, klasifikuojamų 5303 pozi
cijoje, audiniai, nebalinti, kurių plotis didesnis kaip 150 cm

4

0

5310 90 00

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, klasifikuojamų 5303 pozi
cijoje, audiniai, balinti, dažyti, iš įvairių spalvų verpalų arba marginti

4

0

5311 00 10

Ramės (kiniškosios dilgėlės) audiniai

8

0

5311 00 90

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai (iš
skyrus lininius audinius, džiuto ir kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, klasi
fikuojamų 5303 pozicijoje, audinius, ramės (kiniškosios dilgėlės) bei med
vilninius audinius)

5,8

0

5401 10 12

Šerdinės sandaros siuvimo siūlai iš poliesterių gijos, apvytos medvilnės
pluoštu (išskyrus skirtus mažmeninei prekybai)

4

0
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5401 10 14

Sintetiniai gijiniai siūlai (išskyrus skirtus mažmeninei prekybai ir polieste
rių giją, apvytą medvilnės pluoštu)

4

0

5401 10 16

Tekstūruotieji siuvimo siūlai iš sintetinių gijų (išskyrus šerdinės sandaros
siūlus ir siūlus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5401 10 18

Siuvimo siūlai iš sintetinių gijų (išskyrus šerdinės sandaros siūlus, tekstū
ruotuosius siūlus ir siūlus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5401 10 90

Siuvimo siūlai iš sintetinių gijų, skirti mažmeninei prekybai

5

0

5401 20 10

Siuvimo siūlai iš dirbtinių gijų (išskyrus skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5401 20 90

Siuvimo siūlai iš dirbtinių gijų, skirti mažmeninei prekybai

5

0

5402 11 00

Labai atsparūs tempimui aramidų gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus ir
siūlus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5402 19 00

Labai atsparūs tempimui nailono arba kitų poliamidų gijiniai siūlai (išsky
rus siuvimo siūlus, siūlus, skirtus mažmeninei prekybai ir labai atsparius
tempimui aramidų gijinius siūlus)

4

0

5402 20 00

Labai atsparūs tempimui poliesterių gijiniai siūlai (išskyrus skirtus mažme
ninei prekybai)

4

0

5402 31 00

Tekstūruotieji nailono arba kitų poliamidų gijiniai siūlai, kurių atskiro pir
minio siūlo ilginis tankis ne didesnis kaip 50 teksų (išskyrus siuvimo siū
lus ir siūlus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5402 32 00

Tekstūruotieji nailono arba kitų poliamidų gijiniai siūlai, kurių atskiro pir
minio siūlo ilginis tankis didesnis kaip 50 teksų (išskyrus siuvimo siūlus ir
siūlus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5402 33 00

Tekstūruotieji poliesterių gijiniai siūlai (išskyrus siūlus, skirtus mažmeninei
prekybai)

4

0

5402 34 00

Tekstūruotieji sintetiniai polipropileno gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siū
lus ir siūlus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5402 39 00

Tekstūruotieji sintetiniai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus, siūlus, skir
tus mažmeninei prekybai ir tekstūruotuosius polipropileno, poliesterių,
nailono arba kitų poliamidų gijinius siūlus)

4

0

5402 44 00

Sintetiniai elastomeriniai gijiniai siūlai, pirminiai, nesuktieji arba suktieji,
kurių sukrumas ne didesnis kaip 50 sūkių/m (išskyrus siuvimo siūlus, siū
lus, skirtus mažmeninei prekybai, tekstūruotuosius siūlus ir poliesterių,
nailono arba kitų poliamidų gijinius siūlus)

4

0
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5402 45 00

Nailono arba kitų poliamidų gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus siūlus, ku
rių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, nesuktieji arba su
ktieji, kurių sukrumas ne didesnis kaip 50 sūkių/m (išskyrus siuvimo siū
lus, siūlus, skirtus mažmeninei prekybai, elastomerinius siūlus, labai atspa
rius tempimui siūlus ir tekstūruotuosius siūlus)

4

0

5402 46 00

Poliesterių gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ma
žesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, nesuktieji arba suktieji, kurių sukru
mas ne didesnis kaip 50 sūkių/m, iš dalies orientuoti (išskyrus elastomeri
nius siūlus, siuvimo siūlus, siūlus, skirtus mažmeninei prekybai ir tekstū
ruotuosius siūlus)

4

0

5402 47 00

Poliesterių gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ma
žesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, nesuktieji arba suktieji, kurių sukru
mas ne didesnis kaip 50 sūkių/m (išskyrus elastomerinius siūlus, siuvimo
siūlus, siūlus, skirtus mažmeninei prekybai, tekstūruotuosius siūlus ir iš
dalies orientuotų poliesterio gijų siūlus)

4

0

5402 48 00

Polipropileno gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis
mažesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, nesuktieji arba suktieji, kurių su
krumas ne didesnis kaip 50 sūkių/m (išskyrus elastomerinius siūlus, siu
vimo siūlus, siūlus, skirtus mažmeninei prekybai ir tekstūruotuosius siū
lus)

4

0

5402 49 00

Sintetiniai gijiniai siūlai, įskaitant sintetinius vienagijus siūlus, kurių ilginis
tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, nesuktieji arba suktieji, ku
rių sukrumas ne didesnis kaip 50 sūkių/m (išskyrus siuvimo siūlus, siūlus,
skirtus mažmeninei prekybai, tekstūruotuosius siūlus, elastomerinius siū
lus ir poliesterių, nailono arba kitų poliamidų gijinius siūlus)

4

0

5402 51 00

Nailono arba kitų poliamidų gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus siūlus, ku
rių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, suktieji, kurių su
krumas didesnis kaip 50 sūkių/m (išskyrus siuvimo siūlus, siūlus, skirtus
mažmeninei prekybai, labai atsparius tempimui siūlus ar tekstūruotuosius
siūlus)

4

0

5402 52 00

Poliesterių gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ma
žesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, suktieji, kurių sukrumas didesnis kaip
50 sūkių/m (išskyrus siuvimo siūlus, siūlus, skirtus mažmeninei prekybai,
ir tekstūruotuosius siūlus)

4

0

5402 59 10

Polipropileno gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis
mažesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, suktieji, kurių sukrumas didesnis
kaip 50 sūkių/m (išskyrus siuvimo siūlus, siūlus, skirtus mažmeninei pre
kybai, ir tekstūruotuosius siūlus)

4

0

5402 59 90

Sintetiniai gijiniai siūlai, įskaitant sintetinius vienagijus siūlus, kurių ilginis
tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, suktieji, kurių sukrumas di
desnis kaip 50 sūkių/m (išskyrus siuvimo siūlus, siūlus, skirtus mažmeni
nei prekybai, tekstūruotuosius siūlus ir polipropileno, poliesterių, nailono
arba kitų poliamidų gijinius siūlus)

4

0

5402 61 00

Antriniai arba daugiasukiai nailono arba kitų poliamidų gijiniai siūlai, įs
kaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai
(išskyrus siuvimo siūlus, siūlus, skirtus mažmeninei prekybai, ir labai at
sparius tempimui siūlus ar tekstūruotuosius siūlus)

4

0
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5402 62 00

Antriniai arba daugiasukiai poliesterių gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus
siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai (išskyrus siuvimo
siūlus, siūlus, skirtus mažmeninei prekybai, ir tekstūruotuosius siūlus)

4

0

5402 69 10

Antriniai arba daugiasukiai sintetiniai polipropileno gijiniai siūlai, įskaitant
vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai (išskyrus
siuvimo siūlus, siūlus, skirtus mažmeninei prekybai, ir tekstūruotuosius
siūlus)

4

0

5402 69 90

Antriniai arba daugiasukiai sintetiniai gijiniai siūlai, įskaitant sintetinius
vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai (išskyrus
siuvimo siūlus, siūlus, skirtus mažmeninei prekybai, tekstūruotuosius siū
lus ir polipropileno, poliesterių, nailono arba kitų poliamidų gijinius siū
lus)

4

0

5403 10 00

Labai atsparūs tempimui viskozės gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus ir
siūlus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5403 31 00

Viskozės gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ma
žesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, nesuktieji arba suktieji, kurių sukru
mas ne didesnis kaip 120 sūkių/m (išskyrus siuvimo siūlus, labai atsparius
tempimui siūlus ir siūlus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5403 32 00

Viskozės gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ma
žesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, suktieji, kurių sukrumas didesnis kaip
120 sūkių/m (išskyrus siuvimo siūlus, labai atsparius tempimui siūlus ir
siūlus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5403 33 00

Celiuliozės acetato gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis
tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai (išskyrus siuvimo siūlus, la
bai atsparius tempimui siūlus ir siūlus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5403 39 00

Dirbtiniai gijiniai siūlai, įskaitant dirbtinius vienagijus siūlus, kurių ilginis
tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai (išskyrus siuvimo siūlus, vis
kozės arba celiuliozės acetato gijinius siūlus ir siūlus, skirtus mažmeninei
prekybai)

4

0

5403 41 00

Antriniai arba daugiasukiai viskozės gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus siū
lus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai (išskyrus siuvimo siū
lus, labai atsparius tempimui siūlus ir siūlus, skirtus mažmeninei preky
bai)

4

0

5403 42 00

Antriniai arba daugiasukiai celiuliozės acetato gijiniai siūlai, įskaitant vie
nagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai (išskyrus
siuvimo siūlus, labai atsparius tempimui siūlus ir siūlus, skirtus mažmeni
nei prekybai)

4

0

5403 49 00

Antriniai arba daugiasukiai dirbtiniai gijiniai siūlai, įskaitant dirbtinius vie
nagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai (išskyrus
siuvimo siūlus, viskozės arba celiuliozės acetato gijinius siūlus ir siūlus,
skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5404 11 00

Elastomeriniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 de
citeksai, o skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm

4

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/405

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

5404 12 00

Polipropileno vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 de
citeksai, o skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm (išskyrus elastome
rinius siūlus)

4

0

5404 19 00

Sintetiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deci
teksai, o skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm (išskyrus elastomeri
nius ir polipropileno siūlus)

4

0

5404 90 11

Dekoratyvinės propileno juostelės, naudojamos pakavimui, kurių mato
masis plotis ne didesnis kaip 5 mm

4

0

5404 90 19

Juostelės ir panašūs dirbiniai, pvz., dirbtiniai polipropileno šiaudeliai, ku
rių matomasis plotis ne didesnis kaip 5 mm (išskyrus dekoratyvines juos
teles, naudojamas pakavimui)

4

0

5404 90 90

Sintetinės juostelės ir panašūs dirbiniai, pavyzdžiui, dirbtiniai šiaudeliai, iš
sintetinių tekstilės medžiagų, kurių matomasis plotis ne didesnis kaip
5 mm (išskyrus juosteles ir panašius dirbinius iš polipropileno)

4

0

5405 00 00

Dirbtiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 decitek
sai, o skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm; juostelės ir panašūs
dirbiniai, pavyzdžiui, dirbtiniai šiaudeliai, iš sintetinių tekstilės medžiagų,
kurių matomasis plotis ne didesnis kaip 5 mm

3,8

0

5406 00 00

Cheminiai gijiniai siūlai, skirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siū
lus)

5

0

5407 10 00

Audiniai iš labai atsparių tempimui nailono, kitų poliamidų arba polieste
rių siūlų, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip
67 deciteksai, o skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm

8

0

5407 20 11

Audiniai iš juostelių arba iš panašių dirbinių iš polietileno arba polipropi
leno, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip
67 deciteksai, o skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm ir plotis ma
žesnis kaip 3 m

8

0

5407 20 19

Audiniai iš juostelių arba iš panašių dirbinių iš polietileno arba polipropi
leno, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip
67 deciteksai, o skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm ir plotis ne
mažesnis kaip 3 m

8

0

5407 20 90

Audiniai iš juostelių arba iš panašių dirbinių iš sintetinių gijinių siūlų, įs
kaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 decitek
sai, o skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm (išskyrus audinius iš
polietileno arba polipropileno)

8

0

5407 30 00

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis
tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai, o skerspjūvio matmuo ne didesnis
kaip 1 mm, sudaryti iš lygiagrečių tekstilės siūlų sluoksnių, uždėtų vienas
ant kito ir sudarančių smailų arba statų kampą; šie sluoksniai siūlų sankir
toje sujungiami adhezyvu arba terminio surišimo būdu

8

0

5407 41 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje nailono arba kitų poliamidų gijos sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis
ne mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, nebalinti arba balinti

8

0
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5407 42 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje nailono arba kitų poliamidų gijos sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis
ne mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, dažyti

8

0

5407 43 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje nailono arba kitų poliamidų gijos sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis
ne mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, iš įvairių spalvų siūlų

8

0

5407 44 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje nailono arba kitų poliamidų gijos sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis
ne mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, marginti

8

0

5407 51 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje poliesterių tekstūruotos gijos sudaro ne
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, nebalinti arba balinti

8

0

5407 52 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje poliesterių tekstūruotos gijos sudaro ne
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, dažyti

8

0

5407 53 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje poliesterių tekstūruotos gijos sudaro ne
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, iš įvairių spalvų siūlų

8

0

5407 54 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje poliesterių tekstūruotos gijos sudaro ne
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, marginti

8

0

5407 61 10

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje poliesterių netekstūruotos gijos sudaro ne
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, nebalinti arba balinti

8

0

5407 61 30

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje poliesterių netekstūruotos gijos sudaro ne
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, dažyti

8

0

5407 61 50

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje poliesterių netekstūruotos gijos sudaro ne
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, iš įvairių spalvų siūlų

8

0

5407 61 90

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje poliesterių netekstūruotos gijos sudaro ne
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, marginti

8

0

5407 69 10

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje poliesterių tekstūruotų ir netekstū
ruotų gijų mišiniai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagi
jus siūlus, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias
skersmuo ne didesnis kaip 1 mm, neapdoroti arba tik balinti

8

0
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5407 69 90

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje poliesterių tekstūruotų ir netekstū
ruotų gijų mišiniai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagi
jus siūlus, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias
skersmuo ne didesnis kaip 1 mm, dažyti, iš įvairių spalvų siūlų arba mar
ginti

8

0

5407 71 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje sintetinės gijos sudaro ne mažiau kaip
85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne mažesnis
kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip 1 mm, neap
doroti arba tik balinti (išskyrus audinius iš poliesterių, nailono arba kitų
poliamidų gijų arba vienagijų siūlų, taip pat iš poliesterių tekstūruotų ir
netekstūruotų gijų mišinių)

8

0

5407 72 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje sintetinės gijos sudaro ne mažiau kaip
85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne mažesnis
kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip 1 mm, dažyti
(išskyrus audinius iš poliesterių, nailono arba kitų poliamidų gijų arba vie
nagijų siūlų, taip pat iš poliesterių tekstūruotų ir netekstūruotų gijų miši
nių)

8

0

5407 73 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje sintetinės gijos sudaro ne mažiau kaip
85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne mažesnis
kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip 1 mm, iš įvai
rių spalvų siūlų (išskyrus audinius iš poliesterių, nailono arba kitų polia
midų gijų arba vienagijų siūlų, taip pat iš poliesterių tekstūruotų ir neteks
tūruotų gijų mišinių)

8

0

5407 74 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje, kurių sudėtyje sintetinės gijos sudaro ne
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, marginti (išskyrus audinius iš poliesterių, nailono arba kitų polia
midų gijų arba vienagijų siūlų, taip pat iš poliesterių tekstūruotų ir neteks
tūruotų gijų mišinių)

8

0

5407 81 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių gijų, bet jų yra
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, ir kurie maišyti daugiausia arba vien tik su vilna, nebalinti arba ba
linti

8

0

5407 82 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių gijų, bet jų yra
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, ir kurie maišyti daugiausia arba vien tik su vilna, dažyti

8

0

5407 83 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių gijų, bet jų yra
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, ir kurie maišyti daugiausia arba vien tik su vilna, iš įvairių spalvų
siūlų

8

0

5407 84 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių gijų, bet jų yra
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, ir kurie maišyti daugiausia arba vien tik su vilna, marginti

8

0
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5407 91 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių gijų, bet jų yra
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, ir kurie nėra maišyti daugiausia arba vien tik su vilna, nebalinti
arba balinti

8

0

5407 92 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių gijų, bet jų yra
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, ir kurie nėra maišyti daugiausia arba vien tik su vilna, dažyti

8

0

5407 93 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių gijų, bet jų yra
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, ir kurie maišyti daugiausia arba vien tik su vilna, iš įvairių spalvų
siūlų

8

0

5407 94 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių gijų, bet jų yra
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, ir kurie maišyti daugiausia arba vien tik su vilna, marginti

8

0

5408 10 00

Audiniai iš labai atsparių tempimui viskozės siūlų, įskaitant vienagijus siū
lus, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias
skersmuo ne didesnis kaip 1 mm

8

0

5408 21 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje dirbtinės gijos sudaro ne mažiau kaip
85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne mažesnis
kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip 1 mm, neba
linti arba balinti (išskyrus audinius iš labai atsparių tempimui viskozės
siūlų)

8

0

5408 22 10

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje dirbtinės gijos sudaro ne mažiau kaip
85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne mažesnis
kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip 1 mm, dažyti,
kurių plotis didesnis kaip 135 cm, bet ne didesnis kaip 155 cm, drobinio,
ruoželinio, kryžminio ruoželinio arba atlasinio pynimo (išskyrus audinius
iš labai atsparių tempimui viskozės siūlų)

8

0

5408 22 90

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje dirbtinės gijos sudaro ne mažiau kaip
85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne mažesnis
kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip 1 mm, dažyti
(išskyrus audinius, kurių plotis didesnis kaip 135 cm, bet ne didesnis kaip
155 cm, drobinio, ruoželinio, kryžminio ruoželinio arba atlasinio pynimo
ir audinius iš labai atsparių tempimui viskozės siūlų)

8

0

5408 23 10

Žakardiniai audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje dirbtinės gijos sudaro ne ma
žiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, iš įvairių spalvų siūlų ir kurių plotis didesnis kaip 115 cm, bet ma
žesnis kaip 140 cm, o m2 masė didesnė kaip 250 g (išskyrus audinius iš
labai atsparių tempimui viskozės siūlų)

8

0
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5408 23 90

Žakardiniai audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje dirbtinės gijos sudaro ne ma
žiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, iš įvairių spalvų siūlų (išskyrus žakardinius audinius, kurių plotis
didesnis kaip 115 cm, bet mažesnis kaip 140 cm, o m2 masė didesnė kaip
250 g ir audinius iš labai atsparių tempimui viskozės siūlų)

8

0

5408 24 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje dirbtinės gijos sudaro ne mažiau kaip
85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne mažesnis
kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip 1 mm, mar
ginti (išskyrus audinius iš labai atsparių tempimui viskozės siūlų)

8

0

5408 31 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių gijų, bet jų yra
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, nebalinti arba balinti (išskyrus audinius iš labai atsparių tempimui
viskozės siūlų)

8

0

5408 32 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių gijų, bet jų yra
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, dažyti (išskyrus audinius iš labai atsparių tempimui viskozės siūlų)

8

0

5408 33 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių gijų, bet jų yra
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, iš įvairių spalvų siūlų (išskyrus audinius iš labai atsparių tempimui
viskozės siūlų)

8

0

5408 34 00

Audiniai iš siūlų, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių gijų, bet jų yra
mažiau kaip 85 % masės, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip
1 mm, marginti (išskyrus audinius iš labai atsparių tempimui viskozės
siūlų)

8

0

5501 10 00

Nailono arba kitų poliamidų gijų gniūžtės, nurodytos 55 skirsnio 1 pasta
boje

4

0

5501 20 00

Poliesterių gijų gniūžtės, nurodytos 55 skirsnio 1 pastaboje

4

0

5501 30 00

Akrilo arba modifikuotojo akrilo gijų gniūžtės, nurodytos 55 skirsnio 1
pastaboje

4

0

5501 40 00

Polipropileno sintetinių gijų gniūžtės, nurodytos 55 skirsnio 1 pastaboje

4

0

5501 90 00

Sintetinių gijų gniūžtės, nurodytos 55 skirsnio 1 pastaboje (išskyrus
akrilo, modifikuotojo akrilo, poliesterių, polipropileno, nailono arba kitų
poliamidų gijų gniūžtes)

4

0
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5502 00 10

Viskozės dirbtinių gijų gniūžtės, nurodytos 55 skirsnio 1 pastaboje

4

0

5502 00 40

Acetato dirbtinių gijų gniūžtės, nurodytos 55 skirsnio 1 pastaboje

4

0

5502 00 80

Dirbtinių gijų gniūžtės, nurodytos 55 skirsnio 1 pastaboje (išskyrus visko
zės arba acetato gniūžtes)

4

0

5503 11 00

Aramidų kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu nepa
ruošti verpimui

4

0

5503 19 00

Nailono arba kitų poliamidų kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir
kitu būdu neparuošti verpimui (išskyrus aramidų kuoštelinius pluoštus)

4

0

5503 20 00

Poliesterių kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu nepa
ruošti verpimui

4

0

5503 30 00

Akrilo arba modifikuotojo akrilo kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešu
kuoti ir kitu būdu neparuošti verpimui

4

0

5503 40 00

Polipropileno kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu nepa
ruošti verpimui

4

0

5503 90 10

Chlorintieji pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpimui

4

0

5503 90 90

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti arba kitu būdu nepa
ruošti verpimui (išskyrus polipropileno, akrilo, modifikuotojo akrilo, po
liesterių, nailono arba kitų poliamidų kuokštelinius pluoštus ir chlorintuo
sius pluoštus)

4

0

5504 10 00

Viskozės kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu nepa
ruošti verpimui

4

0

5504 90 00

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu nepa
ruošti verpimui (išskyrus viskozės kuokštelinius pluoštus)

4

0

5505 10 10

Nailono arba kitų poliamidų kuokštelinių pluoštų atliekos, įskaitant pašu
kas, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą

4

0

5505 10 30

Poliesterių kuokštelinių pluoštų atliekos, įskaitant pašukas, verpalų atliekas
ir išplaušintą žaliavą

4

0

5505 10 50

Akrilo arba modifikuotojo akrilo kuokštelinių pluoštų atliekos, įskaitant
pašukas, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą

4

0
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5505 10 70

Polipropileno kuokštelinių pluoštų atliekos, įskaitant pašukas, verpalų at
liekas ir išplaušintą žaliavą

4

0

5505 10 90

Sintetinių kuokštelinių pluoštų atliekos, įskaitant pašukas, verpalų atliekas
ir išplaušintą žaliavą (išskyrus polipropileno, modifikuotojo akrilo, polies
terių, nailono ir kitų poliamidų kuoštelinių pluoštų atliekas)

4

0

5505 20 00

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų atliekos, įskaitant pašukas, verpalų atliekas
ir išplaušintą žaliavą

4

0

5506 10 00

Nailono arba kitų poliamidų kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba
kitu būdu paruošti verpimui

4

0

5506 20 00

Poliesterių kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti
verpimui

4

0

5506 30 00

Akrilo arba modifikuotojo akrilo kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti
arba kitu būdu paruošti verpimui

4

0

5506 90 10

Chlorintieji pluoštai, karšti, šukuoti ir kitu būdu paruošti verpimui

4

0

5506 90 90

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti
verpimui (išskyrus akrilo, modifikuotojo akrilo, poliesterių, nailono arba
kitų poliamidų kuokštelinius pluoštus ir chlorintuosius pluoštus)

4

0

5507 00 00

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti
verpimui

4

0

5508 10 10

Siuvimo siūlai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų (išskyrus skirtus mažme
ninei prekybai)

4

0

5508 10 90

Siuvimo siūlai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, skirti mažmeninei preky
bai

5

0

5508 20 10

Siuvimo siūlai iš dirbtinių kuokštelinių pluoštų (išskyrus skirtus mažmeni
nei prekybai)

4

0

5508 20 90

Siuvimo siūlai iš dirbtinių kuokštelinių pluoštų, skirti mažmeninei preky
bai

5

0

5509 11 00

Pirminiai verpalai, kurių sudėtyje nailono arba kitų poliamidų kuokšteli
niai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės (išskyrus siuvimo siūlus
ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5509 12 00

Antriniai arba daugiasukiai verpalai, kurių sudėtyje nailono arba kitų po
liamidų kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės (išsky
rus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0
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5509 21 00

Pirminiai verpalai, kurių sudėtyje poliesterių kuokšteliniai pluoštai sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus
mažmeninei prekybai)

4

0

5509 22 00

Antriniai arba daugiasukiai verpalai, kurių sudėtyje poliesterių kuokšteli
niai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės (išskyrus siuvimo siūlus
ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5509 31 00

Pirminiai verpalai, kurių sudėtyje akrilo arba modifikuotojo akrilo kuokš
teliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės (išskyrus siuvimo siū
lus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5509 32 00

Antriniai arba daugiasukiai verpalai, kurių sudėtyje akrilo arba modifikuo
tojo akrilo kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės (iš
skyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5509 41 00

Pirminiai verpalai, kurių sudėtyje sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės (išskyrus siuvimo siūlus, verpalus, skirtus
mažmeninei prekybai, ir akrilo, modifikuotojo akrilo, poliesterių, nailono
arba kitų poliamidų kuokštelinių pluoštų verpalus)

4

0

5509 42 00

Antriniai arba daugiasukiai verpalai, kurių sudėtyje sintetiniai kuokšteliniai
pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės (išskyrus siuvimo siūlus, ver
palus, skirtus mažmeninei prekybai, ir akrilo, modifikuotojo akrilo, polies
terių, nailono arba kitų poliamidų kuokštelinių pluoštų verpalus)

4

0

5509 51 00

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su
dirbtiniais kuokšteliniais pluoštais (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus,
skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5509 52 00

Verpalai, kurių sudėtyje poliesterių kuokšteliniai pluoštai sudaro daugiau
kaip 50 %, bet mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik
su vilna arba su švelniavilnių gyvūnų plaukais (išskyrus siuvimo siūlus ir
verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5509 53 00

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su
medvilne (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei preky
bai)

4

0

5509 59 00

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus maišytus daugiausia arba
vien tik su medvilne, vilna, švelniavilnių gyvūnų plaukais arba dirbtiniais
kuokšteliniais pluoštais (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus maž
meninei prekybai)

4

0

5509 61 00

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia akrilo arba modifikuotojo akrilo
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiau
sia arba vien tik su vilna arba su švelniavilnių gyvūnų plaukais (išskyrus
siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5509 62 00

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia akrilo arba modifikuotojo akrilo
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiau
sia arba vien tik su medvilne (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus
mažmeninei prekybai)

4

0
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5509 69 00

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia akrilo arba modifikuotojo akrilo
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus maišy
tus daugiausia arba vien tik su medvilne, vilna arba švelniavilnių gyvūnų
plaukais (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei preky
bai)

4

0

5509 91 00

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su vilna
arba su švelniavilnių gyvūnų plaukais (išskyrus siuvimo siūlus, verpalus,
skirtus mažmeninei prekybai, ir poliesterių, akrilo arba modifikuotojo
akrilo kuokštelinių pluoštų verpalus)

4

0

5509 92 00

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su med
vilne (išskyrus siuvimo siūlus, verpalus, skirtus mažmeninei prekybai, ir
poliesterių, akrilo arba modifikuotojo akrilo kuokštelinių pluoštų verpa
lus)

4

0

5509 99 00

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus maišytus daugiausia arba vien tik
su medvilne, vilna arba švelniavilnių gyvūnų plaukais (išskyrus siuvimo
siūlus, verpalus, skirtus mažmeninei prekybai, ir poliesterių, akrilo arba
modifikuotojo akrilo kuokštelinių pluoštų verpalus)

4

0

5510 11 00

Pirminiai verpalai, kurių sudėtyje dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus
mažmeninei prekybai)

4

0

5510 12 00

Antriniai arba daugiasukiai verpalai, kurių sudėtyje dirbtiniai kuokšteliniai
pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės (išskyrus siuvimo siūlus ir
verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5510 20 00

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su vilna
arba švelniavilnių gyvūnų plaukais (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus,
skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5510 30 00

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su med
vilne (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5510 90 00

Verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus maišytus daugiausia arba vien tik
su medvilne, vilna arba švelniavilnių gyvūnų plaukais (išskyrus siuvimo
siūlus ir verpalus, skirtus mažmeninei prekybai)

4

0

5511 10 00

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai, kurių sudėtyje šie pluoštai sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės, skirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo
siūlus)

5

0

5511 20 00

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai, kurių sudėtyje yra daugiausia šių
pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, skirti mažmeninei prekybai
(išskyrus siuvimo siūlus)

5

0
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5511 30 00

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai, skirti mažmeninei prekybai (išsky
rus siuvimo siūlus)

5

0

5512 11 00

Audiniai, kurių sudėtyje poliesterių kuokšteliniai pluoštai sudaro ne ma
žiau kaip 85 % masės, nebalinti arba balinti

8

0

5512 19 10

Audiniai, kurių sudėtyje poliesterių kuokšteliniai pluoštai sudaro ne ma
žiau kaip 85 % masės, marginti

8

0

5512 19 90

Audiniai, kurių sudėtyje poliesterių kuokšteliniai pluoštai sudaro ne ma
žiau kaip 85 % masės, dažyti arba iš įvairių spalvų verpalų

8

0

5512 21 00

Audiniai, kurių sudėtyje akrilo arba modifikuotojo akrilo kuokšteliniai
pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, nebalinti arba balinti

8

0

5512 29 10

Audiniai, kurių sudėtyje akrilo arba modifikuotojo akrilo kuokšteliniai
pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, marginti

8

0

5512 29 90

Audiniai, kurių sudėtyje akrilo arba modifikuotojo akrilo kuokšteliniai
pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, dažyti arba iš įvairių spalvų
verpalų

8

0

5512 91 00

Audiniai, kurių sudėtyje sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne ma
žiau kaip 85 % masės, nebalinti arba balinti (išskyrus akrilo, modifikuo
tojo akrilo arba poliesterių kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5512 99 10

Audiniai, kurių sudėtyje sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne ma
žiau kaip 85 % masės, marginti (išskyrus akrilo, modifikuotojo akrilo arba
poliesterių kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5512 99 90

Audiniai, kurių sudėtyje sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne ma
žiau kaip 85 % masės, dažyti arba iš įvairių spalvų verpalų (išskyrus
akrilo, modifikuotojo akrilo arba poliesterių kuokštelinių pluoštų audi
nius)

8

0

5513 11 20

Drobinio pynimo audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiau
sia arba vien tik su medvilne, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g, neba
linti arba balinti, kurių plotis ne didesnis kaip 165 cm

8

0

5513 11 90

Drobinio pynimo audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiau
sia arba vien tik su medvilne, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g, neba
linti arba balinti, kurių plotis didesnis kaip 165 cm

8

0

5513 12 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su
medvilne, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g, trinyčio arba keturnyčio
ruoželinio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, nebalinti arba ba
linti

8

0

5513 13 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su
medvilne, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g, nebalinti arba balinti (iš
skyrus trinyčio arba keturnyčio ruoželinio pynimo, įskaitant kryžminį
ruoželinį pynimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0
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5513 19 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su med
vilne, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g, nebalinti arba balinti (išsky
rus poliesterių kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5513 21 10

Drobinio pynimo audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiau
sia arba vien tik su medvilne, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g, da
žyti ir kurių plotis ne didesnis kaip 135 cm

8

0

5513 21 30

Drobinio pynimo audiniai, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g, plotis
didesnis kaip 135 cm, bet ne didesnis kaip 165 cm ir kurių sudėtyje yra
daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip
85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, dažyti

8

0

5513 21 90

Drobinio pynimo audiniai, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g, plotis
didesnis kaip 165 cm ir kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokšte
linių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba
vien tik su medvilne, dažyti

8

0

5513 23 10

Audiniai, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra dau
giausia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, trinyčio arba keturnyčio ruo
želinio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, dažyti

8

0

5513 23 90

Audiniai, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra dau
giausia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, dažyti (išskyrus trinyčio arba
keturnyčio ruoželinio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, ir
drobinio pynimo audinius)

8

0

5513 29 00

Audiniai, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra dau
giausia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, dažyti (išskyrus poliesterių
kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5513 31 00

Drobinio pynimo audiniai, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g ir kurių
sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau
kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, iš įvairių
spalvų verpalų

8

0

5513 39 00

Audiniai, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra dau
giausia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, iš įvairių spalvų verpalų (iš
skyrus drobinio pynimo poliesterių kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5513 41 00

Drobinio pynimo audiniai, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g ir kurių
sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau
kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, marginti

8

0

5513 49 00

Audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra daugiau
sia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, marginti (išskyrus drobinio
pynimo poliesterių kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0
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5514 11 00

Drobinio pynimo audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių su
dėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau
kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, nebalinti
arba balinti

8

0

5514 12 00

Audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra daugiau
sia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, trinyčio arba keturnyčio ruo
želinio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, nebalinti arba balinti

8

0

5514 19 10

Audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra daugiau
sia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, nebalinti arba balinti (išsky
rus trinyčio arba keturnyčio ruoželinio pynimo, įskaitant kryžminį ruože
linį pynimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5514 19 90

Audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra daugiau
sia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, nebalinti arba balinti (išsky
rus poliesterių kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5514 21 00

Drobinio pynimo audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių su
dėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau
kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, dažyti

8

0

5514 22 00

Audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra daugiau
sia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, trinyčio arba keturnyčio ruo
želinio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, dažyti

8

0

5514 23 00

Audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra daugiau
sia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, dažyti (išskyrus trinyčio arba
keturnyčio ruoželinio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, ir
drobinio pynimo audinius)

8

0

5514 29 00

Audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra daugiau
sia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, dažyti (išskyrus poliesterių
kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5514 30 10

Drobinio pynimo audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių su
dėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau
kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, iš įvairių
spalvų verpalų

8

0

5514 30 30

Audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra daugiau
sia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, trinyčio arba keturnyčio ruo
želinio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, iš įvairių spalvų ver
palų

8

0
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5514 30 50

Audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra daugiau
sia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, iš įvairių spalvų verpalų (iš
skyrus trinyčio arba keturnyčio ruoželinio pynimo, įskaitant kryžminį
ruoželinį pynimą, ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5514 30 90

Audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra daugiau
sia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, iš įvairių spalvų verpalų (iš
skyrus poliesterių kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5514 41 00

Drobinio pynimo audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių su
dėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau
kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, marginti

8

0

5514 42 00

Audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g ir kurių sudėtyje yra daugiau
sia poliesterių kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės,
maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, trinyčio arba keturnyčio ruo
želinio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, marginti

8

0

5514 43 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su
medvilne, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g, marginti (išskyrus trinyčio
arba keturnyčio ruoželinio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą,
ir drobinio pynimo audinius)

8

0

5514 49 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su med
vilne, kurių m2 masė didesnė kaip 170 g, marginti (išskyrus poliesterių
kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5515 11 10

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su
viskozės kuokšteliniais pluoštais, nebalinti arba balinti

8

0

5515 11 30

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su
viskozės kuokšteliniais pluoštais, marginti

8

0

5515 11 90

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su
viskozės kuokšteliniais pluoštais, dažyti arba iš įvairių spalvų verpalų

8

0

5515 12 10

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su
cheminėmis gijomis, nebalinti arba balinti

8

0

5515 12 30

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su
cheminėmis gijomis, marginti

8

0
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5515 12 90

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su
cheminėmis gijomis, dažyti arba iš įvairių spalvų verpalų

8

0

5515 13 11

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su
karšta vilna arba su karštais švelniavilnių gyvūnų plaukais, nebalinti arba
balinti

8

0

5515 13 19

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su
karšta vilna arba su karštais švelniavilnių gyvūnų plaukais, dažyti, iš įvai
rių spalvų verpalų arba marginti

8

0

5515 13 91

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su šu
kuota vilna arba su šukuotais švelniavilnių gyvūnų plaukais, nebalinti arba
balinti

8

0

5515 13 99

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su šu
kuota vilna arba su šukuotais švelniavilnių gyvūnų plaukais, dažyti, iš įvai
rių spalvų verpalų arba marginti

8

0

5515 19 10

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus audinius, maišytus daugiausia
arba vien tik su vilna ar su švelniavilnių gyvūnų plaukais, cheminėmis gijo
mis, viskozės kuokšteliniais pluoštais arba medvilne, nebalinti arba balinti

8

0

5515 19 30

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus audinius, maišytus daugiausia
arba vien tik su vilna ar su švelniavilnių gyvūnų plaukais, cheminėmis gijo
mis, viskozės kuokšteliniais pluoštais arba medvilne, marginti

8

0

5515 19 90

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia poliesterių kuokštelinių pluoštų,
bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus audinius, maišytus daugiausia
arba vien tik su vilna ar su švelniavilnių gyvūnų plaukais, cheminėmis gijo
mis, viskozės kuokšteliniais pluoštais arba medvilne, dažyti arba iš įvairių
spalvų verpalų

8

0

5515 21 10

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia akrilo arba modifikuotojo akrilo
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiau
sia arba vien tik su cheminėmis gijomis, nebalinti arba balinti

8

0

5515 21 30

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia akrilo arba modifikuotojo akrilo
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiau
sia arba vien tik su cheminėmis gijomis, marginti

8

0

5515 21 90

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia akrilo arba modifikuotojo akrilo
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiau
sia arba vien tik su cheminiais kuokšteliniais pluoštais, dažyti arba iš įvai
rių spalvų verpalų

8

0
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5515 22 11

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia akrilo arba modifikuotojo akrilo
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiau
sia arba vien tik su karšta vilna arba su karštais švelniavilnių gyvūnų plau
kais, nebalinti arba balinti

8

0

5515 22 19

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia akrilo arba modifikuotojo akrilo
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiau
sia arba vien tik su karšta vilna arba su karštais švelniavilnių gyvūnų plau
kais, dažyti, iš įvairių spalvų verpalų arba marginti

8

0

5515 22 91

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia akrilo arba modifikuotojo akrilo
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiau
sia arba vien tik su šukuota vilna arba su šukuotais švelniavilnių gyvūnų
plaukais, nebalinti arba balinti

8

0

5515 22 99

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia akrilo arba modifikuotojo akrilo
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiau
sia arba vien tik su šukuota vilna arba su šukuotais švelniavilnių gyvūnų
plaukais, dažyti, iš įvairių spalvų verpalų arba marginti

8

0

5515 29 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia akrilo arba modifikuotojo akrilo
kuokštelinių pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus audi
nius, maišytus daugiausia arba vien tik su vilna, švelniavilnių gyvūnų plau
kais, cheminėmis gijomis arba medvilne

8

0

5515 91 10

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su chemi
nėmis gijomis, nebalinti arba balinti (išskyrus akrilo, modifikuotojo akrilo
ar poliesterių kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5515 91 30

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su chemi
nėmis gijomis, marginti (išskyrus akrilo, modifikuotojo akrilo ar polieste
rių kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5515 91 90

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su chemi
nėmis gijomis, dažyti arba iš įvairių spalvų verpalų (išskyrus akrilo, modi
fikuotojo akrilo ar poliesterių kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5515 99 20

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus maišytus daugiausia arba vien tik
su cheminėmis gijomis arba medvilne, nebalinti arba balinti (išskyrus
akrilo, modifikuotojo akrilo ar poliesterių kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5515 99 40

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus maišytus daugiausia arba vien tik
su cheminėmis gijomis arba medvilne, marginti (išskyrus akrilo, modifi
kuotojo akrilo ar poliesterių kuokštelinių pluoštų audinius)

8

0

5515 99 80

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia sintetinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus maišytus daugiausia arba vien tik
su cheminėmis gijomis arba medvilne, dažyti arba iš įvairių spalvų verpalų
(išskyrus akrilo, modifikuotojo akrilo ar poliesterių kuokštelinių pluoštų
audinius)

8

0
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5516 11 00

Audiniai, kurių sudėtyje dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau
kaip 85 % masės, nebalinti arba balinti

8

0

5516 12 00

Audiniai, kurių sudėtyje dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau
kaip 85 % masės, dažyti

8

0

5516 13 00

Audiniai, kurių sudėtyje dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau
kaip 85 % masės, iš įvairių spalvų siūlų

8

0

5516 14 00

Audiniai, kurių sudėtyje dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau
kaip 85 % masės, marginti

8

0

5516 21 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su chemi
nėmis gijomis, nebalinti arba balinti

8

0

5516 22 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su chemi
nėmis gijomis, dažyti

8

0

5516 23 10

Žakardiniai audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių
pluoštų, bet jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien
tik su cheminėmis gijomis, iš įvairių spalvų verpalų ir kurių plotis ne ma
žesnis kaip 140 cm (tikai, naudojami čiužinių apvalkalams)

8

0

5516 23 90

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su chemi
nėmis gijomis, iš įvairių spalvų verpalų (išskyrus žakardinius audinius, ku
rių plotis ne mažesnis kaip 140 cm; tikus, naudojamus čiužinių apvalka
lams)

8

0

5516 24 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su chemi
nėmis gijomis, marginti

8

0

5516 31 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su vilna
arba su švelniavilnių gyvūnų plaukais, nebalinti arba balinti

8

0

5516 32 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su vilna
arba su švelniavilnių gyvūnų plaukais, dažyti

8

0

5516 33 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su vilna
arba su švelniavilnių gyvūnų plaukais, iš įvairių spalvų verpalų

8

0

5516 34 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su vilna
arba su švelniavilnių gyvūnų plaukais, marginti

8

0

5516 41 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su med
vilne, nebalinti arba balinti

8

0
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5516 42 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su med
vilne, dažyti

8

0

5516 43 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su med
vilne, iš įvairių spalvų verpalų

8

0

5516 44 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su med
vilne, marginti

8

0

5516 91 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus audinius, maišytus daugiausia
arba vien tik su medvilne, vilna, švelniavilnių gyvūnų plaukais arba chemi
nėmis gijomis, nebalinti arba balinti

8

0

5516 92 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus audinius, maišytus daugiausia
arba vien tik su medvilne, vilna, švelniavilnių gyvūnų plaukais arba chemi
nėmis gijomis, dažyti

8

0

5516 93 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus audinius, maišytus daugiausia
arba vien tik su medvilne, vilna, švelniavilnių gyvūnų plaukais arba chemi
nėmis gijomis, iš įvairių spalvų verpalų

8

0

5516 94 00

Audiniai, kurių sudėtyje yra daugiausia dirbtinių kuokštelinių pluoštų, bet
jų yra mažiau kaip 85 % masės, išskyrus audinius, maišytus daugiausia
arba vien tik su medvilne, vilna, švelniavilnių gyvūnų plaukais arba chemi
nėmis gijomis, marginti

8

0

5601 10 10

Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vystyklai, vystyklų įklotai ir pana
šūs sanitariniai vatos dirbiniai iš cheminių pluoštų

5

0

5601 10 90

Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vystyklai, vystyklų įklotai ir pana
šūs sanitariniai vatos dirbiniai iš augalinių tekstilės medžiagų

3,8

0

5601 21 10

Higroskopiška vata iš medvilnės ir jos dirbiniai (išskyrus higieninius pake
tus ir tamponus, kūdikių vystyklus, vystyklų įklotus ir panašius sanitari
nius vatos dirbinius, vatą ir jos dirbinius, įmirkytus arba padengtus farma
cinėmis medžiagomis arba supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kad būtų naudojami medicinos, chirurgijos, odontologijos arba ve
terinarijos tikslams, ir produktus, įmirkytus, aptrauktus arba padengtus
parfumerijos arba kosmetikos preparatais, muilais, plovikliais ir kt.)

3,8

0

5601 21 90

Vata iš higroskopiškos medvilnės ir jos dirbiniai (išskyrus higieninius pa
ketus ir tamponus, kūdikių vystyklus, vystyklų įklotus ir panašius sanitari
nius vatos dirbinius, vatą ir jos dirbinius, įmirkytus arba padengtus farma
cinėmis medžiagomis arba supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kad būtų naudojami medicinos, chirurgijos, odontologijos arba ve
terinarijos tikslams, ar produktus, įmirkytus, aptrauktus arba padengtus
parfumerijos preparatais, makiažo priemonėmis, muilais, valymo priemo
nėmis ir kt.)

3,8

0

5601 22 10

Vatos iš cheminių pluoštų ritinėliai, kurių skersmuo ne didesnis kaip
8 mm (išskyrus visiškai padengtus audiniais)

3,8

0
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5601 22 91

Vata iš sintetinių pluoštų ir jos dirbiniai (išskyrus vatos ritinėlius, kurių
skersmuo ne didesnis kaip 8 mm, higieninius paketus ir tamponus, kūdi
kių vystyklus, vystyklų įklotus ir panašius sanitarinius vatos dirbinius,
vatą ir jos dirbinius, įmirkytus arba padengtus farmacinėmis medžiagomis
arba supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kad būtų nau
dojami medicinos, chirurgijos, odontologijos arba veterinarijos tikslams, ir
produktus, įmirkytus, aptrauktus arba padengtus parfumerijos arba kos
metikos preparatais, muilais ir kt.)

4

0

5601 22 99

Vata iš dirbtinių pluoštų ir jos dirbiniai (išskyrus vatos ritinėlius, kurių
skersmuo ne didesnis kaip 8 mm, higieninius paketus ir tamponus, kūdi
kių vystyklus, vystyklų įklotus ir panašius sanitarinius vatos dirbinius,
vatą ir jos dirbinius, įmirkytus arba padengtus farmacinėmis medžiagomis
arba supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kad būtų nau
dojami medicinos, chirurgijos, odontologijos arba veterinarijos tikslams, ir
produktus, įmirkytus, aptrauktus arba padengtus parfumerijos arba kos
metikos preparatais, muilais ir kt.)

4

0

5601 29 00

Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai (išskyrus vatą iš medvilnės ar
cheminių pluoštų, higieninius paketus ir tamponus, kūdikių vystyklus,
vystyklų įklotus ir panašius sanitarinius vatos dirbinius, vatą ir jos dirbi
nius, įmirkytus arba padengtus farmacinėmis medžiagomis arba supakuo
tus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kad būtų naudojami medici
nos, chirurgijos, odontologijos arba veterinarijos tikslams, ar produktus,
įmirkytus, aptrauktus arba padengtus parfumerijos preparatais, makiažo
priemonėmis, muilais, valymo priemonėmis ir kt.)

3,8

0

5601 30 00

Tekstilės pūkai, dulkės ir gumuliukai

3,2

0

5602 10 11

Smaigstytinis veltinys iš džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų, klasi
fikuojamų 5303 pozicijoje, neįmirkytas, neaptrauktas, nepadengtas ir ne
laminuotasis, nenurodytas kitoje vietoje

6,7

0

5602 10 19

Smaigstytinis veltinys, neįmirkytas, neaptrauktas, nepadengtas arba nela
minuotasis, nenurodytas kitoje vietoje (išskyrus smaigstytinį veltinį iš
džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų, klasifikuojamų 5303 pozici
joje)

6,7

0

5602 10 31

Veltinys medžiagos, sudarytos iš tekstilės pluoštų klojinio, sutvirtinto kil
piniu dygsniavimu, pavidalo, neaptrauktas, nepadengtas arba nelaminuo
tasis, iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, nenurodytas kitoje vie
toje

6,7

0

5602 10 35

Veltinys medžiagos, sudarytos iš tekstilės pluoštų klojinio, sutvirtinto kil
piniu dygsniavimu, pavidalo, neaptrauktas, nepadengtas arba nelaminuo
tasis, nenurodytas kitoje vietoje, iš šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, nenuro
dytas kitoje vietoje

6,7

0

5602 10 39

Veltinys medžiagos, sudarytos iš tekstilės pluoštų klojinio, sutvirtinto kil
piniu dygsniavimu, pavidalo, neaptrauktas, nepadengtas arba nelaminuo
tasis, nenurodytas kitoje vietoje (išskyrus veltinį iš vilnos arba šiurkščiavil
nių gyvūnų plaukų)

6,7

0

5602 10 90

Smaigstytinis veltinys ir veltinys iš tekstilės pluoštų klojinio, sutvirtinto
kilpiniu dygsniavimu, įmirkytas, aptrauktas, padengtas, laminuotasis, ne
nurodytas kitoje vietoje

6,7

0

5602 21 00

Veltinys, neaptrauktas, nepadengtas arba nelaminuotasis, iš vilnos arba
švelniavilnių gyvūnų plaukų, nenurodytas kitoje vietoje (išskyrus smaigsty
tinį veltinį ir veltinį iš tekstilės pluoštų klojinio, sutvirtinto kilpiniu dygs
niavimu)

6,7

0
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5602 29 00

Veltinys, neaptrauktas, nepadengtas arba nelaminuotasis (išskyrus iš vilnos
arba švelniavilnių gyvūnų plaukų; smaigstytinį veltinį ir veltinį iš tekstilės
pluoštų klojinio, sutvirtinto kilpiniu dygsniavimu)

6,7

0

5602 90 00

Veltinys, įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotasis (išskyrus
smaigstytinį veltinį ir veltinį iš tekstilės pluoštų klojinio, sutvirtinto kilpi
niu dygsniavimu)

6,7

0

5603 11 10

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba padengtos, nenurodytos kitoje vie
toje, iš cheminių gijų, kurių m2 masė ne didesnė kaip 25 g

4,3

0

5603 11 90

Neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos, laminuotosios arba ne
laminuotosios, nenurodytos kitoje vietoje, iš cheminių gijų, kurių m2
masė ne didesnė kaip 25 g (išskyrus aptrauktas arba padengtas)

4,3

0

5603 12 10

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba padengtos, nenurodytos kitoje vie
toje, iš cheminių gijų, kurių m2 masė didesnė kaip 25 g, bet ne didesnė
kaip 70 g

4,3

0

5603 12 90

Neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos, laminuotosios arba ne
laminuotosios, nenurodytos kitoje vietoje, iš cheminių gijų, kurių m2
masė didesnė kaip 25 g, bet ne didesnė kaip 70 g (išskyrus aptrauktas
arba padengtas)

4,3

0

5603 13 10

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba padengtos, nenurodytos kitoje vie
toje, iš cheminių gijų, kurių m2 masė didesnė kaip 70 g, bet ne didesnė
kaip 150 g

4,3

0

5603 13 90

Neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos, laminuotosios arba ne
laminuotosios, nenurodytos kitoje vietoje, iš cheminių gijų, kurių m2
masė didesnė kaip 70 g, bet ne didesnė kaip 150 g (išskyrus aptrauktas
arba padengtas)

4,3

0

5603 14 10

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba padengtos, nenurodytos kitoje vie
toje, iš cheminių gijų, kurių m2 masė didesnė kaip 150 g

4,3

0

5603 14 90

Neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos, laminuotosios arba ne
laminuotosios, nenurodytos kitoje vietoje, iš cheminių gijų, kurių m2
masė didesnė kaip 150 g (išskyrus aptrauktas arba padengtas)

4,3

0

5603 91 10

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba padengtos, nenurodytos kitoje vie
toje, kurių m2 masė ne didesnė kaip 25 g (išskyrus iš cheminių gijų)

4,3

0

5603 91 90

Neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos, laminuotosios arba ne
laminuotosios, nenurodytos kitoje vietoje, kurių m2 masė ne didesnė kaip
25 g (išskyrus aptrauktas arba padengtas arba iš cheminių gijų)

4,3

0

5603 92 10

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba padengtos, nenurodytos kitoje vie
toje, kurių m2 masė didesnė kaip 25 g, bet ne didesnė kaip 70 g (išskyrus
iš cheminių gijų)

4,3

0

5603 92 90

Neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos, laminuotosios arba ne
laminuotosios, nenurodytos kitoje vietoje, kurių m2 masė didesnė kaip
25 g, bet ne didesnė kaip 70 g (išskyrus aptrauktas arba padengtas arba iš
cheminių gijų)

4,3

0

5603 93 10

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba padengtos, nenurodytos kitoje vie
toje, kurių m2 masė didesnė kaip 70 g, bet ne didesnė kaip 150 g (išsky
rus iš cheminių gijų)

4,3

0
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5603 93 90

Neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos, laminuotosios arba ne
laminuotosios, nenurodytos kitoje vietoje, kurių m2 masė didesnė kaip
70 g, bet ne didesnė kaip 150 g (išskyrus aptrauktas arba padengtas arba
iš cheminių gijų)

4,3

0

5603 94 10

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba padengtos, nenurodytos kitoje vie
toje, kurių m2 masė didesnė kaip 150 g (išskyrus iš cheminių gijų)

4,3

0

5603 94 90

Neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos, laminuotosios arba ne
laminuotosios, nenurodytos kitoje vietoje, kurių m2 masė didesnė kaip
150 g (išskyrus aptrauktas arba padengtas arba iš cheminių gijų)

4,3

0

5604 10 00

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis

4

0

5604 90 10

Labai atsparūs tempimui poliesterių, nailono, kitų poliamidų arba viskozės
siūlai, įmirkyti arba apvilkti guma arba plastikais

4

0

5604 90 90

Tekstilės siūlai, juostelės ir panašūs dirbiniai, klasifikuojami 5404 ir
5405 pozicijose, įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba plastikais (išsky
rus labai atsparius tempimui poliesterių, nailono, kitų poliamidų arba vis
kozės siūlus, įmirkytus arba padengtus guma arba plastikais; dirbtines sty
gas, siūlus ir kordą su pritvirtintu meškeriojimo kabliuku arba kitu būdu
pritaikytą naudoti kaip meškerės valą)

4

0

5605 00 00

Metalizuoti siūlai, apvytiniai arba neapvytiniai, sudaryti iš tekstilinių siūlų,
juostelių ar panašių dirbinių, klasifikuojamų 5404 arba 5405 pozicijoje, iš
tekstilės pluoštų, kombinuoti su siūlų, juostelių arba miltelių pavidalo me
talu arba padengti metalu (išskyrus siūlus, pagamintus iš tekstilės pluoštų
ir metalo pluoštų mišinių, pasižyminčius antistatinėmis savybėmis; siūlus,
sutvirtintus metaline viela; apsiuvų pobūdžio dirbinius)

4

0

5606 00 10

Apskritai megztieji – kilpoti siūlai (loop wale-yarn) (išskyrus metalinius siū
lus ir metalizuotuosius siūlus, klasifikuojamus 5605 pozicijoje; apvytinius
ašutų verpalus; tekstilės medžiagomis aptrauktus guminius siūlus; virves,
virveles ir kitus apvytinius tekstilės gaminius, klasifikuojamus 5808 pozici
joje; apvytinius metalinius siūlus)

8

0

5606 00 91

Apvytiniai siūlai (išskyrus metalinius siūlus ir metalizuotuosius siūlus, kla
sifikuojamus 5605 pozicijoje; apvytinius ašutų verpalus; tekstilės medžia
gomis aptrauktus guminius siūlus; virves, virveles ir kitus apvytinius teks
tilės gaminius, klasifikuojamus 5808 pozicijoje; apvytinius metalinius siū
lus)

5,3

0

5606 00 99

Šeniliniai siūlai, įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus; apvyto
sios juostelės ir panašūs dirbiniai, klasifikuojami 5404 ir 5405 pozicijose
(išskyrus metalinius siūlus ir metalizuotuosius siūlus, klasifikuojamus
5605 pozicijoje; apvytinius ašutų verpalus; tekstilės medžiagomis aptrauk
tus guminius siūlus; virves, virveles ir kitus apvytinius tekstilės gaminius,
klasifikuojamus 5808 pozicijoje; apvytinius metalinius siūlus)

5,3

0

5607 21 00

Špagatai arba pakavimo virvės iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų
tekstilės pluoštų

12

0
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5607 29 10

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų
tekstilės pluoštų, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti, įmirkyti arba
neįmirkyti, padengti arba nepadengti, aptraukti arba neaptraukti guma
arba plastikais, kurių ilginis tankis didesnis kaip 100 000 deciteksų (10 g/
m) (išskyrus špagatus arba pakavimo virves)

12

0

5607 29 90

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų
tekstilės pluoštų, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti, įmirkyti arba
neįmirkyti, padengti arba nepadengti, aptraukti arba neaptraukti guma
arba plastikais, kurių ilginis tankis ne didesnis kaip 100 000 deciteksų
(10 g/m) (išskyrus špagatus arba pakavimo virves)

12

0

5607 41 00

Špagatai arba pakavimo virvės iš polietileno arba iš polipropileno

8

0

5607 49 11

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš polietileno arba iš polipropileno, pinti
arba apipinti, įmirkyti arba neįmirkyti, padengti arba nepadengti, aptraukti
arba neaptraukti guma arba plastikais, kurių ilginis tankis didesnis kaip
50 000 deciteksų (5 g/m) (išskyrus špagatus arba pakavimo virves)

8

0

5607 49 19

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš polietileno arba iš polipropileno, nepinti
arba neapipinti, įmirkyti arba neįmirkyti, padengti arba nepadengti, ap
traukti arba neaptraukti guma arba plastikais, kurių ilginis tankis didesnis
kaip 50 000 deciteksų (5 g/m) (išskyrus špagatus arba pakavimo virves)

8

0

5607 49 90

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš polietileno arba iš polipropileno, pinti
arba nepinti, apipinti arba neapipinti, įmirkyti arba neįmirkyti, padengti
arba nepadengti, aptraukti arba neaptraukti guma arba plastikais, kurių il
ginis tankis ne didesnis kaip 50 000 deciteksų (5 g/m) (išskyrus špagatus
arba pakavimo virves)

8

0

5607 50 11

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš nailono, kitų poliamidų arba iš polieste
rių, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti, įmirkyti arba neįmirkyti,
padengti arba nepadengti, aptraukti arba neaptraukti guma arba plastikais,
kurių ilginis tankis didesnis kaip 50 000 deciteksų (5 g/m)

8

0

5607 50 19

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš nailono, kitų poliamidų arba iš polieste
rių, nepinti arba neapipinti, įmirkyti arba neįmirkyti, padengti arba nepa
dengti, aptraukti arba neaptraukti guma arba plastikais, kurių ilginis tankis
didesnis kaip 50 000 deciteksų (5 g/m)

8

0

5607 50 30

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš nailono, kitų poliamidų arba iš polieste
rių, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti, įmirkyti arba neįmirkyti,
padengti arba nepadengti, aptraukti arba neaptraukti guma arba plastikais,
kurių ilginis tankis didesnis kaip 50 000 deciteksų (5 g/m)

8

0

5607 50 90

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sintetinių pluoštų, pinti arba nepinti, api
pinti arba neapipinti, įmirkyti arba neįmirkyti, padengti arba nepadengti,
aptraukti arba neaptraukti guma arba plastikais (išskyrus iš polietileno,
polipropileno, poliesterių, nailono arba kitų poliamidų)

8

0

5607 90 20

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš abakos (pluoštinio banano arba Musa tex
tilis Nee) pluošto arba iš kitų tvirtų (lapinių) pluoštų ir iš džiuto arba iš
kitų karnienos tekstilės pluoštų, klasifikuojamų 5303 pozicijoje, pinti
arba nepinti, apipinti arba neapipinti, įmirkyti arba neįmirkyti, padengti
arba nepadengti, aptraukti arba neaptraukti guma arba plastikais

6

0
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5607 90 90

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti,
įmirkyti arba neįmirkyti, padengti arba nepadengti, aptraukti arba neap
traukti guma arba plastikais (išskyrus virves, virveles, lynus ir trosus iš
sintetinių pluoštų, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, klasifi
kuojamų 5303 pozicijoje, iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų teks
tilės pluoštų; iš abakos (pluoštinio banano arba Musa textilis Nee) pluošto
arba iš kitų tvirtų (lapinių) pluoštų)

8

0

5608 11 11

Gatavi žvejybos tinklai iš virvių, virvelių arba lynų iš nailono ar iš kitų po
liamidų (išskyrus žūklės graibštukus)

8

0

5608 11 19

Gatavi žvejybos tinklai iš siūlų iš nailono ar iš kitų poliamidų (išskyrus
žūklės graibštukus)

8

0

5608 11 91

Gatavi žvejybos tinklai iš virvių, virvelių arba lynų iš cheminių tekstilės
medžiagų (išskyrus gatavus žvejybos tinklus iš nailono ar kitų poliamidų
ir žūklės graibštukus)

8

0

5608 11 99

Gatavi žvejybos tinklai iš siūlų iš cheminių tekstilės medžiagų (išskyrus ga
tavus žvejybos tinklus iš nailono ar kitų poliamidų ir žūklės graibštukus)

8

0

5608 19 11

Gatavi žvejybos tinklai iš virvių, virvelių arba lynų iš nailono arba iš kitų
poliamidų (išskyrus žvejybos tinklus, tinklelius plaukams, sportui skirtus
tinklus, įskaitant žūklės graibštukus, tinklelius drugeliams gaudyti ir pana
šius tinklelius)

8

0

5608 19 19

Gatavi žvejybos tinklai iš nailono arba iš kitų poliamidų (išskyrus gatavus
žvejybos tinklus iš virvių, virvelių arba lynų, žvejybos tinklus, tinklelius
plaukams, sportui skirtus tinklus, įskaitant žūklės graibštukus, tinklelius
drugeliams gaudyti ir panašius tinklelius)

8

0

5608 19 30

Gatavi žvejybos tinklai iš cheminių tekstilės medžiagų (išskyrus gatavus
žvejybos tinklus iš nailono arba iš kitų poliamidų, žvejybos tinklus, tinkle
lius plaukams, sportui skirtus tinklus, įskaitant žūklės graibštukus, tinkle
lius drugeliams gaudyti ir panašius tinklelius)

8

0

5608 19 90

Tinklai, rišti iš virvių, virvelių, lynų arba trosų, matuojami vienetais arba
metrais, iš cheminių tekstilės medžiagų (išskyrus gatavus tinklus)

8

0

5608 90 00

Tinklai, rišti iš virvių, virvelių, lynų arba trosų, matuojami vienetais arba
metrais; gatavi žvejybos tinklai ir kiti gatavi tinklai iš augalinių tekstilės
pluoštų medžiagų (išskyrus tinklelius plaukams, sportui skirtus tinklus, įs
kaitant žūklės graibštukus, tinklelius drugeliams gaudyti ir panašius tinkle
lius)

8

0

5609 00 00

Dirbiniai iš siūlų, iš juostelių arba iš panašių dirbinių, klasifikuojamų
5404 arba 5405 pozicijose, iš virvių, virvelių, lynų arba trosų, klasifikuo
jamų 5607 pozicijoje, nenurodyti kitoje vietoje

5,8

0
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5701 10 10

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga, iš vilnos arba iš
švelniavilnių gyvūnų plaukų, gatava arba negatava, kurių sudėtyje šilkas
arba šilko atliekos, išskyrus šukuotines pašukas, sudaro daugiau kaip
10 % masės

8

0

5701 10 90

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga, iš vilnos arba iš
švelniavilnių gyvūnų plaukų, gatava arba negatava (išskyrus rištinius kili
mus ir kitą rištinę tekstilinę grindų dangą, kurių sudėtyje šilkas arba šilko
atliekos, išskyrus šukuotines pašukas, sudaro daugiau kaip 10 % masės)

8 MAX 2,8 EUR/m2

0

5701 90 10

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga iš šilko arba iš šilko
atliekų, išskyrus šukuotines pašukas, iš sintetinių pluoštų arba iš metalinių
siūlų, klasifikuojamų 5605 pozicijoje, arba iš tekstilės medžiagų, kurių su
dėtyje yra metalinių siūlų, gatava arba negatava

8

0

5701 90 90

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga, gatava arba negatava
(išskyrus rištinius kilimus ir kitą rištinę tekstilinę grindų dangą iš vilnos
arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų, iš šilko arba iš šilko atliekų, išskyrus
šukuotines pašukas, arba iš tekstilės medžiagų, kurių sudėtyje yra metali
nių siūlų)

3,5

0

5702 10 00

„Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir panašūs rankomis austi kilimė
liai, gatavi arba negatavi

3

0

5702 20 00

Austinė grindų danga iš kokoso pluošto (plaušų), gatava arba negatava

4

0

5702 31 10

Austiniai „Axminster“ kilimai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų, nesiūtiniai arba neklijuotiniai, pūkinė danga, negatavi

8

0

5702 31 80

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga iš vilnos arba iš švelniavil
nių gyvūnų plaukų, nesiūtinė arba neklijuotinė, pūkinė danga, negatava
(išskyrus „Axminster“ kilimus, „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir pana
šius rankomis austus kilimėlius)

8

0

5702 32 10

Austiniai „Axminster“ kilimai iš cheminių tekstilės medžiagų, nesiūtiniai
arba neklijuotiniai, pūkinė danga, negatavi

8

0

5702 32 90

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga iš cheminių tekstilės me
džiagų, nesiūtinė arba neklijuotinė, pūkinė danga, negatava (išskyrus „Ax
minster“ kilimus, „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir panašius rankomis
austus kilimėlius)

8

0

5702 39 00

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga iš augalinių tekstilės pluoštų
medžiagų arba iš šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, nesiūtinė arba neklijuo
tinė, pūkinė danga, negatava (išskyrus „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“
ir panašius rankomis austus kilimėlius bei grindų dangą iš kokoso pluošto
(plaušų))

8

0

5702 41 10

Austiniai „Axminster“ kilimai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų, nesiūtiniai arba neklijuotiniai, pūkinė danga, gatavi

8

0

5702 41 90

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga iš vilnos arba iš švelniavil
nių gyvūnų plaukų, nesiūtinė arba neklijuotinė, pūkinė danga, gatava (iš
skyrus „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir panašius rankomis austus ki
limėlius ir „Axminster“ kilimus)

8

0
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5702 42 10

Austiniai „Axminster“ kilimai iš cheminių tekstilės medžiagų, nesiūtiniai
arba neklijuotiniai, pūkinė danga, gatavi

8

0

5702 42 90

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga cheminių tekstilės medžiagų,
nesiūtinė arba neklijuotinė, pūkinė danga, gatava (išskyrus „Kelem“, „Schu
macks“, „Karamanie“ ir panašius rankomis austus kilimėlius ir „Axminster“
kilimus)

8

0

5702 49 00

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga iš augalinių tekstilės pluoštų
medžiagų arba iš šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, nesiūtinė arba neklijuo
tinė, pūkinė danga, gatava (išskyrus „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir
panašius rankomis austus kilimėlius bei grindų dangą iš kokoso pluošto
(plaušų))

8

0

5702 50 10

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga iš vilnos arba iš švelniavil
nių gyvūnų plaukų, nesiūtinė arba neklijuotinė, nepūkinė danga, negatava
(išskyrus „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir panašius rankomis austus
kilimėlius)

8

0

5702 50 31

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga iš polipropileno, nesiūtinė
arba neklijuotinė, nepūkinė danga, negatava (išskyrus „Kelem“, „Schu
macks“, „Karamanie“ ir panašius rankomis austus kilimėlius)

8

0

5702 50 39

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga iš cheminių tekstilės me
džiagų, nesiūtinė arba neklijuotinė, nepūkinė danga, negatava (išskyrus
„Axminster“ kilimus, „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir panašius ran
komis austus kilimėlius)

8

0

5702 50 90

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga iš augalinių tekstilės pluoštų
medžiagų arba iš šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, nesiūtinė arba neklijuo
tinė, nepūkinė danga, negatava (išskyrus „Kelemf“, „Schumacks“, „Karama
nie“ ir panašius rankomis austus kilimėlius bei grindų dangą iš kokoso
pluošto (plaušų))

8

0

5702 91 00

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga iš vilnos arba iš švelniavil
nių gyvūnų plaukų, nesiūtinė arba neklijuotinė, nepūkinė danga, gatava
(išskyrus „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir panašius rankomis austus
kilimėlius)

8

0

5702 92 10

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga iš polipropileno, nesiūtinė
arba neklijuotinė, nepūkinė danga, gatava (išskyrus „Kelem“, „Schumacks“,
„Karamanie“ ir panašius rankomis austus kilimėlius)

8

0

5702 92 90

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga iš cheminių tekstilės me
džiagų, nesiūtinė arba neklijuotinė, nepūkinė danga, gatava (išskyrus austi
nius kilimus ir kitą austinę grindų dangą iš polipropileno ir „Kelem“,
„Schumacks“, „Karamanie“ ir panašius rankomis austus kilimėlius)

8

0

5702 99 00

Austiniai kilimai ir kita austinė grindų danga iš augalinių tekstilės pluoštų
medžiagų arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, nesiūtinė arba neklijuotinė,
nepūkinė danga, gatava (išskyrus „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir
panašius rankomis austus kilimėlius bei grindų dangą iš kokoso pluošto
(plaušų))

8

0
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5703 10 00

Siūtiniai (smaigstytiniai) kilimai ir kita siūtinė (smaigstytinė) grindų danga
iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų, gatava arba negatava

8

0

5703 20 11

Siūtiniai (smaigstytiniai) kilimų lakštai iš nailono ar iš kitų poliamidų, ku
rių plotas ne didesnis kaip 0,3 m2, marginti

8

0

5703 20 19

Siūtiniai (smaigstytiniai) kilimai ir kita grindų danga iš nailono arba iš kitų
poliamidų, gatava arba negatava, marginta (išskyrus kilimų lakštus, kurių
plotas ne didesnis kaip 0,3 m2)

8

0

5703 20 91

Siūtiniai (smaigstytiniai) kilimų lakštai iš nailono ar iš kitų poliamidų, ku
rių plotas ne didesnis kaip 0,3 m2 (išskyrus margintus)

8

0

5703 20 99

Siūtiniai (smaigstytiniai) kilimai ir kita grindų danga iš nailono arba iš kitų
poliamidų, gatava arba negatava (išskyrus margintą ir kilimų lakštus, kurių
plotas ne didesnis kaip 0,3 m2)

8

0

5703 30 11

Siūtiniai (smaigstytiniai) kilimų lakštai iš polipropileno, kurių plotas ne di
desnis kaip 0,3 m2

8

0

5703 30 19

Siūtiniai (smaigstytiniai) kilimai ir kita grindų danga iš polipropileno, ga
tava arba negatava (išskyrus kilimų lakštus, kurių plotas ne didesnis kaip
0,3 m2)

8

0

5703 30 81

Siūtiniai (smaigstytiniai) kilimų lakštai iš cheminių tekstilės medžiagų, ku
rių plotas ne didesnis kaip 0,3 m2 (išskyrus iš polipropileno, nailono arba
iš kitų poliamidų)

8

0

5703 30 89

Siūtiniai (smaigstytiniai) kilimai ir kita grindų danga iš cheminių tekstilės
medžiagų, gatava arba negatava (išskyrus iš polipropileno, nailono arba iš
kitų poliamidų ir kilimų lakštus, kurių plotas ne didesnis kaip 0,3 m2)

8

0

5703 90 10

Siūtiniai (smaigstytiniai) kilimų lakštai iš augalinių tekstilės pluoštų me
džiagų arba iš šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, kurių plotas ne didesnis
kaip 0,3 m2, gatavi arba negatavi

8

0

5703 90 90

Siūtiniai (smaigstytiniai) kilimai ir kita grindų danga iš augalinių tekstilės
pluoštų medžiagų arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, gatava arba nega
tava (išskyrus kilimų lakštus, kurių plotas ne didesnis kaip 0,3 m2)

8

0

5704 10 00

Grindų dangos lakštai iš veltinio, nesiūtiniai arba neklijuotiniai, kurių pa
viršiaus plotas ne didesnis kaip 0,3 m2

6,7

0

5704 90 00

Kilimai ir kita grindų danga iš veltinio, nesiūtinė arba neklijuotinė, gatava
arba negatava (išskyrus grindų dangos lakštus, kurių plotas ne didesnis
kaip 0,3 m2)

6,7

0

5705 00 10

Kilimai ir kita grindų danga iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų, gatava arba negatava (išskyrus rištinius, austinius, siūtinius
(smaigstytinius) kilimus ir kitą grindų dangą bei kilimus ir kitą grindų
dangą iš veltinio)

8

0
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5705 00 30

Kilimai ir kita grindų danga iš cheminių tekstilės medžiagų, gatava arba
negatava (išskyrus rištinius, austinius, siūtinius (smaigstytinius) kilimus ir
kitą grindų dangą bei kilimus ir kitą grindų dangą iš veltinio)

8

0

5705 00 90

Kilimai ir kita grindų danga iš augalinių tekstilės pluoštų medžiagų arba iš
šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, gatava arba negatava (išskyrus rištinius,
austinius, siūtinius (smaigstytinius) kilimus ir kitą grindų dangą bei kili
mus ir kitą grindų dangą iš veltinio)

8

0

5801 10 00

Pūkiniai audiniai ir šeniliniai audiniai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų (išskyrus kilpinius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius audi
nius, siūtines pūkines tekstilės medžiagas ir siauruosius audinius, klasifi
kuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5801 21 00

Kilpelinio pūko ataudų audiniai iš medvilnės (išskyrus kilpinius rankšluos
čių audinius ir panašius kilpinius audinius, siūtines pūkines tekstilės me
džiagas ir siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5801 22 00

Pjautinio pūko kordinis velvetas iš medvilnės (išskyrus kilpinius rankšluos
čių audinius ir panašius kilpinius audinius, siūtines pūkines tekstilės me
džiagas ir siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5801 23 00

Pjautinio pūko ataudų audiniai iš medvilnės (išskyrus kilpinius rankšluos
čių audinius ir panašius kilpinius audinius, siūtines pūkines tekstilės me
džiagas ir siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5801 24 00

Kilpelinio pūko metmenų audiniai (épinglé) iš medvilnės (išskyrus kilpinius
rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius audinius, siūtines pūkines teks
tilės medžiagas ir siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5801 25 00

Pjautinio pūko metmenų audiniai iš medvilnės (išskyrus kilpinius rankš
luosčių audinius ir panašius kilpinius audinius, siūtines pūkines tekstilės
medžiagas ir siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5801 26 00

Šeniliniai audiniai iš medvilnės (išskyrus kilpinius rankšluosčių audinius ir
panašius kilpinius audinius, siūtines pūkines tekstilės medžiagas ir siau
ruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5801 31 00

Kilpelinio pūko ataudų audiniai iš cheminių pluoštų (išskyrus kilpinius
rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius audinius, siūtines pūkines teks
tilės medžiagas ir siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5801 32 00

Pjautinio pūko kordinis velvetas iš cheminių pluoštų (išskyrus kilpinius
rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius audinius, siūtines pūkines teks
tilės medžiagas ir siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5801 33 00

Pjautinio pūko ataudų audiniai iš cheminių pluoštų (išskyrus kilpinius
rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius audinius, siūtines pūkines teks
tilės medžiagas ir siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0
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5801 34 00

Kilpelinio pūko metmenų audiniai (épinglé) iš cheminių pluoštų (išskyrus
kilpinius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius audinius, siūtines pū
kines tekstilės medžiagas ir siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 po
zicijoje)

8

0

5801 35 00

Pjautinio pūko metmenų audiniai iš cheminių pluoštų (išskyrus kilpinius
rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius audinius, siūtines pūkines teks
tilės medžiagas ir siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5801 36 00

Šeniliniai audiniai iš cheminių pluoštų (išskyrus kilpinius rankšluosčių au
dinius ir panašius kilpinius audinius, siūtines pūkines tekstilės medžiagas
ir siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5801 90 10

Pūkiniai audiniai ir šeniliniai audiniai iš lino (išskyrus kilpinius rankšluos
čių audinius ir panašius kilpinius audinius, siūtines pūkines tekstilės me
džiagas ir siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5801 90 90

Pūkiniai audiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus audinius iš lino, cheminių
pluoštų, vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, kilpinius rankšluosčių
audinius ir panašius kilpinius audinius, siūtines pūkines tekstilės medžia
gas ir siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5802 11 00

Kilpiniai medvilniniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai medvilni
niai audiniai, nebalinti (išskyrus siauruosius audinius, klasifikuojamus
5806 pozicijoje, kilimus ir kitą grindų dangą)

8

0

5802 19 00

Kilpiniai medvilniniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai medvilni
niai audiniai (išskyrus nebalintus audinius, siauruosius audinius, klasifi
kuojamus 5806 pozicijoje, kilimus ir kitą grindų dangą)

8

0

5802 20 00

Kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai (išskyrus med
vilninius audinius, siauruosius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje,
kilimus ir kitą grindų dangą)

8

0

5802 30 00

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos (išskyrus kilimus ir kitą grindų
dangą)

8

0

5803 00 10

Gazas iš medvilnės (išskyrus siauruosius audinius, klasifikuojamus
5806 pozicijoje)

5,8

0

5803 00 30

Gazas iš šilko arba iš šilko atliekų (išskyrus siauruosius audinius, klasifi
kuojamus 5806 pozicijoje)

7,2

0

5803 00 90

Gazas (išskyrus gazą iš medvilnės, iš šilko arba iš šilko atliekų ir siauruo
sius audinius, klasifikuojamus 5806 pozicijoje)

8

0

5804 10 11

Rištos tinklinės medžiagos, lygios

6,5

0

5804 10 19

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus rištas tinklines medžiagas ir
austas, megztas arba nertas medžiagas)

6,5

0
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5804 10 90

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos, raštuotos (išskyrus austas, megztas
arba nertas medžiagas)

8

0

5804 21 10

Nėriniai iš cheminių pluoštų rietime, juostelėmis arba atskirais fragmen
tais, nerti mechaninėmis nėrimo mašinomis (išskyrus medžiagas, klasifi
kuojamas 6002–6006 pozicijose)

8

0

5804 21 90

Mechaniniu būdu pagaminti nėriniai iš cheminių pluoštų rietime, juostelė
mis arba atskirais fragmentais (išskyrus nėrinius, nertus mechaninėmis nė
rimo mašinomis, ir medžiagas, klasifikuojamas 6002–6006 pozicijose)

8

0

5804 29 10

Nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais, nerti mechaninė
mis nėrimo mašinomis (išskyrus nėrinius iš cheminių pluoštų ir medžia
gas, klasifikuojamas 6002–6006 pozicijose)

8

0

5804 29 90

Mechaniniu būdu pagaminti nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais
fragmentais (išskyrus nėrinius iš cheminių pluoštų, nėrinius, nertus me
chaninėmis nėrimo mašinomis, ir medžiagas, klasifikuojamas 6002–
6006 pozicijose)

8

0

5804 30 00

Rankų darbo nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais (išsky
rus medžiagas, klasifikuojamas 6002–6006 pozicijose)

8

0

5805 00 00

Rankomis austi gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobe
lenai, taip pat siuvinėti, pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu, gobelenai, ga
tavi arba negatavi (išskyrus „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir panašius
rankomis austus kilimėlius bei senesnius nei 100 metų gobelenus)

5,6

0

5806 10 00

Siaurieji pūkiniai audiniai, įskaitant kilpinius rankšluosčių ir panašius kil
pinius audinius, bei šeniliniai audiniai, kurių plotis ne didesnis kaip
30 cm (išskyrus etiketes, emblemas ir panašius dirbinius)

6,3

0

5806 20 00

Siaurieji audiniai iš tekstilės medžiagų, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai
arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, kurių plotis ne di
desnis kaip 30 cm (išskyrus siauruosius pūkinius audinius, įskaitant kilpi
nius rankšluosčių ir panašius kilpinius audinius, šenilinius audinius, taip
pat etiketes, emblemas ir panašius dirbinius)

7,5

0

5806 31 00

Siaurieji medvilniniai audiniai, kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm, nenu
rodyti kitoje vietoje

7,5

0

5806 32 10

Siaurieji audiniai iš cheminių pluoštų, su tikraisiais (išaustais) kraštais, ku
rių plotis ne didesnis kaip 30 cm, nenurodyti kitoje vietoje

7,5

0

5806 32 90

Siaurieji audiniai iš cheminių pluoštų, be tikrųjų (išaustų) kraštų, kurių
plotis ne didesnis kaip 30 cm, nenurodyti kitoje vietoje

7,5

0

5806 39 00

Siaurieji audiniai iš tekstilės medžiagų, išskyrus medvilnę ar cheminius
pluoštus, kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm, nenurodyti kitoje vietoje

7,5

0
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5806 40 00

Juostelės, kurias sudaro tik metmenys be ataudų, surišti adhezyvais (bol
ducs), kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm

6,2

0

5807 10 10

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, rietime, juos
telėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, austiniai, su išaus
tais įrašais arba atskirais fragmentais

6,2

0

5807 10 90

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, rietime, juos
telėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, austiniai, nesiuvi
nėti (išskyrus su išaustais įrašais ir atskirais fragmentais)

6,2

0

5807 90 10

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš veltinių arba iš neaustinių me
džiagų, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dy
džiais, nesiuvinėti

6,3

0

5807 90 90

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, rietime, juos
telėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, austiniai, nesiuvi
nėti (išskyrus austinius ir etiketes, emblemas ir panašius dirbinius iš velti
nių arba iš neaustinių medžiagų)

8

0

5808 10 00

Pintinės juostelės ir pintinės virvelės rietime

5

0

5808 90 00

Dekoratyviniai apsiuvai iš tekstilės medžiagų rietime, nesiuvinėti, išskyrus
megztus ar nertus; kutai, pomponai ir panašūs dirbiniai iš tekstilės me
džiagų (išskyrus pintines juosteles ir pintines virveles rietime)

5,3

0

5809 00 00

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš metalizuotųjų siūlų, klasifikuo
jamų 5605 pozicijoje, naudojami drabužiams, baldams ir būstui dekoruoti
arba panašiems tikslams, nenurodyti kitoje vietoje

5,6

0

5810 10 10

Siuvinėjimai ant tekstilės gaminio pagrindo, be matomo pagrindo, rietime,
juostelėmis arba atskirais fragmentais, kurių vertė didesnė kaip 35 EUR/kg
(neto masės)

5,8

0

5810 10 90

Siuvinėjimai ant tekstilės gaminio pagrindo, be matomo pagrindo, rietime,
juostelėmis arba atskirais fragmentais, kurių vertė ne didesnė kaip
35 EUR/kg (neto masės)

8

0

5810 91 10

Siuvinėjimai iš medvilnės ant tekstilės gaminio pagrindo, rietime, juostelė
mis arba atskirais fragmentais, kurių vertė didesnė kaip 17,50 EUR/kg (iš
skyrus siuvinėjimus be matomo pagrindo)

5,8

0

5810 91 90

Siuvinėjimai iš medvilnės ant tekstilės gaminio pagrindo, rietime, juostelė
mis arba atskirais fragmentais, kurių vertė ne didesnė kaip 17,50 EUR/kg
(išskyrus siuvinėjimus be matomo pagrindo)

7,2

0

5810 92 10

Siuvinėjimai iš cheminių pluoštų ant tekstilės gaminio pagrindo, rietime,
juostelėmis arba atskirais fragmentais, kurių vertė didesnė kaip
17,50 EUR/kg (išskyrus siuvinėjimus be matomo pagrindo)

5,8

0

5810 92 90

Siuvinėjimai iš cheminių pluoštų ant tekstilės gaminio pagrindo, rietime,
juostelėmis arba atskirais fragmentais, kurių vertė ne didesnė kaip
17,50 EUR/kg (išskyrus siuvinėjimus be matomo pagrindo)

7,2

0
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5810 99 10

Siuvinėjimai iš kitų nei medvilnė ar cheminiai pluoštai medžiagų ant teks
tilės gaminio pagrindo, rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais, ku
rių vertė didesnė kaip 17,50 EUR/kg (išskyrus siuvinėjimus be matomo
pagrindo)

5,8

0

5810 99 90

Siuvinėjimai iš kitų nei medvilnė ar cheminiai pluoštai medžiagų ant teks
tilės gaminio pagrindo, rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais, ku
rių vertė ne didesnė kaip 17,50 EUR/kg (išskyrus siuvinėjimus be matomo
pagrindo)

7,2

0

5811 00 00

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime, sudaryti iš vieno arba kelių teksti
lės medžiagų sluoksnių, sujungtų su kamšalu susiuvimo arba kitu būdu
(išskyrus siuvinėjimus, klasifikuojamus 5810 pozicijoje, ir dygsniuotuo
sius gaminius, skirtus patalynės reikmenims ir baldų reikmenims)

8

0

5901 10 00

Tekstilės gaminiai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžia
gomis, naudojami knygoms įrišti, kartono dėžėms ir kitiems kartono dir
biniams gaminti arba turintys panašią paskirtį

6,5

0

5901 90 00

Techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės,
kolenkorai ir panašūs sustandinantys tekstilės gaminiai, tokie kaip naudo
jami skrybėlių pagrindams (išskyrus tekstilės gaminius, padengtus plasti
kais)

6,5

0

5902 10 10

Padangų kordo gaminys iš labai atsparių tempimui nailono arba kitų po
liamidų siūlų, įmirkytas guma

5,6

0

5902 10 90

Padangų kordo gaminys iš labai atsparių tempimui nailono arba kitų po
liamidų siūlų, mirkytas arba nemirkytas, įmirkytas arba neįmirkytas plasti
kais (išskyrus įmirkytą guma)

8

0

5902 20 10

Padangų kordo gaminys iš labai atsparių tempimui poliesterių siūlų, įmir
kytas guma

5,6

0

5902 20 90

Padangų kordo gaminys iš labai atsparių tempimui poliesterių siūlų, mir
kytas arba nemirkytas, įmirkytas arba neįmirkytas plastikais (išskyrus įmir
kytą guma)

8

0

5902 90 10

Padangų kordo gaminys iš labai atsparių tempimui viskozės siūlų, įmirky
tas guma

5,6

0

5902 90 90

Padangų kordo gaminys iš labai atsparių tempimui viskozės siūlų, mirky
tas arba nemirkytas plastikais (išskyrus įmirkytą guma)

8

0
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5903 10 10

Tekstilės gaminiai, įmirkyti poli(vinilchloridu) (išskyrus sienų dangas iš
tekstilės pluoštų medžiagų, įmirkytas poli(vinilchloridu))

8

0

5903 10 90

Tekstilės gaminiai, aptraukti, padengti arba laminuoti poli(vinilchloridu)
(išskyrus sienų dangas iš tekstilės pluoštų medžiagų, padengtas poli(vi
nilchloridu); grindų dangą, sudarytą iš tekstilinio pagrindo ir viršutinio
sluoksnio arba dangą iš poli(vinilchlorido))

8

0

5903 20 10

Tekstilės gaminiai, įmirkyti poliuretanu (išskyrus sienų dangas iš tekstilės
pluoštų medžiagų, įmirkytas poliuretanu)

8

0

5903 20 90

Tekstilės gaminiai, aptraukti, padengti arba laminuoti poliuretanu (išskyrus
sienų dangas iš tekstilės pluoštų medžiagų, padengtas poliuretanu; grindų
dangą, sudarytą iš tekstilinio pagrindo ir viršutinio sluoksnio arba dangą
iš poliuretano)

8

0

5903 90 10

Tekstilės gaminiai, įmirkyti plastikais, išskyrus poli(vinilchloridą) arba po
liuretaną (išskyrus sienų dangas iš tekstilės pluoštų medžiagų, įmirkytas
plastikais)

8

0

5903 90 91

Tekstilės gaminiai, aptraukti, padengti arba laminuoti celiuliozės dariniais
arba plastikais, išskyrus poli(vinilchloridą) ar poliuretaną, kai tekstilės ga
minys yra geroje pusėje (išskyrus sienų dangas iš tekstilės pluoštų me
džiagų, padengtas plastikais)

8

0

5903 90 99

Tekstilės gaminiai, aptraukti, padengti arba laminuoti kitais plastikais, iš
skyrus poli(vinilchloridą) ar poliuretaną (išskyrus tekstilės gaminius, kai
tekstilės gaminys yra geroje pusėje; padangų kordo gaminį iš labai atspa
rių tempimui nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės siūlų;
sienų dangas iš tekstilės pluoštų medžiagų, įmirkytas plastikais; grindų
dangą, sudarytą iš tekstilinio pagrindo ir viršutinio sluoksnio arba dangą
iš plastikų)

8

0

5904 10 00

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais

5,3

0

5904 90 00

Grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie teks
tilinio pagrindo, supjaustyta arba nesupjaustyta reikiamų formų gabalais
(išskyrus linoleumą)

5,3

0

5905 00 10

Tekstilinė sienų danga, sudaryta iš lygiagrečiai sudėtų siūlų, pritvirtintų
prie bet kokios medžiagos pagrindo

5,8

0

5905 00 30

Sienų danga iš lino (išskyrus sudarytą iš lygiagrečiai sudėtų siūlų, pritvir
tintų prie bet kokios medžiagos pagrindo)

8

0

5905 00 50

Sienų danga iš džiuto (išskyrus sudarytą iš lygiagrečiai sudėtų siūlų, pri
tvirtintų prie bet kokios medžiagos pagrindo)

4

0
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5905 00 70

Sienų danga iš cheminių pluoštų (išskyrus sudarytą iš lygiagrečiai sudėtų
siūlų, pritvirtintų prie bet kokios medžiagos pagrindo)

8

0

5905 00 90

Tekstilinė sienų danga (išskyrus iš lino, iš džiuto arba iš cheminių pluoštų
ir sudarytą iš lygiagrečiai sudėtų siūlų, pritvirtintų prie bet kokios medžia
gos pagrindo)

6

0

5906 10 00

Lipniosios juostos iš gumuotų tekstilės gaminių, kurių plotis ne didesnis
kaip 20 cm (išskyrus lipniąsias juostas, įmirkytas arba padengtas farmaci
nėmis medžiagomis, arba supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pa
kuotes, kad būtų naudojamos medicinos, chirurgijos, odontologijos arba
veterinarijos tikslams)

4,6

0

5906 91 00

Megzti arba nerti tekstilės gaminiai, gumuoti, nenurodyti kitoje vietoje

6,5

0

5906 99 10

Tekstilės gaminiai, sudaryti iš lygiagrečiai sudėtų tekstilės siūlų, aglome
ruotų guma

8

0

5906 99 90

Gumuoti tekstilės gaminiai (išskyrus megztus arba nertus tekstilės gami
nius, tekstilės gaminius, sudarytus iš lygiagrečiai sudėtų tekstilės siūlų,
aglomeruotų guma, lipniąsias juostas, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm,
ir padangų kordo gaminį iš labai atsparių tempimui nailono arba kitų po
liamidų, poliesterių arba viskozės siūlų)

5,6

0

5907 00 10

Aliejais padengtos drobės (oil cloth) ir kiti tekstilės gaminiai, padengti pre
paratais, daugiausia sudarytais iš džiūstančiųjų aliejų

4,9

0

5907 00 90

Įmirkyti, aptraukti arba padengti tekstilės gaminiai; tapybos būdu deko
ruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos, studijų fonai arba pa
našūs gaminiai, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus aliejais padengtas dro
bes (oil cloth) ir kitus tekstilės gaminius, padengtus preparatais, daugiausia
sudarytais iš džiūstančiųjų aliejų)

4,9

0

5908 00 00

Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti, skirti lempoms, viryklėms,
žiebtuvėliams, žvakėms arba panašiems dirbiniams; dujų degiklių kaiti
nimo tinkleliai ir apskritai megztos medžiagos dujų degiklių kaitinimo tin
kleliams, įmirkytos arba neįmirkytos (išskyrus kūgio formos vaškuotus
dagčius, degtuvus ir sprogdiklius, tekstilės verpalų pavidalo dagčius ir
stiklo pluošto dagčius)

5,6

0

5909 00 10

Žarnos ir panašūs vamzdžio pavidalo dirbiniai (tiubingas) iš sintetinių
pluoštų, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, su vidiniu
sluoksniu ar be jo, armuoti arba nearmuoti arba su kitų medžiagų priedais
ar be jų

6,5

0

5909 00 90

Tekstilinės žarnos ir panašūs tekstiliniai vamzdžio pavidalo dirbiniai (tiu
bingas), įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, su vidiniu
sluoksniu ar be jo, armuoti arba nearmuoti arba su kitų medžiagų priedais
ar be jų (išskyrus tiubingą iš sintetinių pluoštų)

6,5

0

5910 00 00

Pavarų diržai, konvejerių juostos arba joms gaminti naudojamas beltingas
iš tekstilės medžiagų, įmirkytų arba neįmirkytų, aptrauktų arba neap
trauktų, padengtų arba nepadengtų, laminuotų arba nelaminuotų plasti
kais, sutvirtintų arba nesutvirtintų metalu ar kitomis medžiagomis (išsky
rus tokius gaminius, kurių storis mažesnis kaip 3 mm, o ilgis neapibrėžtas
arba tik sukarpytus reikiamo ilgio atkarpomis, taip pat tokius gaminius,
įmirkytus, aptrauktus, padengtus arba laminuotus guma arba pagamintus
iš įmirkytų arba padengtų guma verpalų ar kordo)

5,1

0
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5911 10 00

Tekstilės gaminiai, veltinys ir audiniai su veltinio pamušalu, aptraukti, pa
dengti arba laminuoti guma, oda arba kita medžiaga, tinkami naudoti
karštuvų apmušalams, ir panašios medžiagos, turinčios kitą techninę pa
skirtį, įskaitant siauruosius gaminius, pagamintus iš aksomo, įmir
kyto guma, skirtus audimo velenų (metmenų velenų) (weaving spindles,
weaving beams) dangoms

5,3

0

5911 20 00

Sietų audiniai, gatavi arba negatavi

4,6

0

5911 31 11

Tekstilės gaminiai, veltiniai arba neveltiniai, iš sintetinių pluoštų, sujung
tais galais arba su jungtimis galuose, naudojami popieriaus gamybos me
chaniniuose įrenginiuose, kurio m2 masė mažesnė kaip 650 g

5,8

0

5911 31 19

Tekstilės gaminiai ir veltinys iš šilko arba iš dirbtinių pluoštų, sujung
tais galais arba su jungtimis galuose, naudojami popieriaus gamybos me
chaniniuose įrenginiuose, įskaitant audinius ir veltinį iš šilko arba iš dirbti
nių pluoštų, naudojamus panašiuose, pavyzdžiui, medienos masės arba as
bestcemenčio gamybos, įrenginiuose, kurio m2 masė mažesnė kaip 650 g

5,8

0

5911 31 90

Tekstilės gaminiai ir veltinys, sujungtais galais arba su jungtimis galuose,
naudojami popieriaus gamybos arba panašiuose, pavyzdžiui, medienos
masės arba asbestcemenčio gamybos, mechaniniuose įrenginiuose, kurio
m2 masė mažesnė kaip 650 g (išskyrus tekstilės gaminius ir veltinį iš šilko
arba iš dirbtinių pluoštų)

4,4

0

5911 32 10

Tekstilės gaminiai ir veltinys, iš šilko arba iš dirbtinių pluoštų, sujung
tais galais arba su jungtimis galuose, naudojami popieriaus gamybos arba
panašiuose, pavyzdžiui, medienos masės arba asbestcemenčio gamybos,
mechaniniuose įrenginiuose, kurio m2 masė ne mažesnė kaip 650 g

5,8

0

5911 32 90

Tekstilės gaminiai ir veltinys, sujungtais galais arba su jungtimis galuose,
naudojami popieriaus gamybos arba panašiuose, pavyzdžiui, medienos
masės arba asbestcemenčio gamybos, mechaniniuose įrenginiuose, kurio
m2 masė ne mažesnė kaip 650 g (išskyrus tekstilės gaminius ir veltinį iš
šilko arba iš dirbtinių pluoštų)

4,4

0

5911 40 00

Filtravimo audiniai, naudojami aliejaus presuose arba panašiais techniniais
tikslais, įskaitant pagamintus iš žmonių plaukų

6

0

5911 90 10

Techninės paskirties veltinio gaminiai ir dirbiniai, nurodyti 59 skirsnio 7
pastaboje, nenurodyti kitoje vietoje

6

0

5911 90 90

Techninės paskirties tekstilės gaminiai ir dirbiniai, nurodyti 59 skirsnio 7
pastaboje, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus tekstilės veltinio gaminius ir
dirbinius)

6

0

6001 10 00

„Ilgapūkės“ medžiagos, megztinės arba nertinės

8

0

6001 21 00

Kilpinės pūkinės medžiagos iš medvilnės, megztinės arba nertinės

8

0

6001 22 00

Kilpinės pūkinės medžiagos iš cheminių pluoštų, megztinės arba nertinės

8

0
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6001 29 00

Kilpinės pūkinės medžiagos, megztinės arba nertinės (išskyrus iš medvil
nės arba cheminių pluoštų)

8

0

6001 91 00

Pūkinės medžiagos iš medvilnės, megztinės arba nertinės (išskyrus „ilgapū
kes“ medžiagas)

8

0

6001 92 00

Pūkinės medžiagos iš cheminių pluoštų, megztinės arba nertinės (išskyrus
„ilgapūkes“ medžiagas)

8

0

6001 99 00

Pūkinės medžiagos, megztinės arba nertinės (išskyrus medžiagas iš med
vilnės ar cheminių pluoštų ir „ilgapūkes“ medžiagas)

8

0

6002 40 00

Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm ir
kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % (išskyrus
medžiagas, kurių sudėtyje yra guminių siūlų, pūkines medžiagas, įskaitant
„ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius
dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias
megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6002 90 00

Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm ir
kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai ir guminiai siūlai arba tik guminiai siū
lai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės (išskyrus pūkines medžiagas, įskai
tant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir pana
šius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias
megztines arba nertines medžiagas ir sterilias chirurgines arba odontologi
nes priemones, neleidžiančias susidaryti sąaugoms, klasifikuojamas
3006 10 30 subpozicijoje)

6,5

0

6003 10 00

Megztinės arba nertinės medžiagos iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų, kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm (išskyrus medžiagas, kurių su
dėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip
5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines
medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, ap
trauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines medžia
gas)

8

0

6003 20 00

Megztinės arba nertinės medžiagos iš medvilnės, kurių plotis ne didesnis
kaip 30 cm (išskyrus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai
arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžia
gas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas
ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba lami
nuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6003 30 10

Raschel nėriniai iš sintetinių pluoštų, kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm
(išskyrus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siū
lai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės)

8

0

6003 30 90

Megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinių pluoštų, kurių plotis ne
didesnis kaip 30 cm (išskyrus Raschel nėrinius, medžiagas, kurių sudėtyje
elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės,
ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas,
etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, pa
dengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines medžiagas ir sterilias
chirurgines arba odontologines priemones, neleidžiančias susidaryti sąau
goms, klasifikuojamas 3006 10 30 subpozicijoje)

8

0
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6003 40 00

Megztinės arba nertinės medžiagos iš dirbtinių pluoštų, kurių plotis ne di
desnis kaip 30 cm (išskyrus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai
arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžia
gas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas
ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba lami
nuotąsias megztines arba nertines medžiagas ir sterilias chirurgines arba
odontologines priemones, neleidžiančias susidaryti sąaugoms, klasifikuoja
mas 3006 10 30 subpozicijoje)

8

0

6003 90 00

Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm
(išskyrus medžiagas iš medvilnės, cheminių pluoštų, vilnos arba švelniavil
nių gyvūnų plaukų, medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba gu
miniai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įs
kaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir pa
našius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotą
sias megztines arba nertines medžiagas ir sterilias chirurgines arba odon
tologines priemones, neleidžiančias susidaryti sąaugoms, klasifikuojamas
3006 10 30 subpozicijoje)

8

0

6004 10 00

Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis didesnis kaip 30 cm ir
kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės (iš
skyrus medžiagas, kurių sudėtyje yra guminių siūlų, pūkines medžiagas,
įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir pa
našius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotą
sias megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6004 90 00

Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis didesnis kaip 30 cm ir
kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai ir guminiai siūlai arba tik guminiai siū
lai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės (išskyrus pūkines medžiagas, įskai
tant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir pana
šius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias
megztines arba nertines medžiagas)

6,5

0

6005 21 00

Nebalintos arba balintos medvilninės metmeninio mezgimo medžiagos
(įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis didesnis
kaip 30 cm (išskyrus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai
arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžia
gas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas
ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba lami
nuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6005 22 00

Dažytos medvilninės metmeninio mezgimo medžiagos (įskaitant megz
tas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis didesnis kaip 30 cm (išsky
rus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai su
daro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapū
kes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius,
taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines
arba nertines medžiagas)

8

0

6005 23 00

Medvilninės metmeninio mezgimo medžiagos iš įvairių spalvų verpalų (įs
kaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis didesnis kaip
30 cm (išskyrus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba gumi
niai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskai
tant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir pana
šius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias
megztines arba nertines medžiagas)

8

0
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6005 24 00

Margintos medvilninės metmeninio mezgimo medžiagos (įskaitant megz
tas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis didesnis kaip 30 cm (išsky
rus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai su
daro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapū
kes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius,
taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines
arba nertines medžiagas)

8

0

6005 31 10

Nebalintos arba balintos metmeninio mezgimo medžiagos iš sintetinių
pluoštų (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis di
desnis kaip 30 cm, užuolaidinės, įskaitant tinklines užuolaidines medžia
gas (išskyrus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai
siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant
„ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, taip pat įmirkytas, aptrauktas, pa
dengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6005 31 50

Nebalinti arba balinti metmeninio mezgimo Raschel nėriniai iš sintetinių
pluoštų, (įskaitant megztus galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis di
desnis kaip 30 cm (išskyrus užuolaidines arba tinklines užuolaidines me
džiagas ir medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai
siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės)

8

0

6005 31 90

Nebalintos arba balintos metmeninio mezgimo medžiagos iš sintetinių
pluoštų (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis di
desnis kaip 30 cm (išskyrus užuolaidines medžiagas, Raschel nėrinius, me
džiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne
mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpi
nes pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat
įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nerti
nes medžiagas)

8

0

6005 32 10

Dažytos metmeninio mezgimo medžiagos iš sintetinių pluoštų (įskaitant
megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis didesnis kaip 30 cm,
užuolaidinės, įskaitant tinklines užuolaidines medžiagas (išskyrus medžia
gas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne ma
žiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines
pūkines medžiagas, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba lami
nuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6005 32 50

Dažyti metmeninio mezgimo Raschel nėriniai iš sintetinių pluoštų, (įskai
tant megztus galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis didesnis kaip
30 cm (išskyrus užuolaidines arba tinklines užuolaidines medžiagas ir me
džiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne
mažiau kaip 5 % masės)

8

0
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6005 32 90

Dažytos metmeninio mezgimo medžiagos iš sintetinių pluoštų (įskaitant
megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis didesnis kaip 30 cm
(išskyrus užuolaidines medžiagas, Raschel nėrinius, medžiagas, kurių sudė
tyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip
5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines
medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, ap
trauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines medžia
gas)

8

0

6005 33 10

Metmeninio mezgimo medžiagos iš sintetinių pluoštų, iš įvairių spalvų
siūlų (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis dides
nis kaip 30 cm, užuolaidinės, įskaitant tinklines užuolaidines medžiagas
(išskyrus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siū
lai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „il
gapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, taip pat įmirkytas, aptrauktas, pa
dengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6005 33 50

Metmeninio mezgimo Raschel nėriniai iš sintetinių pluoštų, iš įvairių
spalvų siūlų (įskaitant megztus galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis
didesnis kaip 30 cm (išskyrus užuolaidines arba tinklines užuolaidines
medžiagas ir medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai
siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės)

8

0

6005 33 90

Metmeninio mezgimo medžiagos iš sintetinių pluoštų, iš įvairių spalvų
siūlų (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis dides
nis kaip 30 cm (išskyrus užuolaidines medžiagas, Raschel nėrinius, me
džiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne
mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpi
nes pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat
įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nerti
nes medžiagas)

8

0

6005 34 10

Margintos metmeninio mezgimo medžiagos iš sintetinių pluoštų (įskaitant
megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis didesnis kaip 30 cm,
užuolaidinės, įskaitant tinklines užuolaidines medžiagas (išskyrus medžia
gas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne ma
žiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines
pūkines medžiagas, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba lami
nuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6005 34 50

Marginti metmeninio mezgimo Raschel nėriniai iš sintetinių pluoštų, (įs
kaitant megztus galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis didesnis kaip
30 cm (išskyrus užuolaidines arba tinklines užuolaidines medžiagas ir me
džiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne
mažiau kaip 5 % masės)

8

0
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6005 34 90

Margintos metmeninio mezgimo medžiagos iš sintetinių pluoštų (įskaitant
megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis didesnis kaip 30 cm
(išskyrus užuolaidines medžiagas, Raschel nėrinius, medžiagas, kurių sudė
tyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip
5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines
medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, ap
trauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines medžia
gas)

8

0

6005 41 00

Nebalintos arba balintos metmeninio mezgimo medžiagos iš dirbtinių
pluoštų (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis di
desnis kaip 30 cm (išskyrus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai
arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžia
gas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas
ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba lami
nuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6005 42 00

Dažytos metmeninio mezgimo medžiagos iš dirbtinių pluoštų (įskaitant
megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis didesnis kaip 30 cm
(išskyrus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siū
lai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „il
gapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dir
binius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megz
tines arba nertines medžiagas)

8

0

6005 43 00

Metmeninio mezgimo medžiagos iš dirbtinių pluoštų, iš įvairių spalvų
siūlų (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis dides
nis kaip 30 cm (išskyrus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai
arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžia
gas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas
ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba lami
nuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6005 44 00

Margintos metmeninio mezgimo medžiagos iš dirbtinių pluoštų (įskaitant
megztas galionų mezgimo mašinomis), kurių plotis didesnis kaip 30 cm
(išskyrus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siū
lai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „il
gapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dir
binius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megz
tines arba nertines medžiagas)

8

0

6005 90 10

Metmeninio mezgimo medžiagos (įskaitant megztas galionų mezgimo
mašinomis), kurių plotis didesnis kaip 30 cm, iš vilnos arba iš švelniavil
nių gyvūnų plaukų (išskyrus medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siū
lai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines me
džiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emble
mas ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba
laminuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0
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6005 90 90

Metmeninio mezgimo medžiagos (įskaitant megztas galionų mezgimo
mašinomis), kurių plotis didesnis kaip 30 cm (išskyrus medžiagas iš med
vilnės, cheminių pluoštų, vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medžia
gas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne ma
žiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines
pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmir
kytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines
medžiagas)

8

0

6006 10 00

Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis didesnis kaip 30 cm, iš
vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus metmeninio mezgimo
medžiagas (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas,
kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau
kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūki
nes medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirky
tas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines me
džiagas)

8

0

6006 21 00

Nebalintos arba balintos medvilninės megztinės arba nertinės medžiagos,
kurių plotis didesnis kaip 30 cm (išskyrus metmeninio mezgimo medžia
gas (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas, kurių su
dėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip
5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines
medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, ap
trauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines medžia
gas)

8

0

6006 22 00

Dažytos medvilninės megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis di
desnis kaip 30 cm (išskyrus metmeninio mezgimo medžiagas (įskaitant
megztas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas, kurių sudėtyje elasto
meriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir
pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, eti
ketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, pa
dengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6006 23 00

Medvilninės megztinės arba nertinės medžiagos iš įvairių spalvų verpalų,
kurių plotis didesnis kaip 30 cm (išskyrus metmeninio mezgimo medžia
gas (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas, kurių su
dėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip
5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines
medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, ap
trauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines medžia
gas)

8

0

6006 24 00

Margintos medvilninės megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis di
desnis kaip 30 cm (išskyrus metmeninio mezgimo medžiagas (įskaitant
megztas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas, kurių sudėtyje elasto
meriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir
pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, eti
ketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, pa
dengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0
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6006 31 10

Nebalintos arba balintos megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinių
pluoštų, kurių plotis didesnis kaip 30 cm, užuolaidinės, įskaitant tinklines
užuolaidines medžiagas (išskyrus metmeninio mezgimo medžiagas (įskai
tant megztas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas, kurių sudėtyje
elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės,
ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas,
taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines
arba nertines medžiagas)

8

0

6006 31 90

Nebalintos arba balintos megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinių
pluoštų, kurių plotis didesnis kaip 30 cm (išskyrus užuolaidines medžia
gas, metmeninio mezgimo medžiagas (įskaitant megztas galionų mezgimo
mašinomis), medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai
siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant
„ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius
dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias
megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6006 32 10

Dažytos megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinių pluoštų, kurių
plotis didesnis kaip 30 cm, užuolaidinės, įskaitant tinklines užuolaidines
medžiagas (išskyrus metmeninio mezgimo medžiagas (įskaitant megz
tas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas, kurių sudėtyje elastomeri
niai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūki
nes medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, taip pat
įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nerti
nes medžiagas)

8

0

6006 32 90

Dažytos megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinių pluoštų, kurių
plotis didesnis kaip 30 cm (išskyrus užuolaidines medžiagas, metmeninio
mezgimo medžiagas (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), me
džiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne
mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpi
nes pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat
įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nerti
nes medžiagas)

8

0

6006 33 10

Megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinių pluoštų, iš įvairių spalvų
siūlų, kurių plotis didesnis kaip 30 cm, užuolaidinės, įskaitant tinklines
užuolaidines medžiagas (išskyrus metmeninio mezgimo medžiagas (įskai
tant megztas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas, kurių sudėtyje
elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės,
ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas,
taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines
arba nertines medžiagas)

8

0

6006 33 90

Megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinių pluoštų, iš įvairių spalvų
siūlų, kurių plotis didesnis kaip 30 cm (išskyrus užuolaidines medžiagas,
metmeninio mezgimo medžiagas (įskaitant megztas galionų mezgimo ma
šinomis), medžiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai
siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant
„ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius
dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias
megztines arba nertines medžiagas)

8

0
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6006 34 10

Margintos megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinių pluoštų, kurių
plotis didesnis kaip 30 cm, užuolaidinės, įskaitant tinklines užuolaidines
medžiagas (išskyrus metmeninio mezgimo medžiagas (įskaitant megz
tas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas, kurių sudėtyje elastomeri
niai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūki
nes medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, taip pat
įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nerti
nes medžiagas)

8

0

6006 34 90

Margintos megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinių pluoštų, kurių
plotis didesnis kaip 30 cm (išskyrus užuolaidines medžiagas, metmeninio
mezgimo medžiagas (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), me
džiagas, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne
mažiau kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpi
nes pūkines medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat
įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nerti
nes medžiagas)

8

0

6006 41 00

Nebalintos arba balintos megztinės arba nertinės medžiagos iš dirbtinių
pluoštų, kurių plotis didesnis kaip 30 cm (išskyrus metmeninio mezgimo
medžiagas (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas,
kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau
kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūki
nes medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirky
tas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines me
džiagas)

8

0

6006 42 00

Dažytos megztinės arba nertinės medžiagos iš dirbtinių pluoštų, kurių
plotis didesnis kaip 30 cm (išskyrus metmeninio mezgimo medžiagas (įs
kaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas, kurių sudėtyje
elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės,
ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas,
etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, pa
dengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6006 43 00

Megztinės arba nertinės medžiagos iš dirbtinių pluoštų, iš įvairių spalvų
siūlų, kurių plotis didesnis kaip 30 cm (išskyrus metmeninio mezgimo
medžiagas (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas,
kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau
kaip 5 % masės, ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūki
nes medžiagas, etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirky
tas, aptrauktas, padengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines me
džiagas)

8

0

6006 44 00

Margintos megztinės arba nertinės medžiagos iš dirbtinių pluoštų, kurių
plotis didesnis kaip 30 cm (išskyrus metmeninio mezgimo medžiagas (įs
kaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas, kurių sudėtyje
elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės,
ir pūkines medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas,
etiketes, emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, pa
dengtas arba laminuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0
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6006 90 00

Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis didesnis kaip 30 cm (iš
skyrus medžiagas iš dirbtinių pluoštų, medvilnės, vilnos arba švelniavil
nių gyvūnų plaukų, metmeninio mezgimo medžiagas (įskaitant megz
tas galionų mezgimo mašinomis), medžiagas, kurių sudėtyje elastomeri
niai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir pūki
nes medžiagas, įskaitant „ilgapūkes“, kilpines pūkines medžiagas, etiketes,
emblemas ir panašius dirbinius, taip pat įmirkytas, aptrauktas, padengtas
arba laminuotąsias megztines arba nertines medžiagas)

8

0

6101 20 10

Vyriški arba berniukų paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be rankovių
ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai iš medvilnės

12

0

6101 20 90

Vyriškos arba berniukų striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striu
kes), neperpučiamos striukės (wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs megzti
arba nerti dirbiniai iš medvilnės (išskyrus kostiumus, ansamblius, švarkus,
sportinius švarkus (bleizerius), kombinezonus su antkrūtiniais ir petnešo
mis bei kelnes)

12

0

6101 30 10

Vyriški arba berniukų paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be rankovių
ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai iš cheminių pluoštų

12

0

6101 30 90

Vyriškos arba berniukų striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striu
kes), neperpučiamos striukės (wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs megzti
arba nerti dirbiniai iš cheminių pluoštų (išskyrus kostiumus, ansamblius,
švarkus, sportinius švarkus (bleizerius), kombinezonus su antkrūtiniais ir
petnešomis bei kelnes)

12

0

6101 90 20

Vyriški arba berniukų paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be rankovių
ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš
medvilnės arba cheminių pluoštų)

12

0

6101 90 80

Vyriškos arba berniukų striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striu
kes), neperpučiamos striukės (wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs megzti
arba nerti dirbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės arba che
minių pluoštų, kostiumus, ansamblius, švarkus, sportinius švarkus (bleize
rius), kombinezonus su antkrūtiniais ir petnešomis bei kelnes)

12

0

6102 10 10

Moteriški arba mergaičių paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be ranko
vių ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai iš vilnos arba iš švelniavilnių gy
vūnų plaukų

12

0

6102 10 90

Moteriškos arba mergaičių striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo
striukes), neperpučiamos striukės (wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs
megzti arba nerti dirbiniai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų
(išskyrus kostiumus, ansamblius, švarkus, sportinius švarkus (bleizerius),
sukneles, sijonus, sijonus-kelnes, kelnes, kombinezonus su antkrūtiniais ir
petnešomis)

12

0

6102 20 10

Moteriški arba mergaičių paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be ranko
vių ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai iš medvilnės

12

0

6102 20 90

Moteriškos arba mergaičių striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo
striukes), neperpučiamos striukės (wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs
megzti arba nerti dirbiniai iš medvilnės (išskyrus kostiumus, ansamblius,
švarkus, sportinius švarkus (bleizerius), sukneles, sijonus, sijonus-kelnes,
kelnes, kombinezonus su antkrūtiniais ir petnešomis)

12

0
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6102 30 10

Moteriški arba mergaičių paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be ranko
vių ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai iš cheminių pluoštų

12

0

6102 30 90

Moteriškos arba mergaičių striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo
striukes), neperpučiamos striukės (wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs
megzti arba nerti dirbiniai iš cheminių pluoštų (išskyrus kostiumus, an
samblius, švarkus, sportinius švarkus (bleizerius), sukneles, sijonus, sijo
nus-kelnes, kelnes, kombinezonus su antkrūtiniais ir petnešomis)

12

0

6102 90 10

Moteriški arba mergaičių paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be ranko
vių ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš
vilnos ir švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų)

12

0

6102 90 90

Moteriškos arba mergaičių striukės su gobtuvais, įskaitant slidinėjimo
striukes, neperpučiamos striukės (wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs
megzti arba nerti dirbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos, švelnia
vilnių gyvūnų plaukų, medvilnės ir cheminių pluoštų, kostiumus, ansam
blius, švarkus, sportinius švarkus (bleizerius), sukneles, sijonus, sijonuskelnes, kelnes, kombinezonus su antkrūtiniais ir petnešomis)

12

0

6103 10 00

Vyriški arba berniukų kostiumai iš tekstilės medžiagų, megzti arba nerti
(išskyrus sportinius kostiumus, slidinėjimo kostiumus ir maudymosi kos
tiumus ar kelnaites)

12

0

6103 22 00

Vyriški arba berniukų ansambliai iš medvilnės, megzti arba nerti (išskyrus
slidinėjimo ansamblius ir maudymosi kostiumus ar kelnaites)

12

0

6103 23 00

Vyriški arba berniukų ansambliai iš sintetinių pluoštų, megzti arba nerti
(išskyrus slidinėjimo ansamblius ir maudymosi kostiumus ar kelnaites)

12

0

6103 29 00

Vyriški arba berniukų ansambliai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos,
švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba sintetinių pluoštų, slidinė
jimo ansamblius ir maudymosi kostiumus ar kelnaites)

12

0

6103 31 00

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš vilnos
arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų, megzti arba nerti (išskyrus neperpu
čiamas striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6103 32 00

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš medvilnės,
megzti arba nerti (išskyrus neperpučiamas striukes (wind-jackets) ir pana
šius dirbinius)

12

0

6103 33 00

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš sintetinių
pluoštų, megzti arba nerti (išskyrus neperpučiamas striukes (wind-jackets)
ir panašius dirbinius)

12

0

6103 39 00

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš tekstilės
medžiagų (išskyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės ar
sintetinių pluoštų, neperpučiamas striukes (wind-jackets) ir panašius dirbi
nius)

12

0

6103 41 00

Vyriški arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešo
mis, bridžai ir šortai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų, megzti
arba nerti (išskyrus maudymosi kostiumus ar kelnaites ir apatines kelnes)

12

0
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6103 42 00

Vyriški arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešo
mis, bridžai ir šortai iš medvilnės, megzti arba nerti (išskyrus maudymosi
kostiumus ar kelnaites ir apatines kelnes)

12

0

6103 43 00

Vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešo
mis, bridžai ir šortai iš sintetinių pluoštų, megzti arba nerti (išskyrus mau
dymosi kostiumus ar kelnaites ir apatines kelnes)

12

0

6103 49 00

Vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešo
mis, bridžai ir šortai iš tekstilės medžiagų, megzti arba nerti (išskyrus iš
vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės ar sintetinių pluoštų, mau
dymosi kostiumus ar kelnaites ir apatines kelnes)

12

0

6104 13 00

Moteriški arba mergaičių kostiumai iš sintetinių pluoštų, megzti arba nerti
(išskyrus slidinėjimo kombinezonus ir maudymosi kostiumus)

12

0

6104 19 00

Moteriški arba mergaičių kostiumai iš tekstilės medžiagų, megzti arba ne
rti (išskyrus iš sintetinių pluoštų, slidinėjimo kostiumus ir maudymosi
kostiumus)

12

0

6104 22 00

Moteriški arba mergaičių ansambliai iš medvilnės, megzti arba nerti (išsky
rus slidinėjimo ansamblius ir maudymosi kostiumus)

12

0

6104 23 00

Moteriški arba mergaičių ansambliai iš sintetinių pluoštų, megzti arba ne
rti (išskyrus slidinėjimo ansamblius ir maudymosi kostiumus)

12

0

6104 29 00

Moteriški arba mergaičių ansambliai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš
medvilnės arba sintetinių pluoštų, slidinėjimo ansamblius ir maudymosi
kostiumus)

12

0

6104 31 00

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš vilnos
arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų, megzti arba nerti (išskyrus neperpu
čiamas striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6104 32 00

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš medvil
nės, megzti arba nerti (išskyrus neperpučiamas striukes (wind-jackets) ir pa
našius dirbinius)

12

0

6104 33 00

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš sinteti
nių pluoštų, megzti arba nerti (išskyrus neperpučiamas striukes (wind-jac
kets) ir panašius dirbinius)

12

0

6104 39 00

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš tekstilės
medžiagų, megzti arba nerti (išskyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų
plaukų, medvilnės ar sintetinių pluoštų, neperpučiamas striukes (wind-jac
kets) ir panašius dirbinius)

12

0

6104 41 00

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų, megztos arba nertos (išskyrus apatinius sijonus)

12

0

6104 42 00

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš medvilnės, megztos arba nertos (iš
skyrus apatinius sijonus)

12

0
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6104 43 00

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš sintetinių pluoštų, megztos arba ne
rtos (išskyrus apatinius sijonus)

12

0

6104 44 00

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš dirbtinių pluoštų, megztos arba ne
rtos (išskyrus apatinius sijonus)

12

0

6104 49 00

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš tekstilės medžiagų, megztos arba
nertos (išskyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės, chemi
nių pluoštų ir apatinius sijonus)

12

0

6104 51 00

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonai-kelnės iš vilnos arba iš švelnia
vilnių gyvūnų plaukų, megzti arba nerti (išskyrus apatinius sijonus)

12

0

6104 52 00

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonai-kelnės iš medvilnės, megzti arba
nerti (išskyrus apatinius sijonus)

12

0

6104 53 00

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonai-kelnės iš sintetinių pluoštų,
megzti arba nerti (išskyrus apatinius sijonus)

12

0

6104 59 00

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonai-kelnės iš tekstilės medžiagų,
megzti arba nerti (išskyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvil
nės arba sintetinių pluoštų, ir apatinius sijonus)

12

0

6104 61 00

Moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petne
šomis, bridžai ir šortai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų,
megzti arba nerti (išskyrus kelnaites ir maudymosi kostiumus)

12

0

6104 62 00

Moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petne
šomis, bridžai ir šortai iš medvilnės, megzti arba nerti (išskyrus kelnaites
ir maudymosi kostiumus)

12

0

6104 63 00

Moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petne
šomis, bridžai ir šortai iš sintetinių pluoštų, megzti arba nerti (išskyrus
kelnaites ir maudymosi kostiumus)

12

0

6104 69 00

Moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petne
šomis, bridžai ir šortai iš tekstilės medžiagų, megzti arba nerti (išskyrus iš
vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės ar sintetinių pluoštų, kel
naites ir maudymosi kostiumus)

12

0

6105 10 00

Vyriški arba berniukų marškiniai iš medvilnės, megzti arba nerti (išskyrus
naktinius marškinius, trumparankovius marškinėlius, marškinaičius ir ki
tus marškinėlius)

12

0

6105 20 10

Vyriški arba berniukų marškiniai iš sintetinių pluoštų, megzti arba nerti
(išskyrus naktinius marškinius, trumparankovius marškinėlius, marškinai
čius ir kitus marškinėlius)

12

0

6105 20 90

Vyriški arba berniukų marškiniai iš dirbtinių pluoštų, megzti arba nerti
(išskyrus naktinius marškinius, trumparankovius marškinėlius, marškinai
čius ir kitus marškinėlius)

12

0
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6105 90 10

Vyriški arba berniukų marškiniai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų, megzti arba nerti (išskyrus naktinius marškinius, trumparankovius
marškinėlius, marškinaičius ir kitus marškinėlius)

12

0

6105 90 90

Vyriški arba berniukų marškiniai iš tekstilės medžiagų, megzti arba nerti
(išskyrus iš medvilnės, cheminių pluoštų, vilnos arba švelniavilnių gyvūnų
plaukų, naktinius marškinius, trumparankovius marškinėlius, marškinai
čius ir kitus marškinėlius)

12

0

6106 10 00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidi
nukės iš medvilnės, megzti arba nerti (išskyrus trumparankovius marški
nėlius ir marškinėlius)

12

0

6106 20 00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidi
nukės iš cheminių pluoštų, megzti arba nerti (išskyrus trumparankovius
marškinėlius ir marškinėlius)

12

0

6106 90 10

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidi
nukės iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų, megzti arba nerti (iš
skyrus trumparankovius marškinėlius ir marškinėlius)

12

0

6106 90 30

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidi
nukės iš šilko arba iš šilko atliekų, megzti arba nerti (išskyrus trumparan
kovius marškinėlius ir marškinėlius)

12

0

6106 90 50

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidi
nukės iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės) megzti arba nerti (išsky
rus trumparankovius marškinėlius ir marškinėlius)

12

0

6106 90 90

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidi
nukės iš tekstilės medžiagų, megzti arba nerti (išskyrus iš vilnos, švelnia
vilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų, šilko arba šilko
atliekų, lino arba ramės (kiniškosios dilgėlės), trumparankovius marškinė
lius ir marškinėlius)

12

0

6107 11 00

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės iš medvilnės, megztos
arba nertos

12

0

6107 12 00

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės iš cheminių pluoštų,
megztos arba nertos

12

0

6107 19 00

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės iš kitų tekstilės me
džiagų, megztos arba nertos (išskyrus iš medvilnės arba cheminių pluoštų)

12

0

6107 21 00

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos iš medvilnės, megzti
arba nerti (išskyrus marškinėlius ir marškinaičius)

12

0

6107 22 00

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos iš cheminių pluoštų,
megzti arba nerti (išskyrus marškinėlius ir marškinaičius)

12

0

6107 29 00

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos iš tekstilės me
džiagų, megzti arba nerti (išskyrus iš medvilnės arba cheminių pluoštų,
marškinėlius ir marškinaičius)

12

0

6107 91 00

Vyriški arba berniukų maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir pana
šūs dirbiniai iš medvilnės, megzti arba nerti

12

0
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6107 99 00

Vyriški arba berniukų maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir pana
šūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, megzti arba nerti (išskyrus iš medvil
nės)

12

0

6108 11 00

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai iš cheminių
pluoštų, megzti arba nerti (išskyrus trumparankovius marškinėlius ir kitus
marškinėlius)

12

0

6108 19 00

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai iš tekstilės me
džiagų, megzti arba nerti (išskyrus apatinukus ir apatinius sijonus iš che
minių pluoštų, trumparankovius marškinėlius ir kitus marškinėlius)

12

0

6108 21 00

Moteriškos arba mergaičių apatinės kelnės ir kelnaitės iš medvilnės, megz
tos arba nertos

12

0

6108 22 00

Moteriškos arba mergaičių apatinės kelnės ir kelnaitės iš cheminių pluoštų,
megztos arba nertos

12

0

6108 29 00

Moteriškos arba mergaičių apatinės kelnės ir kelnaitės iš tekstilės me
džiagų, megztos arba nertos (išskyrus iš medvilnės arba cheminių pluoštų)

12

0

6108 31 00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir pižamos iš medvilnės,
megzti arba nerti (išskyrus trumparankovius marškinėlius, kitus marškinė
lius ir peniuarus)

12

0

6108 32 00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir pižamos iš cheminių
pluoštų, megzti arba nerti (išskyrus trumparankovius marškinėlius, kitus
marškinėlius ir peniuarus)

12

0

6108 39 00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir pižamos iš tekstilės me
džiagų, megzti arba nerti (išskyrus iš medvilnės ir cheminių pluoštų,
trumparankovius marškinėlius, kitus marškinėlius ir peniuarus)

12

0

6108 91 00

Moteriški arba mergaičių peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai cha
latai, kambariniai švarkai ir panašūs dirbiniai iš medvilnės, megzti arba
nerti (išskyrus marškinėlius, apatinukus, apatinius sijonus, apatines kelnes
ir kelnaites, naktinius marškinius, pižamas, liemenėles, juosmenėles, korse
tus ir panašius dirbinius)

12

0

6108 92 00

Moteriški arba mergaičių peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai cha
latai, kambariniai švarkai ir panašūs dirbiniai iš cheminių pluoštų, megzti
arba nerti (išskyrus marškinėlius, apatinukus, apatinius sijonus, apatines
kelnes ir kelnaites, naktinius marškinius, pižamas, liemenėles, juosmenėles,
korsetus ir panašius dirbinius)

12

0

6108 99 00

Moteriški arba mergaičių peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai cha
latai, kambariniai švarkai ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, megzti
arba nerti (išskyrus iš medvilnės ar cheminių pluoštų, marškinėlius, apati
nukus, apatinius sijonus, apatines kelnes ir kelnaites, naktinius marškinius,
pižamas, liemenėles, juosmenėles, korsetus ir panašius dirbinius)

12

0

6109 10 00

Trumparankoviai marškinėliai, marškinaičiai ir kiti marškinėliai iš medvil
nės, megzti arba nerti

12

0

6109 90 10

Trumparankoviai marškinėliai, marškinaičiai ir kiti marškinėliai iš vilnos
arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, megzti arba nerti

12

0
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6109 90 30

Trumparankoviai marškinėliai, marškinaičiai ir kiti marškinėliai iš chemi
nių pluoštų, megzti arba nerti

12

0

6109 90 90

Trumparankoviai marškinėliai, marškinaičiai ir kiti marškinėliai iš tekstilės
medžiagų, megzti arba nerti (išskyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų
plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų)

12

0

6110 11 10

Megztiniai, puloveriai, megzti arba nerti, kurių sudėtyje esanti vilna su
daro ne mažiau kaip 50 % masės ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip
600 g

10,5

0

6110 11 30

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, lie
menės ir panašūs dirbiniai iš vilnos, megzti arba nerti (išskyrus megztinius
ir puloverius, kurių sudėtyje esanti vilna sudaro ne mažiau kaip 50 % masės
ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip 600 g, ir vatines liemenes)

12

0

6110 11 90

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai,
liemenės ir panašūs dirbiniai iš vilnos, megzti arba nerti (išskyrus megzti
nius ir puloverius, kurių sudėtyje esanti vilna sudaro ne mažiau kaip
50 % masės ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip 600 g, ir vatines lieme
nes)

12

0

6110 12 10

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, lie
menės ir panašūs dirbiniai iš Kašmyro (cashmere) ožkų plaukų, megzti
arba nerti (išskyrus dygsniuotus dirbinius)

12

0

6110 12 90

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai,
liemenės ir panašūs dirbiniai iš Kašmyro (cashmere) ožkų plaukų, megzti
arba nerti (išskyrus dygsniuotus dirbinius)

12

0

6110 19 10

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, lie
menės ir panašūs dirbiniai iš švelniavilnių gyvūnų plaukų, megzti arba ne
rti (išskyrus iš Kašmyro (cashmere) ožkų plaukų ir dygsniuotus dirbinius)

12

0

6110 19 90

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai,
liemenės ir panašūs dirbiniai iš švelniavilnių gyvūnų plaukų, megzti arba
nerti (išskyrus iš Kašmyro (cashmere) ožkų plaukų ir dygsniuotus dirbinius)

12

0

6110 20 10

Lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su atverstinėmis, polo
arba golfo apykaklėmis, iš medvilnės, megzti arba nerti

12

0

6110 20 91

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, lie
menės ir panašūs dirbiniai iš medvilnės, megzti arba nerti (išskyrus leng
vus plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su atverstinėmis, polo
arba golfo apykaklėmis ir vatines liemenes)

12

0

6110 20 99

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai,
liemenės ir panašūs dirbiniai iš medvilnės, megzti arba nerti (išskyrus
lengvus plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su atverstinėmis,
polo arba golfo apykaklėmis ir vatines liemenes)

12

0

6110 30 10

Lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su atverstinėmis, polo
arba golfo apykaklėmis, iš cheminių pluoštų, megzti arba nerti

12

0

6110 30 91

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, lie
menės ir panašūs dirbiniai iš cheminių pluoštų, megzti arba nerti (išskyrus
lengvus plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su atverstinėmis,
polo arba golfo apykaklėmis ir vatines liemenes)

12

0
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6110 30 99

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai,
liemenės ir panašūs dirbiniai iš cheminių pluoštų, megzti arba nerti (išsky
rus lengvus plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su atverstinė
mis, polo arba golfo apykaklėmis ir vatines liemenes)

12

0

6110 90 10

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs dirbi
niai iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės), megzti arba nerti (išskyrus
vatines liemenes)

12

0

6110 90 90

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs dirbi
niai iš tekstilės medžiagų, megzti arba nerti (išskyrus iš cheminių pluoštų,
vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės, lino arba ramės (kiniško
sios dilgėlės), taip pat vatines liemenes)

12

0

6111 20 10

Kūdikių pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš medvil
nės, megztos arba nertos

8,9

0

6111 20 90

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai iš medvilnės, megzti arba nerti
(išskyrus pirštuotas pirštines, kumštines pirštines, puspirštines ir kepurai
tes)

12

0

6111 30 10

Kūdikių pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš sinteti
nių pluoštų, megztos arba nertos

8,9

0

6111 30 90

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai iš sintetinių pluoštų, megzti arba
nerti (išskyrus pirštuotas pirštines, kumštines pirštines, puspirštines ir ke
puraites)

12

0

6111 90 11

Kūdikių pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš vilnos
arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, megztos arba nertos

8,9

0

6111 90 19

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai iš vilnos arba švelniavilnių gy
vūnų plaukų, megzti arba nerti (išskyrus pirštuotas pirštines, kumštines
pirštines, puspirštines ir kepuraites)

12

0

6111 90 90

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai iš tekstilės medžiagų, megzti
arba nerti (išskyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės ar
sintetinių pluoštų ir kepuraites)

12

0

6112 11 00

Sportiniai kostiumai iš medvilnės, megzti arba nerti

12

0

6112 12 00

Sportiniai kostiumai iš sintetinių pluoštų, megzti arba nerti

12

0

6112 19 00

Sportiniai kostiumai iš tekstilės medžiagų, megzti arba nerti (išskyrus iš
medvilnės ar sintetinių pluoštų)

12

0

6112 20 00

Slidinėjimo kostiumai, megzti arba nerti

12

0

6112 31 10

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumai (kelnaitės) iš sintetinių
pluoštų, megzti arba nerti, kurių sudėtyje esantys guminiai siūlai sudaro
ne mažiau kaip 5 % masės

8

0

6112 31 90

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumai (kelnaitės) iš sintetinių
pluoštų, megzti arba nerti (išskyrus maudymosi kostiumus (kelnaites), ku
rių sudėtyje esantys guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės)

12

0
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6112 39 10

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumai (kelnaitės) iš tekstilės me
džiagų, megzti arba nerti, kurių sudėtyje esantys guminiai siūlai sudaro ne
mažiau kaip 5 % masės (išskyrus iš sintetinių pluoštų)

8

0

6112 39 90

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumai (kelnaitės) iš tekstilės me
džiagų, megzti arba nerti (išskyrus iš sintetinių pluoštų ir maudymosi kos
tiumus (kelnaites), kurių sudėtyje esantys guminiai siūlai sudaro ne mažiau
kaip 5 % masės)

12

0

6112 41 10

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumai iš sintetinių pluoštų,
megzti arba nerti, kurių sudėtyje esantys guminiai siūlai sudaro ne mažiau
kaip 5 % masės

8

0

6112 41 90

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumai iš sintetinių pluoštų,
megzti arba nerti (išskyrus maudymosi kostiumus, kurių sudėtyje esan
tys guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės)

12

0

6112 49 10

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumai iš tekstilės medžiagų,
megzti arba nerti, kurių sudėtyje esantys guminiai siūlai sudaro ne mažiau
kaip 5 % masės (išskyrus iš sintetinių pluoštų)

8

0

6112 49 90

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumai iš tekstilės medžiagų,
megzti arba nerti (išskyrus iš sintetinių pluoštų ir maudymosi kostiumus,
kurių sudėtyje esantys guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės)

12

0

6113 00 10

Drabužiai, megzti arba nerti, gumuoti (išskyrus kūdikių drabužėlius ir dra
bužėlių priedus)

8

0

6113 00 90

Drabužiai, megzti arba nerti, įmirkyti, aptraukti arba padengti plastikais
arba kitomis medžiagomis (išskyrus gumuotus, kūdikių drabužėlius ir dra
bužėlių priedus)

12

0

6114 20 00

Specialūs drabužiai profesiniams, sporto arba kitiems tikslams, nenurodyti
kitoje vietoje, iš medvilnės, megzti arba nerti

12

0

6114 30 00

Specialūs drabužiai profesiniams, sporto arba kitiems tikslams, nenurodyti
kitoje vietoje, iš cheminių pluoštų, megzti arba nerti

12

0

6114 90 00

Specialūs drabužiai profesiniams, sporto arba kitiems tikslams, nenurodyti
kitoje vietoje, iš tekstilės medžiagų, megzti arba nerti (išskyrus iš medvil
nės ir cheminių pluoštų)

12

0

6115 10 10

Pėdkelnės, skirtos sergantiems varikoze, iš sintetinių pluoštų, megztos
arba nertos

8

0

6115 10 90

Laipsniškai kintančio suspaudimo kompresinės kojinės iš tekstilės me
džiagų, megztos arba nertos (išskyrus pėdkelnes, skirtas sergantiems vari
koze, iš sintetinių pluoštų ir kūdikiams skirtą trikotažą)

12

0

6115 21 00

Pėdkelnės ir triko megzti arba nerti, iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro
vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai (išskyrus
laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines kojines)

12

0
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6115 22 00

Pėdkelnės ir triko megzti arba nerti, iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro
vienasiūlio verpalo ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai (išskyrus
laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines kojines)

12

0

6115 29 00

Pėdkelnės ir triko iš tekstilės medžiagų, megzti arba nerti (išskyrus laips
niškai kintančio suspaudimo kompresines kojines, pėdkelnes ir triko iš
sintetinių pluoštų ir kūdikiams skirtą trikotažą)

12

0

6115 30 11

Moteriškos kojinės iki kelių, megztos arba nertos, iš sintetinių pluoštų, ku
rių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai
(išskyrus laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines kojines)

12

0

6115 30 19

Moteriškos kojinės, ilgos, megztos arba nertos, iš sintetinių pluoštų, kurių
atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai (iš
skyrus laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines kojines ir kojines iki
kelių)

12

0

6115 30 90

Moteriškos kojinės, ilgos ir iki kelių, megztos arba nertos, kurių atskiro
vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai (išskyrus
laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines kojines, kojines iš sintetinių
pluoštų, pėdkelnes ir triko)

12

0

6115 94 00

Kojinės, ilgos arba iki kelių, puskojinės ir kiti panašūs megzti arba nerti
dirbiniai, įskaitant avalynę be pritvirtintų padų, iš vilnos arba iš švelniavil
nių gyvūnų plaukų (išskyrus laipsniškai kintančio suspaudimo kompresi
nes kojines, pėdkelnes ir triko, moteriškas kojines, ilgas arba iki kelių, ku
rių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, ir
kūdikiams skirtą trikotažą)

12

0

6115 95 00

Kojinės, ilgos arba iki kelių, puskojinės ir kiti panašūs megzti arba nerti
dirbiniai, įskaitant avalynę be pritvirtintų padų, iš medvilnės (išskyrus
laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines kojines, pėdkelnes ir triko,
moteriškas kojines, ilgas arba iki kelių, kurių atskiro vienasiūlio verpalo il
ginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, ir kūdikiams skirtą trikotažą)

12

0

6115 96 10

Kojinės iki kelių iš sintetinių pluoštų, megztos arba nertos (išskyrus laips
niškai kintančio suspaudimo kompresines kojines, moteriškas kojines, il
gas, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 deci
teksai, ir kūdikiams skirtą trikotažą)

12

0

6115 96 91

Moteriškos kojinės iš sintetinių pluoštų, megztos arba nertos (išskyrus
laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines kojines, pėdkelnes ir triko,
moteriškas kojines, ilgas, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 67 deciteksai, ir kojines iki kelių)

12

0

6115 96 99

Kojinės, ilgos, puskojinės ir kiti panašūs megzti arba nerti dirbiniai, įskai
tant avalynę be pritvirtintų padų, iš sintetinių pluoštų (išskyrus laipsniškai
kintančio suspaudimo kompresines kojines, moteriškas pėdkelnes ir triko,
kojines, ilgas arba iki kelių, ir kūdikiams skirtą trikotažą)

12

0

6115 99 00

Kojinės, ilgos arba iki kelių, puskojinės ir kiti panašūs megzti arba nerti
dirbiniai, įskaitant avalynę be pritvirtintų padų, iš tekstilės medžiagų (iš
skyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba sintetinių
pluoštų, laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines kojines, pėdkelnes
ir triko, moteriškas kojines, ilgas arba iki kelių, kurių atskiro vienasiūlio
verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, ir kūdikiams skirtą tri
kotažą)

12

0
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6116 10 20

Pirštuotos pirštinės, įmirkytos, apvilktos arba padengtos guma, megztos
arba nertos

8

0

6116 10 80

Kumštinės pirštinės ir puspirštinės, įmirkytos, apvilktos arba padengtos
plastikais arba guma, megztos arba nertos, ir pirštuotos pirštinės, įmirky
tos, apvilktos arba padengtos plastikais, megztos arba nertos

8,9

0

6116 91 00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš vilnos arba švel
niavilnių gyvūnų plaukų, megztos arba nertos (išskyrus kūdikių pirštuotas
pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines)

8,9

0

6116 92 00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš medvilnės,
megztos arba nertos (išskyrus įmirkytas, apvilktas arba padengtas plasti
kais arba guma ir skirtas kūdikiams)

8,9

0

6116 93 00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš sintetinių
pluoštų, megztos arba nertos (išskyrus įmirkytas, apvilktas arba padengtas
plastikais arba guma ir skirtas kūdikiams)

8,9

0

6116 99 00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš tekstilės me
džiagų, megztos arba nertos (išskyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų
plaukų, medvilnės ar sintetinių pluoštų, įmirkytas, apvilktas arba padeng
tas plastikais arba guma ir skirtas kūdikiams)

8,9

0

6117 10 00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, megzti
arba nerti

12

0

6117 80 10

Gatavi drabužių priedai, megzti arba nerti, elastiniai arba gumuoti, nenu
rodyti kitoje vietoje

8

0

6117 80 80

Kaklajuostės, peteliškės, kaklaraiščiai ir kiti gatavi drabužių priedai, megzti
arba nerti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus elastinius arba gumuotus, ša
lius, kaklaskares, šalikus, skraistes, vualius ir panašius dirbinius)

12

0

6117 90 00

Drabužių arba drabužių priedų dalys, megztos arba nertos, nenurodytos
kitoje vietoje

12

0

6201 11 00

Vyriški arba berniukų paltai, lietpalčiai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be
rankovių ir panašūs dirbiniai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų
(išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6201 12 10

Vyriški arba berniukų paltai, lietpalčiai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be
rankovių ir panašūs dirbiniai iš medvilnės, vieno drabužio masė ne di
desnė kaip 1 kg (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6201 12 90

Vyriški arba berniukų paltai, lietpalčiai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be
rankovių ir panašūs dirbiniai iš medvilnės, vieno drabužio masė didesnė
kaip 1 kg (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6201 13 10

Vyriški arba berniukų paltai, lietpalčiai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be
rankovių ir panašūs dirbiniai iš cheminių pluoštų, vieno drabužio masė ne
didesnė kaip 1 kg (išskyrus megztus arba nertus)

12

0
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6201 13 90

Vyriški arba berniukų paltai, lietpalčiai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be
rankovių ir panašūs dirbiniai iš cheminių pluoštų, vieno drabužio masė di
desnė kaip 1 kg (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6201 19 00

Vyriški arba berniukų paltai, lietpalčiai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be
rankovių ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos arba
iš švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų, megztus
arba nertus)

12

0

6201 91 00

Vyriškos arba berniukų striukės su gobtuvais, įskaitant slidinėjimo striu
kes, neperpučiamos striukės (wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs dirbi
niai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztus arba
nertus, kostiumus, ansamblius, švarkus, sportinius švarkus (bleizerius) ir
kelnes)

12

0

6201 92 00

Vyriškos arba berniukų striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės
(wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs dirbiniai iš medvilnės (nemegzti arba
nenerti ir išskyrus kostiumus, ansamblius, švarkus, sportinius švarkus
(bleizerius), kelnes ir viršutines slidinėjimo kostiumų dalis)

12

0

6201 93 00

Vyriškos arba berniukų striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės
(wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs dirbiniai iš cheminių pluoštų (ne
megzti arba nenerti ir išskyrus kostiumus, ansamblius, švarkus, sportinius
švarkus (bleizerius), kelnes ir viršutines slidinėjimo kostiumų dalis)

12

0

6201 99 00

Vyriškos arba berniukų striukės su gobtuvais, įskaitant slidinėjimo striu
kes, neperpučiamos striukės (wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs dirbi
niai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų,
medvilnės arba cheminių pluoštų, megztus arba nertus, kostiumus, an
samblius, švarkus, sportinius švarkus (bleizerius) ir kelnes)

12

0

6202 11 00

Moteriški arba mergaičių paltai, lietpalčiai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai
be rankovių ir panašūs dirbiniai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6202 12 10

Moteriški arba mergaičių paltai, lietpalčiai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai
be rankovių ir panašūs dirbiniai iš medvilnės, vieno drabužio masė ne di
desnė kaip 1 kg (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6202 12 90

Moteriški arba mergaičių paltai, lietpalčiai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai
be rankovių ir panašūs dirbiniai iš medvilnės, vieno drabužio masė di
desnė kaip 1 kg (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6202 13 10

Moteriški arba mergaičių paltai, lietpalčiai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai
be rankovių ir panašūs dirbiniai iš cheminių pluoštų, vieno drabužio masė
ne didesnė kaip 1 kg (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6202 13 90

Moteriški arba mergaičių paltai, lietpalčiai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai
be rankovių ir panašūs dirbiniai iš cheminių pluoštų, vieno drabužio masė
didesnė kaip 1 kg (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6202 19 00

Moteriški arba mergaičių paltai, lietpalčiai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai
be rankovių ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos
arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų,
megztus arba nertus)

12

0

6202 91 00

Moteriškos arba mergaičių striukės su gobtuvais, įskaitant slidinėjimo
striukes, neperpučiamos striukės (wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs dir
biniai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztus arba
nertus, kostiumus, ansamblius, švarkus, sportinius švarkus (bleizerius) ir
kelnes)

12

0
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6202 92 00

Moteriškos arba mergaičių striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės
(wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs dirbiniai iš medvilnės (nemegzti arba
nenerti ir išskyrus kostiumus, ansamblius, švarkus, sportinius švarkus
(bleizerius), kelnes ir viršutines slidinėjimo kostiumų dalis)

12

0

6202 93 00

Moteriškos arba mergaičių striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės
(wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs dirbiniai iš cheminių pluoštų (ne
megzti arba nenerti ir išskyrus kostiumus, ansamblius, švarkus, sportinius
švarkus (bleizerius), kelnes ir viršutines slidinėjimo kostiumų dalis)

12

0

6202 99 00

Moteriškos arba mergaičių striukės su gobtuvais, įskaitant slidinėjimo
striukes, neperpučiamos striukės (wind-cheaters, wind-jackets) ir panašūs dir
biniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų
plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų, megztus arba nertus, kostiu
mus, ansamblius, švarkus, sportinius švarkus (bleizerius) ir kelnes)

12

0

6203 11 00

Vyriški arba berniukų kostiumai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų (išskyrus megztus arba nertus, sportinius kostiumus, slidinėjimo
kostiumus ir maudymosi kostiumus ar kelnaites)

12

0

6203 12 00

Vyriški arba berniukų kostiumai iš sintetinių pluoštų (išskyrus megztus
arba nertus, sportinius kostiumus, slidinėjimo kostiumus ir maudymosi
kostiumus ar kelnaites)

12

0

6203 19 10

Vyriški arba berniukų kostiumai iš medvilnės (išskyrus megztus arba ne
rtus, sportinius kostiumus, slidinėjimo kostiumus ir maudymosi kostiu
mus ar kelnaites)

12

0

6203 19 30

Vyriški arba berniukų kostiumai iš dirbtinių pluoštų (išskyrus megztus
arba nertus, sportinius kostiumus, slidinėjimo kostiumus ir maudymosi
kostiumus ar kelnaites)

12

0

6203 19 90

Vyriški arba berniukų kostiumai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos,
švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba sintetinių pluoštų, megztus
arba nertus, sportinius kostiumus, slidinėjimo kombinezonus ir maudy
mosi kostiumus ar kelnaites)

12

0

6203 22 10

Vyriški arba berniukų darbo ir specialieji ansambliai iš medvilnės (išskyrus
megztus arba nertus)

12

0

6203 22 80

Vyriški arba berniukų ansambliai iš medvilnės (nemegzti arba nenerti ir iš
skyrus darbo ir specialiuosius drabužius, sportinius kostiumus, slidinėjimo
kombinezonus ir maudymosi kostiumus ar kelnaites)

12

0

6203 23 10

Vyriški arba berniukų darbo ir specialieji ansambliai iš sintetinių pluoštų
(išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6203 23 80

Vyriški arba berniukų ansambliai iš sintetinių pluoštų (nemegzti arba ne
nerti ir išskyrus darbo ir specialiuosius drabužius, sportinius kostiumus,
sportinius kostiumus, slidinėjimo kombinezonus ir maudymosi kostiumus
ar kelnaites)

12

0

6203 29 11

Vyriški arba berniukų darbo ir specialieji ansambliai iš dirbtinių pluoštų
(išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6203 29 18

Vyriški arba berniukų ansambliai iš dirbtinių pluoštų (nemegzti arba ne
nerti ir išskyrus darbo ir specialiuosius drabužius, sportinius kostiumus,
slidinėjimo kombinezonus ir maudymosi kostiumus ar kelnaites)

12

0
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6203 29 30

Vyriški arba berniukų ansambliai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų (išskyrus megztus arba nertus, slidinėjimo ansamblius ir maudy
mosi kostiumus ar kelnaites)

12

0

6203 29 90

Vyriški arba berniukų ansambliai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos,
švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba sintetinių pluoštų, megztus
arba nertus, slidinėjimo ansamblius ir maudymosi kostiumus ar kelnaites)

12

0

6203 31 00

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš vilnos
arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztus arba nertus, neper
pučiamas striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6203 32 10

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš medvilnės,
darbo ir specialieji (išskyrus megztus arba nertus, neperpučiamas striukes
(wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6203 32 90

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš medvilnės
(išskyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius, neperpučiamas
striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6203 33 10

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš sintetinių
pluoštų, darbo ir specialieji (išskyrus megztus arba nertus, neperpučiamas
striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6203 33 90

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš sintetinių
pluoštų (išskyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius, neperpučia
mas striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6203 39 11

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš dirbtinių
pluoštų, darbo ir specialieji (išskyrus megztus arba nertus, neperpučiamas
striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6203 39 19

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš dirbtinių
pluoštų (išskyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius, neperpučia
mas striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6203 39 90

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš tekstilės
medžiagų (išskyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba
cheminių pluoštų, megztus arba nertus, neperpučiamas striukes (wind-jac
kets) ir panašius dirbinius)

12

0

6203 41 10

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžai iš vilnos arba iš švelniavilnių gy
vūnų plaukų (išskyrus megztus arba nertus, kombinezonus su antkrūti
niais ir petnešomis ir apatines kelnes)

12

0

6203 41 30

Vyriški arba berniukų kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš vil
nos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6203 41 90

Vyriški arba berniukų šortai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų
(išskyrus megztus arba nertus, apatines kelnes ir maudymosi kostiumus ar
kelnaites)

12

0

6203 42 11

Vyriškos arba berniukų darbo ir specialiosios kelnės ir bridžai iš medvil
nės (išskyrus megztus arba nertus ir kombinezonus su antkrūtiniais ir pet
nešomis)

12

0

6203 42 31

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžai iš medvilnės džinsinio audinio
(išskyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius, kombinezonus su
antkrūtiniais ir petnešomis ir apatines kelnes)

12

0
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6203 42 33

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžai iš medvilnės pakirpto velveto (iš
skyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius, kombinezonus su ant
krūtiniais ir petnešomis ir apatines kelnes)

12

0

6203 42 35

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžai iš medvilnės (išskyrus iš džinsinio
audinio, pakirpto velveto, megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius,
kombinezonus su antkrūtiniais ir petnešomis ir apatines kelnes)

12

0

6203 42 51

Vyriški arba berniukų kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš
medvilnės, darbo ir specialieji (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6203 42 59

Vyriški arba berniukų kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš
medvilnės (išskyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius)

12

0

6203 42 90

Vyriški arba berniukų šortai iš medvilnės (išskyrus megztus arba nertus,
maudymosi kostiumus ar kelnaites ir apatines kelnes)

12

0

6203 43 11

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžai iš sintetinių pluoštų, darbo ir spe
cialieji (išskyrus megztus arba nertus ir kombinezonus su antkrūtiniais ir
petnešomis)

12

0

6203 43 19

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžai iš sintetinių pluoštų (išskyrus
megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius, kombinezonus su antkrūti
niais ir petnešomis ir apatines kelnes)

12

0

6203 43 31

Vyriški arba berniukų kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš sin
tetinių pluoštų, darbo ir specialieji (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6203 43 39

Vyriški arba berniukų kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš sin
tetinių pluoštų (išskyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius)

12

0

6203 43 90

Vyriški arba berniukų šortai iš sintetinių pluoštų (išskyrus megztus arba
nertus, apatines kelnes ir maudymosi kostiumus ar kelnaites)

12

0

6203 49 11

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžai iš dirbtinių pluoštų, darbo ir spe
cialieji (išskyrus megztus arba nertus ir kombinezonus su antkrūtiniais ir
petnešomis)

12

0

6203 49 19

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžai iš dirbtinių pluoštų (išskyrus
megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius, kombinezonus su antkrūti
niais ir petnešomis ir apatines kelnes)

12

0

6203 49 31

Vyriški arba berniukų kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš
dirbtinių pluoštų, darbo ir specialieji (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6203 49 39

Vyriški arba berniukų kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš
dirbtinių pluoštų (išskyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius)

12

0

6203 49 50

Vyriški arba berniukų šortai iš dirbtinių pluoštų (išskyrus megztus arba
nertus, apatines kelnes ir maudymosi kostiumus ar kelnaites)

12

0
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6203 49 90

Vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešo
mis, bridžai ir šortai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos, švelniavil
nių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų, megztus arba ne
rtus, apatines kelnes ir maudymosi kostiumus ar kelnaites)

12

0

6204 11 00

Moteriški arba mergaičių kostiumai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų (išskyrus megztus arba nertus, slidinėjimo kombinezonus ir mau
dymosi kostiumus)

12

0

6204 12 00

Moteriški arba mergaičių kostiumai iš medvilnės (išskyrus megztus arba
nertus, slidinėjimo kombinezonus ir maudymosi kostiumus)

12

0

6204 13 00

Moteriški arba mergaičių kostiumai iš sintetinių pluoštų (išskyrus megztus
arba nertus, slidinėjimo kombinezonus ir maudymosi kostiumus)

12

0

6204 19 10

Moteriški arba mergaičių kostiumai iš dirbtinių pluoštų (išskyrus megztus
arba nertus, slidinėjimo kombinezonus ir maudymosi kostiumus)

12

0

6204 19 90

Moteriški arba mergaičių kostiumai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vil
nos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų,
megztus arba nertus, slidinėjimo kombinezonus ir maudymosi kostiumus)

12

0

6204 21 00

Moteriški arba mergaičių ansambliai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų (išskyrus megztus arba nertus, slidinėjimo kombinezonus ir mau
dymosi kostiumus)

12

0

6204 22 10

Moteriški arba mergaičių ansambliai iš medvilnės, darbo ir specialieji (iš
skyrus megztus arba nertus)

12

0

6204 22 80

Moteriški arba mergaičių ansambliai iš medvilnės (nemegzti arba nenerti
ir išskyrus darbo ir specialiuosius drabužius, sportinius kostiumus, slidinė
jimo kombinezonus ir maudymosi kostiumus)

12

0

6204 23 10

Moteriški arba mergaičių ansambliai iš sintetinių pluoštų, darbo ir specia
lieji (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6204 23 80

Moteriški arba mergaičių ansambliai iš sintetinių pluoštų (nemegzti arba
nenerti ir išskyrus darbo ir specialiuosius drabužius, sportinius kostiumus,
slidinėjimo kombinezonus ir maudymosi kostiumus)

12

0

6204 29 11

Moteriški arba mergaičių ansambliai iš dirbtinių pluoštų, darbo ir specia
lieji (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6204 29 18

Moteriški arba mergaičių ansambliai iš dirbtinių pluoštų (nemegzti arba
nenerti ir išskyrus darbo ir specialiuosius drabužius, sportinius kostiumus,
slidinėjimo kombinezonus ir maudymosi kostiumus)

12

0

6204 29 90

Moteriški arba mergaičių ansambliai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vil
nos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų,
megztus arba nertus, slidinėjimo kombinezonus ir maudymosi kostiumus)

12

0

6204 31 00

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš vilnos
arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztus arba nertus, neper
pučiamas striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0
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6204 32 10

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš medvil
nės, darbo ir specialieji (išskyrus megztus arba nertus, neperpučiamas
striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6204 32 90

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš medvil
nės (išskyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius, neperpučiamas
striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6204 33 10

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš sinteti
nių pluoštų, darbo ir specialieji (išskyrus megztus arba nertus, neperpučia
mas striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6204 33 90

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš sinteti
nių pluoštų (išskyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius, neper
pučiamas striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6204 39 11

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš dirbti
nių pluoštų, darbo ir specialieji (išskyrus megztus arba nertus, neperpučia
mas striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6204 39 19

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš dirbti
nių pluoštų (išskyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius, neper
pučiamas striukes (wind-jackets) ir panašius dirbinius)

12

0

6204 39 90

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš tekstilės
medžiagų (išskyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba
cheminių pluoštų, megztus arba nertus, neperpučiamas striukes (wind-jac
kets) ir panašius dirbinius)

12

0

6204 41 00

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų (išskyrus megztas arba nertas ir apatinius sijonus)

12

0

6204 42 00

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš medvilnės (išskyrus megztas arba
nertas ir apatinius sijonus)

12

0

6204 43 00

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš sintetinių pluoštų (išskyrus megztas
arba nertas ir apatinius sijonus)

12

0

6204 44 00

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš dirbtinių pluoštų (išskyrus megztas
arba nertas ir apatinius sijonus)

12

0

6204 49 00

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vil
nos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų,
megztas arba nertas ir apatinius sijonus)

12

0

6204 51 00

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonai-kelnės iš vilnos arba iš švelnia
vilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztus arba nertus ir apatinius sijonus)

12

0

6204 52 00

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonai-kelnės iš medvilnės (išskyrus
megztus arba nertus ir apatinius sijonus)

12

0

6204 53 00

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonai-kelnės iš sintetinių pluoštų (iš
skyrus megztus arba nertus ir apatinius sijonus)

12

0

6204 59 10

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonai-kelnės iš dirbtinių pluoštų (iš
skyrus megztus arba nertus ir apatinius sijonus)

12

0
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6204 59 90

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonai-kelnės iš tekstilės medžiagų (iš
skyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminių
pluoštų, megztus arba nertus ir išskyrus apatinius sijonus)

12

0

6204 61 10

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžai iš vilnos arba iš švelniavil
nių gyvūnų plaukų (išskyrus megztus arba nertus, kelnaites ir maudymosi
kostiumus)

12

0

6204 61 85

Moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis ir
šortai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztus arba
nertus, kelnaites ir maudymosi kostiumus)

12

0

6204 62 11

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžai iš medvilnės, darbo ir specia
lieji (išskyrus megztus arba nertus ir kombinezonus su antkrūtiniais ir pet
nešomis)

12

0

6204 62 31

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžai iš medvilnės džinsinio audinio
(išskyrus darbo ir specialiuosius, kombinezonus su antkrūtiniais ir petne
šomis)

12

0

6204 62 33

Moteriškos ir mergaičių kelnės ir bridžai iš medvilnės pakirpto velveto (iš
skyrus darbo ir specialiuosius, kombinezonus su antkrūtiniais ir petnešo
mis ir apatines kelnes)

12

0

6204 62 39

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžai iš medvilnės (išskyrus iš pa
kirpto velveto, džinsinio audinio, megztus arba nertus, darbo ir specia
liuosius, kombinezonus su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžus ir sportinių
kostiumų apatines dalis)

12

0

6204 62 51

Moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš
medvilnės, darbo ir specialieji (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6204 62 59

Moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis (iš
skyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius)

12

0

6204 62 90

Moteriški arba mergaičių šortai iš medvilnės (išskyrus megztus arba ne
rtus, kelnaites ir maudymosi kostiumus)

12

0

6204 63 11

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžai iš sintetinių pluoštų, darbo ir
specialieji (išskyrus megztus arba nertus ir kombinezonus su antkrūtiniais
ir petnešomis)

12

0

6204 63 18

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžai iš sintetinių pluoštų (išskyrus
iš pakirpto velveto, džinsinio audinio, megztus arba nertus, darbo ir spe
cialiuosius, kombinezonus su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžus ir spor
tinių kostiumų apatines dalis)

12

0

6204 63 31

Moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš
sintetinių pluoštų, darbo ir specialieji (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6204 63 39

Moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš
sintetinių pluoštų (išskyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius)

12

0

6204 63 90

Moteriški arba mergaičių šortai iš sintetinių pluoštų (išskyrus megztus
arba nertus, kelnaites ir maudymosi kostiumus)

12

0
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6204 69 11

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžai iš dirbtinių pluoštų, darbo ir
specialieji (išskyrus megztus arba nertus ir kombinezonus su antkrūtiniais
ir petnešomis)

12

0

6204 69 18

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžai iš dirbtinių pluoštų (išskyrus
iš pakirpto velveto, džinsinio audinio, megztus arba nertus, darbo ir spe
cialiuosius, kombinezonus su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžus ir spor
tinių kostiumų apatines dalis)

12

0

6204 69 31

Moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš
dirbtinių pluoštų, darbo ir specialieji (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6204 69 39

Moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš
dirbtinių pluoštų (išskyrus megztus arba nertus, darbo ir specialiuosius)

12

0

6204 69 50

Moteriški arba mergaičių šortai iš dirbtinių pluoštų (išskyrus megztus arba
nertus, kelnaites ir maudymosi kostiumus)

12

0

6204 69 90

Moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petne
šomis, bridžai ir šortai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos, švelniavil
nių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų, megztus arba ne
rtus, apatines kelnes ir maudymosi kostiumus)

12

0

6205 20 00

Vyriški arba berniukų marškiniai iš medvilnės (išskyrus megztus arba ne
rtus, naktinius marškinius, marškinaičius ir kitus marškinėlius)

12

0

6205 30 00

Vyriški arba berniukų marškiniai iš cheminių pluoštų (išskyrus megztus
arba nertus, naktinius marškinius, marškinaičius ir kitus marškinėlius)

12

0

6205 90 10

Vyriški arba berniukų marškiniai iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės)
(išskyrus megztus arba nertus, naktinius marškinius, marškinaičius ir kitus
marškinėlius)

12

0

6205 90 80

Vyriški arba berniukų marškiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvil
nės, cheminių pluoštų, lino arba ramės (kiniškosios dilgėlės), megztus
arba nertus, naktinius marškinius, marškinaičius ir kitus marškinėlius)

12

0

6206 10 00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidi
nukės iš šilko arba iš šilko atliekų (išskyrus megztus arba nertus ir marški
nėlius)

12

0

6206 20 00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidi
nukės iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztus arba
nertus ir marškinėlius)

12

0

6206 30 00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidi
nukės iš medvilnės (išskyrus megztus arba nertus ir marškinėlius)

12

0

6206 40 00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidi
nukės iš cheminių pluoštų (išskyrus megztus arba nertus ir marškinėlius)

12

0

6206 90 10

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidi
nukės iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės) (išskyrus megztus arba
nertus ir marškinėlius)

12

0
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6206 90 90

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidi
nukės iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš šilko, šilko atliekų, vilnos, švelnia
vilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų, lino arba ramės
(kiniškosios dilgėlės), megztus arba nertus ir marškinėlius)

12

0

6207 11 00

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės iš medvilnės (išskyrus
megztas arba nertas)

12

0

6207 19 00

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės iš tekstilės medžiagų
(išskyrus iš medvilnės, taip pat megztas arba nertas)

12

0

6207 21 00

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos iš medvilnės (išsky
rus megztus arba nertus, apatinius marškinius, apatinius marškinius (be
rankovių) ir apatines kelnes)

12

0

6207 22 00

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos iš cheminių pluoštų
(išskyrus megztus arba nertus, apatinius marškinius, apatinius marškinius
(be rankovių) ir apatines kelnes)

12

0

6207 29 00

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos iš tekstilės me
džiagų (išskyrus iš medvilnės arba cheminių pluoštų, megztus arba nertus,
apatinius marškinius, apatinius marškinius (be rankovių) ir apatines kel
nes)

12

0

6207 91 00

Vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai
marškiniai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai
iš medvilnės (išskyrus megztus arba nertus, apatines kelnes, naktinius
marškinius ir pižamas)

12

0

6207 99 10

Vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai
marškiniai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai
cheminių pluoštų (išskyrus megztus arba nertus, apatines kelnes, naktinius
marškinius ir pižamas)

12

0

6207 99 90

Vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai
marškiniai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai
iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės arba cheminių pluoštų, megz
tus arba nertus, apatines kelnes, naktinius marškinius ir pižamas)

12

0

6208 11 00

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai iš cheminių
pluoštų, (išskyrus megztus arba nertus ir apatinius marškinius)

12

0

6208 19 00

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai iš tekstilės me
džiagų (išskyrus iš cheminių pluoštų, megztus arba nertus ir apatinius
marškinius)

12

0

6208 21 00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir pižamos iš medvilnės (iš
skyrus megztus arba nertus, apatinius marškinius ir peniuarus)

12

0

6208 22 00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir pižamos iš cheminių
pluoštų (išskyrus megztus arba nertus, apatinius marškinius ir peniuarus)

12

0

6208 29 00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir pižamos iš tekstilės me
džiagų (išskyrus iš medvilnės arba cheminių pluoštų, megztus arba nertus,
apatinius marškinius ir peniuarus)

12

0
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6208 91 00

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai
marškiniai, apatinės kelnės, kelnaitės, peniuarai, maudymosi chalatai, kam
bariniai chalatai, ilgi kambariniai drabužiai ir panašūs dirbiniai iš medvil
nės (išskyrus megztus arba nertus, apatinukus, apatinius sijonus, naktinius
marškinius ir pižamas, liemenėles, juosmenėles, korsetus ir panašius dirbi
nius)

12

0

6208 92 00

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai
marškiniai, apatinės kelnės, kelnaitės, peniuarai, maudymosi chalatai, kam
bariniai chalatai, ilgi kambariniai drabužiai ir panašūs dirbiniai iš chemi
nių pluoštų (išskyrus megztus arba nertus, apatinukus, apatinius sijonus,
naktinius marškinius ir pižamas, liemenėles, juosmenėles, korsetus ir pa
našius dirbinius)

12

0

6208 99 00

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai
marškiniai, apatinės kelnės, kelnaitės, peniuarai, maudymosi chalatai, kam
bariniai chalatai, ilgi kambariniai drabužiai ir panašūs dirbiniai iš tekstilės
medžiagų (išskyrus iš medvilnės arba cheminių pluoštų, megztus arba ne
rtus, apatinukus, apatinius sijonus, naktinius marškinius ir pižamas, lieme
nėles, juosmenėles, korsetus ir panašius dirbinius)

12

0

6209 20 00

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai iš medvilnės (išskyrus megztus
arba nertus ir kepuraites)

10,5

0

6209 30 00

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai iš sintetinių pluoštų (išskyrus
megztus arba nertus ir kepuraites)

10,5

0

6209 90 10

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai iš vilnos arba iš švelniavilnių gy
vūnų plaukų (išskyrus megztus arba nertus ir kepuraites)

10,5

0

6209 90 90

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš
vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba sintetinių
pluoštų, megztus arba nertus ir kepuraites)

10,5

0

6210 10 10

Drabužiai, pasiūti iš veltinio, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukto arba ne
aptraukto, padengto arba nepadengto, laminuotojo arba nelaminuotojo
(išskyrus kūdikių drabužėlius ir drabužėlių priedus)

12

0

6210 10 90

Drabužiai, pasiūti iš neaustinių medžiagų, įmirkytų arba neįmirkytų, ap
trauktų arba neaptrauktų, padengtų arba nepadengtų, laminuotųjų arba
nelaminuotųjų (išskyrus kūdikių drabužėlius ir drabužėlių priedus)

12

0

6210 20 00

Drabužiai, tos pačios rūšies kaip aprašytieji 6201 11–6201 19 subpozici
jose, gumuoti arba įmirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti plastikais
arba kitomis medžiagomis

12

0

6210 30 00

Drabužiai, tos pačios rūšies kaip aprašytieji 6202 11–6202 19 subpozici
jose, gumuoti arba įmirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti plastikais
arba kitomis medžiagomis

12

0

6210 40 00

Vyriški arba berniukų drabužiai iš tekstilės audinių, gumuotų arba įmir
kytų, aptrauktų, padengtų arba laminuotų plastikais arba kitomis medžia
gomis (išskyrus 6201 11–6201 19 subpozicijose aprašytos rūšies drabu
žius, taip pat kūdikių drabužėlius ir drabužėlių priedus)

12

0
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6210 50 00

Moteriški arba mergaičių drabužiai iš tekstilės audinių, gumuotų arba
įmirkytų, aptrauktų, padengtų arba laminuotų plastikais arba kitomis me
džiagomis (išskyrus 6202 11–6202 19 subpozicijose aprašytos rūšies dra
bužius, taip pat kūdikių drabužėlius ir drabužėlių priedus)

12

0

6211 11 00

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumai bei kelnaitės (išskyrus megz
tus arba nertus)

12

0

6211 12 00

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumai (išskyrus megztus arba
nertus)

12

0

6211 20 00

Slidinėjimo kostiumai (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6211 32 10

Vyriški arba berniukų darbo ir specialieji drabužiai iš medvilnės (išskyrus
megztus arba nertus)

12

0

6211 32 31

Vyriški arba berniukų sportiniai kostiumai su pamušalu iš medvilnės, ku
rių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio (nemegzti
arba nenerti)

12

0

6211 32 41

Vyriškų arba berniukų sportinių kostiumų su pamušalu viršutiniosios da
lys iš medvilnės (nemegztos arba nenertos ir išskyrus sportinių kostiumų
viršutiniąsias dalis, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties
audinio)

12

0

6211 32 42

Vyriškų arba berniukų sportinių kostiumų su pamušalu apatiniosios dalys
iš medvilnės (nemegztos arba nenertos ir išskyrus sportinių kostiumų apa
tiniąsias dalis, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties au
dinio)

12

0

6211 32 90

Vyriški arba berniukų drabužiai iš medvilnės, nenurodyti kitoje vietoje
(nemegzti arba nenerti)

12

0

6211 33 10

Vyriški arba berniukų darbo ir specialieji drabužiai iš dirbtinių pluoštų (iš
skyrus megztus arba nertus)

12

0

6211 33 31

Vyriški arba berniukų sportiniai kostiumai su pamušalu iš cheminių
pluoštų, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio
(nemegzti arba nenerti)

12

0

6211 33 41

Vyriškų arba berniukų sportinių kostiumų su pamušalu viršutiniosios da
lys iš cheminių pluoštų (nemegztos arba nenertos ir išskyrus sportinių
kostiumų viršutiniąsias dalis, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir
tokio paties audinio)

12

0

6211 33 42

Vyriškų arba berniukų sportinių kostiumų su pamušalu apatiniosios dalys
iš cheminių pluoštų (nemegztos arba nenertos ir išskyrus sportinių kos
tiumų apatiniąsias dalis, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio
paties audinio)

12

0

6211 33 90

Vyriški arba berniukų drabužiai iš cheminių pluoštų, nenurodyti kitoje
vietoje (nemegzti arba nenerti)

12

0

6211 39 00

Vyriški arba berniukų sportiniai kostiumai ir kiti drabužiai, nenurodyti ki
toje vietoje, iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės arba cheminių
pluoštų, megztus arba nertus)

12

0

6211 41 00

Moteriški arba mergaičių sportiniai kostiumai ir kiti drabužiai, nenurodyti
kitoje vietoje, iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megz
tus arba nertus)

12

0

L 356/468

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

6211 42 10

Moteriškos arba mergaičių prijuostės, darbinės palaidinės, darbiniai chala
tai bei kiti drabužiai, darbo ir specialieji iš medvilnės (išskyrus megztus
arba nertus)

12

0

6211 42 31

Moteriški arba mergaičių sportiniai kostiumai su pamušalu iš medvilnės,
kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio (nemegzti
arba nenerti)

12

0

6211 42 41

Moteriškų arba mergaičių sportinių kostiumų su pamušalu viršutiniosios
dalys iš medvilnės (nemegztos arba nenertos ir išskyrus sportinių kos
tiumų viršutiniąsias dalis, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio
paties audinio)

12

0

6211 42 42

Moteriškų arba mergaičių sportinių kostiumų su pamušalu apatiniosios
dalys iš medvilnės (nemegztos arba nenertos ir išskyrus sportinių kos
tiumų apatiniąsias dalis, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio
paties audinio)

12

0

6211 42 90

Moteriški arba mergaičių drabužiai iš medvilnės, nenurodyti kitoje vietoje
(nemegzti arba nenerti)

12

0

6211 43 10

Moteriškos arba mergaičių prijuostės, darbinės palaidinės, darbiniai chala
tai bei kiti drabužiai, darbo ir specialieji iš cheminių pluoštų (išskyrus
megztus arba nertus)

12

0

6211 43 31

Moteriški arba mergaičių sportiniai kostiumai su pamušalu iš cheminių
pluoštų, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio
(išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6211 43 41

Moteriškų arba mergaičių sportinių kostiumų su pamušalu viršutiniosios
dalys iš cheminių pluoštų (nemegztos arba nenertos ir išskyrus sportinių
kostiumų viršutiniąsias dalis, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir
tokio paties audinio)

12

0

6211 43 42

Moteriškų arba mergaičių sportinių kostiumų su pamušalu apatiniosios
dalys iš cheminių pluoštų (nemegztos arba nenertos ir išskyrus sportinių
kostiumų apatiniąsias dalis, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir to
kio paties audinio)

12

0

6211 43 90

Moteriški arba mergaičių drabužiai iš cheminių pluoštų, nenurodyti kitoje
vietoje (nemegzti arba nenerti)

12

0

6211 49 00

Moteriški arba mergaičių sportiniai kostiumai ir kiti drabužiai, nenurodyti
kitoje vietoje, iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos, švelniavilnių gyvūnų
plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų, megztus arba nertus)

12

0

6212 10 10

Liemenėlės iš visų rūšių tekstilės medžiagų, elastinės arba neelastinės, įs
kaitant megztas arba nertas, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtus
rinkinius

6,5

0

6212 10 90

Liemenėlės iš visų rūšių tekstilės medžiagų, elastinės arba neelastinės, įs
kaitant megztas arba nertas (išskyrus supakuotas į mažmeninei prekybai
skirtus rinkinius)

6,5

0

6212 20 00

Juosmenėlės ir juosmenėlės-kelnaitės iš visų rūšių tekstilės medžiagų, elas
tinės arba neelastinės, įskaitant megztas arba nertas (išskyrus diržus ir kor
setus, pagamintus vien tik iš gumos)

6,5

0
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6212 30 00

Korsetai iš visų rūšių tekstilės medžiagų, elastiniai arba neelastiniai, įskai
tant megztus arba nertus

6,5

0

6212 90 00

Korsetai, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys, įskaitant
liemenėlių, juosmenėlių, juosmenėlių-kelnaičių ir korsetų dalis, iš visų rū
šių tekstilės medžiagų, elastiniai arba neelastiniai, įskaitant megztus arba
nertus (išskyrus visas liemenėles, juosmenėles, juosmenėles-kelnaites ir
korsetus)

6,5

0

6213 20 00

Nosinės iš medvilnės, kurių nė viena kraštinė nėra ilgesnė kaip 60 cm (iš
skyrus megztas arba nertas)

10

0

6213 90 00

Nosinės iš tekstilės medžiagų, kurių nė viena kraštinė nėra ilgesnė kaip
60 cm (išskyrus iš šilko, šilko atliekų arba medvilnės, megztas arba nertas)

10

0

6214 10 00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš šilko
arba iš šilko atliekų (išskyrus megztus arba nertus)

8

0

6214 20 00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš vilnos
arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztus arba nertus)

8

0

6214 30 00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš sintetinių
pluoštų (išskyrus megztus arba nertus)

8

0

6214 40 00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš dirbtinių
pluoštų (išskyrus megztus arba nertus)

8

0

6214 90 00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš tekstilės
medžiagų (išskyrus iš šilko, šilko atliekų, vilnos, švelniavilnių gyvūnų
plaukų ar cheminių pluoštų, megztus arba nertus)

8

0

6215 10 00

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš šilko arba iš šilko atliekų (išsky
rus megztus arba nertus)

6,3

0

6215 20 00

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš cheminių pluoštų (išskyrus
megztus arba nertus)

6,3

0

6215 90 00

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš
šilko, šilko atliekų arba cheminių pluoštų, megztus arba nertus)

6,3

0

6216 00 00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš visų rūšių teksti
lės medžiagų (išskyrus megztas arba nertas ir skirtas kūdikiams)

7,6

0

6217 10 00

Gatavi drabužių priedai iš visų rūšių tekstilės medžiagų, nenurodyti kitoje
vietoje (išskyrus megztus arba nertus)

6,3

0

6217 90 00

Drabužių arba drabužių priedų dalys iš visų rūšių tekstilės medžiagų, ne
nurodytos kitoje vietoje (išskyrus megztas arba nertas)

12

0
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6301 10 00

Elektrinės antklodės iš visų rūšių tekstilės medžiagų

6,9

0

6301 20 10

Antklodės ir kelioniniai pledai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų, megzti arba nerti (išskyrus elektrines antklodes, stalo uždangalus,
lovatieses ir patalynės reikmenis bei panašius baldų reikmenis, klasifikuo
jamus 9404 pozicijoje)

12

0

6301 20 90

Antklodės ir kelioniniai pledai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų (išskyrus megztus arba nertus, elektrines antklodes, stalo uždanga
lus, lovatieses ir patalynės reikmenis bei panašius baldų reikmenis, klasifi
kuojamus 9404 pozicijoje)

12

0

6301 30 10

Antklodės ir kelioniniai pledai iš medvilnės, megzti arba nerti (išskyrus
elektrines antklodes, stalo uždangalus, lovatieses ir patalynės reikmenis
bei panašius baldų reikmenis, klasifikuojamus 9404 pozicijoje)

12

0

6301 30 90

Antklodės ir kelioniniai pledai iš medvilnės (išskyrus megztus arba nertus,
elektrines antklodes, stalo uždangalus, lovatieses ir patalynės reikmenis
bei panašius baldų reikmenis, klasifikuojamus 9404 pozicijoje)

7,5

0

6301 40 10

Antklodės ir kelioniniai pledai iš sintetinių pluoštų, megzti arba nerti (iš
skyrus elektrines antklodes, stalo uždangalus, lovatieses ir patalynės reik
menis bei panašius baldų reikmenis, klasifikuojamus 9404 pozicijoje)

12

0

6301 40 90

Antklodės ir kelioniniai pledai iš sintetinių pluoštų (išskyrus megztus arba
nertus, elektrines antklodes, stalo uždangalus, lovatieses ir patalynės reik
menis bei panašius baldų reikmenis, klasifikuojamus 9404 pozicijoje)

12

0

6301 90 10

Antklodės ir kelioniniai pledai, megzti arba nerti (išskyrus iš vilnos arba iš
švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba sintetinių pluoštų, elektrines
antklodes, stalo uždangalus, lovatieses ir patalynės reikmenis bei panašius
baldų reikmenis, klasifikuojamus 9404 pozicijoje)

12

0

6301 90 90

Antklodės ir kelioniniai pledai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos
arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba sintetinių pluoštų,
megztus arba nertus, elektrines antklodes, stalo uždangalus, lovatieses ir
patalynės reikmenis bei panašius baldų reikmenis, klasifikuojamus
9404 pozicijoje)

12

0

6302 10 00

Lovos skalbiniai, megzti arba nerti

12

0

6302 21 00

Marginti lovos skalbiniai iš medvilnės (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6302 22 10

Marginti lovos skalbiniai iš neaustinių medžiagų iš cheminių pluoštų

6,9

0

6302 22 90

Marginti lovos skalbiniai iš cheminių pluoštų (išskyrus iš neaustinių me
džiagų, megztus arba nertus)

12

0

6302 29 10

Marginti lovos skalbiniai iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės)(išsky
rus megztus arba nertus)

12

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/471

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

6302 29 90

Marginti lovos skalbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės ir
cheminių pluoštų, lino arba ramės (kiniškosios dilgėlės), megztus arba ne
rtus)

12

0

6302 31 00

Lovos skalbiniai iš medvilnės (išskyrus margintus, megztus arba nertus)

12

0

6302 32 10

Lovos skalbiniai iš neaustinių medžiagų iš cheminių pluoštų (išskyrus
margintus)

6,9

0

6302 32 90

Lovos skalbiniai iš cheminių pluoštų (išskyrus iš neaustinių medžiagų,
margintus, megztus arba nertus)

12

0

6302 39 20

Lovos skalbiniai iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės) (išskyrus mar
gintus, megztus arba nertus)

12

0

6302 39 90

Lovos skalbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės, cheminių
pluoštų, lino arba ramės (kiniškosios dilgėlės), megztus arba nertus)

12

0

6302 40 00

Stalo skalbiniai, megzti arba nerti

12

0

6302 51 00

Stalo skalbiniai iš medvilnės (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6302 53 10

Stalo skalbiniai iš neaustinių medžiagų iš cheminių pluoštų

6,9

0

6302 53 90

Stalo skalbiniai iš cheminių pluoštų (išskyrus iš neaustinių medžiagų,
megztus arba nertus)

12

0

6302 59 10

Stalo skalbiniai iš lino (išskyrus megztus arba nertus)

12

0

6302 59 90

Stalo skalbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės, lino arba che
minių pluoštų, megztus arba nertus)

12

0

6302 60 00

Medvilniniai skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš kilpinių
rankšluostinių arba iš panašių kilpinių medžiagų (išskyrus grindų šluostes,
poliravimo šluostes, indų pašluostes ir dulkių šluostes)

12

0

6302 91 00

Medvilniniai skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai (išskyrus iš
kilpinių medžiagų, grindų šluostes, poliravimo šluostes, indų pašluostes ir
dulkių šluostes)

12

0

6302 93 10

Skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš neaustinių medžiagų iš
cheminių pluoštų (išskyrus grindų šluostes, poliravimo šluostes, indų pa
šluostes ir dulkių šluostes)

6,9

0

6302 93 90

Skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš cheminių pluoštų (išsky
rus grindų šluostes, poliravimo šluostes, indų pašluostes ir dulkių šluostes)

12

0

6302 99 10

Skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš lino (išskyrus grindų
šluostes, poliravimo šluostes, indų pašluostes ir dulkių šluostes)

12

0
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6302 99 90

Skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš tekstilės medžiagų (iš
skyrus iš medvilnės, lino arba cheminių pluoštų, grindų šluostes, polira
vimo šluostes, indų pašluostes ir dulkių šluostes)

12

0

6303 12 00

Užuolaidos, įskaitant portjeras, ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų
lambrekenai iš sintetinių pluoštų, megzti arba nerti (išskyrus tentus ir
markizes)

12

0

6303 19 00

Užuolaidos, įskaitant portjeras, ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų
lambrekenai, megzti arba nerti (išskyrus iš sintetinių pluoštų, tentus ir
markizes)

12

0

6303 91 00

Užuolaidos, įskaitant portjeras, ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų
lambrekenai iš medvilnės (išskyrus megztus arba nertus, tentus ir marki
zes)

12

0

6303 92 10

Užuolaidos, įskaitant portjeras, ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų
lambrekenai iš neaustinių medžiagų iš sintetinių pluoštų (išskyrus tentus
ir markizes)

6,9

0

6303 92 90

Užuolaidos, įskaitant portjeras, ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų
lambrekenai iš sintetinių pluoštų (išskyrus iš neaustinių medžiagų, megz
tus arba nertus, tentus ir markizes)

12

0

6303 99 10

Užuolaidos, įskaitant portjeras, ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų
lambrekenai iš neaustinių medžiagų (išskyrus iš medvilnės ir sintetinių
pluoštų, tentus ir markizes)

6,9

0

6303 99 90

Užuolaidos, įskaitant portjeras, ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų
lambrekenai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės ir sintetinių
pluoštų arba iš neaustinių medžiagų, megztus arba nertus, tentus ir marki
zes)

12

0

6304 11 00

Megztos arba nertos lovatiesės (išskyrus lovos skalbinius, dygsniuotas ant
klodes ir dygsniuotas pūkines antklodes)

12

0

6304 19 10

Lovatiesės iš medvilnės (išskyrus megztas arba nertas, lovos skalbinius,
dygsniuotas antklodes ir dygsniuotas pūkines antklodes)

12

0

6304 19 30

Lovatiesės iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės) (išskyrus megztas
arba nertas, lovos skalbinius, dygsniuotas antklodes ir dygsniuotas pūkines
antklodes)

12

0

6304 19 90

Lovatiesės iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės, lino arba ramės (ki
niškosios dilgėlės), megztas arba nertas, lovos skalbinius, dygsniuotas ant
klodes ir dygsniuotas pūkines antklodes)

12

0

6304 91 00

Patalpų įrengimui skirti dirbiniai, megzti arba nerti (išskyrus antklodes ir
kelioninius pledus, lovos skalbinius, stalo skalbinius, skalbinius kūno prie
žiūrai, virtuvės skalbinius, užuolaidas, įskaitant portjeras, vidines uždan
gas, užuolaidų arba lovų lambrekenus, lovatieses, lempų gaubtus ir dirbi
nius, klasifikuojamus 9404 pozicijoje)

12

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/473

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

6304 92 00

Patalpų įrengimui skirti dirbiniai iš medvilnės (išskyrus megztus arba ne
rtus, antklodes ir kelioninius pledus, lovos skalbinius, stalo skalbinius,
skalbinius kūno priežiūrai, virtuvės skalbinius, užuolaidas, įskaitant port
jeras, vidines uždangas, užuolaidų arba lovų lambrekenus, lovatieses,
lempų gaubtus ir dirbinius, klasifikuojamus 9404 pozicijoje)

12

0

6304 93 00

Patalpų įrengimui skirti dirbiniai iš sintetinių pluoštų (išskyrus megztus
arba nertus, antklodes ir kelioninius pledus, lovos skalbinius, stalo skalbi
nius, skalbinius kūno priežiūrai, virtuvės skalbinius, užuolaidas, įskaitant
portjeras, vidines uždangas, užuolaidų arba lovų lambrekenus, lovatieses,
lempų gaubtus ir dirbinius, klasifikuojamus 9404 pozicijoje)

12

0

6304 99 00

Patalpų įrengimui skirti dirbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus dirbinius
iš medvilnės arba sintetinių pluoštų, megztus arba nertus, antklodes ir ke
lioninius pledus, lovos skalbinius, stalo skalbinius, skalbinius kūno prie
žiūrai, virtuvės skalbinius, užuolaidas, įskaitant portjeras, vidines uždan
gas, užuolaidų arba lovų lambrekenus, lovatieses, lempų gaubtus ir dirbi
nius, klasifikuojamus 9404 pozicijoje)

12

0

6305 10 10

Naudoti maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš
kitų karnienos tekstilės pluoštų, klasifikuojamų 5303 pozicijoje

2

0

6305 10 90

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų kar
nienos tekstilės pluoštų, klasifikuojamų 5303 pozicijoje (išskyrus naudo
tus)

4

0

6305 20 00

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš medvilnės

7,2

0

6305 32 11

Lanksčios vidutinio dydžio biralų talpyklos, naudojamos prekėms pakuoti,
iš polietileno arba polipropileno juostelių arba panašių dirbinių, megztos
arba nertos

12

0

6305 32 81

Lanksčios vidutinio dydžio biralų talpyklos, naudojamos prekėms pakuoti,
iš polietileno arba polipropileno juostelių arba panašių dirbinių, iš me
džiagos, kurios m2 masė ne didesnė kaip 120 g (išskyrus megztas arba ne
rtas)

7,2

0

6305 32 89

Lanksčios vidutinio dydžio biralų talpyklos, naudojamos prekėms pakuoti,
iš polietileno arba polipropileno juostelių arba panašių dirbinių, iš me
džiagos, kurios m2 masė didesnė kaip 120 g (išskyrus megztas arba ne
rtas)

7,2

0

6305 32 90

Lanksčios vidutinio dydžio biralų talpyklos, naudojamos prekėms pakuoti,
iš cheminių tekstilės medžiagų (išskyrus iš polietileno arba polipropileno
juostelių arba panašių dirbinių)

7,2

0

6305 33 10

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš polietileno arba polipro
pileno juostelių arba panašių dirbinių, megzti arba nerti (išskyrus lanks
čias vidutinio dydžio biralų talpyklas)

12

0

6305 33 91

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš polietileno arba polipro
pileno juostelių arba panašių dirbinių, iš medžiagos, kurios m2 masė ne
didesnė kaip 120 g (išskyrus megztus arba nertus ir lanksčias vidutinio
dydžio biralų talpyklas)

7,2

0

6305 33 99

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš polietileno arba polipro
pileno juostelių arba panašių dirbinių, iš medžiagos, kurios m2 masė di
desnė kaip 120 g (išskyrus megztus arba nertus ir lanksčias vidutinio dy
džio biralų talpyklas)

7,2

0
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6305 39 00

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš cheminių tekstilės me
džiagų (išskyrus iš polietileno arba polipropileno juostelių arba panašių
dirbinių, ir lanksčias vidutinio dydžio biralų talpyklas)

7,2

0

6305 90 00

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš tekstilės medžiagų (iš
skyrus iš cheminių pluoštų, medvilnės, džiuto arba kitų karnienos tekstilės
pluoštų, klasifikuojamų 5303 pozicijoje)

6,2

0

6306 12 00

Dirbiniai iš brezento, tentai ir markizės iš sintetinių pluoštų (išskyrus
plokščias dangas iš lengvų audinių, pagamintas kaip dirbiniai iš brezento)

12

0

6306 19 00

Dirbiniai iš brezento, tentai ir markizės iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš
sintetinių pluoštų ir plokščias dangas iš lengvų audinių, pagamintas kaip
dirbiniai iš brezento)

12

0

6306 22 00

Palapinės iš sintetinių pluoštų (išskyrus papildomus apdangalus nuo lie
taus)

12

0

6306 29 00

Palapinės iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš sintetinių pluoštų ir papildo
mus apdangalus nuo lietaus)

12

0

6306 30 00

Laivų, burlenčių ir antžeminio transporto priemonių burės iš tekstilės me
džiagų

12

0

6306 40 00

Pripučiami čiužiniai iš tekstilės medžiagų

12

0

6306 91 00

Stovyklavimo įranga iš medvilnės (išskyrus palapines, tentus ir markizes,
bures, pripučiamus čiužinius, kuprines ir panašias talpyklas, miegmaišius,
čiužinius ir dekoratyvines pagalvėles)

12

0

6306 99 00

Stovyklavimo įranga iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės, palapi
nes, tentus ir markizes, bures, pripučiamus čiužinius, kuprines ir panašias
talpyklas, miegmaišius, čiužinius ir dekoratyvines pagalvėles)

12

0

6307 10 10

Grindų šluostės, indų pašluostės, dulkių šluostės ir panašios valymo šluos
tės, megztos arba nertos

12

0

6307 10 30

Grindų šluostės, indų pašluostės, dulkių šluostės ir panašios valymo šluos
tės iš neaustinių medžiagų

6,9

0

6307 10 90

Grindų šluostės, indų pašluostės, dulkių šluostės ir panašios valymo šluos
tės iš visų rūšių tekstilės medžiagų (išskyrus megztas arba nertas ir šluos
tes iš neaustinių medžiagų)

7,7

0

6307 20 00

Gelbėjimo liemenės ir juostos iš visų rūšių tekstilės medžiagų

6,3

0
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6307 90 10

Gatavi dirbiniai iš tekstilės medžiagų, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus),
megzti arba nerti, nenurodyti kitoje vietoje

12

0

6307 90 91

Gatavi dirbiniai iš veltinio, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus), nenuro
dyti kitoje vietoje

6,3

0

6307 90 99

Gatavi dirbiniai iš tekstilės medžiagų, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus),
nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus iš veltinio ir megztus arba nertus)

6,3

0

6308 00 00

Audinių ir verpalų rinkiniai su priedais arba be priedų, skirti kilimėlių, go
belenų, siuvinėtų staltiesių ar servetėlių arba panašių tekstilės dirbinių ga
mybai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (išskyrus rinki
nius, skirtus drabužių gamybai)

12

0

6309 00 00

Dėvėti drabužiai ir drabužių priedai, antklodės ir kelioniniai pledai, buiti
niai skalbiniai ir patalpų įrengimui skirti dirbiniai iš visų rūšių tekstilės
medžiagų, įskaitant visų rūšių avalynę ir galvos apdangalus, turintys žy
mius dėvėjimo požymius, palaidi, supakuoti į ryšulius, maišus arba pana
šias pakuotes (išskyrus kilimus, kitą grindų dangą ir gobelenus)

5,3

0

6310 10 10

Naudoti arba nauji skudurai, virvių, virvelių, lynų ir trosų atliekos, taip
pat naudoti virvių, virvelių, lynų ir trosų dirbiniai iš vilnos arba iš švelnia
vilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, rūšiuoti

Neapmuitinama

0

6310 10 30

Naudoti arba nauji skudurai, virvių, virvelių, lynų ir trosų atliekos, taip
pat naudoti virvių, virvelių, lynų ir trosų dirbiniai iš lino arba iš medvil
nės, rūšiuoti

Neapmuitinama

0

6310 10 90

Naudoti arba nauji skudurai, virvių, virvelių, lynų ir trosų atliekos, taip
pat naudoti virvių, virvelių, lynų ir trosų dirbiniai iš tekstilės medžiagų,
rūšiuoti (išskyrus iš lino, medvilnės, vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščia
vilnių gyvūnų plaukų)

Neapmuitinama

0

6310 90 00

Naudoti arba nauji skudurai, virvių, virvelių, lynų ir trosų atliekos, taip
pat naudoti virvių, virvelių, lynų ir trosų dirbiniai iš tekstilės medžiagų (iš
skyrus rūšiuotus)

Neapmuitinama

0

6401 10 10

Neperšlampama avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis, su gumi
niais batviršiais ir guminiais arba plastikiniais išoriniais padais, kurios bat
viršiai nepritvirtinti prie padų ir batviršių detalės nesujungtos siūlėmis,
kniedėmis, vinimis, varžtais, kaiščiais arba panašiais būdais (išskyrus čiuo
žimo batus su pritvirtintomis pačiūžomis arba ratukinėmis pačiūžomis,
antblauzdžius ir panašius apsauginius sporto reikmenis)

17

0
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6401 10 90

Neperšlampama avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis, su plastiki
niais batviršiais ir guminiais arba plastikiniais išoriniais padais, kurios bat
viršiai nepritvirtinti prie padų ir batviršių detalės nesujungtos siūlėmis,
kniedėmis, vinimis, varžtais, kaiščiais arba panašiais būdais (išskyrus čiuo
žimo batus su pritvirtintomis pačiūžomis arba ratukinėmis pačiūžomis,
antblauzdžius ir panašius apsauginius sporto reikmenis)

17

0

6401 92 10

Neperšlampama avalynė su guminiais batviršiais ir guminiais arba plastiki
niais išoriniais padais, kurios batviršiai nepritvirtinti prie padų ir batviršių
detalės nesujungtos siūlėmis, kniedėmis, vinimis, varžtais, kaiščiais arba
panašiais būdais, dengianti tik kulkšnis (išskyrus neperšlampamą avalynę
su metalinėmis apsauginėmis nosimis, ortopedinę avalynę, avalynę, ava
lynę su pritvirtintomis pačiūžomis arba ratukinėmis pačiūžomis ir žaislinę
avalynę)

17

0

6401 92 90

Neperšlampama avalynė su plastikiniais batviršiais ir guminiais arba plasti
kiniais išoriniais padais, kurios batviršiai nepritvirtinti prie padų ir batvir
šių detalės nesujungtos siūlėmis, kniedėmis, vinimis, varžtais, kaiščiais
arba panašiais būdais, dengianti tik kulkšnis (išskyrus neperšlampamą ava
lynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis, ortopedinę avalynę, sportinę
avalynę, avalynę su pritvirtintomis pačiūžomis arba ratukinėmis pačiūžo
mis ir žaislinę avalynę)

17

0

6401 99 00

Neperšlampama avalynė, nedengianti nei kulkšnių, nei kelių, su guminiais
arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios batviršiai nepritvir
tinti prie padų ir batviršių detalės nesujungtos siūlėmis, kniedėmis, vini
mis, varžtais, kaiščiais arba panašiais būdais (išskyrus neperšlampamą ava
lynę, dengiančią kulkšnis, bet nedengiančią kelių, avalynę su metalinėmis
apsauginėmis nosimis, ortopedinę avalynę, čiuožimo batus su pritvirtinto
mis pačiūžomis arba ratukinėmis pačiūžomis ir žaislinę avalynę)

17

0

6402 12 10

Lygumų ir kalnų slidinėjimo avalynė su guminiais arba plastikiniais išori
niais padais ir batviršiais (išskyrus neperšlampamą avalynę, klasifikuojamą
6401 pozicijoje)

17

0

6402 12 90

Snieglenčių batai su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batvir
šiais (išskyrus neperšlampamą avalynę, klasifikuojamą 6401 pozicijoje)

17

0

6402 19 00

Sportinė avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batvir
šiais (išskyrus neperšlampamą avalynę, klasifikuojamą 6401 pozicijoje, ly
gumų ir kalnų slidinėjimo avalynę, snieglenčių batus ir čiuožimo batus su
pritvirtintomis pačiūžomis arba ratukinėmis pačiūžomis)

16,9

0

6402 20 00

Avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, su
batviršių dirželiais arba juostelėmis, kaiščiais pritvirtintais (-omis) prie
padų (išskyrus žaislinę avalynę)

17

0
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6402 91 10

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis, su guminiais arba plastiki
niais išoriniais padais ir batviršiais (išskyrus neperšlampamą avalynę, klasi
fikuojamą 6401 pozicijoje, sportinę avalynę ir ortopedinę avalynę)

17

0

6402 91 90

Avalynė, dengianti kulkšnis, su guminiais arba plastikiniais išoriniais pa
dais ir batviršiais (išskyrus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis,
neperšlampamą avalynę, klasifikuojamą 6401 pozicijoje, sportinę avalynę,
ortopedinę avalynę ir žaislinę avalynę)

16,9

0

6402 99 05

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis, su guminiais arba plastiki
niais išoriniais padais ir batviršiais (išskyrus neperšlampamą avalynę, klasi
fikuojamą 6401 pozicijoje, sportinę avalynę ir ortopedinę avalynę)

17

0

6402 99 10

Avalynė su guminiais batviršiais ir guminiais arba plastikiniais išoriniais
padais (išskyrus avalynę, dengiančią kulkšnis arba su batviršių dirželiais
arba juostelėmis, kaiščiais pritvirtintais (-omis) prie padų, neperšlampamą
avalynę, klasifikuojamą 6401 pozicijoje, sportinę avalynę, ortopedinę ava
lynę ir žaislinę avalynę)

16,8

0

6402 99 31

Avalynė su guminiais batviršiais ir guminiais arba plastikiniais išoriniais
padais, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juosteliųarba kurios
priekinėse batviršių dalyse padarytos viena arba kelios išpjovos, kurios
padų ir kulnų bendras aukštis didesnis kaip 3 cm (išskyrus avalynę su bat
viršių dirželiais arba juostelėmis, kaiščiais, pritvirtintais (-omis) prie padų)

16,8

0

6402 99 39

Avalynė su guminiais batviršiais ir guminiais arba plastikiniais išoriniais
padais, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios
priekinėse batviršių dalyse padarytos viena arba kelios išpjovos, kurios
padų ir kulnų bendras aukštis ne didesnis kaip 3 cm (išskyrus avalynę su
batviršių dirželiais arba juostelėmis, kaiščiais, pritvirtintais (-omis) prie
padų)

16,8

0

6402 99 50

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais
padais ir batviršiais (išskyrus avalynę, dengiančią kulkšnis, avalynę, kurios
priekinės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse bat
viršių dalyse padarytos viena arba kelios išpjovos, ir žaislinę avalynę)

16,8

0

6402 99 91

Avalynė su plastikiniais batviršiais ir guminiais arba plastikiniais išoriniais
padais, kurios vidpadžių ilgis mažesnis kaip 24 cm (išskyrus avalynę, den
giančią kulkšnis, avalynę, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš
juostelių arba kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos viena arba ke
lios išpjovos, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis, kambarinę
avalynę, sportinę avalynę, neperšlampamą avalynę, klasifikuojamą
6401 pozicijoje, ortopedinę avalynę ir žaislinę avalynę)

16,8

0
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6402 99 93

Avalynė, kuri negali būti laikoma vyriška arba moteriška, su plastikiniais
batviršiais ir guminiais arba plastikiniais išoriniais padais, kurios vidpadžių
ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus avalynę, dengiančią kulkšnis, ava
lynę, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios
priekinėse batviršių dalyse padarytos viena arba kelios išpjovos, arba ava
lynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis, kambarinę arba sportinę ava
lynę, neperšlampamą avalynę, klasifikuojamą 6401 pozicijoje ir ortope
dinę avalynę)

16,8

0

6402 99 96

Vyriška avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir plastiki
niais batviršiais, kurios vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus
avalynę, dengiančią kulkšnis, avalynę, kurios priekinės batviršių dalys su
darytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos viena
arba kelios išpjovos, arba avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis,
kambarinę arba sportinę avalynę, neperšlampamą avalynę, klasifikuojamą
6401 pozicijoje, ortopedinę avalynę ir avalynę, kuri negali būti laikoma
vyriška arba moteriška)

16,8

0

6402 99 98

Moteriška avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir plasti
kiniais batviršiais, kurios vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus
avalynę, dengiančią kulkšnis, avalynę, kurios priekinės batviršių dalys su
darytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos viena
arba kelios išpjovos, arba avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis,
kambarinę arba sportinę avalynę, neperšlampamą avalynę, klasifikuojamą
6401 pozicijoje, ortopedinę avalynę ir avalynę, kuri negali būti laikoma
vyriška arba moteriška)

16,8

0

6403 12 00

Lygumų ir kalnų slidinėjimo avalynė ir snieglenčių batai su išoriniais pa
dais iš gumos, plastikų, odos arba kompozicinės odos ir su odiniais batvir
šiais

8

0

6403 19 00

Sportinė avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos arba kom
pozicinės odos ir su odiniais batviršiais (išskyrus lygumų ir kalnų slidinė
jimo avalynę, snieglenčių batus ir čiuožimo batus su pritvirtintomis pačiū
žomis arba ratukinėmis pačiūžomis)

8

0

6403 20 00

Avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, sudarytais iš odos juos
telių, einančių skersai kojos keltį ir aplink didįjį pirštą

8

0

6403 40 00

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis, su išoriniais padais iš gu
mos, plastikų, odos arba kompozicinės odos ir su odiniais batviršiais (iš
skyrus sportinę avalynę ir ortopedinę avalynę)

8

0

6403 51 05

Avalynė su odiniais batviršiais, su mediniais pagrindais arba platformomis,
dengianti kulkšnis, be vidpadžių ir metalinių apsauginių nosių

8

0
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6403 51 11

Avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, dengianti kulkšnis, bet
nedengianti blauzdos, kurios vidpadžių ilgis mažesnis kaip 24 cm (išsky
rus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis, sportinę avalynę, orto
pedinę avalynę ir žaislinę avalynę)

8

0

6403 51 15

Vyriška avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, dengianti kulkš
nis, bet nedengianti blauzdos, kurios vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip
24 cm (išskyrus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis, sportinę
avalynę ir ortopedinę avalynę)

8

0

6403 51 19

Moteriška avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, dengianti
kulkšnis, bet nedengianti blauzdos, kurios vidpadžių ilgis ne mažesnis
kaip 24 cm (išskyrus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis, spor
tinę avalynę ir ortopedinę avalynę)

8

0

6403 51 91

Avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, dengianti kulkšnis ir
blauzdas, kurios vidpadžių ilgis mažesnis kaip 24 cm (išskyrus avalynę su
metalinėmis apsauginėmis nosimis, sportinę avalynę, ortopedinę avalynę
ir žaislinę avalynę)

8

0

6403 51 95

Vyriška avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, dengianti kulkš
nis ir blauzdas, kurios vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus
avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis, sportinę avalynę ir ortope
dinę avalynę)

8

0

6403 51 99

Moteriška avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, dengianti
kulkšnis ir blauzdas, kurios vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išsky
rus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis, sportinę avalynę ir or
topedinę avalynę)

8

0

6403 59 05

Avalynė su odiniais batviršiais, su mediniais pagrindais arba platformomis,
be vidpadžių ir metalinių apsauginių nosių (išskyrus avalynę, dengiančią
kulkšnis)

8

0

6403 59 11

Avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios priekinės batvir
šių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių dalyse pa
darytos viena arba kelios išpjovos, kurios padų ir kulnų bendras aukštis
didesnis kaip 3 cm (išskyrus avalynę su batviršiais, sudarytais iš odos juos
telių, einančių skersai kojos keltį ir aplink didįjį pirštą)

5

0

6403 59 31

Avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios priekinės batvir
šių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių dalyse pa
darytos viena arba kelios išpjovos, kurios padų ir kulnų bendras aukštis
ne didesnis kaip 3 cm, o vidpadžių ilgis mažesnis kaip 24 cm (išskyrus
avalynę su batviršiais, sudarytais iš odos juostelių, einančių skersai kojos
keltį ir aplink didįjį pirštą, ir žaislinę avalynę)

8

0
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6403 59 35

Vyriška avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios priekinės
batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių da
lyse padarytos viena arba kelios išpjovos, kurios padų ir kulnų bendras
aukštis ne didesnis kaip 3 cm, o vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm
(išskyrus avalynę su batviršiais, sudarytais iš odos juostelių, einančių sker
sai kojos keltį ir aplink didįjį pirštą)

8

0

6403 59 39

Moteriška avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios prieki
nės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių
dalyse padarytos viena arba kelios išpjovos, kurios padų ir kulnų bendras
aukštis ne didesnis kaip 3 cm, o vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm
(išskyrus avalynę su batviršiais, sudarytais iš odos juostelių, einančių sker
sai kojos keltį ir aplink didįjį pirštą)

8

0

6403 59 50

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė su odiniais išoriniais padais ir batvir
šiais (išskyrus avalynę, dengiančią kulkšnis, ir avalynę, kurios priekinės
batviršių dalys arba batviršiai sudaryti iš juostelių, ir žaislinę avalynę)

8

0

6403 59 91

Avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios vidpadžių ilgis
mažesnis kaip 24 cm (išskyrus avalynę, dengiančią kulkšnis, su metalinė
mis apsauginėmis nosimis, su mediniais pagrindais arba platformomis, be
vidpadžių, avalynę, kurios priekinės batviršių dalys arba batviršiai sudaryti
iš juostelių, kambarinę avalynę, sportinę avalynę, ortopedinę avalynę ir
žaislinę avalynę)

8

0

6403 59 95

Vyriška avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios vidpadžių
ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus avalynę, dengiančią kulkšnis, su
metalinėmis apsauginėmis nosimis, su mediniais pagrindais arba platfor
momis, be vidpadžių, avalynę, kurios priekinės batviršių dalys arba batvir
šiai sudaryti iš juostelių, kambarinę avalynę, sportinę avalynę ir ortope
dinę avalynę)

8

0

6403 59 99

Moteriška avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios vidpa
džių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus avalynę, dengiančią kulkšnis,
su metalinėmis apsauginėmis nosimis, su mediniais pagrindais arba plat
formomis, be vidpadžių, avalynę, kurios priekinės batviršių dalys arba bat
viršiai sudaryti iš juostelių, kambarinę avalynę, sportinę avalynę ir ortope
dinę avalynę)

8

0

6403 91 05

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos ir
su odiniais batviršiais, su mediniais pagrindais arba platformomis, den
gianti kulkšnis, be vidpadžių ir metalinių apsauginių nosių

8

0

6403 91 11

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos,
su odiniais batviršiais, dengianti kulkšnis, bet nedengianti blauzdos, kurios
vidpadžių ilgis mažesnis kaip 24 cm (išskyrus su metalinėmis apsauginė
mis nosimis, sportinę avalynę, ortopedinę avalynę ir žaislinę avalynę)

8

0
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6403 91 13

Avalynė, kuri negali būti laikoma vyriška arba moteriška, su išoriniais pa
dais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos, su odiniais batviršiais,
dengianti kulkšnis (bet nedengianti blauzdos), kurios vidpadžių ilgis ne
mažesnis kaip 24 cm (išskyrus klasifikuojamą 6403 11 00 – 6403 40 00
subpozicijose)

8

0

6403 91 16

Vyriška avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės
odos, su odiniais batviršiais, dengianti kulkšnis (bet nedengianti blauzdos),
kurios vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus klasifikuojamą
6403 11 00 – 6403 40 00 subpozicijose)

8

0

6403 91 18

Moteriška avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozici
nės odos, su odiniais batviršiais, dengianti kulkšnis (bet nedengianti blauz
dos), kurios vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus klasifikuo
jamą 6403 11 00 – 6403 40 00 subpozicijose)

8

0

6403 91 91

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos,
su odiniais batviršiais, dengianti kulkšnis ir blauzdą, kurios vidpadžių ilgis
mažesnis kaip 24 cm (išskyrus su metalinėmis apsauginėmis nosimis,
sportinę avalynę, ortopedinę avalynę ir žaislinę avalynę)

8

0

6403 91 93

Avalynė, kuri negali būti laikoma vyriška arba moteriška, su išoriniais pa
dais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos, su odiniais batviršiais,
dengianti kulkšnis ir blauzdą, kurios vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip
24 cm (išskyrus klasifikuojamą 6403 11 00–6403 40 00 subpozicijose)

8

0

6403 91 96

Vyriška avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės
odos ir su odiniais batviršiais, dengianti kulkšnis ir blauzdą, kurios vidpa
džių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus klasifikuojamą 6403 11 00 –
6403 40 00 ir 6403 90 16 subpozicijose)

8

0

6403 91 98

Moteriška avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozici
nės odos ir su odiniais batviršiais, dengianti kulkšnis ir blauzdą, kurios
vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus klasifikuojamą
6403 11 00–6403 40 00 ir 6403 91 18 subpozicijose)

5

0

6403 99 05

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos ir
su odiniais batviršiais, mediniais pagrindais arba platformomis, be vidpa
džių ir metalinių apsauginių nosių (išskyrus dengiančią kulkšnis)

8

0

6403 99 11

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos ir
su odiniais batviršiais, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juoste
lių arba kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos viena ar kelios išpjo
vos, kurios padų ir kulnų bendras aukštis didesnis kaip 3 cm

8

0
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6403 99 31

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos ir
su odiniais batviršiais, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juoste
lių arba kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos viena ar kelios išpjo
vos, kurios padų ir kulnų bendras aukštis ne didesnis kaip 3 cm, o vidpa
džių ilgis mažesnis kaip 24 cm (išskyrus žaislinę avalynę)

8

0

6403 99 33

Avalynė, kuri negali būti laikoma vyriška arba moteriška, su išoriniais pa
dais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos ir su odiniais batviršiais
(nedengianti kulkšnių), kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juoste
lių arba kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos viena arba kelios išp
jovos, kurios padų ir kulnų bendras aukštis ne didesnis kaip 3 cm, o vidpa
džių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus klasifikuojamą 6403 11 00 –
6403 40 00 subpozicijose)

8

0

6403 99 36

Vyriška avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės
odos ir su odiniais batviršiais (nedengianti kulkšnių), kurios priekinės bat
viršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių dalyse
padarytos viena arba kelios išpjovos, kurios padų ir kulnų bendras aukštis
ne didesnis kaip 3 cm, o vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus
klasifikuojamą 6403 11 00 –6403 40 00 subpozicijose)

8

0

6403 99 38

Moteriška avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozici
nės odos ir su odiniais batviršiais (nedengianti kulkšnių), kurios priekinės
batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių da
lyse padarytos viena arba kelios išpjovos, kurios padų ir kulnų bendras
aukštis ne didesnis kaip 3 cm, o vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm
(išskyrus klasifikuojamą 6403 11 00 –6403 40 00 subpozicijose)

5

0

6403 99 50

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų
arba kompozicinės odos ir su odiniais batviršiais (išskyrus dengiančią
kulkšnis, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios
priekinėse batviršių dalyse padarytos viena ar kelios išpjovos, ir žaislinę
avalynę)

8

0

6403 99 91

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos ir
su odiniais batviršiais, kurios vidpadžių ilgis mažesnis kaip 24 cm (išsky
rus dengiančią kulkšnis, su metalinėmis apsauginėmis nosimis, mediniais
pagrindais arba platformomis, be vidpadžių, kurios priekinės batviršių da
lys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos
viena ar kelios išpjovos, kambarinę avalynę, sportinę avalynę, ortopedinę
avalynę ir žaislinę avalynę)

8

0

6403 99 93

Avalynė, kuri negali būti laikoma vyriška arba moteriška, su išoriniais pa
dais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos ir su odiniais batviršiais,
kurios vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus dengiančią kulkš
nis; su metalinėmis apsauginėmis nosimis; mediniais pagrindais, be vidpa
džių; avalynę, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba
kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos viena ar kelios išpjovos; kam
barinę, sportinę ar ortopedinę avalynę)

8

0
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6403 99 96

Vyriška avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės
odos ir su odiniais batviršiais (nedengianti kulkšnių), kurios vidpadžių ilgis
ne mažesnis kaip 24 cm (išskyrus klasifikuojamą 6403 11 00 –
6403 40 00, 6403 99 11, 6403 99 36, 6403 99 50 subpozicijose)

8

0

6403 99 98

Moteriška avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozici
nės odos ir su odiniais batviršiais, kurios vidpadžių ilgis ne mažesnis kaip
24 cm (išskyrus kulkšnis dengiančią avalynę; su metalinėmis apsauginėmis
nosimis; su pagrindiniais padais iš medienos, be vidpadžių; avalynę, kurios
priekinės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse bat
viršių dalyse padarytos viena arba kelios išpjovos; kambarinę, sportinę
arba ortopedinę avalynę; avalynę, kuri negali būti laikoma vyriška arba
moteriška)

7

0

6404 11 00

Sportinė avalynė, įskaitant teniso batelius, krepšinio batelius, gimnastikos
batelius, treniruočių batelius ir panašią avalynę, su išoriniais padais iš gu
mos arba plastikų ir su batviršiais iš tekstilės medžiagų

16,9

0

6404 19 10

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė su išoriniais padais iš gumos arba plas
tikų ir su batviršiais iš tekstilės medžiagų (išskyrus teniso batelius, gimnas
tikos batelius, treniruočių batelius ir panašią avalynę bei žaislinę avalynę)

16,9

0

6404 19 90

Avalynė su išoriniais padais iš gumos arba plastikų ir su batviršiais iš teks
tilės medžiagų (išskyrus kambarinę avalynę, sportinę avalynę, įskaitant te
niso batelius, krepšinio batelius, gimnastikos batelius, treniruočių batelius
ir panašią avalynę bei žaislinę avalynę)

17

0

6404 20 10

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė su išoriniais padais iš odos arba kom
pozicinės odos ir su batviršiais iš tekstilės medžiagų (išskyrus žaislinę ava
lynę)

17

0

6404 20 90

Avalynė su išoriniais padais iš odos arba kompozicinės odos ir su batvir
šiais iš tekstilės medžiagų (išskyrus kambarinę avalynę ir žaislinę avalynę)

17

0

6405 10 00

Avalynė su išoriniais batviršiais iš odos arba kompozicinės odos (išskyrus
su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos arba kompozicinės odos ir su
batviršiais iš odos, ortopedinę avalynę ir žaislinę avalynę)

3,5

0

6405 20 10

Avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų ir su išoriniais padais iš medie
nos arba kamštienos (išskyrus ortopedinę avalynę ir žaislinę avalynę)

3,5

0

6405 20 91

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų (iš
skyrus su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos arba kompozicinės
odos ir žaislinę avalynę)

4

0
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6405 20 99

Avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų (išskyrus su išoriniais padais iš
gumos, plastikų, odos arba kompozicinės odos, iš medienos arba kamštie
nos, kambarinę avalynę, ortopedinę avalynę ir žaislinę avalynę)

4

0

6405 90 10

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos arba kompozicinės
odos ir su batviršiais iš kitų medžiagų, išskyrus odą, kompozicinę odą ar
tekstilės medžiagas (išskyrus ortopedinę avalynę ir žaislinę avalynę)

17

0

6405 90 90

Avalynė su išoriniais padais iš medienos, kamštienos, virvių, kartono, kai
linių, austinių medžiagų, veltinio, neaustinių medžiagų, linoleumo, rafijos,
šiaudų, šiūruoklių ir t. t., ir su batviršiais iš kitų medžiagų, išskyrus odą,
kompozicinę odą ar tekstilės medžiagas (išskyrus ortopedinę avalynę ir
žaislinę avalynę)

4

0

6406 10 11

Odiniai batviršiai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie padų, išskyrus išori
nius padus

3

0

6406 10 19

Odinių batviršių dalys (išskyrus sutvirtinimus)

3

0

6406 10 90

Batviršiai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie padų, išskyrus išorinius pa
dus, ir jų dalys (išskyrus sutvirtinimus ir dalis, pagamintas iš odos arba as
besto)

3

0

6406 20 10

Guminiai išoriniai padai ir kulnai

3

0

6406 20 90

Plastikiniai išoriniai padai ir kulnai

3

0

6406 91 00

Medinės avalynės dalys

3

0

6406 99 10

Getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

3

0

6406 99 30

Sujungtos batviršių detalės, pritvirtintos prie vidpadžių arba prie kitų
padų dalių (išskyrus pagamintas iš asbesto ar pritvirtintas prie išorinių
padų)

3

0

6406 99 50

Išimami vidpadžiai, pakulnės ir kiti išimami priedai

3

0

6406 99 60

Išoriniai padai iš odos arba kompozicinės odos

3

0

6406 99 80

Avalynės dalys (išskyrus išorinius padus iš odos, kompozicinės odos, gu
mos arba plastikų, kulnus iš gumos arba plastikų, batviršius, pritvirtintus
arba nepritvirtintus prie vidpadžių arba prie kitų pado dalių (išskyrus išo
rinius padus), ir jų dalis bei bendrąsias dalis, pagamintas iš medienos arba
asbesto)

3

0
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6501 00 00

Skrybėlių formos, skrybėlių korpusai ir gaubtai iš veltinio, nesuformuoti
ir be atbrailų (brylių); plokšti ir cilindriniai skrybėlių ruošiniai (įskaitant
prapjautus cilindrinius ruošinius) iš veltinio

2,7

0

6502 00 00

Skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti iš bet kurių medžiagų juostelių
sujungimo būdu (išskyrus suformuotus ir su atbrailomis (bryliais), su pa
mušalu ir su apdirbtais kraštais)

Neapmuitinama

0

6504 00 00

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pinti arba pagaminti iš bet kurių me
džiagų juostelių sujungimo būdu, su pamušalu arba be pamušalo, apdai
lintais arba neapdailintais kraštais (išskyrus gyvūnams skirtus galvos ap
dangalus bei žaislinius ir karnavalinius galvos apdangalus)

Neapmuitinama

0

6505 10 00

Tinkleliai plaukams iš bet kurios medžiagos, su pamušalu arba be pamu
šalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais

2,7

0

6505 90 05

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, megzti arba nerti ar pagaminti iš nėri
nių, iš veltinio, pagaminto iš kailio, arba iš veltinio, pagaminto iš vilnos ir
iš kailio, pagaminti iš skrybėlių korpusų, gaubtų arba plokščių skrybėlių
ruošinių, priskiriamų 6501 pozicijai, su pamušalu arba be pamušalo, ap
dailintais arba neapdailintais kraštais (išskyrus pagamintus iš veltinio juos
telių pavidale arba rietime sujungimo būdu bei žaislinius ir karnavalinius
galvos apdangalus)

5,7

0

6505 90 10

Beretės, kykai, šlikės, fesai, feskos ir panašūs galvos apdangalai, megzti
arba nerti ar pagaminti iš nėrinių, veltinio arba iš kitų tekstilės medžiagų
rietime (bet ne juostelių pavidalo), su pamušalu arba be pamušalo, apdai
lintais arba neapdailintais kraštais (išskyrus žaislinius ir karnavalinius dir
binius, turinčius esminių galvos apdangalų savybių)

2,7

0

6505 90 30

Kepurės su snapeliu ir panašūs galvos apdangalai, megzti arba nerti ar pa
gaminti iš nėrinių, veltinio arba iš kitų tekstilės medžiagų rietime (bet ne
juostelių pavidalo), su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neap
dailintais kraštais (išskyrus žaislinius ir karnavalinius galvos apdangalus)

2,7

0

6505 90 80

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, megzti arba nerti ar pagaminti iš nėri
nių, veltinio arba iš kitų tekstilės medžiagų rietime (bet ne juostelių pavi
dalo), su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraš
tais (išskyrus iš veltinio, pagaminto iš kailio, arba iš veltinio, pagaminto iš
vilnos ir iš kailio, tinklelius plaukams, beretes, kykus, šlikes, fesus, feskas
ir panašius galvos apdangalus, kepures su snapeliu, gyvūnų galvos apdan
galus bei žaislinius ir karnavalinius dirbinius, turinčius esminių galvos ap
dangalų savybių)

2,7

0

6506 10 10

Apsauginiai galvos apdangalai iš plastikų, su pamušalu arba be pamušalo,
apdailintais arba neapdailintais kraštais

2,7

0

6506 10 80

Apsauginiai galvos apdangalai su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais
arba neapdailintais kraštais (išskyrus iš plastikų)

2,7

0

6506 91 00

Maudymosi kepuraitės, gaubtai ir kiti galvos apdangalai su pamušalu arba
be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais, iš gumos ar iš plas
tikų (išskyrus apsauginius galvos apdangalus bei žaislinius ir karnavalinius
dirbinius, turinčius esminių galvos apdangalų savybių)

2,7

0

6506 99 10

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pagaminti iš veltinio, pagaminto iš kai
lio, arba iš veltinio, pagaminto iš vilnos ir iš kailio, pagaminti iš skrybėlių
korpusų, gaubtų arba plokščių skrybėlių ruošinių, priskiriamų 6501 pozi
cijai, su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraš
tais (išskyrus megztus arba nertus ar pagamintus iš veltinio juostelių pavi
dale arba rietime sujungimo būdu bei žaislinius ir karnavalinius galvos ap
dangalus)

5,7

0
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6506 99 90

Galvos apdangalai su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neap
dailintais kraštais, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

6507 00 00

Kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai,
snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos apdangalams (iš
skyrus sportininkų nešiojamas galvajuostes nuo prakaito, megztas ar ne
rtas)

2,7

0

6601 10 00

Sodo skėčiai arba panašūs skėčiai (išskyrus paplūdimio skėčius)

4,7

0

6601 91 00

Skėčiai su teleskopiniu kotu (išskyrus žaislinius skėčius)

4,7

0

6601 99 11

Skėčiai ir skėčiai nuo saulės, įskaitant skėčius-lazdas, su gaubtu iš tekstilės
medžiagų, austų iš cheminių pluoštų (išskyrus skėčius su teleskopiniu
kotu, sodo skėčius ir panašius skėčius bei žaislinius skėčius)

4,7

0

6601 99 19

Skėčiai ir skėčiai nuo saulės, įskaitant skėčius-lazdas, su gaubtu iš tekstilės
medžiagų (išskyrus tokius dirbinius iš cheminių pluoštų, skėčius su tele
skopiniu kotu, sodo skėčius ir panašius skėčius bei žaislinius skėčius)

4,7

0

6601 99 90

Skėčiai ir skėčiai nuo saulės, įskaitant skėčius-lazdas (išskyrus skėčius su
gaubtu iš tekstilės medžiagų, skėčius su teleskopiniu kotu, sodo skėčius ir
panašius skėčius bei žaislinius skėčius)

4,7

0

6602 00 00

Lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir panašūs dirbiniai (išskyrus laz
das-matuoklius, ramentus, šaunamųjų ginklų lazdas ir sportines lazdas)

2,7

0

6603 20 00

Skėčių ir skėčių nuo saulės, klasifikuojamų 6601 pozicijoje, karkasai, įs
kaitant karkasus, sumontuotus ant kotų (skėčių)

5,2

0

6603 90 10

Skėčių ir skėčių nuo saulės, klasifikuojamų 6601 pozicijoje, arba lazdų,
lazdų-sėdynių, vytinių, botagų ir panašių dirbinių, klasifikuojamų 6602
pozicijoje, rankenos ir lazdų bumbulai

2,7

0

6603 90 90

Skėčių ir skėčių nuo saulės, klasifikuojamų 6601 pozicijoje, arba lazdų,
lazdų-sėdynių, vytinių, botagų ir panašių dirbinių, klasifikuojamų 6602
pozicijoje, dalys, puošmenos ir priedai (išskyrus rankenas ir lazdų bumbu
lus bei skėčių karkasus, įskaitant karkasus, sumontuotus ant kotų (skėčių))

5

0

6701 00 00

Odos ir kitos paukščių kūno dalys su plunksnomis arba pūkais, plunks
nos, plunksnų dalys, pūkai ir jų dirbiniai (išskyrus prekes, klasifikuojamas
0505 pozicijoje, apdorotas plunksnas su tvirtais kotais ir plunksnų kotus,
avalynę ir galvos apdangalus, patalynės reikmenis ir panašius baldų reik
menis, klasifikuojamus 9404 pozicijoje, žaislus, žaidimus ir sporto reik
menis, taip pat kolekcionavimo objektus)

2,7

0
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6702 10 00

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai bei jų dalys; dirbiniai, pagaminti iš dirbtinių
gėlių, lapų arba vaisių, surišimo, klijavimo, montavimo tarpusavyje ar pa
našiais būdais, iš plastikų

4,7

0

6702 90 00

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai bei jų dalys, dirbiniai, pagaminti iš dirbtinių
gėlių, lapų arba vaisių, surišimo, klijavimo, montavimo tarpusavyje ar pa
našiais būdais (išskyrus iš plastikų)

4,7

0

6703 00 00

Žmonių plaukai, sušukuoti, ištempti, išbalinti arba kitu būdu apdoroti;
vilna, kiti gyvūnų plaukai arba kitos tekstilės medžiagos, paruoštos perukų
arba panašių dirbinių gamybai (išskyrus natūralias žmonių plaukų pynes,
plautas arba neplautas ir iš kurių pašalinti arba nepašalinti riebalai arba ir
iš kurių riebalai nepašalinti, bet neapdorotas kitu būdu)

1,7

0

6704 11 00

Visą plaukų dangą imituojantys perukai iš sintetinių tekstilės medžiagų

2,2

0

6704 19 00

Dirbtinės barzdos, antakiai ir blakstienos, netikros plaukų kasos ir pana
šūs dirbiniai iš sintetinių tekstilės medžiagų (išskyrus visą plaukų dangą
imituojančius perukus)

2,2

0

6704 20 00

Perukai, dirbtinės barzdos, antakiai ir blakstienos, netikros plaukų kasos ir
panašūs dirbiniai iš žmonių plaukų bei dirbiniai iš žmonių plaukų, nenu
rodyti kitoje vietoje

2,2

0

6704 90 00

Perukai, dirbtinės barzdos, antakiai ir blakstienos, netikros plaukų kasos ir
panašūs dirbiniai iš gyvūnų plaukų arba iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš
sintetinių tekstilės medžiagų)

2,2

0

6801 00 00

Tašyti akmenys, apvadų (bordiūrų) akmenys ir šaligatvio arba grindinio
plokštės iš gamtinių akmenų (išskyrus skalūnus)

Neapmuitinama

0

6802 10 00

Plytelės, kubeliai ir panašūs dirbiniai iš gamtinių akmenų (įskaitant skalū
nus), skirti mozaikoms ir panašiems dirbiniams, stačiakampiai ar kvadrati
niai arba kitos formos, kurių didžiausio ploto paviršius tilptų į kvadratą,
kurio kraštinės trumpesnės kaip 7 cm; dirbtinai nudažytos gamtinių ak
menų, įskaitant skalūnus, granulės, trupiniai ir milteliai

Neapmuitinama

0

6802 21 00

Marmuras, travertinas ir alebastras ir jų dirbiniai, tik suskaldyti arba su
pjaustyti, plokščiu arba lygiu paviršiumi (išskyrus dirbinius visiškai arba iš
dalies lygintu, šlifuotu švitriniu popieriumi, grubiai ar tiksliai šlifuotu arba
poliruotu paviršiumi, plyteles, kubelius ir panašius dirbinius, klasifikuoja
mus 6802 10 subpozicijoje, tašytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis
ir šaligatvio arba grindinio plokštes)

1,7

0

6802 23 00

Granitas ir jo dirbiniai, tik suskaldyti arba supjaustyti, plokščiu arba lygiu
paviršiumi (išskyrus dirbinius visiškai arba iš dalies lygintu, šlifuotu švitri
niu popieriumi, grubiai ar tiksliai šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, ply
teles, kubelius ir panašius dirbinius, klasifikuojamus 6802 10 subpozici
joje, tašytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindi
nio plokštes)

1,7

0
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6802 29 00

Paminkliniai arba statybiniai akmenys ir jų dirbiniai, tik suskaldyti arba
supjaustyti, plokščiu arba lygiu paviršiumi (išskyrus marmurą, travertiną,
alebastrą, granitą ir skalūnus, dirbinius visiškai arba iš dalies lygintu, šli
fuotu švitriniu popieriumi, grubiai ar tiksliai šlifuotu arba poliruotu pavir
šiumi, plyteles, kubelius ir panašius dirbinius, klasifikuojamus 6802 10
subpozicijoje, tašytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio
arba grindinio plokštes)

1,7

0

6802 91 10

Bet kokios formos poliruotas alebastras, dekoruotas arba kitu būdu apdo
rotas, bet neraižytas (išskyrus plyteles, kubelius ir panašius dirbinius, klasi
fikuojamus 6802 10 subpozicijoje, dirbtinę bižuteriją, laikrodžius, šviestu
vus ir jų jungiamąsias detales (fitingus) bei jų dalis, sagas, originalias
skulptūras ir statulas, tašytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir šali
gatvio arba grindinio plokštes)

1,7

0

6802 91 90

Bet kokios formos marmuras, travertinas ir alebastras, poliruoti, dekoruoti
arba kitu būdu apdoroti, marmuro, travertino ar alebastro raižiniai (išsky
rus poliruotą, dekoruotą ar kitaip apdorotą, bet neraižytą alebastrą, plyte
les, kubelius ir panašius dirbinius, klasifikuojamus 6802 10 subpozicijoje,
dirbtinę bižuteriją, laikrodžius, šviestuvus ir jų jungiamąsias detales (fitin
gus) bei jų dalis, sagas, originalias skulptūras ir statulas, tašytus akmenis,
apvadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindinio plokštes)

1,7

0

6802 92 10

Bet kokios formos kalkakmeniai, išskyrus marmurą, travertiną ir alebastrą,
poliruoti, dekoruoti ar kitaip apdoroti, bet neraižyti (išskyrus plyteles, ku
belius ir panašius dirbinius, klasifikuojamus 6802 10 subpozicijoje, dirb
tinę bižuteriją, laikrodžius, šviestuvus ir jų jungiamąsias detales (fitingus)
bei jų dalis, sagas, originalias skulptūras ir statulas, tašytus akmenis, ap
vadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindinio plokštes)

1,7

0

6802 92 90

Bet kokios formos kalkakmeniai, išskyrus marmurą, travertiną ir alebastrą,
poliruoti, dekoruoti arba kitu būdu apdoroti bei raižyti, kalkakmenių rai
žiniai (išskyrus plyteles, kubelius ir panašius dirbinius, klasifikuojamus
6802 10 subpozicijoje, dirbtinę bižuteriją, laikrodžius, šviestuvus ir jų
jungiamąsias detales (fitingus) bei jų dalis, sagas, originalias skulptūras ir
statulas, tašytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba
grindinio plokštes)

1,7

0

6802 93 10

Bet kokios formos granitas, poliruotas, dekoruotas arba kitu būdu apdoro
tas, išskyrus raižytinius, kurių neto masė ne mažesnė kaip 10 kg (išskyrus
laikrodžius, šviestuvus ir jų jungiamąsias detales (fitingus) bei jų dalis, ta
šytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindinio
plokštes)

Neapmuitinama

0

6802 93 90

Bet kokios formos granitas, poliruotas, dekoruotas arba kitu būdu apdoro
tas, kurio neto masė mažesnė kaip 10 kg; granito skulptūros bei statulos
(išskyrus plyteles, kubelius ir panašius dirbinius, klasifikuojamus 6802 10
subpozicijoje, dirbtinę bižuteriją, laikrodžius, šviestuvus ir jų jungiamąsias
detales (fitingus) bei jų dalis, originalias skulptūras ir statulas, tašytus ak
menis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindinio plokštes)

1,7

0

6802 99 10

Bet kokios formos paminkliniai arba statybiniai akmenys, poliruoti, deko
ruoti arba kitu būdu apdoroti, išskyrus raižytinius, kurių neto masė ne
mažesnė kaip 10 kg (išskyrus kalkakmenius, granitą ir skalūnus, dirbinius
iš lydyto bazalto, dirbinius iš keramiškai kalcinuoto gamtinio steatito, laik
rodžius, šviestuvus ir jų jungiamąsias detales (fitingus) bei jų dalis, tašytus
akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindinio plokštes)

Neapmuitinama

0
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6802 99 90

Gamtiniai paminkliniai arba statybiniai akmenys (išskyrus kalkakmenius,
granitą ir skalūnus), bet kokios formos, poliruoti, dekoruoti arba kitu
būdu apdoroti, kurių neto masė mažesnė kaip 10 kg; raižyti šių akmenų
dirbiniai (išskyrus plyteles, kubelius ir panašius dirbinius, klasifikuojamus
6802 10 subpozicijoje; tašytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir ša
ligatvio arba grindinio plokštes; dirbinius iš lydyto bazalto ir deginto stea
tito; bižuteriją, laikrodžius, šviestuvus ir jų dalis; sagas, kreideles, origina
lias skulptūras ir statulas)

1,7

0

6803 00 10

Apdoroti skalūnai, naudojami stogų ir sienų dangoms

1,7

0

6803 00 90

Apdoroti skalūnai ir dirbiniai iš skalūnų arba iš aglomeruotų skalūnų (iš
skyrus skalūnų granules, trupinius ir miltelius, mozaikos kubelius ir pana
šius dirbinius, skalūninius pieštukus, paruoštus naudojimui skalūnus arba
lentas su rašymui ar piešimui skirtu paviršiumi bei skalūnus, naudojamus
stogų ir sienų dangoms)

1,7

0

6804 10 00

Girnakmeniai ir tekėlai, be aptaisų, naudojami malimui, šlifavimui arba
masės trynimui

Neapmuitinama

0

6804 21 00

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai be aptaisų, nau
dojami galandimui, poliravimui, pritrynimui arba tašymui, iš aglomeruotų
sintetinių arba gamtinių deimantų (išskyrus rankinio galandimo arba poli
ravimo akmenis ir šlifavimo diskus ir kt., specialiai pritaikytus dantų gręž
tuvams)

1,7

0

6804 22 12

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai be aptaisų, nau
dojami galandimui, poliravimui, pritrynimui arba tašymui iš dirbtinių ab
razyvų, sutvirtintų rišikliu iš sintetinių arba dirbtinių dervų, nesutvirtinti
(išskyrus pagamintus iš aglomeruotų sintetinių arba gamtinių deimantų,
rankinio galandimo arba poliravimo akmenis, aromatizuotus pemzos ak
menis bei šlifavimo diskus ir kt., specialiai pritaikytus dantų gręžtuvams)

Neapmuitinama

0

6804 22 18

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai be aptaisų, nau
dojami galandimui, poliravimui, pritrynimui arba tašymui iš dirbtinių ab
razyvų, sutvirtintų rišikliu iš sintetinių arba dirbtinių dervų, sutvirtinti (iš
skyrus pagamintus iš aglomeruotų sintetinių arba gamtinių deimantų, ran
kinio galandimo arba poliravimo akmenis, aromatizuotus pemzos akme
nis bei šlifavimo diskus ir kt., specialiai pritaikytus dantų gręžtuvams)

Neapmuitinama

0

6804 22 30

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai be aptaisų, nau
dojami galandimui, poliravimui, pritrynimui arba tašymui iš dirbtinių ab
razyvų, sutvirtintų rišikliu iš keramikos arba iš silikatų (išskyrus pagamin
tus iš aglomeruotų sintetinių arba gamtinių deimantų, rankinio galandimo
arba poliravimo akmenis, aromatizuotus pemzos akmenis bei šlifavimo
diskus ir kt., specialiai pritaikytus dantų gręžtuvams)

Neapmuitinama

0

6804 22 50

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai be aptaisų, nau
dojami galandimui, poliravimui, pritrynimui arba tašymui iš dirbtinių ab
razyvų, sutvirtintų rišikliu iš kitų medžiagų, išskyrus sintetines arba dirbti
nes dervas, keramiką arba silikatus (išskyrus pagamintus iš aglomeruotų
sintetinių arba gamtinių deimantų, rankinio galandimo arba poliravimo
akmenis, aromatizuotus pemzos akmenis bei šlifavimo diskus ir kt., spe
cialiai pritaikytus dantų gręžtuvams)

Neapmuitinama

0
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6804 22 90

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai be aptaisų, nau
dojami galandimui, poliravimui, pritrynimui arba tašymui iš aglomeruotų
gamtinių abrazyvų arba iš keramikos (išskyrus pagamintus iš aglomeruotų
sintetinių arba gamtinių deimantų, rankinio galandimo arba poliravimo
akmenis, aromatizuotus pemzos akmenis bei šlifavimo diskus ir kt., spe
cialiai pritaikytus dantų gręžtuvams)

Neapmuitinama

0

6804 23 00

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai be aptaisų, nau
dojami galandimui, poliravimui, pritrynimui arba tašymui iš gamtinio ak
mens (išskyrus pagamintus iš aglomeruotų gamtinių abrazyvų arba iš ke
ramikos, aromatizuotus pemzos akmenis, rankinio galandimo arba polira
vimo akmenis, bei šlifavimo diskus ir kt., specialiai pritaikytus dantų gręž
tuvams)

Neapmuitinama

0

6804 30 00

Rankinio galandimo arba poliravimo akmenys

Neapmuitinama

0

6805 10 00

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai tik su teksti
lės audinio pagrindu, supjaustyti į tam tikras formas arba nesupjaustyti,
susiūti arba nesusiūti, kitu būdu apdoroti arba neapdoroti

1,7

0

6805 20 00

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai tik su popie
riaus arba kartono pagrindu, supjaustyti į tam tikras formas arba nesu
pjaustyti, susiūti arba nesusiūti, kitu būdu apdoroti arba neapdoroti

1,7

0

6805 30 10

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai su tekstilės
audinio, kombinuoto su popieriumi arba su kartonu, pagrindu, supjaustyti
į tam tikras formas arba nesupjaustyti, susiūti arba nesusiūti, kitu būdu
apdoroti arba neapdoroti

1,7

0

6805 30 20

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai su vulkani
zuoto pluošto pagrindu, supjaustyti į tam tikras formas arba nesupjaus
tyti, susiūti arba nesusiūti, kitu būdu apdoroti arba neapdoroti

1,7

0

6805 30 80

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai su kitokių
medžiagų, nei vien tekstilės audiniai arba tik popierius ar kartonas, teksti
lės audiniai, kombinuoti su popieriumi arba kartonu ar vulkanizuotas
pluoštas, supjaustyti į tam tikras formas arba nesupjaustyti, susiūti arba
nesusiūti, kitu būdu apdoroti arba neapdoroti

1,7

0

6806 10 00

Šlako vata, akmens vata ir panašios mineralinės vatos, įskaitant jų tarpusa
vio mišinius, palaidos, lakštais arba ritiniais

Neapmuitinama

0

6806 20 10

Keramzitas

Neapmuitinama

0

6806 20 90

Akytasis vermikulitas, termozitas (šlako pemza) ir panašios pūstosios mi
neralinės medžiagos, įskaitant jų tarpusavio mišinius (išskyrus keramzitą)

Neapmuitinama

0

6806 90 00

Mišiniai ir dirbiniai iš šilumą izoliuojančių, garsą izoliuojančių ir garsą su
geriančių mineralinių medžiagų (išskyrus šlako vatą, akmens vatą ir pana
šias mineralines vatas, akytąjį vermikulitą, keramzitą, termozitą (šlako
pemzą) ir panašias pūstąsias mineralines medžiagas, dirbinius iš lengvojo
betono, asbestcemenčio, celiuliozės pluošto cemento ir panašių medžiagų,
mišinius ir kitus dirbinius iš asbesto arba daugiausia sudarytus iš asbesto
bei keramikos dirbinius)

Neapmuitinama

0
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6807 10 10

Stogų dangoms ir apdailai naudojami dirbiniai iš asfalto arba iš panašių
medžiagų, ritinių pavidalo

Neapmuitinama

0

6807 10 90

Dirbiniai iš asfalto arba iš panašių medžiagų, pavyzdžiui, iš naftos bitumo
arba iš akmens anglių dervos pikio, ritinių pavidalo (išskyrus stogų dan
goms ir apdailai naudojamus dirbinius)

Neapmuitinama

0

6807 90 00

Dirbiniai iš asfalto arba iš panašių medžiagų, pavyzdžiui, iš naftos bitumo
arba iš akmens anglių dervos pikio (išskyrus ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

6808 00 00

Plokštės, plytelės, blokai ir panašūs dirbiniai iš augalinių pluoštų, iš šiaudų
arba iš drožlių, iš skiedrų, nuopjovų, pjuvenų arba kitų medienos atliekų,
aglomeruotų cementu, gipsu arba kitais mineraliniais rišikliais (išskyrus
dirbinius iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto cemento ir panašių me
džiagų)

1,7

0

6809 11 00

Plokštės, lakštai, plytelės ir panašūs dirbiniai iš gipso arba iš mišinių, dau
giausia sudarytų iš gipso, apdailinti arba sutvirtinti tik popieriumi arba
kartonu (išskyrus ornamentuotus ir gipsu aglomeruotus šilumą izoliuojan
čius, garsą izoliuojančius ar garsą sugeriančius dirbinius)

1,7

0

6809 19 00

Plokštės, lakštai, plytelės ir panašūs dirbiniai iš gipso arba iš mišinių, dau
giausia sudarytų iš gipso (išskyrus ornamentuotus, apdailintus arba sutvir
tintus tik popieriumi arba kartonu ir gipsu aglomeruotus šilumą izoliuo
jančius, garsą izoliuojančius ar garsą sugeriančius dirbinius)

1,7

0

6809 90 00

Dirbiniai iš gipso arba iš mišinių, daugiausia sudarytų iš gipso (išskyrus
gipso tvarsčius, naudojamus lūžių tvirtinimui, paruoštus parduoti mažme
ninėje prekyboje; gipso įtvarus, naudojamus lūžių gydymui; lengvasvores
statybines plokštes, aglomeruotas su gipsu arba šilumą izoliuojančius,
garsą izoliuojančius ar garsą sugeriančius dirbinius; anatominius ir kito
kius modelius, skirtus demonstravimui; neornamentuotas plokštes, lakš
tus, panelius, plyteles ir panašius dirbinius)

1,7

0

6810 11 10

Statybiniai blokai ir plytos iš lengvojo betono, daugiausia sudaryto iš
pemzos duženų, granuliuotojo šlako ir iš panašių medžiagų

1,7

0

6810 11 90

Statybiniai blokai ir plytos iš cemento, betono arba iš betoninio bloko
(dirbtinio akmens), sutvirtinti arba nesutvirtinti (išskyrus iš lengvojo be
tono, daugiausia sudaryto iš pemzos duženų, granuliuotojo šlako ir iš pa
našių medžiagų)

1,7

0

6810 19 10

Čerpės iš cemento, betono arba iš betoninio bloko (dirbtinio akmens)

1,7

0

6810 19 31

Plytelės ir šaligatvio arba grindinio plokštės iš betono, sutvirtintos arba
nesutvirtintos

1,7

0

6810 19 39

Sienų plytelės ir šaligatvio arba grindinio plokštės iš cemento arba iš beto
ninio bloko (dirbtinio akmens), sutvirtintos arba nesutvirtintos

1,7

0

6810 19 90

Šaligatvio arba grindinio plokštės ir panašūs dirbiniai iš cemento, betono
arba iš betoninio bloko (dirbtinio akmens) (išskyrus statybinius blokus ir
plytas, čerpes, sienų plyteles ir šaligatvio arba grindinio plokštes)

1,7

0
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6810 91 10

Surenkamieji grindų elementai ir lubų elementai iš cemento, betono arba
iš betoninio bloko (dirbtinio akmens), sutvirtinti arba nesutvirtinti

1,7

0

6810 91 90

Surenkamieji konstrukciniai elementai, naudojami statyboje arba civilinėje
inžinerijoje, iš cemento, betono arba iš betoninio bloko (dirbtinio ak
mens), sutvirtinti arba nesutvirtinti (išskyrus grindų elementus ir lubų ele
mentus)

1,7

0

6810 99 00

Dirbiniai iš cemento, betono arba iš betoninio bloko (dirbtinio akmens),
sutvirtinti arba nesutvirtinti (išskyrus surenkamuosius konstrukcinius ele
mentus, naudojamus statyboje arba civilinėje inžinerijoje, plyteles, šaligat
vio arba grindinio plokštes, plytas ir panašius dirbinius)

1,7

0

6811 40 00

Dirbiniai iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto cemento arba iš panašių
medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto

1,7

0

6811 81 00

Gofruoti lakštai iš celiuliozės pluošto cemento arba iš panašių medžiagų,
kurių sudėtyje nėra asbesto

1,7

0

6811 82 10

Lakštai iš celiuliozės pluošto cemento arba iš panašių medžiagų, naudo
jami stogų arba sienų dangoms, kurių matmenys ne didesni kaip
40 × 60 cm, kurių sudėtyje nėra asbesto (išskyrus gofruotus lakštus)

1,7

0

6811 82 90

Lakštai, paneliai, plytelės ir panašūs dirbiniai iš celiuliozės pluošto ce
mento arba iš panašių medžiagų, kurių sudėtyje nėra asbesto (išskyrus go
fruotus lakštus, lakštus, naudojamus stogų arba sienų dangoms, kurių
matmenys ne didesni kaip 40 × 60 cm)

1,7

0

6811 83 00

Vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės
(fitingai) iš celiuliozės pluošto cemento arba iš panašių medžiagų, kurių
sudėtyje nėra asbesto

1,7

0

6811 89 00

Dirbiniai iš celiuliozės pluošto cemento arba iš panašių medžiagų, kurių
sudėtyje nėra asbesto (išskyrus vamzdžius, vamzdelius ir vamzdžių arba
vamzdelių jungiamąsias detales (fitingus), gofruotus ir kitus lakštus, pan
elius, grindinio plokštes, plyteles ir panašius dirbinius)

1,7

0

6812 80 10

Apdoroti krokidolito asbesto pluoštai; mišiniai, daugiausia sudaryti iš kro
kidolito asbesto arba iš krokidolito asbesto ir magnio karbonato

1,7

0

6812 80 90

Dirbiniai iš krokidolito asbesto arba iš mišinių, daugiausia sudarytų iš kro
kidolito asbesto arba iš krokidolito asbesto ir magnio karbonato, pavyz
džiui, verpalai, siūlai, virvės, stygos, austi arba megzti audiniai, sutvirtinti
arba nesutvirtinti (išskyrus apdorotus krokidolito asbesto pluoštus; miši
nius, daugiausia sudarytus iš krokidolito asbesto arba iš krokidolito as
besto ir magnio karbonato; frikcines medžiagas, daugiausia sudarytas iš
krokidolito asbesto; dirbinius iš krokidolito asbestcemenčio)

3,7

0

6812 91 00

Drabužiai, drabužių priedai, avalynė ir galvos apdangalai iš asbesto arba iš
mišinių, daugiausia sudarytų iš asbesto arba iš asbesto ir magnio karbo
nato (išskyrus iš krokidolito asbesto)

3,7

0
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6812 92 00

Popierius, statybinis kartonas ir veltinys iš asbesto arba iš mišinių, dau
giausia sudarytų iš asbesto arba iš asbesto ir magnio karbonato (išskyrus
tuos, kurių sudėtyje asbestas ir krokidolito asbestas sudaro mažiau kaip
35 % masės)

3,7

0

6812 93 00

Medžiaga iš presuotų asbesto pluoštų, lakštais arba ritiniais (išskyrus iš
krokidolito asbesto)

3,7

0

6812 99 10

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto arba iš
asbesto ir magnio karbonato (išskyrus iš krokidolito asbesto)

1,7

0

6812 99 90

Dirbiniai iš asbesto arba iš mišinių, daugiausia sudarytų iš asbesto arba iš
asbesto ir magnio karbonato, pavyzdžiui, verpalai, siūlai, virvės, stygos,
austi arba megzti audiniai, sutvirtinti arba nesutvirtinti (išskyrus iš kroki
dolito asbesto; apdorotus asbesto pluoštus; mišinius, daugiausia sudarytus
iš asbesto arba iš asbesto ir magnio karbonato; medžiagą iš presuotų as
besto pluoštų, lakštais arba ritiniais; popierių, statybinį kartoną ir veltinį;
drabužius, drabužių priedus, avalynę ir galvos apdangalus; frikcines me
džiagas, daugiausia sudarytas iš asbesto; dirbinius iš asbestcemenčio)

3,7

0

6813 20 00

Frikcinės medžiagos ir jų dirbiniai, pavyzdžiui, lakštai, ritiniai, juostelės,
segmentai, diskai, tarpikliai, įklotai, skirti stabdžiams, sankaboms arba pa
našioms detalėms, daugiausia sudaryti iš asbesto, iš kitų mineralinių me
džiagų arba iš celiuliozės, kombinuoti arba nekombinuoti su tekstile arba
su kitomis medžiagomis, kurių sudėtyje yra asbesto (išskyrus stabdžių ant
dėklius ir trinkeles)

2,7

0

6813 81 00

Stabdžių antdėkliai ir trinkelės, daugiausia sudaryti iš asbesto, iš kitų mi
neralinių medžiagų arba iš celiuliozės, kombinuoti arba nekombinuoti su
tekstile arba su kitomis medžiagomis, kurių sudėtyje nėra asbesto

2,7

0

6813 89 00

Frikcinės medžiagos ir jų dirbiniai, pavyzdžiui, lakštai, ritiniai, juostelės,
segmentai, diskai, tarpikliai, įklotai, skirti stabdžiams, sankaboms arba pa
našioms detalėms, daugiausia sudaryti iš asbesto, iš kitų mineralinių me
džiagų arba iš celiuliozės, kombinuoti arba nekombinuoti su tekstile arba
su kitomis medžiagomis, kurių sudėtyje nėra asbesto (išskyrus stabdžių
antdėklius ir trinkeles)

2,7

0

6814 10 00

Aglomeruoto arba regeneruoto žėručio plokštės, lakštai ir juostelės, pri
tvirtinti arba nepritvirtinti prie popieriaus, kartono arba kitų medžiagų
pagrindo arba be pagrindo, ritinių pavidalo arba tik supjaustyti į kvadrati
nes ar stačiakampes formas

1,7

0

6814 90 00

Apdorotas žėrutis ir žėručio dirbiniai (išskyrus elektros izoliatorius, jun
giamąsias detales (fitingus) iš izoliacinių medžiagų, varžus ir kondensato
rius, apsauginius akinius iš žėručio ir jų stiklus, Kalėdų eglučių papuošalų
pavidalo žėrutį ir aglomeruoto arba regeneruoto žėručio plokštes, lakštus
ir juosteles, pritvirtintas prie pagrindo arba be pagrindo)

1,7

0

6815 10 10

Anglies pluoštai bei anglies pluoštų dirbiniai ne elektrotechniniams tiks
lams

Neapmuitinama

0

6815 10 90

Dirbiniai iš grafito ar kitų anglių rūšių, ne elektrotechniniams tikslams (iš
skyrus anglies pluoštus ir anglies pluoštų dirbinius)

Neapmuitinama

0
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6815 20 00

Durpių dirbiniai (išskyrus tekstilės gaminius iš durpių pluoštų)

Neapmuitinama

0

6815 91 00

Dirbiniai iš akmenų arba iš kitų mineralinių medžiagų, nenurodyti kitoje
vietoje, kurių sudėtyje yra magnezito, dolomito ar chromito

Neapmuitinama

0

6815 99 10

Dirbiniai iš chemiškai surištų ugniai atsparių mineralinių medžiagų, nekal
cinuotų, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

6815 99 90

Dirbiniai iš akmenų arba iš kitų mineralinių medžiagų, nenurodyti kitoje
vietoje (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra magnezito, dolomito ar chro
mito, dirbinius iš grafito ar kitų anglių rūšių bei dirbinius iš chemiškai su
rištų ugniai atsparių mineralinių medžiagų)

Neapmuitinama

0

6901 00 00

Plytos, blokai, plytelės ir kiti keramikos dirbiniai iš birių silikatinių uo
lienų, pavyzdžiui, iš kizelgūro, trepelio ar iš diatomito, arba iš panašių sili
katinių žemių

2

0

6902 10 00

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs ugniai atsparūs statybi
niai keramikos dirbiniai, kurių sudėtyje esantys Mg, Ca arba Cr elementai,
išreikšti MgO, CaO arba Cr2O3 kiekiu, atskirai arba kartu, sudaro daugiau
kaip 50 % masės

2

0

6902 20 10

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs ugniai atsparūs statybi
niai keramikos dirbiniai, kurių sudėtyje esantis silicio dioksidas (SiO2) su
daro ne mažiau kaip 93 % masės (išskyrus dirbinius iš birių silikatinių uo
lienų arba iš panašių silikatinių žemių)

2

0

6902 20 91

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs ugniai atsparūs statybi
niai keramikos dirbiniai, kurių sudėtyje esantis aliuminio oksidas (Al2O 3)
sudaro daugiau kaip 7 % masės, bet mažiau kaip 45 % masės arba dau
giau kaip 50 % masės, jei sujungtas su silicio dioksidu (SiO2)

2

0

6902 20 99

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs ugniai atsparūs statybi
niai keramikos dirbiniai, kurių sudėtyje esantis aliuminio oksidas (Al2O
3), silicio dioksidas (SiO2) arba šių produktų mišinys ar junginys sudaro
daugiau kaip 50 % masės (išskyrus dirbinius, kurių sudėtyje esantis silicio
dioksidas (SiO2) sudaro ne mažiau kaip 93 % masės, aliuminio oksidas
(Al2O3) sudaro daugiau kaip 7 % masės, bet mažiau kaip 45 % masės,
bei dirbinius iš birių silikatinių uolienų arba iš panašių silikatinių žemių)

2

0

6902 90 00

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs ugniai atsparūs statybi
niai keramikos dirbiniai (išskyrus dirbinius, kurių sudėtyje esantys Mg, Ca
arba Cr elementai, išreikšti MgO, CaO arba Cr2O3 kiekiu, atskirai arba
kartu, sudaro daugiau kaip 50 % masės, dirbinius, kurių sudėtyje esantis
aliuminio oksidas, silicio dioksidas arba šių produktų mišinys ar junginys
sudaro daugiau kaip 50 % masės, ir dirbinius iš birių silikatinių uolienų
arba iš panašių silikatinių žemių)

2

0

6903 10 00

Retortos, tigliai, mufeliai, tūtos, kamščiai, atramos, kupeliacijos tigliai,
vamzdžiai, vamzdeliai, įmovos, strypai ir kiti ugniai atsparūs keramikos
dirbiniai, kurių sudėtyje esantis grafitas ar kitos anglies rūšys arba šių pro
duktų mišinys sudaro daugiau kaip 50 % masės (išskyrus ugniai atsparias
plytas, blokus, plyteles ir panašius ugniai atsparius statybinius keramikos
dirbinius)

5

0
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6903 20 10

Retortos, tigliai, mufeliai, tūtos, kamščiai, atramos, kupeliacijos tigliai,
vamzdžiai, vamzdeliai, įmovos, strypai ir kiti ugniai atsparūs keramikos
dirbiniai, kurių sudėtyje esantis aliuminio oksidas (Al2O3) sudaro mažiau
kaip 45 % masės, o silicio dioksidas (SiO2) sudaro daugiau kaip 50 % ma
sės (išskyrus ugniai atsparias plytas, blokus, plyteles ir panašius ugniai at
sparius statybinius keramikos dirbinius)

5

0

6903 20 90

Retortos, tigliai, mufeliai, tūtos, kamščiai, atramos, kupeliacijos tigliai,
vamzdžiai, vamzdeliai, įmovos, strypai ir kiti ugniai atsparūs keramikos
dirbiniai, kurių sudėtyje esantis aliuminio oksidas (Al2O3) sudaro ne ma
žiau kaip 45 % masės, o silicio dioksidas (SiO2) sudaro daugiau kaip
50 % masės (išskyrus ugniai atsparias plytas, blokus, plyteles ir panašius
ugniai atsparius statybinius keramikos dirbinius)

5

0

6903 90 10

Retortos, tigliai, mufeliai, tūtos, kamščiai, atramos, kupeliacijos tigliai,
vamzdžiai, vamzdeliai, įmovos, strypai ir kiti ugniai atsparūs keramikos
dirbiniai, kurių sudėtyje esantis grafitas ar kitos anglies rūšys arba šių pro
duktų mišinys sudaro daugiau kaip 25 % masės, bet ne daugiau kaip
50 % masės (išskyrus ugniai atsparias plytas, blokus, plyteles ir panašius
ugniai atsparius statybinius keramikos dirbinius)

5

0

6903 90 90

Retortos, tigliai, mufeliai, tūtos, kamščiai, atramos, kupeliacijos tigliai,
vamzdžiai, vamzdeliai, įmovos, strypai ir kiti ugniai atsparūs keramikos
dirbiniai (išskyrus dirbinius iš birių silikatinių uolienų arba iš panašių sili
katinių žemių, dirbinius, klasifikuojamus 6902 pozicijoje, dirbinius, kurių
sudėtyje yra anglies, aliuminio oksido (Al2O3) arba silicio dioksido
(SiO2), klasifikuojamus 6903 10 00 ir 6903 90 10 subpozicijose)

5

0

6904 10 00

Statybinės plytos (išskyrus iš birių silikatinių uolienų arba iš panašių sili
katinių žemių bei ugniai atsparias plytas, klasifikuojamas 6902 pozicijoje)

2

0

6904 90 00

Keraminiai grindų blokai, atraminės arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir
panašūs dirbiniai (išskyrus dirbinius iš birių silikatinių uolienų arba iš pa
našių silikatinių žemių bei ugniai atsparias plytas, klasifikuojamas 6902
pozicijoje, šaligatvio arba grindinio plyteles, grindų plyteles, koklius ir
sienų apdailos plyteles, klasifikuojamas 6907 ir 6908 pozicijose bei staty
bines plytas)

2

0

6905 10 00

Stogų čerpės

Neapmuitinama

0

6905 90 00

Keraminiai kaminų deflektoriai, gaubtai, vidinės kaminų dangos, architek
tūrinės puošybos detalės ir kiti statybiniai keramikos dirbiniai (išskyrus iš
birių silikatinių uolienų arba iš panašių silikatinių žemių, ugniai atsparius
keraminius statybinius elementus, vamzdžius ir kitus elementus, skirtus
drenažui ir panašiems tikslams bei stogų čerpes)

Neapmuitinama

0

6906 00 00

Keraminiai vamzdžiai, izoliaciniai vamzdeliai, latakai ir vamzdžių jungia
mosios detalės (fitingai) (išskyrus dirbinius iš birių silikatinių uolienų arba
iš panašių silikatinių žemių, ugniai atsparius keraminius dirbinius, vidines
kaminų dangas, vamzdžius, specialiai pagamintus naudoti laboratorijose,
izoliacinius vamzdžius ir jungiamąsias detales (fitingus) bei kitus elektro
techninės paskirties vamzdžius)

Neapmuitinama

0
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6907 10 00

Keraminės neglazūruotos plytelės, kubeliai ir panašūs dirbiniai mozai
koms, kvadratiniai ar stačiakampiai arba nekvadratiniai ir nestačiakampiai,
kurių didžiausio ploto paviršius tilptų į kvadratą, kurio kraštinė trum
pesnė kaip 7 cm, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo

5

0

6907 90 10

Neglazūruoti keraminiai dvigubi „Spaltplatten“ rūšies blokeliai

5

0

6907 90 91

Akmens keramikos neglazūruotos šaligatvio arba grindinio plytelės,
grindų plytelės, kokliai ar sienų apdailos plytelės (išskyrus dvigubus „Spalt
platten“ rūšies blokelius, iš plytelių padarytus stendus, dekoratyvinius dir
binius ir plyteles, pagamintas specialiai krosnims)

5

0

6907 90 93

Fajansinės arba tauriosios keramikos neglazūruotos šaligatvio arba grindi
nio plytelės, grindų plytelės, kokliai ar sienų apdailos plytelės (išskyrus
dvigubus „Spaltplatten“ rūšies blokelius, iš plytelių padarytus stendus, de
koratyvinius dirbinius ir plyteles, pagamintas specialiai krosnims)

5

0

6907 90 99

Keraminės neglazūruotos šaligatvio arba grindinio plytelės, grindų plyte
lės, kokliai ar sienų apdailos plytelės (išskyrus iš birių silikatinių uolienų
arba iš panašių silikatinių žemių, ugniai atsparius keraminius dirbinius,
akmens keramikos, fajansinius arba tauriosios keramikos dirbinius, dvigu
bus „Spaltplatten“ rūšies blokelius, iš plytelių padarytus stendus, dekoraty
vinius dirbinius ir plyteles, pagamintas specialiai krosnims)

5

0

6908 10 10

Mozaikos keraminės plyteles, kubeliai ir panašūs dirbiniai iš paprastosios
keramikos, glazūruoti, kvadratiniai ar stačiakampiai arba nekvadratiniai ir
nestačiakampiai, kurių didžiausio ploto paviršius tilptų į kvadratą, kurio
kraštinė trumpesnė kaip 7 cm, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pa
grindo

7

0

6908 10 90

Mozaikos keraminės plyteles, kubeliai ir panašūs dirbiniai, glazūruoti,
kvadratiniai ar stačiakampiai arba nekvadratiniai ir nestačiakampiai, kurių
didžiausio ploto paviršius tilptų į kvadratą, kurio kraštinė trumpesnė kaip
7 cm, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo (išskyrus tokius dirbi
nius iš paprastosios keramikos)

7

0

6908 90 11

Keraminiai glazūruoti dvigubi „Spaltplatten“ rūšies blokeliai iš paprasto
sios keramikos

6

0

6908 90 21

Keraminės šaligatvio arba grindinio plytelės, grindų plytelės, kokliai ar
sienų apdailos plytelės iš paprastosios keramikos, glazūruoti, kurių maksi
malus storis ne didesnis kaip 15 mm (išskyrus dvigubus „Spaltplatten“ rū
šies blokelius, iš plytelių padarytus stendus, dekoratyvinius dirbinius ir
plyteles, pagamintas specialiai krosnims)

5

0

6908 90 29

Keraminės šaligatvio arba grindinio plytelės, grindų plytelės, kokliai ar
sienų apdailos plytelės iš paprastosios keramikos, glazūruoti, kurių maksi
malus storis didesnis kaip 15 mm (išskyrus dvigubus „Spaltplatten“ rūšies
blokelius, iš plytelių padarytus stendus, dekoratyvinius dirbinius ir plyte
les, pagamintas specialiai krosnims)

5

0

6908 90 31

Keraminiai glazūruoti dvigubi „Spaltplatten“ rūšies blokeliai (išskyrus iš
paprastosios keramikos)

5

0

6908 90 51

Keraminės glazūruotos šaligatvio arba grindinio plytelės, grindų plytelės,
kokliai ar sienų apdailos plytelės, kurių išorinės pusės plotas ne didesnis
kaip 90 cm2 (išskyrus iš paprastosios keramikos, dvigubus „Spaltplatten“
rūšies blokelius, iš plytelių padarytus stendus, dekoratyvinius dirbinius ir
plyteles, pagamintas specialiai krosnims)

7

0
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6908 90 91

Akmens keramikos glazūruotos šaligatvio arba grindinio plytelės, grindų
plytelės, kokliai ar sienų apdailos plytelės, kurių išorinės pusės plotas di
desnis kaip 90 cm2 (išskyrus dvigubus „Spaltplatten“ rūšies blokelius, iš
plytelių padarytus stendus, dekoratyvinius dirbinius ir plyteles, pagamintas
specialiai krosnims)

5

0

6908 90 93

Fajansinės arba tauriosios keramikos glazūruotos šaligatvio arba grindinio
plytelės, grindų plytelės, kokliai ir sienų apdailos plytelės, kurių išorinės
pusės plotas didesnis kaip 90 cm2 (išskyrus dvigubus „Spaltplatten“ rūšies
blokelius, iš plytelių padarytus stendus, dekoratyvinius dirbinius ir plyte
les, pagamintas specialiai krosnims)

5

0

6908 90 99

Keraminės glazūruotos šaligatvio arba grindinio plytelės, grindų plytelės,
kokliai ar sienų apdailos plytelės, kurių išorinės pusės plotas didesnis kaip
90 cm2 (išskyrus iš paprastosios keramikos, akmens keramikos, fajansinius
ar iš tauriosios keramikos, dvigubus „Spaltplatten“ rūšies blokelius, iš ply
telių padarytus stendus, dekoratyvinius dirbinius ir plyteles, pagamintas
specialiai krosnims)

5

0

6909 11 00

Keramikos dirbiniai, skirti laboratorijoms, chemijos reikmėms arba turin
tys kitą techninę paskirtį, iš porceliano arba kiniškojo porceliano (išskyrus
ugniai atsparius keramikos dirbinius, elektros įrenginius, izoliatorius ir ki
tas jungiamąsias detales (fitingus) iš izoliacinių medžiagų)

5

0

6909 12 00

Keramikos dirbiniai, kurių kietumo ekvivalentas pagal Mohso skalę 9 arba
didesnis, skirti chemijos reikmėms arba turintys kitą techninę paskirtį (iš
skyrus iš porceliano arba kiniškojo porceliano, ugniai atsparius keramikos
dirbinius, elektros įrenginius, izoliatorius ir kitas jungiamąsias detales (fi
tingus) iš izoliacinių medžiagų)

5

0

6909 19 00

Keramikos dirbiniai, skirti chemijos reikmėms arba turintys kitą techninę
paskirtį (išskyrus iš porceliano arba kiniškojo porceliano, kurių kietumo
ekvivalentas pagal Mohso skalę 9 arba didesnis, išskyrus girnakmenius,
poliravimo akmenis, tekėlus ir panašius dirbinius, klasifikuojamus 6804
pozicijoje, ugniai atsparius keramikos dirbinius, elektros įrenginius, izolia
torius ir kitas jungiamąsias detales (fitingus) iš izoliacinių medžiagų)

5

0

6909 90 00

Keraminiai loveliai, vamzdeliai ir panašūs skysčių rinktuvai, naudojami že
mės ūkyje; keraminiai puodai, puodynės ir panašūs dirbiniai, naudojami
prekėms gabenti arba pakuoti (išskyrus bendro naudojimo talpyklas labo
ratorijoms, prekybai skirtas talpyklas bei namų apyvokos reikmenis)

5

0

6910 10 00

Keraminės kriauklės, praustuvės, praustuvų cokoliai, vonios, bidės, unita
zai, unitazų bakeliai, pisuarai ir panašūs santechnikos dirbiniai iš porce
liano arba kiniškojo porceliano (išskyrus muilines, laikiklius kempinėms,
dantų šepetukams, kablius rankšluosčiams bei laikiklius tualetiniam popie
riui)

7

0

6910 90 00

Keraminės kriauklės, praustuvės, praustuvų cokoliai, vonios, bidės, unita
zai, unitazų bakeliai, pisuarai ir panašūs santechnikos dirbiniai (išskyrus iš
porceliano arba kiniškojo porceliano, muilines, laikiklius kempinėms,
dantų šepetukams, kablius rankšluosčiams bei laikiklius tualetiniam popie
riui)

7

0

6911 10 00

Stalo reikmenys ir virtuvės reikmenys iš porceliano arba kiniškojo porce
liano (išskyrus dekoratyvinius dirbinius, puodus, puodynes, didbutelius ir
panašias talpyklas, naudojamas prekėms gabenti arba pakuoti, kavamales
ir prieskonių malūnėlius su keraminėmis talpyklomis ir metalinėmis dar
binėmis dalimis)

12

0
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6911 90 00

Buities ir tualeto reikmenys iš porceliano arba kiniškojo porceliano (išsky
rus stalo reikmenis ir virtuvės reikmenis, vonias, bides, kriaukles ir pana
šius santechnikos dirbinius, statulėles ir kitus dekoratyvinius dirbinius,
puodus, puodynes, didbutelius ir panašias talpyklas, naudojamas prekėms
gabenti arba pakuoti, kavamales ir prieskonių malūnėlius su keraminėmis
talpyklomis ir metalinėmis darbinėmis dalimis)

12

0

6912 00 10

Stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti buities bei tualeto reikmenys iš
paprastosios keramikos (išskyrus statulėles ir kitus dekoratyvinius dirbi
nius, puodus, puodynes, didbutelius ir panašias talpyklas, naudojamas pre
kėms gabenti arba pakuoti, bei kavamales ir pipirų malūnėlius su kerami
nėmis talpyklomis ir veikiančiomis metalinėmis dalimis)

5

0

6912 00 30

Stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti buities bei tualeto reikmenys iš
akmens keramikos (išskyrus vonias, bides, kriaukles ir panašius santechni
kos dirbinius, statulėles ir kitus dekoratyvinius dirbinius, puodus, puody
nes, didbutelius ir panašias talpyklas, naudojamas prekėms gabenti arba
pakuoti, bei kavamales ir pipirų malūnėlius su keraminėmis talpyklomis ir
veikiančiomis metalinėmis dalimis)

5,5

0

6912 00 50

Stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti buities bei tualeto reikmenys iš
fajanso ar tauriosios keramikos (išskyrus vonias, bides, kriaukles ir pana
šius santechnikos dirbinius, statulėles ir kitus dekoratyvinius dirbinius,
puodus, puodynes, didbutelius ir panašias talpyklas, naudojamas prekėms
gabenti arba pakuoti, bei kavamales ir pipirų malūnėlius su keraminėmis
talpyklomis ir veikiančiomis metalinėmis dalimis)

9

0

6912 00 90

Keraminiai stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti buities bei tualeto
reikmenys (išskyrus vonias, bides, kriaukles ir panašius santechnikos dirbi
nius; statulėles ir kitus dekoratyvinius dirbinius; puodus, puodynes ir pan.,
naudojamus prekėms gabenti arba pakuoti; buitinius malūnėlius su kera
minėmis talpyklomis ir veikiančiomis metalinėmis dalimis; dirbinius iš
porceliano arba kiniškojo porceliano, paprastosios keramikos, akmens ke
ramikos, fajanso arba tauriosios keramikos)

7

0

6913 10 00

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš porceliano arba kiniškojo por
celiano, nenurodyti kitoje vietoje

6

0

6913 90 10

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš paprastosios keramikos, nenu
rodyti kitoje vietoje

3,5

0

6913 90 91

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš akmens keramikos, nenurodyti
kitoje vietoje

6

0

6913 90 93

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš fajanso arba tauriosios kerami
kos, nenurodyti kitoje vietoje

6

0

6913 90 99

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai keramikos dirbiniai, nenurodyti kitoje vie
toje (išskyrus iš porceliano arba kiniškojo porceliano, paprastosios kerami
kos, akmens keramikos, fajanso arba tauriosios keramikos)

6

0

6914 10 00

Keramikos dirbiniai iš porceliano arba kiniškojo porceliano, nenurodyti
kitoje vietoje

5

0

6914 90 10

Keramikos dirbiniai iš paprastosios keramikos, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

6914 90 90

Keramikos dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus iš porceliano arba
kiniškojo porceliano bei paprastosios keramikos)

3

0
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7001 00 10

Stiklo duženos ir kitos stiklo atliekos bei laužas (išskyrus miltelių, granulių
ar dribsnių pavidalo stiklą)

Neapmuitinama

0

7001 00 91

Optinio stiklo masė

3

0

7001 00 99

Stiklo masė (išskyrus optinio stiklo)

Neapmuitinama

0

7002 10 00

Neapdorotas stiklas, turintis rutulių pavidalą (išskyrus stiklo mikrosferas,
kurių skersmuo ne didesnis kaip 1 mm, žaislinius stiklo rutuliukus)

3

0

7002 20 10

Neapdoroto optinio stiklo strypai

3

0

7002 20 90

Neapdoroto stiklo strypai (išskyrus optinio stiklo)

3

0

7002 31 00

Neapdoroti vamzdžiai iš lydyto kvarco arba iš kitų lydytų silicio dioksidų

3

0

7002 32 00

Neapdoroti vamzdžiai iš kito stiklo, kurio linijinio plėtimosi koeficientas
ne didesnis kaip 5 x 10-6 vienam Kelvino laipsniui temperatūrų intervale
nuo 0°C iki 300°C

3

0

7002 39 00

Neapdoroti vamzdžiai iš stiklo (išskyrus vamzdžius iš kito stiklo, kurio li
nijinio plėtimosi koeficientas ne didesnis kaip 5 x 10-6 vienam Kelvino
laipsniui temperatūrų intervale nuo 0°C iki 300°C arba iš lydyto kvarco
arba iš kitų lydytų silicio dioksidų)

3

0

7003 12 10

Optinis lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys nearmuotųjų lakštų
pavidalą, pagaminti iš dažytos masės, drumsti, uždėtiniai arba padengti
absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu, bet kitu būdu ne
apdoroti

3

0

7003 12 91

Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys nearmuotųjų lakštų pavidalą,
padengti neatspindinčiu sluoksniu, bet kitu būdu neapdoroti (išskyrus iš
optinio stiklo)

3

0

7003 12 99

Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys nearmuotųjų lakštų pavidalą,
pagaminti iš dažytos masės, drumsti, uždėtiniai arba padengti absorbciniu
arba atspindinčiu sluoksniu, bet kitu būdu neapdoroti

3,8 MIN 0,6 EUR/
100 kg/br

0

7003 19 10

Optinis lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys nearmuotųjų lakštų
pavidalą, bet kitu būdu neapdoroti (išskyrus stiklą, pagamintą iš dažytos
masės, drumstą, uždėtinį arba padengtą absorbciniu, atspindinčiu arba ne
atspindinčiu sluoksniu, bet kitu būdu neapdorotą)

3

0

7003 19 90

Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys nearmuotųjų lakštų pavidalą,
bet kitu būdu neapdoroti (išskyrus stiklą, pagamintą iš dažytos masės,
drumstą, uždėtinį arba padengtą absorbciniu, atspindinčiu arba neatspin
dinčiu sluoksniu, bet kitu būdu neapdorotą)

3,8 MIN 0,6 EUR/
100 kg/br

0

7003 20 00

Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys armuotųjų lakštų pavidalą,
padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be to
kio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti

3,8 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0
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7003 30 00

Stiklo profiliai, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu
sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti

3

0

7004 20 10

Temptasis ar pūstinis optinis stiklas lakštų pavidalo, pagamintas iš dažytos
masės, drumstas, uždėtinis arba padengtas absorbciniu, atspindinčiu arba
neatspindinčiu sluoksniu, bet kitu būdu neapdorotas

3

0

7004 20 91

Temptasis ar pūstinis stiklas lakštų pavidalo, padengtas neatspindinčiu
sluoksniu, bet kitu būdu neapdorotas (išskyrus optinį stiklą)

3

0

7004 20 99

Temptasis ar pūstinis stiklas lakštų pavidalo, pagamintas iš dažytos masės,
drumstas, uždėtinis arba padengtas absorbciniu arba atspindinčiu sluoks
niu, bet kitu būdu neapdorotas (išskyrus optinį stiklą)

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 10

Temptasis ar pūstinis optinis stiklas lakštų pavidalo, kitu būdu neapdoro
tas (išskyrus stiklą, pagamintą iš dažytos masės, drumstą, uždėtinį arba
padengtą absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu)

3

0

7004 90 70

Temptasis ar pūstinis oranžerinis stiklas lakštų pavidalo, kitu būdu neap
dorotas (išskyrus stiklą, pagamintą iš dažytos masės, drumstą, uždėtinį
arba padengtą absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu)

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 92

Temptasis ar pūstinis stiklas lakštų pavidalo, kitu būdu neapdorotas, kurio
storis ne didesnis kaip 2,5 mm (išskyrus stiklą, pagamintą iš dažytos ma
sės, drumstą, uždėtinį arba padengtą absorbciniu, atspindinčiu arba neats
pindinčiu sluoksniu, optinį stiklą ir oranžerinį stiklą)

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 98

Temptasis ar pūstinis stiklas lakštų pavidalo, kitu būdu neapdorotas, kurio
storis didesnis kaip 2,5 mm (išskyrus stiklą, pagamintą iš dažytos masės,
drumstą, uždėtinį arba padengtą absorbciniu, atspindinčiu arba neatspin
dinčiu sluoksniu, optinį stiklą ir oranžerinį stiklą)

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7005 10 05

Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi,
lakštų pavidalo, padengti neatspindinčiu sluoksniu, bet kitu būdu neapdo
roti (išskyrus armuotąjį stiklą)

3

0

7005 10 25

Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi,
lakštų pavidalo, padengti absorbciniu arba atspindinčiu sluoksniu, bet kitu
būdu neapdoroti, kurių storis ne didesnis kaip 3,5 mm (išskyrus armuo
tąjį stiklą)

2

0

7005 10 30

Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi,
lakštų pavidalo, padengti absorbciniu arba atspindinčiu sluoksniu, bet kitu
būdu neapdoroti, kurių storis didesnis kaip 3,5 mm, bet ne didesnis kaip
4,5 mm (išskyrus armuotąjį stiklą)

2

0
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7005 10 80

Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi,
lakštų pavidalo, padengti absorbciniu arba atspindinčiu sluoksniu, bet kitu
būdu neapdoroti, kurių storis didesnis kaip 4,5 mm (išskyrus armuotąjį
stiklą)

2

0

7005 21 25

Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu paviršiumi, lakštų pavidalo,
pagaminti iš dažytos masės, drumsti, uždėtiniai arba tiktai nušlifuotu pa
viršiumi, bet kitu būdu neapdoroti, kurių storis ne didesnis kaip 3,5 mm
(išskyrus armuotąjį stiklą arba stiklą, padengtą absorbciniu, atspindinčiu
arba neatspindinčiu sluoksniu)

2

0

7005 21 30

Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu paviršiumi, lakštų pavidalo,
pagaminti iš dažytos masės, drumsti, uždėtiniai arba tiktai nušlifuotu pa
viršiumi, bet kitu būdu neapdoroti, kurių storis didesnis kaip 3,5 mm, bet
ne didesnis kaip 4,5 mm (išskyrus armuotąjį stiklą arba stiklą, padengtą
absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu)

2

0

7005 21 80

Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu paviršiumi, lakštų pavidalo,
pagaminti iš dažytos masės, drumsti, uždėtiniai arba tiktai nušlifuotu pa
viršiumi, bet kitu būdu neapdoroti, kurių storis didesnis kaip 4,5 mm (iš
skyrus armuotąjį stiklą arba stiklą, padengtą absorbciniu, atspindinčiu
arba neatspindinčiu sluoksniu)

2

0

7005 29 25

Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi,
lakštų pavidalo, kitu būdu neapdoroti, kurių storis ne didesnis kaip
3,5 mm (išskyrus armuotąjį stiklą arba stiklą, pagamintą iš dažytos masės,
drumstą, uždėtinį arba tiktai nušlifuotu paviršiumi arba stiklą, padengtą
absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu)

2

0

7005 29 35

Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi,
lakštų pavidalo, kitu būdu neapdoroti, kurių storis didesnis kaip 3,5 mm,
bet ne didesnis kaip 4,5 mm (išskyrus armuotąjį stiklą arba stiklą, paga
mintą iš dažytos masės, drumstą, uždėtinį arba tiktai nušlifuotu pavir
šiumi arba stiklą, padengtą absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu
sluoksniu)

2

0

7005 29 80

Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi,
lakštų pavidalo, kitu būdu neapdoroti, kurių storis didesnis kaip 4,5 mm
(išskyrus armuotąjį stiklą bei stiklą, pagamintą iš dažytos masės, drumstą,
uždėtinį arba tiktai nušlifuotu paviršiumi arba stiklą, padengtą absorbci
niu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu)

2

0

7005 30 00

Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi,
lakštų pavidalo, padengti arba nepadengti absorbciniu, atspindinčiu arba
neatspindinčiu sluoksniu, armuoti, bet kitu būdu neapdoroti

2

0
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7006 00 10

Optinio stiklo lakštai ar profiliai, padengti arba nepadengti absorbciniu
arba atspindinčiu sluoksniu, išlenkti, apdorotomis briaunomis, graviruoti,
pragręžti, emaliuoti ar apdoroti kitu būdu, bet neįrėminti ir neaptaisyti ki
tomis medžiagomis (išskyrus beskeveldrį stiklą, daugiasienius izoliacijos
elementus iš stiklo, veidrodinį stiklą)

3

0

7006 00 90

Stiklo lakštai ar profiliai, padengti arba nepadengti absorbciniu, atspindin
čiu arba neatspindinčiu sluoksniu, išlenkti, apdorotomis briaunomis, gra
viruoti, pragręžti, emaliuoti ar apdoroti kitu būdu, bet neįrėminti ir neap
taisyti kitomis medžiagomis (išskyrus optinį stiklą, beskeveldrį stiklą, dau
giasienius izoliacijos elementus iš stiklo, veidrodinį stiklą)

3

0

7007 11 10

Grūdintasis (temperuotasis) beskeveldris stiklas, pagal savo dydį ir formą
tinkamas naudoti antžeminio transporto priemonėse su varikliu

3

0

7007 11 90

Grūdintasis (temperuotasis) beskeveldris stiklas, pagal savo dydį ir formą
tinkamas naudoti orlaiviuose, erdvėlaiviuose, laivuose ir kitose transporto
priemonėse (išskyrus antžeminio transporto priemones su varikliu)

3

0

7007 19 10

Grūdintasis (temperuotasis) beskeveldris stiklas, emaliuotasis

3

0

7007 19 20

Grūdintasis (temperuotasis) beskeveldris stiklas, pagamintas iš dažytos ma
sės, drumstas, uždėtinis arba padengtas absorbciniu arba atspindinčiu
sluoksniu (išskyrus pagal savo dydį ir formą tinkamą naudoti antžeminio
transporto priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose, laivuose ir kitose
transporto priemonėse bei akinių, apsauginių akinių ir kt. lęšius, taip pat
laikrodžių stiklą)

3

0

7007 19 80

Grūdintasis (temperuotasis) beskeveldris stiklas (išskyrus emaliuotąjį, paga
mintą iš dažytos masės, drumstą, uždėtinį arba padengtą absorbciniu ar
atspindinčiu sluoksniu, pagal savo dydį ir formą tinkamą naudoti antže
minio transporto priemonėse su varikliu, orlaiviuose, erdvėlaiviuose, lai
vuose ir kitose transporto priemonėse bei akinių, apsauginių akinių ir kt.
lęšius, taip pat laikrodžių stiklą)

3

0

7007 21 20

Sluoksniuotasis beskeveldris stiklas, pagal savo dydį ir formą tinkamas
naudoti antžeminio transporto priemonėse su varikliu (išskyrus daugiasie
nius izoliacijos elementus)

3

0

7007 21 80

Sluoksniuotasis beskeveldris stiklas, pagal savo dydį ir formą tinkamas
naudoti orlaiviuose, erdvėlaiviuose, laivuose arba kitose transporto prie
monėse (išskyrus tinkamą naudoti antžeminio transporto priemonėse su
varikliu ir daugiasienius izoliacijos elementus)

3

0

7007 29 00

Sluoksniuotasis beskeveldris stiklas (išskyrus pagal savo dydį ir formą tin
kamą naudoti antžeminio transporto priemonėse su varikliu, orlaiviuose,
erdvėlaiviuose, laivuose ir kitose transporto priemonėse, daugiasienius
izoliacijos elementus iš stiklo)

3

0

7008 00 20

Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo, pagaminto iš dažytos masės,
drumsto, uždėtinio arba padengto absorbciniu ar atspindinčiu sluoksniu

3

0
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7008 00 81

Izoliacijos elementai, susidedantys iš dviejų stiklo plokščių, kurių kraštinės
sujungtos hermetiška jungtimi, atskirtų oro, kitų dujų arba vakuumo
sluoksniu (išskyrus iš stiklo, pagaminto iš dažytos masės, drumsto, uždėti
nio arba padengto absorbciniu ar atspindinčiu sluoksniu)

3

0

7008 00 89

Daugiasieniai izoliacijos elementai, susidedantys iš dviejų stiklo plokščių,
su stiklo pluošto tarpsluoksniu bei daugiasieniai izoliacijos elementai, susi
dedantys iš trijų ar daugiau stiklo plokščių (išskyrus iš stiklo, pagaminto iš
dažytos masės, drumsto, uždėtinio arba padengto absorbciniu arba atspin
dinčiu sluoksniu)

3

0

7009 10 00

Antžeminio transporto priemonių galinio vaizdo veidrodžiai, įrėminti
arba neįrėminti

4

0

7009 91 00

Stikliniai veidrodžiai, neįrėminti (išskyrus antžeminio transporto priemo
nių galinio vaizdo veidrodžius, optinius veidrodžius, optiškai apdorotus,
daugiau kaip 100 metų senumo veidrodžius)

4

0

7009 92 00

Stikliniai veidrodžiai, įrėminti (išskyrus antžeminio transporto priemonių
galinio vaizdo veidrodžius, optinius veidrodžius, optiškai apdorotus bei
daugiau kaip 100 metų senumo veidrodžius)

4

0

7010 10 00

Stiklinės ampulės

3

0

7010 20 00

Stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

5

0

7010 90 10

Buitiniai konservavimo stiklainiai (sterilizacijos stiklainiai)

5

0

7010 90 21

Buteliukai ir kitos talpyklos iš vamzdinio stiklo, naudojami prekėms pa
kuoti (išskyrus ampules)

5

0

7010 90 31

Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsotiniai indai, buteliukai ir kitos
stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti, kurių no
minali talpa ne mažesnė kaip 2,5 l

5

0

7010 90 41

Buteliai iš bespalvio stiklo, skirti gėrimams ir maisto produktams gabenti
arba pakuoti, kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 l, bet mažesnė kaip
2,5 l

5

0

7010 90 43

Buteliai iš bespalvio stiklo, skirti gėrimams ir maisto produktams gabenti
arba pakuoti, kurių nominali talpa didesnė kaip 0,33 l, bet mažesnė kaip
1l

5

0

7010 90 45

Buteliai iš bespalvio stiklo, skirti gėrimams ir maisto produktams gabenti
arba pakuoti, kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 0,15 l, bet ne didesnė
kaip 0,33 l

5

0

7010 90 47

Buteliai iš bespalvio stiklo, skirti gėrimams ir maisto produktams gabenti
arba pakuoti, kurių nominali talpa mažesnė kaip 0,15 l

5

0
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7010 90 51

Buteliai iš spalvoto stiklo, skirti gėrimams ir maisto produktams gabenti
arba pakuoti, kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 l, bet mažesnė kaip
2,5 l

5

0

7010 90 53

Buteliai iš spalvoto stiklo, skirti gėrimams ir maisto produktams gabenti
arba pakuoti, kurių nominali talpa didesnė kaip 0,33 l, bet mažesnė kaip
1l

5

0

7010 90 55

Buteliai iš spalvoto stiklo, skirti gėrimams ir maisto produktams gabenti
arba pakuoti, kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 0,15 l, bet ne didesnė
kaip 0,33 l

5

0

7010 90 57

Buteliai iš spalvoto stiklo, skirti gėrimams ir maisto produktams gabenti
arba pakuoti, kurių nominali talpa mažesnė kaip 0,15 l

5

0

7010 90 61

Didbuteliai, flakonai, stiklainiai, ąsotiniai indai, buteliukai ir kitos stiklinės
talpyklos, skirti gėrimams ir maisto produktams gabenti arba pakuoti, ku
rių nominali talpa ne mažesnė kaip 0,25 l, bet mažesnė kaip 2,5 l (išsky
rus butelius)

5

0

7010 90 67

Didbuteliai, flakonai, stiklainiai, ąsotiniai indai, buteliukai ir kitos stiklinės
talpyklos, skirti gėrimams ir maisto produktams gabenti arba pakuoti, ku
rių nominali talpa mažesnė kaip 0,25 l (išskyrus butelius)

5

0

7010 90 71

Buteliai, flakonai, buteliukai ir kitos stiklinės talpyklos, skirti farmacijos
produktams gabenti arba pakuoti, kurių nominali talpa didesnė kaip
0,055 l, bet mažesnė kaip 2,5 l (išskyrus ampules, talpyklas iš vamzdinio
stiklo, stiklines vidines vakuuminių talpyklų kolbas)

5

0

7010 90 79

Buteliai, flakonai, buteliukai ir kitos stiklinės talpyklos, skirti farmacijos
produktams gabenti arba pakuoti, kurių nominali talpa ne didesnė kaip
0,055 l (išskyrus ampules, talpyklas iš vamzdinio stiklo, stiklines vidines
vakuuminių talpyklų kolbas)

5

0

7010 90 91

Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsotiniai indai, buteliukai ir kitos
stiklinės talpyklos iš bespalvio stiklo, skirti prekėms gabenti arba pakuoti,
kurių nominali talpa mažesnė kaip 2,5 l (išskyrus talpyklas maisto pro
duktams, gėrimams, farmacijos produktams, ampules, talpyklas iš vamzdi
nio stiklo, stiklines vidines vakuuminių talpyklų kolbas, kvepalų purkštu
kus, flakonus, butelius ir panašius gaminius purkštukams)

5

0

7010 90 99

Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsotiniai indai, buteliukai ir kitos
stiklinės talpyklos iš spalvoto stiklo, skirti prekėms gabenti arba pakuoti,
kurių nominali talpa mažesnė kaip 2,5 l (išskyrus talpyklas maisto pro
duktams, gėrimams, farmacijos produktams, ampules, talpyklas iš vamzdi
nio stiklo, stiklines vidines vakuuminių talpyklų kolbas, kvepalų purkštu
kus, flakonus, butelius ir panašius gaminius purkštukams)

5

0

7011 10 00

Atviri stikliniai gaubtai, įskaitant kolbas ir vamzdelius, bei jų stiklinės da
lys, be jungiamųjų detalių (fitingų), skirti elektros apšvietimo įrenginiams

4

0
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7011 20 00

Atviri stikliniai gaubtai, įskaitant kolbas ir vamzdelius, bei jų stiklinės da
lys, be jungiamųjų detalių (fitingų), skirti elektroniniams vamzdeliams

4

0

7011 90 00

Atviri stikliniai gaubtai, įskaitant kolbas ir vamzdelius, bei jų stiklinės da
lys, be jungiamųjų detalių (fitingų), skirti elektros lempoms ir panašiems
dirbiniams (išskyrus elektroniniams vamzdeliams bei elektros apšvietimo
įrenginiams)

4

0

7013 10 00

Stiklo dirbiniai iš stiklo keramikos, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje,
tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išsky
rus dirbinius, klasifikuojamus 7010 ir 7018 pozicijose, viryklių paviršius,
švinu aptaisyto stiklo langus (vitražus) ir panašius dirbinius, apšvietimo
įrangą ir jos dalis, kvepalų purkštuvus ir panašius dirbinius)

11

0

7013 22 10

Rankų darbo stikliniai geriamieji indai ant kojelės iš švino krištolo

11

0

7013 22 90

Mechaninės gamybos stikliniai geriamieji indai ant kojelės iš švino krištolo

11

0

7013 28 10

Rankų darbo stikliniai geriamieji indai ant kojelės (išskyrus iš stiklo kera
mikos arba iš švino krištolo)

11

0

7013 28 90

Mechaninės gamybos stikliniai geriamieji indai ant kojelės (išskyrus iš
stiklo keramikos arba iš švino krištolo)

11

0

7013 33 11

Rankų darbo stikliniai geriamieji indai iš švino krištolo, raižytiniai arba
dekoruoti kitu būdu (išskyrus stiklinius geriamuosius indus ant kojelės)

11

0

7013 33 19

Rankų darbo stikliniai geriamieji indai iš švino krištolo (išskyrus raižyti
nius arba dekoruotus kitu būdu ir stiklinius geriamuosius indus ant koje
lės)

11

0

7013 33 91

Mechaninės gamybos stikliniai geriamieji indai iš švino krištolo, raižytiniai
arba dekoruoti kitu būdu (išskyrus stiklinius geriamuosius indus ant koje
lės)

11

0

7013 33 99

Mechaninės gamybos stikliniai geriamieji indai iš švino krištolo (išskyrus
raižytinius arba dekoruotus kitu būdu ir stiklinius geriamuosius indus ant
kojelės)

11

0

7013 37 10

Stikliniai geriamieji indai iš grūdinto stiklo (išskyrus stiklinius geriamuo
sius indus ant kojelės)

11

0

7013 37 51

Rankų darbo stikliniai geriamieji indai, raižytiniai arba dekoruoti kitu
būdu (išskyrus indus iš stiklo keramikos, švino krištolo arba grūdinto
stiklo ir stiklinius geriamuosius indus ant kojelės)

11

0

7013 37 59

Rankų darbo stikliniai geriamieji indai (išskyrus raižytinius arba dekoruo
tus kitu būdu, arba iš stiklo keramikos, švino krištolo arba grūdinto stiklo
ir stiklinius geriamuosius indus ant kojelės)

11

0

7013 37 91

Mechaninės gamybos stikliniai geriamieji indai, raižytiniai arba dekoruoti
kitu būdu (išskyrus indus iš stiklo keramikos, švino krištolo arba grūdinto
stiklo ir stiklinius geriamuosius indus ant kojelės)

11

0
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7013 37 99

Mechaninės gamybos stikliniai geriamieji indai (išskyrus raižytinius arba
dekoruotus kitu būdu, arba iš stiklo keramikos, švino krištolo arba grū
dinto stiklo ir stiklinius geriamuosius indus ant kojelės)

11

0

7013 41 10

Rankų darbo stiklo dirbiniai iš švino krištolo, naudojami stalui serviruoti
arba virtuvėje (išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 7010 ir 7018 pozici
jose, stiklinius geriamuosius indus, konservavimo stiklainius (sterilizacijos
stiklainius), termosus ir kitus vakuuminius indus)

11

0

7013 41 90

Mechaninės gamybos stiklo dirbiniai iš švino krištolo, naudojami stalui
serviruoti arba virtuvėje (išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 7010 ir 7018
pozicijose, stiklinius geriamuosius indus, konservavimo stiklainius (sterili
zacijos stiklainius), termosus ir kitus vakuuminius indus)

11

0

7013 42 00

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti arba virtuvėje, iš stiklo, kurio
ilginis plėtimosi koeficientas ne didesnis kaip 5 x 10-6 vienam Kelvino
laipsniui temperatūrų intervale nuo 0°C iki 300°C (išskyrus stiklo dirbi
nius iš stiklo keramikos arba iš švino krištolo, dirbinius, klasifikuojamus
7010 ir 7018 pozicijose, geriamuosius indus, konservavimo stiklainius
(sterilizacijos stiklainius), termosus ir kitus vakuuminius indus)

11

0

7013 49 10

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti arba virtuvėje, iš grūdinto
stiklo (išskyrus stiklą, kurio ilginis plėtimosi koeficientas ne didesnis kaip
5 x 10-6 vienam Kelvino laipsniui temperatūrų intervale nuo 0°C iki 300°
C, stiklo dirbinius iš stiklo keramikos arba švino krištolo, dirbinius, klasifi
kuojamus 7010 ir 7018 pozicijose, stiklinius geriamuosius indus, konser
vavimo stiklainius (sterilizacijos stiklainius), termosus ir kitus vakuuminius
indus)

11

0

7013 49 91

Rankų darbo stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti arba virtuvėje (iš
skyrus grūdintą stiklą ir stiklą, kurio ilginis plėtimosi koeficientas ne di
desnis kaip 5 × 10-6 vienam Kelvino laipsniui temperatūrų intervale nuo
0°C iki 300°C, stiklo dirbinius iš stiklo keramikos arba švino krištolo, dir
binius, klasifikuojamus 7010 ir 7018 pozicijose, stiklinius geriamuosius
indus, konservavimo stiklainius (sterilizacijos stiklainius), termosus ir kitus
vakuuminius indus)

11

0

7013 49 99

Mechaninės gamybos stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti arba vir
tuvėje (išskyrus grūdintą stiklą ir stiklą, kurio ilginis plėtimosi koeficientas
ne didesnis kaip 5 × 10-6 vienam Kelvino laipsniui temperatūrų intervale
nuo 0°C iki 300°C, stiklo dirbiniai iš stiklo keramikos arba švino krištolo,
dirbinius, klasifikuojamus 7010 ir 7018 pozicijose, stiklinius geriamuo
sius indus, konservavimo stiklainius (sterilizacijos stiklainius), termosus ir
kitus vakuuminius indus)

11

0

7013 91 10

Rankų darbo stiklo dirbiniai iš švino krištolo, naudojami tualetui, biure,
interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius,
naudojamus stalui serviruoti arba virtuvėje, stiklinius geriamuosius indus,
dirbinius, klasifikuojamus 7010 ir 7018 pozicijose, veidrodžius, švinu ap
taisyto stiklo langus (vitražus) ir panašius dirbinius, apšvietimo jungiamą
sias dalis (fitingus) ir jų dalis, kvepalų purkštukus ir panašius dirbinius)

11

0
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7013 91 90

Mechaninės gamybos stiklo dirbiniai iš švino krištolo, naudojami tualetui,
biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbi
nius, naudojamus stalui serviruoti arba virtuvėje, dirbinius, klasifikuoja
mus 7010 ir 7018 pozicijose, veidrodžius, švinu aptaisyto stiklo langus
(vitražus) ir panašius dirbinius, apšvietimo jungiamąsias dalis (fitingus) ir
jų dalis, kvepalų purkštukus ir panašius dirbinius)

11

0

7013 99 00

Stiklo dirbiniai, naudojami tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba tu
rintys panašią paskirtį (išskyrus stiklo dirbinius iš švino krištolo ar dirbi
nius, naudojamus stalui serviruoti arba virtuvėje, dirbinius, klasifikuoja
mus 7010 ir 7018 pozicijose, veidrodžius, švinu aptaisyto stiklo langus
(vitražus) ir panašius dirbinius, apšvietimo įrangą ir jos dalis, kvepalų
purkštuvus ir panašius dirbinius)

11

0

7014 00 00

Stiklo dirbiniai, naudojami signalams perduoti, ir stikliniai optiniai ele
mentai, optiškai neapdoroti (išskyrus laikrodžių stiklus, nekorekcinių arba
korekcinių akinių stiklus, įskaitant tuščiavidures stiklines sferas ir jų seg
mentus, naudojamus tokių stiklų gamybai, mikrosferas, palaidas, apšvie
timo įrangą ir jos dalis)

3

0

7015 10 00

Korekcinių akinių stiklai, išlenkti, gaubti, tuščiaviduriai arba panašūs stik
lai, optiškai neapdoroti (išskyrus šiems tikslams naudojamus plokščius
stiklus)

3

0

7015 90 00

Laikrodžių stiklai ir panašūs stiklai, nekorekcinių akinių stiklai, išlenkti,
gaubti, tuščiaviduriai arba panašūs stiklai, optiškai neapdoroti, tuščiavidu
rės stiklinės sferos ir jų segmentai, naudojami tokių stiklų gamybai (išsky
rus šiems tikslams naudojamus plokščius stiklus bei korekcinių akinių
stiklus)

3

0

7016 10 00

Stikliniai kubeliai ir kiti smulkūs stiklo dirbiniai, pritvirtinti arba nepritvir
tinti prie pagrindo, skirti mozaikai arba turintys panašią dekoratyvinę pa
skirtį (išskyrus gatavus panelius ir kitus gatavus dekoratyvinius motyvus,
pagamintus iš stiklinių kubelių, skirtų mozaikai)

8

0

7016 90 10

Švinu aptaisyto stiklo langai (vitražai) ir panašūs dirbiniai (išskyrus dau
giau kaip 100 metų senumo tokius dirbinius)

3

0

7016 90 80

Grindų blokai, plokštės, plytos, blokeliai, plytelės ir kiti statyboje naudo
jami dirbiniai iš presuoto arba iš formuoto stiklo, armuoti arba nearmuoti
(išskyrus laminuotą beskeveldrį stiklą ir daugiasienius izoliacijos elementus
iš stiklo bei švinu aptaisyto stiklo langus (vitražus) ir panašius dirbinius)

3 MIN 1,2 EUR/
100 kg/br

0

7017 10 00

Stiklo dirbiniai, skirti laboratorijoms, higienos arba farmacijos reikmėms,
graduoti arba negraduoti, kalibruoti arba nekalibruoti, iš lydyto kvarco
arba iš kitų lydytų silicio dioksidų (išskyrus talpyklas prekėms gabenti
arba pakuoti, matavimo, kontrolės arba medicinos instrumentus ir apara
tus, klasifikuojamus 90 skirsnyje)

3

0

7017 20 00

Stiklo dirbiniai, skirti laboratorijoms, higienos arba farmacijos reikmėms,
graduoti arba negraduoti, kalibruoti arba nekalibruoti, iš stiklo, kurio ilgi
nis plėtimosi koeficientas ne didesnis kaip 5 x 10-6 vienam Kelvino laips
niui temperatūrų intervale nuo 0°C iki 300°C (išskyrus stiklą iš lydyto
kvarco arba iš kitų lydytų silicio dioksidų, talpyklas prekėms gabenti arba
pakuoti, matavimo, kontrolės arba medicinos instrumentus ir aparatus,
klasifikuojamus 90 skirsnyje)

3

0
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7017 90 00

Stiklo dirbiniai, skirti laboratorijoms, higienos arba farmacijos reikmėms,
graduoti arba negraduoti, kalibruoti arba nekalibruoti (išskyrus stiklą, ku
rio ilginis plėtimosi koeficientas ne didesnis kaip 5 x 10-6 vienam Kelvino
laipsniui temperatūrų intervale nuo 0°C iki 300°C, arba stiklą iš lydyto
kvarco arba iš kitų lydytų silicio dioksidų, talpyklas prekėms gabenti arba
pakuoti, matavimo, kontrolės arba medicinos instrumentus ir aparatus,
klasifikuojamus 90 skirsnyje)

3

0

7018 10 11

Stikliniai karoliukai, raižytiniai ir mechaniniu būdu poliruoti (išskyrus iš
jų pagamintas prekes)

Neapmuitinama

0

7018 10 19

Stikliniai karoliukai (išskyrus raižytinius ir mechaniniu būdu poliruotus
karoliukus bei iš jų pagamintas prekes)

7

0

7018 10 30

Stiklinės perlų imitacijos (išskyrus iš jų pagamintas prekes)

Neapmuitinama

0

7018 10 51

Stiklinės brangakmenių arba pusbrangių akmenų imitacijos, raižytinės ir
mechaniniu būdu poliruotos (išskyrus iš jų pagamintas prekes)

Neapmuitinama

0

7018 10 59

Stiklinės brangakmenių arba pusbrangių akmenų imitacijos (išskyrus rai
žytinius ir mechaniniu būdu poliruotus karoliukus bei iš jų pagamintas
prekes)

3

0

7018 10 90

Koralų imitacijos ir panašūs smulkūs stiklo dirbiniai (išskyrus iš jų paga
mintas prekes bei perlų, brangakmenių ir pusbrangių akmenų imitacijas)

3

0

7018 20 00

Stiklinės mikrosferos, kurių skersmuo ne didesnis kaip 1 mm

3

0

7018 90 10

Stiklinės akys, prekės, pagamintos iš stiklo karoliukų ar perlų imitacijų,
brangakmenių ir pusbrangių akmenų imitacijų ar iš kitų smulkių stiklo
dirbinių (išskyrus protezus ir dirbtinę bižuteriją)

3

0

7018 90 90

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš degtuvu apdoroto stiklo (išsky
rus dirbtinę bižuteriją)

6

0

7019 11 00

Kapotos stiklo pluošto sruogos, kurių ilgis ne didesnis kaip 50 mm

7

0

7019 12 00

Stiklo pluošto pusverpaliai

7

0

7019 19 10

Sruogos ir verpalai iš stiklo gijų (išskyrus stiklo gijas kapotomis sruogo
mis, kurių ilgis ne didesnis kaip 50 mm bei pusverpalius)

7

0

7019 19 90

Sruogos ir verpalai iš stiklo kuokštelinių pluoštų

7

0

7019 31 00

Dembliai iš netaisyklingai sluoksniuotų stiklo pluoštų

7

0
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7019 32 00

Plonos marškos (vualiai) iš netaisyklingai sluoksniuotų stiklo pluoštų

5

0

7019 39 00

Tinklai, čiužiniai, plokštės ir panašūs neaustiniai stiklo pluoštų dirbiniai
(išskyrus demblius ir plonas marškas (vualius))

5

0

7019 40 00

Audiniai iš stiklo pluošto pusverpalių

7

0

7019 51 00

Audiniai, įskaitant siaurus audinius, iš stiklo, kurių plotis ne didesnis kaip
30 cm (išskyrus pusverpalius)

7

0

7019 52 00

Audiniai, įskaitant siauruosius audinius, iš stiklo gijų, kurių plotis didesnis
kaip 30 cm, drobinio pynimo, kurių m2 masė mažesnė kaip 250 g, išausti
iš gijinių siūlų, kurių pirminio siūlo ilginis tankis ne didesnis kaip 136
teksai (išskyrus audinius, išaustus iš pusverpalių)

7

0

7019 59 00

Audiniai, įskaitant siauruosius audinius, iš stiklo pluoštų, kurių plotis di
desnis kaip 30 cm (išskyrus drobinio pynimo audinius, kurių masė m2
mažesnė kaip 250 g, o pirminio siūlo ilginis tankis ne didesnis kaip
136 teksai, ir audinius, išaustus iš pusverpalių)

7

0

7019 90 10

Stiklo pluoštai, palaidi arba kuokštų pavidalo (išskyrus tekstilinius stiklo
pluoštus bei mineralinę vatą)

7

0

7019 90 30

Vamzdžių arba vamzdelių izoliacijos aptaisai ir padėklai iš stiklo pluoštų

7

0

7019 90 91

Dirbiniai iš tekstilinių stiklo pluoštų (išskyrus verpalus, audinius, įskaitant
siaurus audinius, plonas marškas (vualius), tinklus, demblius, čiužinius ir
plokštes bei panašius neaustinius dirbinius, vamzdžių arba vamzdelių izo
liacijos aptaisus ir padėklus iš stiklo pluoštų, stiklo pluošto šepečius bei lė
lių perukus)

7

0

7019 90 99

Dirbiniai iš netekstilinių stiklo pluoštų (išskyrus elektros izoliatorius ar jų
dalis, šviesolaidžių grįžtes ar kabelius, stiklo pluošto šepečius, apšvietimo
kabelius ir panašius dirbinius)

7

0

7020 00 05

Kvarciniai reaktorių vamzdžiai ir laikikliai, skirti puslaidininkinių me
džiagų gamybos difuzijos ir oksidacijos krosnims

Neapmuitinama

0

7020 00 07

Negatavos stiklinės vidinės termosų arba kitų vakuuminių indų kolbos

3

0

7020 00 08

Gatavos termosų ir kitų vakuuminių indų stiklinės kolbos

6

0

7020 00 10

Stiklo dirbiniai iš lydyto kvarco arba iš kitų lydytų silicio dioksidų, nenu
rodyti kitoje vietoje

3

0

7020 00 30

Dirbiniai iš stiklo, kurio ilginis plėtimosi koeficientas ne didesnis kaip 5 x
10-6 vienam Kelvino laipsniui temperatūrų intervale nuo 0°C iki 300°C,
nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus stiklo dirbinius iš lydyto kvarco arba iš
kitų lydytų silicio dioksidų)

3

0
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3

0

7020 00 80

Stiklo dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

7101 10 00

Gamtiniai perlai, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti,
tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; gamtiniai perlai, laikinai su
verti gabenimo patogumui (išskyrus perlamutrą)

Neapmuitinama

0

7101 21 00

Dirbtiniu būdu išauginti perlai, neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti

Neapmuitinama

0

7101 22 00

Dirbtiniu būdu išauginti perlai, apdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, ta
čiau nesuverti, neaptaisyti ir neįtvirtinti, apdoroti dirbtiniu būdu išauginti
perlai, laikinai suverti gabenimo patogumui

Neapmuitinama

0

7102 10 00

Deimantai, nesurūšiuoti

Neapmuitinama

0

7102 21 00

Pramoniniai deimantai, neapdoroti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba
grubiai apdoroti

Neapmuitinama

0

7102 29 00

Pramoniniai deimantai, apdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti (išsky
rus neaptaisytus akmenis, skirtus surinkti patefono adatoms, apdorotus
akmenis, tinkamus naudoti kaip matuoklių, matavimo prietaisų arba kitų
dirbinių, klasifikuojamų 90 skirsnyje, dalis)

Neapmuitinama

0

7102 31 00

Nepramoniniai deimantai, neapdoroti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba
grubiai apdoroti (išskyrus pramoninius deimantus)

Neapmuitinama

0

7102 39 00

Deimantai, apdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti (išskyrus pramoni
nius deimantus)

Neapmuitinama

0

7103 10 00

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, neapdoroti arba tik supjaustyti ar
grubiai apdoroti suformuojant tam tikros formos ruošinius, surūšiuoti
arba nesurūšiuoti (išskyrus deimantus ir brangakmenių bei pusbrangių ak
menų imitacijas)

Neapmuitinama

0

7103 91 00

Rubinai, safyrai ir smaragdai, apdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau
nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; rubinai, safyrai ir smaragdai, apdo
roti, nesurūšiuoti, laikinai suverti gabenimo patogumui (išskyrus rubinus,
safyrus ir smaragdus, tik supjaustytus ar grubiai apdorotus suformuojant
tam tikros formos ruošinius, brangakmenių ir pusbrangių akmenų imita
cijas)

Neapmuitinama

0

7103 99 00

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, apdoroti, surūšiuoti arba nesurū
šiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; brangakmeniai ir pus
brangiai akmenys, apdoroti, nesurūšiuoti, laikinai suverti gabenimo pato
gumui (išskyrus brangakmenius ir pusbrangius akmenis, tik supjaustytus
ar grubiai apdorotus suformuojant tam tikros formos ruošinius, deiman
tus, rubinus, safyrus ir smaragdus, brangakmenių ir pusbrangių akmenų
imitacijas)

Neapmuitinama

0

7104 10 00

Pjezoelektrinis kvarcas, pagamintas iš sintetinio arba regeneruoto akmens,
apdorotas arba neapdorotas, surūšiuotas arba nesurūšiuotas, tačiau neap
taisytas arba neįtvirtintas

Neapmuitinama

0

7104 20 00

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, sintetiniai arba regeneruoti, neap
doroti arba tik supjaustyti ar grubiai apdoroti suformuojant tam tikros
formos ruošinius, surūšiuoti arba nesurūšiuoti (išskyrus pjezoelektrinį
kvarcą)

Neapmuitinama

0
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7104 90 00

Sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, ap
doroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįt
virtinti; nesurūšiuoti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pus
brangiai akmenys, laikinai suverti gabenimo patogumui (išskyrus akmenis,
tik supjaustytus ar grubiai apdorotus suformuojant tam tikros formos
ruošinius, pjezoelektrinį kvarcą)

Neapmuitinama

0

7105 10 00

Deimantų, įskaitant sintetinius deimantus, dulkės arba milteliai

Neapmuitinama

0

7105 90 00

Gamtinių arba sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų dulkės
arba milteliai (išskyrus deimantų dulkes ir miltelius)

Neapmuitinama

0

7106 10 00

Sidabro milteliai, įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina

Neapmuitinama

0

7106 91 10

Sidabras, įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina, neapdorotas, ku
rio grynumas ne mažesnis kaip 999 promilės (išskyrus sidabrą, turintį
miltelių pavidalą)

Neapmuitinama

0

7106 91 90

Sidabras, įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina, neapdorotas, ku
rio grynumas mažesnis kaip 999 promilės (išskyrus sidabrą, turintį milte
lių pavidalą)

Neapmuitinama

0

7106 92 20

Pusiau apdorotas sidabras, įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina,
kurio grynumas ne mažesnis kaip 750 promilių

Neapmuitinama

0

7106 92 80

Pusiau apdorotas sidabras, įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina,
kurio grynumas mažesnis kaip 750 promilių

Neapmuitinama

0

7107 00 00

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, neapdoroti labiau už pusiau apdoro
tus

Neapmuitinama

0

7108 11 00

Aukso milteliai, įskaitant auksą, padengtą platina, neskirtas monetoms
kaldinti

Neapmuitinama

0

7108 12 00

Auksas, įskaitant auksą, padengtą platina, neapdorotas, neskirtas mone
toms kaldinti (išskyrus auksą, turintį miltelių pavidalą)

Neapmuitinama

0

7108 13 10

Juostos, strypai, viela ir profiliai, plokštelės, lakštai ir juostelės, kurių storis
(be jokio pagrindo storio) didesnis kaip 0,15 mm, iš aukso, įskaitant
auksą, padengtą platina, neskirti monetoms kaldinti

Neapmuitinama

0

7108 13 80

Auksas, įskaitant auksą, padengtą platina, pusiau apdorotas, neskirtas mo
netoms kaldinti (išskyrus lakštus ir juosteles, kurių storis (be jokio pa
grindo storio) didesnis kaip 0,15 mm bei plokšteles, juostas, strypus, vielą
ir profilius)

Neapmuitinama

0

7108 20 00

Auksas, skirtas monetoms kaldinti

Neapmuitinama

0

7109 00 00

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už
pusiau apdorotus

Neapmuitinama

0

7110 11 00

Platina, neapdorota arba turinti miltelių pavidalą

Neapmuitinama

0

7110 19 10

Juostos, strypai, viela ir profiliai; plokštelės; lakštai ir juostelės, kurių storis
(be jokio pagrindo storio) didesnis kaip 0,15 mm, iš platinos

Neapmuitinama

0

L 356/512

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

7110 19 80

Platina, pusiau apdorota (išskyrus lakštus ir juosteles, kurių storis (be jo
kio pagrindo storio) didesnis kaip 0,15 mm ir plokšteles, juostas, strypus,
vielą bei profilius)

Neapmuitinama

0

7110 21 00

Paladis, neapdorotas arba turintis miltelių pavidalą

Neapmuitinama

0

7110 29 00

Paladis, pusiau apdorotas

Neapmuitinama

0

7110 31 00

Rodis, neapdorotas arba turintis miltelių pavidalą

Neapmuitinama

0

7110 39 00

Rodis, pusiau apdorotas

Neapmuitinama

0

7110 41 00

Iridis, osmis ir rutenis, neapdoroti arba turintys miltelių pavidalą

Neapmuitinama

0

7110 49 00

Iridis, osmis ir rutenis, pusiau apdoroti

Neapmuitinama

0

7111 00 00

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, neapdoroti la
biau už pusiau apdorotus

Neapmuitinama

0

7112 30 00

Pelenai, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba tauriojo metalo junginių

Neapmuitinama

0

7112 91 00

Aukso, įskaitant metalus, plakiruotus auksu, atliekos ir laužas bei kitos at
liekos ir laužas, kurių sudėtyje yra aukso arba aukso junginių, dažniausiai
naudojami tauriajam metalui regeneruoti (išskyrus pelenus, kurių sudėtyje
yra aukso arba aukso junginių, aukso atliekas ir laužą, sulydytus į neapdo
rotus blokus, luitus arba panašias formas, ir sąšlavas bei pelenus, kurių su
dėtyje yra tauriųjų metalų)

Neapmuitinama

0

7112 92 00

Platinos, įskaitant metalus, plakiruotus platina, atliekos ir laužas bei kitos
atliekos ir laužas, kurių sudėtyje yra platinos arba platinos junginių, daž
niausiai naudojami tauriajam metalui regeneruoti (išskyrus pelenus, kurių
sudėtyje yra platinos arba platinos junginių, platinos atliekas ir laužą, suly
dytus į neapdorotus blokus, luitus arba panašias formas, ir sąšlavas bei pe
lenus, kurių sudėtyje yra tauriųjų metalų)

Neapmuitinama

0

7112 99 00

Sidabro, įskaitant metalus, plakiruotus sidabru, atliekos ir laužas bei kitos
atliekos ir laužas, kurių sudėtyje yra sidabro arba sidabro junginių, daž
niausiai naudojami tauriajam metalui regeneruoti (išskyrus pelenus ir tau
riųjų metalų atliekas ir laužą, sulydytus į neapdorotus blokus, luitus arba
panašias formas)

Neapmuitinama

0

7113 11 00

Bižuterija ir jos dalys iš sidabro, padengto arba nepadengto, plakiruoto
arba neplakiruoto kitu tauriuoju metalu (išskyrus senesnius kaip 100
metų dirbinius)

2,5

0

7113 19 00

Bižuterija ir jos dalys iš kito tauriojo metalo, išskyrus sidabrą, padengto
arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu (išskyrus
senesnius kaip 100 metų dirbinius)

2,5

0
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7113 20 00

Bižuterija ir jos dalys iš netauriojo metalo, plakiruoto tauriuoju metalu (iš
skyrus senesnius kaip 100 metų dirbinius)

4

0

7114 11 00

Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš sidabro, padengto arba
nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu (išskyrus bižu
teriją, laikrodininkų dirbinius, muzikos instrumentus, ginklus, kvepalų
purkštuvus ir jų galvutes, skulptūrų originalus, kolekcionavimo objektus ir
antikvarinius daiktus)

2

0

7114 19 00

Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš tauriojo metalo, išskyrus
sidabrą, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tau
riuoju metalu (išskyrus bižuteriją, laikrodžius, rankinius laikrodžius ir jų
dalis, muzikos instrumentus, ginklus, kvepalų purkštuvus ir jų galvutes,
skulptūrų arba statulų originalus, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius
daiktus)

2

0

7114 20 00

Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš netauriojo metalo, plaki
ruoto tauriuoju metalu (išskyrus bižuteriją, laikrodžius, rankinius laikro
džius ir jų dalis, muzikos instrumentus, ginklus, kvepalų purkštuvus ir jų
galvutes, skulptūrų arba statulų originalus, kolekcionavimo objektus ir an
tikvarinius daiktus)

2

0

7115 10 00

Platinos katalizatoriai, turintys vielos audinio arba tinklelio pavidalą

Neapmuitinama

0

7115 90 10

Dirbiniai iš tauriojo metalo, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

7115 90 90

Dirbiniai iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

7116 10 00

Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų, nenurodyti ki
toje vietoje

Neapmuitinama

0

7116 20 11

Vėriniai, apyrankės ir kiti dirbiniai, pagaminti vien tik iš gamtinių bran
gakmenių arba pusbrangių akmenų, paprastai suverti, be sagtelių ir be
kitų priedų

Neapmuitinama

0

7116 20 19

Dirbiniai, pagaminti vien tik iš gamtinių brangakmenių arba pusbrangių
akmenų, nenurodyti kitoje vietoje

2,5

0

7116 20 90

Dirbiniai iš brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių
arba regeneruotų), nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus dirbinius, pagamin
tus vien tik iš gamtinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų)

2,5

0

7117 11 00

Rankogalių segtukai ir sąsagos iš netauriojo metalo, padengto arba nepa
dengto sidabru, aukso arba platina

4

0

7117 19 10

Dirbtinė bižuterija iš netauriojo metalo, padengto arba nepadengto si
dabru, aukso arba platina, su stiklinėmis detalėmis (išskyrus rankogalių
segtukus ir sąsagas)

4

0

7117 19 91

Dirbtinė bižuterija iš netauriojo metalo, padengto sidabru, auksu arba pla
tina (išskyrus bižuteriją su stiklinėmis detalėmis, rankogalių segtukus ir są
sagas)

4

0

7117 19 99

Dirbtinė bižuterija iš netauriojo metalo (išskyrus bižuteriją, padengtą si
dabru, auksu arba platina, arba su stiklinėmis detalėmis, rankogalių segtu
kus ir sąsagas)

4

0
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7117 90 00

Dirbtinė bižuterija (išskyrus bižuteriją iš netauriojo metalo, padengto arba
nepadengto sidabru, auksu arba platina)

4

0

7118 10 10

Sidabrinės monetos (išskyrus monetas, naudojamas teisėtoje apyvartoje,
medalius, bižuteriją iš monetų, kolekcines monetas, atliekas ir laužą)

Neapmuitinama

0

7118 10 90

Monetos (išskyrus monetas, naudojamas teisėtoje apyvartoje, auksines ir
sidabrines monetas, medalius, bižuteriją iš monetų, kolekcines monetas,
atliekas ir laužą)

Neapmuitinama

0

7118 90 00

Monetos, naudojamos teisėtoje apyvartoje

Neapmuitinama

0

7201 10 11

Nelegiruotasis ketus, turintis luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavi
dalą, kurio sudėtyje esantis fosforas sudaro ne daugiau kaip 0,5 %, manga
nas – ne mažiau kaip 0,4 % ir silicis – ne daugiau kaip 1 % masės

1,7

0

7201 10 19

Nelegiruotasis ketus, turintis luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavi
dalą, kurio sudėtyje esantis fosforas sudaro ne daugiau kaip 0,5 %, manga
nas – ne mažiau kaip 0,4 % ir silicis – daugiau kaip 1 % masės

1,7

0

7201 10 30

Nelegiruotasis ketus, turintis luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavi
dalą, kurio sudėtyje esantis fosforas sudaro ne daugiau kaip 0,5 %, manga
nas – ne mažiau kaip 0,1 %, bet mažiau kaip 0,4 % masės

1,7

0

7201 10 90

Nelegiruotasis ketus, turintis luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavi
dalą, kurio sudėtyje esantis fosforas sudaro ne daugiau kaip 0,5 % ir man
ganas – ne daugiau kaip 0,1 % masės

Neapmuitinama

0

7201 20 00

Nelegiruotasis ketus, turintis luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavi
dalą, kurio sudėtyje esantis fosforas sudaro daugiau kaip 0,5 % masės

2,2

0

7201 50 10

Legiruotasis ketus, turintis luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą,
kurio sudėtyje esantis titanas sudaro ne mažiau kaip 0,3 %, bet ne daugiau
kaip 1 % masės ir vanadis – ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip
1 % masės

Neapmuitinama

0

7201 50 90

Legiruotasis ketus ir veidrodinis ketus (spiegeleisen), turintys luitų, blokų
arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus legiruotąjį ketų, kurio sudė
tyje esantis titanas sudaro ne mažiau kaip 0,3 %, bet ne daugiau kaip
1 % masės ir vanadis – ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 1 %
masės)

1,7

0

7202 11 20

Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % ir
manganas – daugiau kaip 65 % masės, o granulių matmenys ne didesni
kaip 5 mm

2,7

0

7202 11 80

Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % ma
sės (išskyrus feromanganą, kurio granulių matmenys ne didesni kaip
5 mm, o manganas jame sudaro daugiau kaip 65 % masės)

2,7

0

7202 19 00

Feromanganas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 %
masės

2,7

0

7202 21 00

Ferosilicis, kurio sudėtyje esantis silicis sudaro daugiau kaip 55 % masės

5,7

0
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7202 29 10

Ferosilicis, kurio sudėtyje esantis silicis sudaro ne daugiau kaip 55 % ma
sės ir manganas – ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės

5,7

0

7202 29 90

Ferosilicis, kurio sudėtyje esantis silicis sudaro ne daugiau kaip 55 % ma
sės (išskyrus ferosilicį, kurio sudėtyje esantis manganas sudaro ne mažiau
kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės)

5,7

0

7202 30 00

Ferosilikomanganas

3,7

0

7202 41 10

Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 %, bet ne
daugiau kaip 6 % masės

4

0

7202 41 90

Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 6 % masės

4

0

7202 49 10

Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,05 %
masės

7

0

7202 49 50

Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 0,05 %, bet
ne daugiau kaip 0,5 % masės

7

0

7202 49 90

Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 0,5 %, bet
ne daugiau kaip 4 % masės

7

0

7202 50 00

Ferosilikochromas

2,7

0

7202 60 00

Feronikelis

Neapmuitinama

0

7202 70 00

Feromolibdenas

2,7

0

7202 80 00

Ferovolframas ir ferosilikovolframas

Neapmuitinama

0

7202 91 00

Ferotitanas ir ferosilikotitanas

2,7

0

7202 92 00

Ferovanadis

2,7

0

7202 93 00

Feroniobis

Neapmuitinama

0

7202 99 10

Ferofosforas

Neapmuitinama

0

7202 99 30

Ferosilikomagnis

2,7

0

7202 99 80

Ferolydiniai (išskyrus feromanganą, ferosilicį, ferosilikomanganą, feroch
romą, ferosilikochromą, feronikelį, feromolibdeną, ferovolframą, ferosili
kovolframą, ferotitaną, ferosilikotitaną, ferovanadį, feroniobį, ferofosforą ir
ferosilikomagnį)

2,7

0

7203 10 00

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą, turin
tys luitų, granulių ar panašių formų pavidalą

Neapmuitinama

0

7203 90 00

Korėtų juodųjų metalų produktai, gauti skaidant lydytą ketų, geležis, ku
rios minimalus grynumas yra 99,94 % masės, turintys luitų granulių ar
panašių formų pavidalą

Neapmuitinama

0
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7204 10 00

Ketaus atliekos ir laužas (išskyrus radioaktyvų)

Neapmuitinama

0

7204 21 10

Nerūdijančiojo plieno atliekos ir laužas, kurių sudėtyje esantis nikelis su
daro ne mažiau kaip 8 % masės (išskyrus radioaktyvų ir baterijų bei elek
tros akumuliatorių atliekas ir laužą)

Neapmuitinama

0

7204 21 90

Nerūdijančiojo plieno atliekos ir laužas (išskyrus tokį, kurio sudėtyje esan
tis nikelis sudaro ne mažiau kaip 8 % masės, radioaktyvų ar baterijų ir
elektros akumuliatorių atliekas ir laužą)

Neapmuitinama

0

7204 29 00

Legiruotojo plieno atliekos ir laužas (išskyrus nerūdijančiojo plieno, radio
aktyvias atliekas ir laužą ar baterijų ir elektros akumuliatorių atliekas ir
laužą)

Neapmuitinama

0

7204 30 00

Alavuotosios geležies arba alavuotojo plieno atliekos ir laužas (išskyrus ra
dioaktyvų ir baterijų bei elektros akumuliatorių atliekas ir laužą)

Neapmuitinama

0

7204 41 10

Geležies arba plieno tekinimo drožlės, skeveldros, pjuvenos ir kitos drož
lės, surištos arba nesurištos į ryšulius (išskyrus ketaus, legiruotojo plieno
arba alavuotosios geležies arba alavuotojo plieno)

Neapmuitinama

0

7204 41 91

Geležies arba plieno nuopjovos ir štampavimo atraižos, surištos į ryšulius
(išskyrus ketaus, legiruotojo plieno arba alavuotosios geležies arba alavuo
tojo plieno)

Neapmuitinama

0

7204 41 99

Geležies arba plieno nuopjovos ir štampavimo atraižos, nesurištos į ryšu
lius (išskyrus ketaus, legiruotojo plieno arba alavuotosios geležies arba ala
vuotojo plieno)

Neapmuitinama

0

7204 49 10

Geležies arba plieno atliekos ir laužas, sutrupinti (susmulkinti) (išskyrus
šlaką, žvynus ir kitas geležies ir plieno gamybos atliekas; radioaktyvias at
liekas ir laužą; ketaus arba veidrodinio ketaus (spiegeleisen) luitų, blokų
arba kitų pirminių formų fragmentus; ketaus, legiruotojo plieno arba ala
vuotosios geležies arba alavuotojo plieno atliekas ir laužą; tekinimo drož
les, dulkes, skeveldras, pjuvenas, šlifavimo nuopjovas ir štampavimo atrai
žas; galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių at
liekas ir laužą)

Neapmuitinama

0

7204 49 30

Geležies arba plieno atliekos ir laužas, nesutrupinti (nesusmulkinti), surišti
į ryšulius (išskyrus šlaką, žvynus ir kitas geležies ir plieno gamybos atlie
kas; radioaktyvias atliekas ir laužą; ketaus arba veidrodinio ketaus (spiege
leisen) luitų, blokų arba kitų pirminių formų fragmentus; ketaus, legiruo
tojo plieno arba alavuotosios geležies arba alavuotojo plieno atliekas ir
laužą; tekinimo drožles, dulkes, skeveldras, pjuvenas, šlifavimo nuopjovas
ir štampavimo atraižas; galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros
akumuliatorių atliekas ir laužą)

Neapmuitinama

0
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7204 49 90

Geležies arba plieno atliekos ir laužas, nesutrupinti (nesusmulkinti), nesu
rišti į ryšulius (išskyrus šlaką, žvynus ir kitas geležies ir plieno gamybos
atliekas; radioaktyvias atliekas ir laužą; ketaus arba veidrodinio ketaus
(spiegeleisen) luitų, blokų arba kitų pirminių formų fragmentus; ketaus, le
giruotojo plieno arba alavuotosios geležies arba alavuotojo plieno atliekas
ir laužą; tekinimo drožles, dulkes, skeveldras, pjuvenas, šlifavimo nuopjo
vas ir štampavimo atraižas; galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir
elektros akumuliatorių atliekas ir laužą)

Neapmuitinama

0

7204 50 00

Perlydyti geležies arba plieno laužo liejiniai (išskyrus produktus, kurių
cheminė sudėtis atitinka ketaus, veidrodinio ketaus (spiegeleisen) arba fero
lydinių apibūdinimą)

Neapmuitinama

0

7205 10 00

Ketaus, veidrodinio ketaus (spiegeleisen), geležies arba plieno granulės (iš
skyrus ferolydinių granules, geležies arba plieno tekinimo ir kitokias drož
les, tikrai mažo diametro, su defektais rutulinių guolių rutulius)

Neapmuitinama

0

7205 21 00

Legiruotojo plieno milteliai (išskyrus ferolydinių miltelius ir radioaktyvius
geležies miltelius (izotopus))

Neapmuitinama

0

7205 29 00

Ketaus, veidrodinio ketaus (spiegeleisen), geležies arba nelegiruotojo plieno
milteliai (išskyrus ferolydinių miltelius ir radioaktyvius geležies miltelius
(izotopus))

Neapmuitinama

0

7206 10 00

Geležies ir nelegiruotojo plieno luitai (išskyrus perlydyto laužo liejinius,
ištisinio liejimo produktus, geležį, klasifikuojamą 7203 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

7206 90 00

Geležis ir nelegiruotasis plienas pudlinguotomis juostomis arba kitomis
pirminėmis formomis (išskyrus luitus, perlydyto laužo liejinius, ištisinio
liejimo produktus, geležį, klasifikuojamą 7203 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

7207 11 11

Automatinio nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio arba kvadratinio skerspjū
vio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisi
nio liejimo būdu

Neapmuitinama

0

7207 11 14

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio arba kvadratinio skerspjū
vio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, ne didesnį kaip 130 mm, val
cuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)

Neapmuitinama

0

7207 11 16

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio arba kvadrato formos
skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, didesnį kaip 130 mm,
valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus automatinį plieną)

Neapmuitinama

0
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7207 11 90

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis
mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai

Neapmuitinama

0

7207 12 10

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skersp
jūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti
ištisinio liejimo būdu

Neapmuitinama

0

7207 12 90

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skersp
jūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai

Neapmuitinama

0

7207 19 12

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro mažiau kaip 0,25 % masės, skritulio arba daugiakampio formos
skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu

Neapmuitinama

0

7207 19 19

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro mažiau kaip 0,25 % masės, skritulio arba daugiakampio formos
skerspjūvio, kaltiniai

Neapmuitinama

0

7207 19 80

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio, skri
tulio arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)

Neapmuitinama

0

7207 20 11

Automatinio nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skersp
jūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti išti
sinio liejimo būdu

Neapmuitinama

0

7207 20 15

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio
arba stačiakampio skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, val
cuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu (išskyrus iš automatinio
plieno)

Neapmuitinama

0

7207 20 17

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skerspjū
vio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba pagaminti ištisi
nio liejimo būdu (išskyrus iš automatinio plieno)

Neapmuitinama

0

7207 20 19

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba stačiakampio skersp
jūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai

Neapmuitinama

0

7207 20 32

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį)
skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, valcuoti arba paga
minti ištisinio liejimo būdu

Neapmuitinama

0
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7207 20 39

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį)
skerspjūvio, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį, kaltiniai

Neapmuitinama

0

7207 20 52

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro ne mažiau kaip 0,25 % masės, skritulio arba daugiakampio formos
skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu

Neapmuitinama

0

7207 20 59

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro ne mažiau kaip 0,6 % masės, skritulio arba daugiakampio formos
skerspjūvio, kaltiniai

Neapmuitinama

0

7207 20 80

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje anglis su
daro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus kvadratinio, stačiakampio,
skritulio arba daugiakampio formos skerspjūvio pusgaminius)

Neapmuitinama

0

7208 10 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po karštojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, su valcuo
jant suformuotais reljefiniais raštais

Neapmuitinama

0

7208 25 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po karštojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis
ne mažesnis kaip 4,75 mm, ėsdinti, be reljefinių raštų

Neapmuitinama

0

7208 26 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po karštojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis
ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, ėsdinti, be reljefinių
raštų

Neapmuitinama

0

7208 27 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po karštojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis
mažesnis kaip 3 mm, ėsdinti, be reljefinių raštų

Neapmuitinama

0

7208 36 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po karštojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis
ne mažesnis kaip 10 mm, neėsdinti, be reljefinių raštų

Neapmuitinama

0

7208 37 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po karštojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis
ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet mažesnis kaip 10 mm, neėsdinti, be relje
finių raštų

Neapmuitinama

0

7208 38 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po karštojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis
ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, neėsdinti, be reljefi
nių raštų

Neapmuitinama

0

7208 39 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po karštojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis
mažesnis kaip 3 mm, ėsdinti, be reljefinių raštų

Neapmuitinama

0
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7208 40 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į ritinius, po karštojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, su valcuo
jant suformuotais reljefiniais raštais

Neapmuitinama

0

7208 51 20

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į ritinius, po karštojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis
didesnis kaip 15 mm, be reljefinių raštų

Neapmuitinama

0

7208 51 91

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 2 050 mm, nesuvynioti į ritinius, po karštojo val
cavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sto
ris didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 15 mm, be reljefinių raštų
(išskyrus plačiąsias plokštes wide flats)

Neapmuitinama

0

7208 51 98

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 2 050 mm, bet ne mažesnis kaip 600 mm, nesuvy
nioti į ritinius, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, ne
padengti ir neapvilkti, kurių storis didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis
kaip 15 mm, be reljefinių raštų

Neapmuitinama

0

7208 52 10

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne didesnis kaip 1 250 mm, nesuvynioti į ritinius, karštai valcuoti
iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neap
vilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip
10 mm, be reljefinių raštų

Neapmuitinama

0

7208 52 91

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 2 050 mm, nesuvynioti į ritinius, karštai valcuoti,
neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip
4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, be reljefinių raštų

Neapmuitinama

0

7208 52 99

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 2 050 mm, bet didesnis nei 600 mm, nesuvynioti į
ritinius, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis
ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, be reljefinių
raštų (išskyrus valcuotus iš keturių šonų arba uždarame kalibre, kurių plo
tis ne didesnis kaip 1 250 mm)

Neapmuitinama

0

7208 53 10

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne didesnis kaip 1 250 mm, nesuvynioti į ritinius, paprastai karštai
valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti
arba neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip 4 mm, bet mažesnis kaip
4,75 mm, be reljefinių raštų

Neapmuitinama

0

7208 53 90

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į ritinius, paprastai karštai
valcuoti, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti, kurių storis ne mažesnis
kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, be reljefinių raštų (išskyrus val
cuotus iš keturių šonų arba uždarame kalibre, kurių plotis ne didesnis
kaip 1250 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm)

Neapmuitinama

0

7208 54 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į ritinius, po karštojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis
mažesnis kaip 3 mm, be reljefinių raštų

Neapmuitinama

0

7208 90 20

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba plieno, kurių plotis ne mažes
nis kaip 600 mm, karštai valcuoti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neap
vilkti, perforuoti

Neapmuitinama

0

7208 90 80

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba plieno, kurių plotis ne mažes
nis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau apdoroti, bet neplakiruoti,
nepadengti ir neapvilkti, neperforuoti

Neapmuitinama

0
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7209 15 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po šaltojo valcavimo
toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne
mažesnis kaip 3 mm

Neapmuitinama

0

7209 16 10

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po šaltojo valcavimo
toliau neapdoroti, kurių storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip
3 mm, „elektrotechniniai“

Neapmuitinama

0

7209 16 90

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po šaltojo valcavimo
toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis di
desnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm (išskyrus „elektrotechninius“)

Neapmuitinama

0

7209 17 10

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po šaltojo valcavimo
toliau neapdoroti, kurių storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis
kaip 1 mm, „elektrotechniniai“

Neapmuitinama

0

7209 17 90

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po šaltojo valcavimo
toliau neapdoroti, kurių storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis
kaip 1 mm, „elektrotechniniai“

Neapmuitinama

0

7209 18 10

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po šaltojo valcavimo
toliau neapdoroti, kurių storis mažesnis kaip 0,5 mm, „elektrotechniniai“

Neapmuitinama

0

7209 18 91

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po šaltojo valcavimo
toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne
mažesnis kaip 0,35 mm, bet mažesnis kaip 0,5 mm (išskyrus „elektrotech
ninius“)

Neapmuitinama

0

7209 18 99

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po šaltojo valcavimo
toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ma
žesnis kaip 0,35 mm (išskyrus „elektrotechninius“)

Neapmuitinama

0

7209 25 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius, po šaltojo valcavimo
toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne
mažesnis kaip 3 mm

Neapmuitinama

0

7209 26 10

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į ritinius, po šaltojo valca
vimo toliau neapdoroti, kurių storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis
kaip 3 mm, „elektrotechniniai“

Neapmuitinama

0

7209 26 90

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į ritinius, po šaltojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis
didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm (išskyrus „elektrotechni
nius“)

Neapmuitinama

0

7209 27 10

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į ritinius, po šaltojo valca
vimo toliau neapdoroti, kurių storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne di
desnis kaip 1 mm, „elektrotechniniai“

Neapmuitinama

0

7209 27 90

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į ritinius, po šaltojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis
ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm (išskyrus „elektro
techninius“)

Neapmuitinama

0
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7209 28 10

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į ritinius, po šaltojo valca
vimo toliau neapdoroti, kurių storis mažesnis kaip 0,5 mm, „elektrotech
niniai“

Neapmuitinama

0

7209 28 90

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į ritinius, po šaltojo valca
vimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis
mažesnis kaip 0,5 mm (išskyrus „elektrotechninius“)

Neapmuitinama

0

7209 90 20

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba plieno, kurių plotis ne mažes
nis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, toliau apdoroti, bet neplakiruoti, nepa
dengti, neapvilkti, perforuoti

Neapmuitinama

0

7209 90 80

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba plieno, kurių plotis ne mažes
nis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau apdoroti, bet neplakiruoti,
nepadengti ir neapvilkti, neperforuoti

Neapmuitinama

0

7210 11 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, padengti
arba apvilkti alavu, kurių storis ne mažesnis kaip 0,5 mm

Neapmuitinama

0

7210 12 20

Alavuotoji (baltoji) skarda iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurios plo
tis ne mažesnis kaip 600 mm ir storis mažesnis kaip 0,5 mm, padengta
arba apvilkta alavu (apvilkta sluoksniu metalo, kuriame alavas sudaro ne
mažiau kaip 97 % masės), po paviršiaus apdorojimo toliau neapdorota

Neapmuitinama

0

7210 12 80

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, padengti
arba apvilkti alavu, kurių storis mažesnis kaip 0,5 mm (išskyrus alavuotąją
(baltąją) skardą)

Neapmuitinama

0

7210 20 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, padengti
arba apvilkti švinu, įskaitant alavo-švino galvaninę dangą

Neapmuitinama

0

7210 30 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, elektroche
miniu būdu padengti arba apvilkti cinku

Neapmuitinama

0

7210 41 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, gofruoti, pa
dengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba
apvilktus cinku)

Neapmuitinama

0

7210 49 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, negofruoti,
padengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus
arba apvilktus cinku)

Neapmuitinama

0

7210 50 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, padengti
arba apvilkti chromo oksidais arba chromu ir chromo oksidais

Neapmuitinama

0

7210 61 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, padengti
arba apvilkti aliuminio-cinko lydiniais

Neapmuitinama

0
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7210 69 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, padengti
arba apvilkti aliuminiu (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus aliu
minio-cinko lydiniais)

Neapmuitinama

0

7210 70 10

Alavuotoji (baltoji) skarda, kurios plotis ne mažesnis kaip 600 mm ir sto
ris mažesnis kaip 0,5 mm (apvilkta metalo sluoksniu, kuriame alavas su
daro ne mažiau kaip 97 % masės), lakuota, bet toliau neapdorota, bei
plokšti geležies arba nelegiruotojo plieno gaminiai, padengti arba apvilkti
chromo oksidais arba chromu ir chromo oksidais, kurių plotis ne mažes
nis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, lakuoti

Neapmuitinama

0

7210 70 80

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, dažyti, la
kuoti arba padengti plastiku (išskyrus alavuotąją (baltąją) skardą ir pro
duktus, padengtus arba apvilktus chromu, lakuotus)

Neapmuitinama

0

7210 90 30

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti

Neapmuitinama

0

7210 90 40

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, alavuo
tieji ir su antspaudais, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba
šaltai valcuoti

Neapmuitinama

0

7210 90 80

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, karštai
arba šaltai valcuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, padengti arba
apvilkti (išskyrus padengtus arba apvilktus alavu, švinu, įskaitant alavošvino galvaninę dangą, cinku, aliuminiu, chromu, chromo oksidais, plasti
kais, platina, dažytus arba lakuotus, plakiruotus ir alavuotus bei su ants
paudais)

Neapmuitinama

0

7211 13 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, po karš
tojo valcavimo toliau neapdoroti, valcuoti iš keturių šonų arba uždarame
kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių plotis didesnis kaip
150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm,
nesuvynioti į ritinius ir be reljefinių raštų, vadinamosios plačiosios plokš
tės wide flats)

Neapmuitinama

0

7211 14 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti,
neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis ne mažesnis kaip
4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes wide flats)

Neapmuitinama

0

7211 19 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti,
neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių storis mažesnis kaip
4,75 mm (išskyrus plačiąsias plokštes wide flats)

Neapmuitinama

0

7211 23 20

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti, ne
plakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro
mažiau kaip 0,25 % masės („elektrotechniniai“)

Neapmuitinama

0

7211 23 30

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis kaip 0,35 mm, po šal
tojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti,
kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus
padengtus elektrotechnines plokštes)

Neapmuitinama

0

7211 23 80

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, o storis mažesnis kaip 0,35 mm, po šaltojo
valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių
sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % (išskyrus padengtus
elektrotechnines plokštes)

Neapmuitinama

0
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7211 29 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti, ne
plakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne
mažiau kaip 0,25 % masės

Neapmuitinama

0

7211 90 20

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, toliau apdoroti, bet nepla
kiruoti, nepadengti, neapvilkti, perforuoti

Neapmuitinama

0

7211 90 80

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo arba šaltojo valcavimo toliau
apdoroti, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, neperforuoti

Neapmuitinama

0

7212 10 10

Alavuotoji (baltoji) skarda iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurios plo
tis ne mažesnis kaip 600 mm ir storis mažesnis kaip 0,5 mm, (apvilkta
sluoksniu metalo, kuriame alavas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės), po
paviršiaus apdorojimo toliau neapdorota

Neapmuitinama

0

7212 10 90

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, karštai
arba šaltai valcuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm alavuotieji (išsky
rus alavuotąją (baltąją) skardą, po paviršiaus apdorojimo toliau neapdo
rotą)

Neapmuitinama

0

7212 20 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, elektrocheminiu
būdu padengti arba apvilkti cinku

Neapmuitinama

0

7212 30 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, alavuotieji (iš
skyrus elektrochemiškai padengtus arba apvilktus cinku)

Neapmuitinama

0

7212 40 20

Alavuotoji (baltoji) skarda, kurios plotis mažesnis kaip 600 mm ir storis
mažesnis kaip 0,5 mm, padengta arba apvilkta alavu (apvilkta metalo
sluoksniu, kuriame alavas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės), po laka
vimo toliau neapdorota, plokšti produktai, padengti arba apvilkti chromo
oksidais arba chromu ir chromo oksidais, iš geležies arba nelegiruotojo
plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, la
kuoti

Neapmuitinama

0

7212 40 80

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, dažyti, lakuoti
arba apvilkti plastiku (išskyrus alavuotąją (baltąją) skardą, po lakavimo to
liau neapdorotą, ir produktus, padengtus arba apvilktus chromo oksidais
arba chromu ir chromo oksidais, lakuotus)

Neapmuitinama

0

7212 50 20

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, padengti arba
apvilkti chromo oksidais arba chromu ir chromo oksidais (išskyrus (la
kuotus)

Neapmuitinama

0

7212 50 30

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, padengti arba
apvilkti chromu arba nikeliu

Neapmuitinama

0

7212 50 40

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, padengti arba
apvilkti variu

Neapmuitinama

0
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7212 50 61

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, padengti arba
apvilkti aliuminio-cinko lydiniais

Neapmuitinama

0

7212 50 69

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, padengti arba
apvilkti aliuminiu (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus aliumi
nio-cinko lydiniais)

Neapmuitinama

0

7212 50 90

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti (iš
skyrus produktus, padengtus arba apvilktus alavu, cinku, su chromo oksi
dais, chromu ir chromo oksidais, chromu, nikeliu arba aliuminiu, dažytus
arba lakuotus ir padengtus plastiku)

Neapmuitinama

0

7212 60 00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, plakiruoti

Neapmuitinama

0

7213 10 00

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo, su išpjovomis, briaunomis, grio
veliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu

Neapmuitinama

0

7213 20 00

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, ne
taisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo (išskyrus strypus ir juostas su išpjo
vomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis
valcavimo proceso metu)

Neapmuitinama

0

7213 91 10

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo, skritulio, kurio skersmuo mažes
nis kaip 14 mm, formos skerspjūvio, naudojami kaip gelžbetonio arma
tūra, lygiu paviršiumi

Neapmuitinama

0

7213 91 20

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo, naudojami kaip padangų kordas,
lygiu paviršiumi

Neapmuitinama

0

7213 91 41

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo, kurių sudėtyje esanti anglis su
daro ne daugiau kaip 0,06 % masės, skritulio, kurio skersmuo mažesnis
kaip 14 mm, formos skerspjūvio (išskyrus iš automatinio plieno, karštai
valcuotus strypus ir juostas, naudojamus kaip gelžbetonio armatūra arba
kaip padangų kordas, karštai valcuotus strypus ir juostas su išpjovomis,
briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valca
vimo proceso metu)

Neapmuitinama

0

7213 91 49

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo, kurių sudėtyje esanti anglis su
daro daugiau kaip 0,06 %, bet mažiau kaip 0,25 % masės, skritulio, kurio
skersmuo mažesnis kaip 14 mm, formos skerspjūvio (išskyrus iš automa
tinio plieno, karštai valcuotus strypus ir juostas, naudojamus kaip gelžbe
tonio armatūra arba kaip padangų kordas, karštai valcuotus strypus ir
juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijo
mis, padarytomis valcavimo proceso metu)

Neapmuitinama

0
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7213 91 70

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo, kurių sudėtyje esanti anglis su
daro ne mažiau kaip 0,25 %, bet ne daugiau kaip 0,75 % masės, skritulio,
kurio skersmuo mažesnis kaip 14 mm, formos skerspjūvio (išskyrus iš au
tomatinio plieno ir karštai valcuotus, strypus ir juostas, lygiu paviršiumi,
naudojamus kaip gelžbetonio armatūra arba kaip padangų kordas, karštai
valcuotus strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba ki
tomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu)

Neapmuitinama

0

7213 91 90

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo, kurių sudėtyje esanti anglis su
daro daugiau kaip 0,75 % masės, skritulio, kurio skersmuo mažesnis kaip
14 mm, formos skerspjūvio (išskyrus iš automatinio plieno ir strypus ir
juostas, lygiu paviršiumi, naudojamus kaip padangų kordas, strypus ir
juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijo
mis, padarytomis valcavimo proceso metu)

Neapmuitinama

0

7213 99 10

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo, kurių sudėtyje esanti anglis su
daro mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus skritulio formos skerspjūvio
produktus, kurių skersmuo mažesnis kaip 14 mm, strypus ir juostas iš au
tomatinio plieno, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais
arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu)

Neapmuitinama

0

7213 99 90

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo, kurių sudėtyje esanti anglis su
daro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus skritulio formos skerspjūvio
produktus, kurių skersmuo mažesnis kaip 14 mm, strypus ir juostas iš au
tomatinio plieno, strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais
arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu)

Neapmuitinama

0

7214 10 00

Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo toliau
neapdoroti (išskyrus netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7214 20 00

Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno su išpjovomis,
briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valca
vimo proceso metu arba po valcavimo susukti arba supinti

Neapmuitinama

0

7214 30 00

Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po karštojo valca
vimo, karšto tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdo
roti (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deforma
cijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susuk
tus arba supintus)

Neapmuitinama

0

7214 91 10

Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo val
cavimo, karšto tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neap
doroti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau nei 0,25 % masės, sta
čiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio (išskyrus su išpjovomis, briau
nomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo
proceso metu, strypus ir juostas, po valcavimo susuktus arba supintus bei
iš automatinio plieno)

Neapmuitinama

0
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7214 91 90

Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai
valcuoti, tik karštai tempti arba karštai išspausti, kurių sudėtyje esanti ang
lis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadra
tinį) skerspjūvio (išskyrus su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kito
mis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, strypus ir
juostas, po valcavimo susuktus arba supintus bei iš automatinio plieno)

Neapmuitinama

0

7214 99 10

Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai val
cuoti, tik karštai tempti arba karštai išspausti, naudojami kaip gelžbetonio
armatūra, lygiu paviršiumi, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau
kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba nestačiakampio skerspjūvio

Neapmuitinama

0

7214 99 31

Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai val
cuoti, tik karštai tempti arba karštai išspausti, kurių sudėtyje esanti anglis
sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, skritulio formos skerspjūvio, kurio
skersmuo ne mažesnis kaip 80 mm (išskyrus iš automatinio plieno, stry
pus ir juostas, naudojamus kaip gelžbetonio armatūra, lygiu paviršiumi,
arba strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis
deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo
susuktus arba supintus)

Neapmuitinama

0

7214 99 39

Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai val
cuoti, tik karštai tempti arba karštai išspausti, kurių sudėtyje esanti anglis
sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, skritulio formos skerspjūvio, kurio
skersmuo mažesnis kaip 80 mm (išskyrus iš automatinio plieno, strypus
ir juostas, naudojamus kaip gelžbetonio armatūra, lygiu paviršiumi, arba
strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis de
formacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo
susuktus arba supintus)

Neapmuitinama

0

7214 99 50

Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai val
cuoti, tik karštai tempti arba karštai išspausti, kurių sudėtyje esanti anglis
sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, kvadratinio arba kitokios, nei kvadra
tas arba skritulys, formos skerspjūvio (išskyrus iš automatinio plieno, stry
pus ir juostas, naudojamus kaip gelžbetonio armatūra, lygiu paviršiumi,
arba strypus ir juostas su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis
deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo
susuktus arba supintus)

Neapmuitinama

0

7214 99 71

Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai val
cuoti, tik karštai tempti arba karštai išspausti, kurių sudėtyje esanti anglis
sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, skritulio formos skerspjūvio, kurio
skersmuo ne mažesnis kaip 80 mm (išskyrus strypus ir juostas su išpjovo
mis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis
valcavimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus bei iš auto
matinio plieno)

Neapmuitinama

0

7214 99 79

Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai val
cuoti, tik karštai tempti arba karštai išspausti, kurių sudėtyje esanti anglis
sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, skritulio formos skerspjūvio, kurio
skersmuo mažesnis kaip 80 mm (išskyrus strypus ir juostas su išpjovomis,
briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valca
vimo proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus bei iš automati
nio plieno)

Neapmuitinama

0

7214 99 95

Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai val
cuoti, tik karštai tempti arba karštai išspausti, kurių sudėtyje esanti anglis
sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės, kvadrato arba kitokios, nei stačia
kampis arba skritulys, formos skerspjūvio (išskyrus su išpjovomis, briau
nomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo
proceso metu, po valcavimo susuktus arba supintus bei iš automatinio
plieno)

Neapmuitinama

0
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7215 10 00

Strypai ir juostos iš nelegiruotojo automatinio plieno, po šaltojo forma
vimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7215 50 11

Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo
formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti, kurių sudėtyje esanti
anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadra
tinį) skerspjūvio (išskyrus pagamintus iš automatinio plieno)

Neapmuitinama

0

7215 50 19

Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo
formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti, kurių sudėtyje esanti
anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, stačiakampio (išskyrus kvadra
tinį) skerspjūvio (išskyrus pagamintus iš automatinio plieno)

Neapmuitinama

0

7215 50 80

Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo
formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti, kurių sudėtyje esanti
anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės (išskyrus pagamintus iš auto
matinio plieno)

Neapmuitinama

0

7215 90 00

Strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po šaltojo forma
vimo arba šaltosios apdailos toliau apdoroti, arba po karštojo formavimo
ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

7216 10 00

„U“, „I“ arba „H“ formos specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo
plieno, kurių aukštis mažesnis kaip 80 mm, po karštojo valcavimo, karš
tojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7216 21 00

„L“ formos specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, ku
rių aukštis mažesnis kaip 80 mm, po karštojo valcavimo, karštojo tem
pimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7216 22 00

„T“ formos specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, ku
rių aukštis mažesnis kaip 80 mm, po karštojo valcavimo, karštojo tem
pimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7216 31 10

„U“ formos specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, ku
rių aukštis ne mažesnis kaip 80 mm, bet ne didesnis kaip 220 mm, tik
karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (pagaminti ekstruzijos
būdu)

Neapmuitinama

0

7216 31 90

„U“ formos specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, ku
rių aukštis didesnis kaip 220 mm, tik karštai valcuoti, karštai tempti arba
karštai išspausti (pagaminti ekstruzijos būdu)

Neapmuitinama

0

7216 32 11

„I“ formos specialieji profiliai su lygiagrečiomis išorinėmis sienelėmis iš
geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių aukštis ne mažesnis kaip
80 mm, bet ne didesnis kaip 220 mm, tik karštai valcuoti, karštai tempti
arba karštai išspausti

Neapmuitinama

0

7216 32 19

„I“ formos specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
aukštis ne mažesnis kaip 80 mm, bet ne didesnis kaip 220 mm, tik karštai
valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (pagaminti ekstruzijos būdu)
(išskyrus klasifikuojamus 7216 32 11 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

7216 32 91

„I“ formos specialieji profiliai su lygiagrečiomis išorinėmis sienelėmis iš
geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių aukštis didesnis kaip 220 mm,
tik karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (pagaminti ekstru
zijos būdu)

Neapmuitinama

0
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7216 32 99

„I“ formos specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių
aukštis didesnis kaip 220 mm, tik karštai valcuoti, karštai tempti arba
karštai išspausti (pagaminti ekstruzijos būdu) (išskyrus klasifikuojamus
7216 32 91 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

7216 33 10

„H“ formos specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, ku
rių aukštis ne mažesnis kaip 80 mm, bet ne didesnis kaip 180 mm, tik
karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (pagaminti ekstruzijos
būdu)

Neapmuitinama

0

7216 33 90

„H“ formos specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, ku
rių aukštis didesnis kaip 180 mm, tik karštai valcuoti, karštai tempti arba
karštai išspausti (pagaminti ekstruzijos būdu)

Neapmuitinama

0

7216 40 10

„L“ formos specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, ku
rių aukštis ne mažesnis kaip 80 mm, po karštojo valcavimo, karštojo tem
pimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7216 40 90

„T“ formos specialieji profiliai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
aukštis ne mažesnis kaip 80 mm, po karštojo valcavimo, karštojo tem
pimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7216 50 10

Specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po karštojo val
cavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau
neapdoroti, kurių skerspjūvį įmanoma apibrėžti kvadratu 80 mm ilgio
kraštinėmis (išskyrus „U“, „I“, „H“, „L“ arba „T“ formos specialiuosius profi
lius)

Neapmuitinama

0

7216 50 91

Išgaubti profiliai (bulb flats) tik karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai
išspausti (pagaminti ekstruzijos būdu)

Neapmuitinama

0

7216 50 99

Fasoniniai profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, tik karštai val
cuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (pagaminti ekstruzijos būdu) (iš
skyrus tuos, kurių skerspjūvį įmanoma apibrėžti kvadratu 80 mm ilgio
kraštinėmis ir „U“, „I“, „H“, „L“ arba „T“ formos bei briaunotus specialiuo
sius profilius (briaunotąjį plieną))

Neapmuitinama

0

7216 61 10

„C“, „L“, „U“, „Z“, „omega“ formos specialieji profiliai arba specialieji profi
liai atvirais galais iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, pagaminti iš
plokščių valcavimo produktų, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdai
los toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7216 61 90

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai (kitokie nei „C“, „L“,
„U“, „Z“, „omega“ formos specialieji profiliai arba specialieji profiliai atvi
rais galais) iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, pagaminti iš plokščių
valcavimo produktų, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau
neapdoroti

Neapmuitinama

0

7216 69 00

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš ne
legiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau ne
apdoroti (išskyrus profiliuotus lakštus)

Neapmuitinama

0

7216 91 10

Profiliuoti (briaunoti) lakštai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, paga
minti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu

Neapmuitinama

0

7216 91 80

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš ne
legiruotojo plieno, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų šaltojo for
mavimo arba šaltosios apdailos būdu ir toliau apdoroti (išskyrus profiliuo
tus lakštus)

Neapmuitinama

0
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7216 99 00

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo
plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos ir toliau apdoroti,
arba kaltiniai, bet toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti
kitomis priemonėmis ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
pagamintus iš plokščių valcavimo produktų)

Neapmuitinama

0

7217 10 10

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepa
dengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota, kurios sudėtyje esanti
anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės ir kurios maksimalus skerspjūvis
mažesnis kaip 0,8 mm

Neapmuitinama

0

7217 10 31

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, su išpjo
vomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis
valcavimo proceso metu, nepadengta arba neapvilkta, kurios sudėtyje
esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės ir kurios maksimalus
skerspjūvis ne mažesnis kaip 0,8 mm

Neapmuitinama

0

7217 10 39

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios
sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, nepadengta arba
neapvilkta, kurios maksimalus skerspjūvis ne mažesnis kaip 0,8 mm (be
išpjovų, briaunų, griovelių arba kitų deformacijų, padarytų valcavimo pro
ceso metu)

Neapmuitinama

0

7217 10 50

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios
sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip
0,6 % masės, nepadengta arba neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (iš
skyrus karštai valcuotus strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7217 10 90

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios
sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, nepadengta
arba neapvilkta, poliruota arba nepoliruota (išskyrus karštai valcuotus
strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7217 20 10

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, nepa
dengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota, kurios sudėtyje esanti
anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės ir kurios maksimalus skerspjūvis
mažesnis kaip 0,8 mm

Neapmuitinama

0

7217 20 30

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios
sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, padengta arba
apvilkta cinku, kurios maksimalus skerspjūvis mažesnis kaip 0,8 mm (iš
skyrus strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7217 20 50

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios
sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip
0,6 % masės, padengta arba apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7217 20 90

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios
sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, padengta arba
apvilkta cinku (išskyrus strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7217 30 41

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios
sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, apvilkta variu (iš
skyrus strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/531

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

7217 30 49

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios
sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, padengta arba
apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus produktus, padengtus arba apvilk
tus cinku arba variu,strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7217 30 50

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios
sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip
0,6 % masės, padengta arba apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus pro
duktus, padengtus arba apvilktus cinku ir strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7217 30 90

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios
sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, padengta arba
apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus produktus, padengtus arba apvilk
tus cinku, strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7217 90 20

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios
sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės, padengta arba
apvilkta (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus netauriaisiais meta
lais, strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7217 90 50

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios
sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip
0,6 % masės, padengta arba apvilkta (išskyrus produktus, padengtus arba
apvilktus netauriaisiais metalais, strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7217 90 90

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios
sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, padengta arba
apvilkta (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus netauriaisiais meta
lais, strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7218 10 00

Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (iš
skyrus atliekas ir laužą luitais bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo
būdu)

Neapmuitinama

0

7218 91 10

Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį)
skerspjūvio, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 %
masės

Neapmuitinama

0

7218 91 80

Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį)
skerspjūvio, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % ma
sės

Neapmuitinama

0

7218 99 11

Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, valcuoti arba
pagaminti ištisinio liejimo būdu

Neapmuitinama

0

7218 99 19

Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio, kaltiniai

Neapmuitinama

0

7218 99 20

Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, skritulio formos skerspjūvio arba kito
kio nei kvadratinis arba stačiakampis skerspjūvio, valcuoti arba pagaminti
ištisinio liejimo būdu

Neapmuitinama

0

7218 99 80

Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, kaltiniai (išskyrus kvadratinio arba sta
čiakampio skerspjūvio produktus)

Neapmuitinama

0

7219 11 00

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, po karštojo valcavimo
toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius

Neapmuitinama

0
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7219 12 10

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis
kaip 10 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 %
masės, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius

Neapmuitinama

0

7219 12 90

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis
kaip 10 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % ma
sės, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius

Neapmuitinama

0

7219 13 10

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip
4,75 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % ma
sės, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius

Neapmuitinama

0

7219 13 90

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip
4,75 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės,
po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius

Neapmuitinama

0

7219 14 10

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, kurių sudėtyje esantis
nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % masės, po karštojo valcavimo toliau
neapdoroti, suvynioti į ritinius

Neapmuitinama

0

7219 14 90

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, kurių sudėtyje esantis
nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės, po karštojo valcavimo toliau ne
apdoroti, suvynioti į ritinius

Neapmuitinama

0

7219 21 10

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, ir kurių sudėtyje esantis
nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % masės, po karštojo valcavimo toliau
neapdoroti, nesuvynioti į ritinius

Neapmuitinama

0

7219 21 90

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis didesnis kaip 10 mm, ir kurių sudėtyje esantis
nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės, po karštojo valcavimo toliau ne
apdoroti, nesuvynioti į ritinius

Neapmuitinama

0

7219 22 10

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis
kaip 10 mm, ir kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip
2,5 % masės, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į riti
nius

Neapmuitinama

0

7219 22 90

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis
kaip 10 mm, ir kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 %
masės, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius

Neapmuitinama

0

7219 23 00

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip
4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius

Neapmuitinama

0

7219 24 00

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 3 mm, po karštojo valcavimo
toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius

Neapmuitinama

0

7219 31 00

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valca
vimo toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0
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7219 32 10

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip
4,75 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % ma
sės, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7219 32 90

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip
4,75 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės,
po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7219 33 10

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 1 mm, bet ne didesnis kaip
3 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % masės,
po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7219 33 90

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 1 mm, bet ne didesnis kaip
3 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės, po
šaltojo valcavimo toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7219 34 10

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis
kaip 1 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 %
masės, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7219 34 90

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis
kaip 1 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % ma
sės, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7219 35 10

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, kurių sudėtyje esantis
nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % masės, po šaltojo valcavimo toliau
neapdoroti

Neapmuitinama

0

7219 35 90

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis mažesnis kaip 0,5 mm, kurių sudėtyje esantis
nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės, po šaltojo valcavimo toliau neap
doroti

Neapmuitinama

0

7219 90 20

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančio plieno, kurių plotis ne mažes
nis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, toliau apdoroti, perforuoti

Neapmuitinama

0

7219 90 80

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, neper
foruoti

Neapmuitinama

0

7220 11 00

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne ma
žesnis kaip 600 mm, storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, po šaltojo valca
vimo toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7220 12 00

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažes
nis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis
mažesnis kaip 4,75 mm

Neapmuitinama

0

7220 20 21

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažes
nis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis ne
mažesnis kaip 3 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip
2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7220 20 29

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažes
nis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis ne
mažesnis kaip 3 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro mažiau kaip
2,5 % masės

Neapmuitinama

0
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7220 20 41

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažes
nis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis di
desnis kaip 0,35 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, ir kurių sudėtyje esantis
nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7220 20 49

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažes
nis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis di
desnis kaip 0,35 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, ir kurių sudėtyje esantis
nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7220 20 81

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažes
nis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis ne
didesnis kaip 0,35 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau
kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7220 20 89

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažes
nis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti, kurių storis ne
didesnis kaip 0,35 mm, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro mažiau kaip
2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7220 90 20

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančio plieno, kurių plotis mažesnis
kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, toliau apdoroti, perforuoti

Neapmuitinama

0

7220 90 80

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažes
nis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau apdoroti, neperfo
ruoti

Neapmuitinama

0

7221 00 10

Nerūdijančiojo plieno pusgaminiai, stačiakampio (išskyrus kvadratinį)
skerspjūvio, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 %
masės

Neapmuitinama

0

7221 00 90

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalo, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro mažiau
kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7222 11 11

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po karštojo valcavimo, karšto
tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, skritulio
formos skerspjūvio, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 80 mm, kurių su
dėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7222 11 19

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po karštojo valcavimo, karšto
tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, skritulio
formos skerspjūvio, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 80 mm, kurių su
dėtyje esantis nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7222 11 81

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po karštojo valcavimo, karšto
tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, skritulio
formos skerspjūvio, kurio skersmuo mažesnis kaip 80 mm, kurių sudėtyje
esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7222 11 89

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po karštojo valcavimo, karšto
tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, skritulio
formos skerspjūvio, kurio skersmuo mažesnis kaip 80 mm, kurių sudėtyje
esantis nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7222 19 10

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po karštojo valcavimo, karšto
tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, kurių su
dėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % masės (išskyrus skritu
lio formos skerspjūvio produktus)

Neapmuitinama

0

7222 19 90

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po karštojo valcavimo, karšto
tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, kurių su
dėtyje esantis nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės (išskyrus skritulio
formos skerspjūvio produktus)

Neapmuitinama

0
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7222 20 11

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, skritulio formos skerspjūvio,
kurio skersmuo ne mažesnis kaip 80 mm, po šaltojo formavimo arba šal
tosios apdailos toliau neapdoroti, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ne
mažiau kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7222 20 19

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, skritulio formos skerspjūvio,
kurio skersmuo ne mažesnis kaip 80 mm, po šaltojo formavimo arba šal
tosios apdailos toliau neapdoroti, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ma
žiau kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7222 20 21

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šal
tosios apdailos toliau neapdoroti, skritulio formos skerspjūvio, kurio
skersmuo ne mažesnis kaip 25 mm, bet mažesnis kaip 80 mm, kurių su
dėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7222 20 29

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šal
tosios apdailos toliau neapdoroti, skritulio formos skerspjūvio, kurio
skersmuo ne mažesnis kaip 25 mm, bet mažesnis kaip 80 mm, kurių su
dėtyje esantis nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7222 20 31

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šal
tosios apdailos toliau neapdoroti, skritulio formos skerspjūvio, kurio
skersmuo mažesnis kaip 25 mm, ir kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro
ne mažiau kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7222 20 39

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šal
tosios apdailos toliau neapdoroti, skritulio formos skerspjūvio, kurio
skersmuo mažesnis kaip 25 mm, ir kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro
mažiau kaip 2,5 % masės

Neapmuitinama

0

7222 20 81

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šal
tosios apdailos toliau neapdoroti, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ne
mažiau kaip 2,5 % masės (išskyrus skritulio formos skerspjūvio produk
tus)

Neapmuitinama

0

7222 20 89

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šal
tosios apdailos toliau neapdoroti, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro ma
žiau kaip 2,5 % masės (išskyrus skritulio formos skerspjūvio produktus)

Neapmuitinama

0

7222 30 51

Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, kurių sudėtyje esantis nike
lis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % masės, kaltiniai

Neapmuitinama

0

7222 30 91

Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, kurio sudėtyje esantis nike
lis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės, kaltiniai

Neapmuitinama

0

7222 30 97

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, po šaltojo formavimo arba šal
tosios apdailos ir toliau apdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti,
nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus kaltinius produktus)

Neapmuitinama

0

7222 40 10

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo
plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos)

Neapmuitinama

0

7222 40 50

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo
plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0
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7222 40 90

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo
plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos ir toliau apdoroti,
arba kaltiniai, bet toliau neapdoroti, arba kaltiniai, arba karštai formuoti
kitomis priemonėmis ir toliau apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

7223 00 11

Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios sudėtyje esantis
nikelis sudaro ne mažiau kaip 28 %, bet ne daugiau kaip 31 % masės,
o chromas – ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės (iš
skyrus strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7223 00 19

Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios sudėtyje esantis
nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 % masės (išskyrus produktus, kurių su
dėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 28 %, bet ne daugiau kaip
31 % masės, o chromas – ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip
22 % masės bei strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7223 00 91

Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios sudėtyje esantis
nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės, chromas – ne mažiau kaip 13 %,
bet ne daugiau kaip 25 % masės, o aliuminis – ne mažiau kaip 3,5 %, bet
ne daugiau kaip 6 % masės (išskyrus strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7223 00 99

Viela iš nerūdijančiojo plieno, suvyniota į ritinius, kurios sudėtyje esantis
nikelis sudaro mažiau kaip 2,5 % masės (išskyrus produktus, kuriuose
chromas ne mažiau kaip 13 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės, o aliumi
nis – ne mažiau kaip 3,5 %, bet ne daugiau kaip 6 % masės ir strypus bei
juostas)

Neapmuitinama

0

7224 10 10

Įrankinis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą

Neapmuitinama

0

7224 10 90

Legiruotasis plienas, išskyrus nerūdijantįjį, turintis luitų arba kitų pirminių
formų pavidalą (išskyrus įrankinį plieną, luitų pavidalo atliekas ir laužą
bei produktus, pagamintus ištisinio liejimo būdu)

Neapmuitinama

0

7224 90 02

Pusgaminiai iš įrankinio plieno

Neapmuitinama

0

7224 90 03

Pusgaminiai iš greitapjovio plieno, kvadratinio arba stačiakampio skerspjū
vio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių plotis ma
žesnis už dvigubą storį

Neapmuitinama

0

7224 90 05

Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip
0,7 % masės, manganas – ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip
1,2 % masės, o silicis – ne mažiau kaip 0,6 %, bet ne daugiau kaip 2,3 %
masės, arba iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip
0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kie
kius, nurodytus 72 skirsnio 1 f pastaboje, kvadratinio arba stačiakampio
skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu, kurių
plotis mažesnis už dvigubą storį

Neapmuitinama

0

7224 90 07

Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba
stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo
būdu, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio plieno,
greitapjovio plieno ir gaminius, klasifikuojamus 7224 90 05 subpozici
joje)

Neapmuitinama

0

7224 90 14

Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba
stačiakampio skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo
būdu, kurių plotis ne mažesnis už dvigubą storį (išskyrus iš įrankinio
plieno)

Neapmuitinama

0

7224 90 18

Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kvadratinio arba
stačiakampio skerspjūvio, kaltiniai (išskyrus iš įrankinio plieno)

Neapmuitinama

0
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7224 90 31

Pusgaminiai iš plieno, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip
0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,15 % masės, chromas – ne mažiau kaip
0,5 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne
daugiau kaip 0,5 % masės, kitokios nei kvadratas arba stačiakampis for
mos skerspjūvio, karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu

Neapmuitinama

0

7224 90 38

Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, supjaustyti į kito
kias nei kvadratas arba stačiakampis formas, karštai valcuoti arba paga
minti ištisinio liejimo būdu (išskyrus pagamintus iš įrankinio plieno ir
produktus, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,9 %, bet
ne daugiau kaip 1,15 % masės, chromas – ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne
daugiau kaip 2 % masės, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip
0,5 % masės)

Neapmuitinama

0

7224 90 90

Pusgaminiai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kaltiniai (išskyrus
pagamintus iš įrankinio plieno ir kvadratinio, stačiakampio, skritulio arba
daugiakampio formos skerspjūvio produktus)

Neapmuitinama

0

7225 11 00

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plo
tis ne mažesnis kaip 600 mm, orientuoto grūdėtumo

Neapmuitinama

0

7225 19 10

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plo
tis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti

Neapmuitinama

0

7225 19 90

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plo
tis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neorientuoto grūdėtumo

Neapmuitinama

0

7225 30 10

Plokšti valcavimo produktai iš įrankinio plieno, kurių plotis ne mažesnis
kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į riti
nius

Neapmuitinama

0

7225 30 30

Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne mažes
nis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti

Neapmuitinama

0

7225 30 90

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau ne
apdoroti, suvynioti į ritinius (išskyrus produktus iš įrankinio, greitapjovio
arba silicinio elektrotechninio plieno)

Neapmuitinama

0

7225 40 12

Plokšti valcavimo produktai iš įrankinio plieno, kurių plotis ne mažesnis
kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į riti
nius

Neapmuitinama

0

7225 40 15

Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne mažes
nis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti

Neapmuitinama

0

7225 40 40

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau ne
apdoroti, nesuvynioti į ritinius, kurių storis didesnis nei 10 mm (išskyrus
produktus iš įrankinio, greitapjovio arba silicinio elektrotechninio plieno)

Neapmuitinama

0

7225 40 60

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau ne
apdoroti, nesuvynioti į ritinius, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm,
bet ne didesnis kaip 10 mm (išskyrus produktus iš įrankinio, greitapjovio
arba silicinio elektrotechninio plieno)

Neapmuitinama

0
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7225 40 90

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau ne
apdoroti, nesuvynioti į ritinius, kurių storis mažesnis nei 4,75 mm (išsky
rus produktus iš įrankinio, greitapjovio arba silicinio elektrotechninio
plieno)

Neapmuitinama

0

7225 50 20

Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne mažes
nis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7225 50 80

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neap
doroti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio
plieno)

Neapmuitinama

0

7225 91 00

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elek
trocheminiu būdu padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus iš sili
cinio elektrotechninio plieno)

Neapmuitinama

0

7225 92 00

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir pa
dengti arba apvilkti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus arba
apvilktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)

Neapmuitinama

0

7225 99 00

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir to
liau apdoroti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku produktus iš silici
nio elektrotechninio plieno)

Neapmuitinama

0

7226 11 00

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plo
tis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, orientuoto grūdė
tumo

Neapmuitinama

0

7226 19 10

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plo
tis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7226 19 80

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plo
tis mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti ir toliau apdoroti arba toliau ne
apdoroti, arba karštai valcuoti ir toliau apdoroti, neorientuoto grūdėtumo

Neapmuitinama

0

7226 20 00

Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne didesnis
kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti

Neapmuitinama

0

7226 91 20

Plokšti valcavimo produktai iš įrankinio plieno, kurių plotis mažesnis kaip
600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7226 91 91

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, kurių storis ne mažesnis kaip
4,75 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš
įrankinio, silicinio elektrotechninio arba iš greitapjovio plieno)

Neapmuitinama

0

7226 91 99

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm,
po karštojo valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš įrankinio,
silicinio elektrotechninio arba iš greitapjovio plieno)

Neapmuitinama

0
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7226 92 00

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po šaltojo valcavimo toliau neapdo
roti (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš silicinio elektrotechninio
plieno)

Neapmuitinama

0

7226 99 10

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir elektro
cheminiu būdu padengti cinku (išskyrus produktus iš greitapjovio arba iš
silicinio elektrotechninio plieno)

Neapmuitinama

0

7226 99 30

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti, padengti
cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus ir produktus iš greitapjo
vio arba iš silicinio elektrotechninio plieno)

Neapmuitinama

0

7226 99 70

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir toliau
apdoroti (išskyrus padengtus cinku ir produktus iš greitapjovio arba iš sili
cinio elektrotechninio plieno)

Neapmuitinama

0

7227 10 00

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, netaisyklingai su
vyniotų ritinių pavidalo

Neapmuitinama

0

7227 20 00

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno, netaisyklin
gai suvyniotų ritinių pavidalo

Neapmuitinama

0

7227 90 10

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš plieno, kurių sudėtyje esantis boras
sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai ma
žesni už minimalius kiekius, nurodytus šio skirsnio 1 pastabos f pozicijoje,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

Neapmuitinama

0

7227 90 50

Karštai valcuoti strypai ir juostos, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne
mažiau kaip 0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,15 % masės, chromas – ne ma
žiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, o molibdenas, jeigu jo
yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavi
dalo

Neapmuitinama

0

7227 90 95

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį,
plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo (išskyrus produktus iš
greitapjovio plieno arba iš silicinio elektrotechninio plieno bei strypus ir
juostas, klasifikuojamus 7227 90 10 ir 7227 90 50 pozicijose)

Neapmuitinama

0

7228 10 20

Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo
tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, karštai
valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (pagaminti ekstruzijos būdu),
po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valca
vimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai su
vyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 10 50

Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, kaltiniai (išskyrus pusgaminius,
plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas ne
taisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 10 90

Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, po šaltojo formavimo arba šalto
sios apdailos toliau neapdoroti, toliau apdoroti arba neapdoroti arba karš
tai formuoti ir toliau neapdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgami
nius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juos
tas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0
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7228 20 10

Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno, stačiakampio (išskyrus kvad
ratinį) skerspjūvio, karštai valcuoti iš keturių šonų (išskyrus pusgaminius,
plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas ne
taisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 20 91

Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno, kvadratinio arba kitokios nei
stačiakampis formos skerspjūvio, po karštojo valcavimo, karštojo tem
pimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti arba karštai
valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (pagaminti ekstruzijos būdu),
po plakiravimo toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valca
vimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai su
vyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 20 99

Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno, kvadrato arba kitokios nei
stačiakampis formos skerspjūvio, po šaltojo formavimo arba šaltosios ap
dailos toliau neapdoroti, įskaitant ir toliau apdorotus, arba karštai valcuoti
ir toliau apdoroti (išskyrus karštai valcuotus, karštai temptus arba karštai
išspaustus (ekstruzijos būdu pagamintus) produktus, po plakiravimo toliau
neapdorotus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus ir karštai val
cuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 30 20

Strypai ir juostos iš įrankinio plieno, tik karštai valcuoti, karštai tempti
arba karštai išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) (išskyrus pusgaminius,
plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas ne
taisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 30 41

Strypai ir juostos, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip
0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,15 % masės, chromas – ne mažiau kaip
0,5 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne
daugiau kaip 0,5 % masės, tik karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai
išspausti (pagaminti ekstruzijos būdu), skritulio, kurio skersmuo ne ma
žesnis kaip 80 mm, formos skerspjūvio (išskyrus pusgaminius, plokščius
valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 30 49

Strypai ir juostos, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip
0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,15 % masės, chromas – ne mažiau kaip
0,5 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne
daugiau kaip 0,5 % masės, tik karštai valcuoti, karštai tempti arba karštai
išspausti (pagaminti ekstruzijos būdu) (kitokios nei skritulio, kurio skers
muo ne mažesnis kaip 80 mm, formos skerspjūvio ir išskyrus pusgami
nius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juos
tas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 30 61

Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, tik karštai
valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (pagaminti ekstruzijos būdu),
skritulio, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 80 mm, formos skerspjūvio
(išskyrus pagamintus iš greitapjovio plieno, silikomanganinio plieno, įran
kinio plieno, dirbinius, klasifikuojamus 7228 30 41 subpozicijoje, pusga
minius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir
juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 30 69

Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, tik karštai
valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (pagaminti ekstruzijos būdu),
skritulio, kurio skersmuo mažesnis kaip 80 mm, formos skerspjūvio (iš
skyrus pagamintus iš greitapjovio plieno, silikomanganinio plieno, įranki
nio plieno, dirbinius, klasifikuojamus 7228 30 49 subpozicijoje, pusgami
nius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juos
tas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0
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7228 30 70

Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, stačiakam
pio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, karštai valcuoti iš keturių šonų (iš
skyrus pagamintus iš greitapjovio plieno, silikomanganinio plieno, įranki
nio plieno, dirbinius, klasifikuojamus 7228 30 41 ir 7228 30 49 subpo
zicijose, ir išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karš
tai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 30 89

Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, tik karštai
valcuoti, karštai tempti arba karštai išspausti (pagaminti ekstruzijos būdu),
kitokio nei stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, valcuoti iš ketu
rių pusių arba skritulio formos skerspjūvio (išskyrus pagamintus iš grei
tapjovio plieno, silikomanganinio plieno, įrankinio plieno, dirbinius, klasi
fikuojamus 7228 30 49 subpozicijoje, ir išskyrus pusgaminius, plokščius
valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 40 10

Strypai ir juostos iš įrankinio plieno, tik kaltiniai (išskyrus pusgaminius,
plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas ne
taisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 40 90

Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, tik kaltiniai
(išskyrus produktus iš greitapjovio plieno, silikomanganinio plieno, įranki
nio plieno, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai val
cuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 50 20

Strypai ir juostos iš įrankinio plieno, po šaltojo formavimo ir šaltosios ap
dailos toliau neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo pro
duktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ri
tinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 50 40

Strypai ir juostos iš plieno, po šaltojo formavimo ir šaltosios apdailos to
liau neapdoroti, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,9 %,
bet ne daugiau kaip 1,15 % masės, chromas – ne mažiau kaip 0,5 % ma
sės, bet ne daugiau kaip 2 % masės, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne dau
giau kaip 0,5 % masės neapdoroti (išskyrus pusgaminius, plokščius valca
vimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai su
vyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 50 61

Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo
formavimo ir šaltosios apdailos toliau neapdoroti, skritulio formos skersp
jūvio, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 80 mm (išskyrus produktus iš
greitapjovio plieno, silikomanganinio plieno, įrankinio plieno, dirbinius,
klasifikuojamus 7228 50 40 subpozicijoje, pusgaminius, plokščius valca
vimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai su
vyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 50 69

Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo
formavimo ir šaltosios apdailos toliau neapdoroti, skritulio formos skersp
jūvio, kurio skersmuo mažesnis kaip 80 mm (išskyrus produktus iš grei
tapjovio plieno, silikomanganinio plieno, įrankinio plieno, dirbinius, klasi
fikuojamus 7228 50 40 subpozicijoje, pusgaminius, plokščius valcavimo
produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų
ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 50 80

Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo
formavimo ir šaltosios apdailos toliau neapdoroti (išskyrus skritulio for
mos skerspjūvio ir produktus iš greitapjovio plieno, silikomanganinio
plieno, įrankinio plieno, dirbinius, klasifikuojamus 7228 50 40 subpozici
joje, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus
strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0
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7228 60 20

Strypai ir juostos iš įrankinio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios
apdailos ir toliau apdoroti, arba karštai formuoti ir toliau apdoroti (išsky
rus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus bei karštai valcuotus
strypus ir juostas netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 60 80

Strypai ir juostos iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, po šaltojo
formavimo arba šaltosios apdailos ir toliau apdoroti, arba karštai formuoti
ir toliau apdoroti (išskyrus strypus ir juostas iš greitapjovio plieno, siliko
manganinio plieno, arba iš įrankinio plieno, pusgaminius, plokščius valca
vimo produktus bei karštai valcuotus strypus ir juostas netaisyklingai su
vyniotų ritinių pavidalo)

Neapmuitinama

0

7228 70 10

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš legiruotojo, išsky
rus nerūdijantįjį, plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba
karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

Neapmuitinama

0

7228 70 90

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš legiruotojo, išsky
rus nerūdijantįjį, plieno, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus po
karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzi
jos) toliau neapdorotus)

Neapmuitinama

0

7228 80 00

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruo
tojo plieno

Neapmuitinama

0

7229 20 00

Viela iš silikomanganinio plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir
juostas)

Neapmuitinama

0

7229 90 20

Viela iš greitapjovio plieno, suvyniota į ritinius (išskyrus strypus ir juos
tas)

Neapmuitinama

0

7229 90 50

Viela, kurios sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,9 %, bet ne
daugiau kaip 1,15 % masės, chromas – ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne dau
giau kaip 2 % masės, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 %
masės, suvyniota į ritinius (išskyrus valcuotus strypus ir juostas)

Neapmuitinama

0

7229 90 90

Viela iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, suvyniota į ritinius (iš
skyrus valcuotus strypus ir juostas, vielą iš greitapjovio plieno arba iš sili
komanganinio plieno ir dirbinius, klasifikuojamus 7229 90 50 subpozici
joje)

Neapmuitinama

0

7301 10 00

Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos
arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba su
rinktos iš elementų

Neapmuitinama

0

7301 20 00

Suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies
arba iš plieno

Neapmuitinama

0

7302 10 10

Geležinkelių arba tramvajaus kelių bėgiai, laidūs elektros srovei, iš geležies
arba iš plieno, su detalėmis, pagamintomis iš spalvotųjų metalų (išskyrus
greitbėgius)

Neapmuitinama

0

7302 10 21

Geležinkelių arba tramvajaus kelių bėgiai (Vignole tipo), iš geležies arba iš
plieno, nauji, kurių 1 ilginio metro masė ne mažesnė kaip 46 kg

Neapmuitinama

0

7302 10 23

Geležinkelių arba tramvajaus kelių bėgiai (Vignole tipo), iš geležies arba iš
plieno, nauji, kurių 1 ilginio metro masė ne mažesnė kaip 27 kg, bet ma
žesnė kaip 46 kg

Neapmuitinama

0
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7302 10 29

Geležinkelių arba tramvajaus kelių bėgiai (Vignole tipo), nauji, iš geležies
arba iš plieno, kurių 1 ilginio metro masė mažesnė kaip 27 kg

Neapmuitinama

0

7302 10 40

Geležinkelių arba tramvajaus kelių rievėti (su grioveliais) bėgiai iš geležies
arba iš plieno, nauji

Neapmuitinama

0

7302 10 50

Geležinkelių arba tramvajaus kelių bėgiai iš geležies arba iš plieno, nauji,
kurių 1 ilginio metro masė mažesnė kaip 20 kg (išskyrus greitbėgius, Vig
nole tipo bėgius, rievėtus (su grioveliais) bėgius ir bėgius, laidžius elektros
srovei, su detalėmis, pagamintomis iš spalvotųjų metalų)

Neapmuitinama

0

7302 10 90

Geležinkelių arba tramvajaus kelių bėgiai iš geležies arba iš plieno, naudoti
(išskyrus greitbėgius ir bėgius, laidžius elektros srovei, su detalėmis, paga
mintomis iš spalvotųjų metalų)

Neapmuitinama

0

7302 30 00

Geležinkelių arba tramvajaus kelių iešmų plunksnos, aklinių sankirtų
kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės iš geležies arba iš plieno

2,7

0

7302 40 00

Geležinkelių arba tramvajų kelių sandūrinės tvarslės ir atraminės plokštės
iš geležies arba iš plieno

Neapmuitinama

0

7302 90 00

Pabėgiai (kryžminiai žuoliai), gretbėgiai, krumpliniai bėgiai, bėgių guoliai,
bėgių guolių pleištai, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės ir žuoliai bei ki
tos geležinkelių ar tramvajų kelių bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės
iš geležies arba iš plieno (išskyrus bėgius, iešmų plunksnas, aklinių san
kirtų kryžmes, iešmų smailes ir kitas kryžmes, sandūrines tvarsles ir atra
mines plokštes)

Neapmuitinama

0

7303 00 10

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš ketaus, tinkami naudoti slėgio sistemose

3,2

0

7303 00 90

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus (išskyrus produk
tus, tinkamus naudoti slėgio sistemose)

3,2

0

7304 11 00

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti, besiūliai, iš nerūdijančio plieno

Neapmuitinama

0

7304 19 10

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti, besiūliai, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skers
muo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo
plieno arba iš ketaus)

Neapmuitinama

0

7304 19 30

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti, besiūliai, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skers
muo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus
gaminius iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus

Neapmuitinama

0

7304 19 90

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti, besiūliai, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skers
muo didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno
arba iš ketaus)

Neapmuitinama

0

7304 22 00

Gręžimo vamzdžiai, besiūliai, iš nerūdijančio plieno, tinkami naudoti naf
tos arba dujų gręžiniuose

Neapmuitinama

0
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7304 23 00

Gręžimo vamzdžiai, besiūliai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręži
niuose, iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo
plieno arba iš ketaus)

Neapmuitinama

0

7304 24 00

Apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai, besiūliai, tinkami naudoti
naftos arba dujų gręžiniuose, iš nerūdijančio plieno (išskyrus gręžimo
vamzdžius)

Neapmuitinama

0

7304 29 10

Apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba
dujų gręžiniuose, besiūliai, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skers
muo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

Neapmuitinama

0

7304 29 30

Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos
arba dujų gręžiniuose, besiūliai, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis
skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išsky
rus produktus iš ketaus)

Neapmuitinama

0

7304 29 90

Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos
arba dujų gręžiniuose, besiūliai, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis
skersmuo didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

Neapmuitinama

0

7304 31 20

Preciziniai vamzdžiai, besiūliai, apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nele
giruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šaltos būse
nos) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius, vamzdynų vamzdžius,
tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose)

Neapmuitinama

0

7304 31 80

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai val
cuoti (apspausti šaltos būsenos) (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų
vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, ap
sauginius vamzdžius, vamzdynų vamzdžius ir gręžimo vamzdžius, tinka
mus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, ir precizinius vamzdžius)

Neapmuitinama

0

7304 39 10

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno,, šaltai netempti arba šaltai ne
valcuoti (neapspausti šaltos būsenos), neapdoroti, tiesūs ir vienodo storio
sienelėmis, skirti naudoti vien tik kitos formos skerspjūvio ir kito sienelių
storio vamzdžių ir vamzdelių gamyboje (išskyrus produktus iš ketaus)

Neapmuitinama

0

7304 39 30

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš geležies (išskyrus ketų) arba iš nelegiruotojo plieno, šaltai ne
tempti arba šaltai nevalcuoti (neapspausti šaltos būsenos), kurių išorinis
skersmuo didesnis kaip 421 mm, o sienelių storis didesnis kaip 10,5 mm
(išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba du
jotiekiams tiesti ir apsauginius vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba
dujų gręžiniuose)

Neapmuitinama

0

7304 39 52

Besiūliai vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai
gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai), iš geležies arba nelegiruotojo plieno, pa
dengti arba apvilkti cinku (išskyrus lietą geležį)

Neapmuitinama

0

7304 39 58

Besiūliai vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai
gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai), iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno
(išskyrus produktus iš ketaus ir produktus, padengtus arba apvilktus
cinku)

Neapmuitinama

0
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7304 39 92

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, šaltai netempti arba šaltai
nevalcuoti (neapspausti šaltos būsenos), kurių išorinis skersmuo ne dides
nis kaip 168,3 mm (išskyrus gaminius iš ketaus, vamzdynų vamzdžius,
tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius
vamzdžius, vamzdynų vamzdžius ir gręžimo vamzdžius, tinkamus nau
doti naftos ar dujų gręžiniuose, ir vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius
profilius, klasifikuojamus 7304 39 30–7304 39 58 subpozicijose)

Neapmuitinama

0

7304 39 93

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, šaltai netempti arba šaltai
nevalcuoti (neapspausti šaltos būsenos), kurių išorinis skersmuo didesnis
kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš ke
taus, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotie
kiams tiesti, apsauginius vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų
gręžiniuose, bei vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius profilius, klasifi
kuojamus 7304 39 10–7304 39 58 subpozicijose)

Neapmuitinama

0

7304 39 99

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, šaltai netempti arba šaltai
nevalcuoti (neapspausti šaltos būsenos), kurių išorinis skersmuo didesnis
kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš ketaus, vamzdynų vamzdžius, tin
kamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamz
džius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, bei vamzdžius,
vamzdelius ir tuščiavidurius profilius, klasifikuojamus 7304 39 30–
7304 39 58 subpozicijose)

Neapmuitinama

0

7304 41 00

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš nerūdijančio plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti
šaltos būsenos) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti nafto
tiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius, vamzdynų
vamzdžius ir gręžimo vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręži
niuose)

Neapmuitinama

0

7304 49 10

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš nerūdijančiojo plieno, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (neap
spausti šaltos būsenos) (neapspausti šaltos būsenos), neapdoroti, tiesūs ir
vienodo storio sienelėmis, skirti naudoti vien tik kitos formos skerspjūvio
ir kito sienelių storio vamzdžių ir vamzdelių gamyboje

Neapmuitinama

0

7304 49 92

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš nerūdijančio plieno, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (neap
spausti šaltos būsenos), kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip
406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotie
kiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius, vamzdynų vamz
džius ir gręžimo vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręžiniuose
ir vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius profilius, klasifikuojamus
7304 49 10 subpozicijoje)

Neapmuitinama

0

7304 49 99

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš nelegiruotojo plieno, šaltai netempti arba šaltai nevalcuoti (neap
spausti šaltos būsenos), kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm
(išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba du
jotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba
dujų gręžiniuose, bei vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius profilius,
klasifikuojamus 7304 49 10 subpozicijoje)

Neapmuitinama

0

7304 51 12

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai
valcuoti (apspausti šaltos būsenos), tiesūs ir vienodo storio sienelėmis, ku
rių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,9 %, bet ne daugiau
kaip 1,15 % masės, chromas – ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip
2 % masės, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, ku
rių ilgis ne didesnis kaip 0,5 m (išskyrus vamzdžius, vamzdelius ir tuščia
vidurius profilius, klasifikuojamus 7304 10 ir 7304 20 subpozicijose)

Neapmuitinama

0

L 356/546

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

7304 51 18

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai
valcuoti (apspausti šaltos būsenos), tiesūs ir vienodo storio sienelėmis, ku
rių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,9 %, bet ne daugiau
kaip 1,15 % masės, chromas – ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip
2 % masės, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, ku
rių ilgis didesnis kaip 0,5 m (išskyrus vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavi
durius profilius, klasifikuojamus 7304 10 ir 7304 20 subpozicijose)

Neapmuitinama

0

7304 51 81

Preciziniai vamzdžiai, besiūliai, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo plieno,
išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti
šaltos būsenos) (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti nafto
tiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius, vamzdynų
vamzdžius ir gręžimo vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręži
niuose, tiesius ir vienodo storio sienelėmis, kurių sudėtyje esanti anglis su
daro ne mažiau kaip 0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,15 % masės, chromas –
ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, o molibdenas, jeigu
jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės)

Neapmuitinama

0

7304 51 89

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai netempti arba šal
tai nevalcuoti (neapspausti šaltos būsenos) (išskyrus vamzdynų vamzdžius,
tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius
vamzdžius, tinkamus naudoti naftos gręžiniuose, precizinius vamzdžius
bei vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius profilius, tiesius ir vienodo
storio sienelėmis, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip
0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,15 % masės, chromas ne mažiau kaip 0,5 %,
bet ne daugiau kaip 2 % masės, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau
kaip 0,5 % masės)

Neapmuitinama

0

7304 59 10

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai netempti arba šal
tai nevalcuoti (neapspausti šaltos būsenos), neapdoroti, tiesūs ir vienodo
storio sienelėmis, skirti naudoti vien tik kitos formos skerspjūvio ir kito
sienelių storio vamzdžių ir vamzdelių gamyboje

Neapmuitinama

0

7304 59 32

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš legiruotojo
plieno (išskyrus nerūdijantįjį), apskrito skerspjūvio (šaltai netempti arba
šaltai nevalcuoti), tiesūs ir vienodo storio sienelėmis, kurių ilgis ne dides
nis kaip 0,5 m, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,9 %,
bet ne daugiau kaip 1,15 % masės, chromas – ne mažiau kaip 0,5 %, bet
ne daugiau kaip 2 % masės, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip
0,5 % masės (išskyrus vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius profilius,
klasifikuojamus 7304 10, 7304 20 ir 7304 59 10 subpozicijose)

Neapmuitinama

0

7304 59 38

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš legiruotojo plieno (išskyrus nerūdijantįjį) (šaltai netempti arba šal
tai nevalcuoti), tiesūs ir vienodo storio sienelėmis, kurių sudėtyje esanti
anglis sudaro ne mažiau kaip 0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,15 % masės,
chromas – ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, o molib
denas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės, kurių ilgis didesnis
kaip 0,5 m (išskyrus vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius profilius,
klasifikuojamus 7304 10, 7304 20 ir 7304 59 10 subpozicijose)

Neapmuitinama

0

7304 59 92

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio iš geležies arba iš nerūdijančio plieno, šaltai netempti arba šaltai ne
valcuoti (neapspausti šaltos būsenos), kurių išorinis skersmuo ne didesnis
kaip 168,3 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti nafto
tiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius, vamzdynų
vamzdžius ir gręžimo vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ar dujų gręži
niuose, bei vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius profilius, klasifikuoja
mus 7304 59 10–7304 59 38 subpozicijose)

Neapmuitinama

0
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7304 59 93

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai netempti arba šal
tai nevalcuoti (neapspausti šaltos būsenos), kurių išorinis skersmuo ne
mažesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamz
dynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti,
apsauginius vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose,
bei vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius profilius, klasifikuojamus
7304 59 10–7304 59 38 subpozicijose)

Neapmuitinama

0

7304 59 99

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, apskrito skersp
jūvio, iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, šaltai netempti arba šal
tai nevalcuoti (neapspausti šaltos būsenos), kurių išorinis skersmuo dides
nis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naf
totiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius, tinkamus nau
doti naftos arba dujų gręžiniuose bei vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidu
rius profilius, klasifikuojamus 7304 59 10–7304 59 38 subpozicijose)

Neapmuitinama

0

7304 90 00

Besiūliai vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai, neapskrito skerspjūvio, iš ge
ležies arba plieno (išskyrus produktus iš ketaus)

Neapmuitinama

0

7305 11 00

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams
tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio ir kurių išorinis skersmuo di
desnis kaip 406,4 mm, iš geležies arba iš plieno, išilgai suvirinti elektros
lanku su fliusu

Neapmuitinama

0

7305 12 00

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams
tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio ir kurių išorinis skersmuo di
desnis kaip 406,4 mm, iš geležies arba iš plieno, išilgai suvirinti elektros
lanku (išskyrus produktus, išilgai suvirintus elektros lanku su fliusu)

Neapmuitinama

0

7305 19 00

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams
tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio ir kurių išorinis skersmuo di
desnis kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš gele
žies arba plieno (išskyrus išilgai elektros lanku suvirintus produktus)

Neapmuitinama

0

7305 20 00

Apsauginiai vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, ap
skrito vidinio ir išorinio skerspjūvio ir kurių išorinis skersmuo didesnis
kaip 406,4 mm, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies
arba plieno

Neapmuitinama

0

7305 31 00

Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio ir kurių
išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš geležies arba iš plieno, išil
gai suvirinti (išskyrus produktus, tinkamus naudoti naftotiekiams arba du
jotiekiams tiesti, arba tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose)

Neapmuitinama

0

7305 39 00

Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio ir kurių
išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš geležies arba iš plieno, suvi
rinti (išskyrus išilgai suvirintus produktus arba produktus, tinkamus nau
doti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti ar tinkamus naudoti naftos
arba dujų gręžiniuose)

Neapmuitinama

0

7305 90 00

Vamzdžiai ir vamzdeliai, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išo
rinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš plokščių valcavimo produktų
iš geležies arba iš plieno, suvirinti (išskyrus suvirintus produktus ar pro
duktus, tinkamus naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams
tiesti, ar tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose)

Neapmuitinama

0
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7306 11 10

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams
tiesti, išilgai suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo
plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm

Neapmuitinama

0

7306 11 90

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams
tiesti, spirališkai suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijan
čiojo plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm

Neapmuitinama

0

7306 19 11

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams
tiesti, išilgai suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies
arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 186,3 mm (išsky
rus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

Neapmuitinama

0

7306 19 19

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams
tiesti, išilgai suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies
arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne di
desnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš
ketaus)

Neapmuitinama

0

7306 19 90

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams
tiesti, spirališkai suvirinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš ge
ležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm
(išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

Neapmuitinama

0

7306 21 00

Apsauginiai vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvi
rinti, iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno, kurių išori
nis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm

Neapmuitinama

0

7306 29 00

Apsauginiai vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, suvi
rinti, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno,
kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš
nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

Neapmuitinama

0

7306 30 11

Preciziniai vamzdžiai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš ne
legiruotojo plieno, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm

Neapmuitinama

0

7306 30 19

Preciziniai vamzdžiai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš ne
legiruotojo plieno, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm

Neapmuitinama

0

7306 30 41

Vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti
įsriegti (dujų vamzdžiai), suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš
nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti cinku

Neapmuitinama

0

7306 30 49

Vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti
įsriegti (dujotiekių vamzdžiai), suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš geležies
arba iš nelegiruotojo plieno (išskyrus produktus, padengtus arba apvilktus
cinku)

Neapmuitinama

0

7306 30 72

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito
skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skersmuo
ne didesnis kaip 168,3 mm, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus vamz
dynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, arba ap
sauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir
dujų gręžiniuose)

Neapmuitinama

0
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7306 30 77

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito
skerspjūvio, iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių išorinis skers
muo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku
ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotie
kiams tiesti, apsauginius vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir dujų grę
žiniuose, precizinius vamzdžius ir vamzdžius su įsriegtais sriegiais arba
vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujotiekių vamzdžius))

Neapmuitinama

0

7306 30 80

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skersp
jūvio, iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip
168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus besiūlius vamzdynų
vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti arba
apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos
ir dujų gręžiniuose, elektrinius vandentiekio vamzdžius arba vamzdžius su
įsriegtais sriegiais arba vamzdžius, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų
vamzdžius))

Neapmuitinama

0

7306 40 20

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti apskrito skersp
jūvio, iš nerūdijančio plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti
šaltos būsenos) (išskyrus produktus apskrito vidinio ir išorinio skerspjū
vio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamz
džius, tinkamus naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba ap
sauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos ir
dujų gręžiniuose)

Neapmuitinama

0

7306 40 80

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skersp
jūvio, pagaminti iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus šaltai temptus arba šal
tai valcuotus (apspaustus šaltos būsenos) produktus, vidinio ir išorinio ap
skrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo dides
nis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius tinkamus naudoti naftotie
kiams arba dujotiekiams tiesti)

Neapmuitinama

0

7306 50 20

Preciziniai plieniniai vamzdžiai, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš legiruo
tojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno

Neapmuitinama

0

7306 50 80

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, apskrito skersp
jūvio, pagaminti iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno (išskyrus vidi
nio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skers
muo didesnis kaip 406,4 mm, ir vamzdynų vamzdžius tinkamus naudoti
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, bei precizinius vamzdžius iš plieno)

Neapmuitinama

0

7306 61 11

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, stačiakampio
arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančio plieno, kurių sienelių storis
ne didesnis kaip 2 mm

Neapmuitinama

0

7306 61 19

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, stačiakampio
arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijan
tįjį, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 2 mm

Neapmuitinama

0

7306 61 91

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, stačiakampio
arba kvadratinio skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno, kurių sienelių storis
didesnis kaip 2 mm

Neapmuitinama

0

7306 61 99

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, stačiakampio
arba kvadratinio skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijan
tįjį, kurių sienelių storis didesnis kaip 2 mm

Neapmuitinama

0

L 356/550

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

7306 69 10

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito
skerspjūvio, iš nerūdijančio plieno (išskyrus vidinio ir išorinio apskrito
skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išorinis skersmuo didesnis
kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftotiekiams
arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamzdžius, tinkamus naudoti
naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio
vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius profilius)

Neapmuitinama

0

7306 69 90

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai, suvirinti, neapskrito
skerspjūvio, iš geležies arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus vidi
nio ir išorinio apskrito skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, kurių išori
nis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, vamzdynų vamzdžius, tinkamus
naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, arba apsauginius vamz
džius, tinkamus naudoti naftos ir dujų gręžiniuose, bei stačiakampio arba
kvadratinio skerspjūvio vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius profilius)

Neapmuitinama

0

7306 90 00

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai,
sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno (išskyrus
produktus iš ketaus, besiūlius vamzdžius, suvirintus vamzdžius ir vamzde
lius, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius, ku
rių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm)

Neapmuitinama

0

7307 11 10

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš nekaliojo ke
taus, tinkamos naudoti aukšto slėgio sistemose

3,7

0

7307 11 90

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš nekaliojo ke
taus (išskyrus produktus, tinkamus naudoti aukšto slėgio sistemose)

3,7

0

7307 19 10

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš kaliojo ketaus

3,7

0

7307 19 90

Lietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš plieno

3,7

0

7307 21 00

Jungės (flanšai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus lietus produktus)

3,7

0

7307 22 10

Atlankos su įsriegtais sriegiais, iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus lietus
produktus)

Neapmuitinama

0

7307 22 90

Alkūnės ir movos su įsriegtais sriegiais iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus
lietus produktus)

3,7

0

7307 23 10

Sandūriniu būdu privirinamos alkūnės ir movos iš nerūdijančiojo plieno
(išskyrus lietus produktus)

3,7

0

7307 23 90

Sandūriniu būdu privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios de
talės (fitingai) iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus lietus produktus, alkūnes
ir movas)

3,7

0

7307 29 10

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš nerūdijančiojo
plieno, su įsriegtais sriegiais (išskyrus lietus produktus, junges (flanšus), al
kūnes, movas ir atlankas)

3,7

0

7307 29 30

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš nerūdijančiojo
plieno, privirinamos (išskyrus lietus produktus ir junges (flanšus))

3,7

0
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7307 29 90

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš nerūdijančiojo
plieno (išskyrus lietus produktus, produktus su įsriegtais sriegiais arba
sandūriniu būdu privirinamus arba privirinamus produktus ir junges
(flanšus))

3,7

0

7307 91 00

Jungės (flanšai) iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba
nerūdijančiojo plieno)

3,7

0

7307 92 10

Atlankos su įsriegtais sriegiais, iš geležies arba iš plieno (išskyrus iš ketaus
arba nerūdijančiojo plieno)

Neapmuitinama

0

7307 92 90

Alkūnės ir movos, su įsriegtais sriegiais, iš geležies arba iš plieno (išskyrus
iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)

3,7

0

7307 93 11

Sandūriniu būdu privirinamos alkūnės ir movos iš geležies arba iš plieno,
kurių didžiausias išorinis skersmuo ne didesnis kaip 609,6 mm (išskyrus
produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)

3,7

0

7307 93 19

Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės (fitingai) iš geležies
arba iš plieno, kurių didžiausias išorinis skersmuo ne didesnis kaip
609,6 mm (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno, alkū
nes, movas ir junges (flanšus))

3,7

0

7307 93 91

Sandūriniu būdu privirinamos alkūnės ir movos iš geležies arba iš plieno,
kurių didžiausias išorinis skersmuo didesnis kaip 609,6 mm (išskyrus pro
duktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno)

3,7

0

7307 93 99

Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės (fitingai) iš geležies
arba iš plieno, kurių didžiausias išorinis skersmuo didesnis kaip
609,6 mm (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno, alkū
nes, movas ir junges (flanšus))

3,7

0

7307 99 10

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) su įsriegtais srie
giais, iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdi
jančiojo plieno, junges (flanšus), alkūnes, movas ir atlankas)

3,7

0

7307 99 30

Privirinamos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš
geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo
plieno ir junges (flanšus))

3,7

0

7307 99 90

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš geležies arba iš
plieno (išskyrus produktus iš ketaus arba nerūdijančiojo plieno, produktus
su įsriegtais sriegiais, sandūriniu būdu privirinamus arba privirinamus
produktus ir junges (flanšus))

3,7

0

7308 10 00

Tiltai ir tiltų sekcijos iš geležies arba iš plieno

Neapmuitinama

0

7308 20 00

Bokštai ir ažūriniai stiebai iš geležies arba iš plieno

Neapmuitinama

0

7308 30 00

Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai iš geležies arba iš plieno

Neapmuitinama

0

7308 40 10

Šachtų atramos iš geležies arba iš plieno

Neapmuitinama

0

7308 40 90

Pastolių, užtvarų, atramų arba šachtų atramų įranga iš geležies arba iš
plieno (išskyrus šachtų atramas, sudėtinius lakštinius produktus ir forma
vimo plokštes, skirtas betonui lieti, turinčias formos charakteristikas)

Neapmuitinama

0
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7308 90 10

Užtvankos, šliuzai, šliuzų vartai, plaukiojančios prieplaukos (debarkade
riai), stacionarieji dokai ir kitos jūrų bei vandens kelių statybinės kon
strukcijos iš geležies arba iš plieno

Neapmuitinama

0

7308 90 51

Dvisienės plokštės iš profiliuotų (briaunotų) lakštų, su izoliacijos užpildu,
iš geležies arba iš plieno

Neapmuitinama

0

7308 90 59

Konstrukcijos ir jų dalys iš geležies ir iš plieno, pagamintos vien tik arba
daugiausia iš lakštų, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus duris ir langus
bei jų rėmus ir dvisienes plokštes iš profiliuotų (briaunotų) lakštų, su izo
liacijos užpildu, pagamintas iš geležies arba iš plieno)

Neapmuitinama

0

7308 90 99

Konstrukcijos ir jų dalys iš geležies arba iš plieno, nenurodytos kitoje vie
toje (išskyrus tiltus ir tiltų sekcijas; bokštus; ažūrinius stiebus; vartus; duris
ir langus bei jų rėmus ir slenksčius; atramas ir panašius įrenginius, skirtus
palaikymui, uždengimui ar atrėmimui arba šachtų parėmimui, užtvankas,
šliuzus, šliuzų vartus, plaukiojančias prieplaukas (debarkaderius), staciona
rius dokus ir kitas jūrų ir vandens kelių statybines konstrukcijas bei kon
strukcijas ir jų dalis, nepagamintas vien tik arba daugiausia iš lakštų)

Neapmuitinama

0

7309 00 10

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios dujų (išskyrus suslėgtas arba su
skystintas dujas) talpyklos iš geležies arba iš plieno, kurių talpa didesnė
kaip 300 litrų (išskyrus talpyklas su pritvirtintais mechaniniais arba šilu
miniais įrenginiais ir specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skir
tas vienos arba kelių rūšių transportui)

2,2

0

7309 00 30

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios skysčių talpyklos iš geležies arba
iš plieno, aptaisytos arba su termoizoliacija, kurių talpa didesnė kaip 300
litrų (išskyrus talpyklas su pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais įren
giniais ir specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos
arba kelių rūšių transportui)

2,2

0

7309 00 51

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios skysčių talpyklos iš geležies arba
iš plieno, kurių talpa didesnė kaip 100 000 litrų (išskyrus talpyklas su pri
tvirtintais mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais ir specialiai sukonst
ruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transportui)

2,2

0

7309 00 59

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios skysčių talpyklos iš geležies arba
iš plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, bet ne didesnė kaip 100 000
litrų (išskyrus talpyklas su pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais įren
giniais ir specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos
arba kelių rūšių transportui)

2,2

0

7309 00 90

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios kietųjų medžiagų talpyklos iš ge
ležies arba iš plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų (išskyrus talpyklas
su pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais ir specialiai su
konstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių trans
portui)

2,2

0

7310 10 00

Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių me
džiagų talpyklos iš geležies arba iš plieno, kurių talpa ne mažesnė kaip 50
litrų, bet ne didesnė kaip 300 litrų, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus
talpyklas, skirtas suslėgtoms ar suskystintoms dujoms, arba su pritvirtin
tais mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais)

2,7

0
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7310 21 11

Skardinės iš geležies arba iš plieno, kurių talpa mažesnė kaip 50 litrų, už
daromos užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu, skirtos maisto pro
duktams konservuoti

2,7

0

7310 21 19

Skardinės iš geležies arba iš plieno, kurių talpa mažesnė kaip 50 litrų, už
daromos užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu, skirtos gėrimams kon
servuoti

2,7

0

7310 21 91

Skardinės iš geležies arba iš plieno, kurių talpa mažesnė kaip 50 litrų, už
daromos užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu, kurių sienelių storis
mažesnis kaip 0,5 mm (išskyrus skardines, skirtas suslėgtoms ar suskys
tintoms dujoms ir skardines, skirtas maisto produktams bei gėrimams
konservuoti)

2,7

0

7310 21 99

Skardinės iš geležies arba iš plieno, kurių talpa mažesnė kaip 50 litrų, už
daromos užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu, kurių sienelių storis
ne mažesnis kaip 0,5 mm (išskyrus skardines, skirtas suslėgtoms ar su
skystintoms dujoms ir skardines, skirtas maisto produktams bei gėrimams
konservuoti)

2,7

0

7310 29 10

Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių me
džiagų talpyklos iš geležies arba iš plieno, kurių talpa mažesnė kaip 50 li
trų ir kurių sienelių storis mažesnis kaip 0,5 mm, nenurodytos kitoje vie
toje (išskyrus talpyklas, skirtas suslėgtoms ar suskystintoms dujoms, arba
su pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais ir skardines, už
daromas užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu)

2,7

0

7310 29 90

Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių me
džiagų talpyklos iš geležies arba iš plieno, kurių talpa mažesnė kaip 50 li
trų ir kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, nenurodytos kitoje
vietoje (išskyrus talpyklas, skirtas suslėgtoms ar suskystintoms dujoms,
arba su pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais ir skardines,
uždaromas užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu)

2,7

0

7311 00 10

Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba iš plieno, besiūlės
(išskyrus specialiai sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos
arba kelių rūšių transportui)

2,7

0

7311 00 91

Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba iš plieno, kurių
talpa mažesnė kaip 1 000 litrų (išskyrus besiūles talpyklas ir specialiai su
konstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių trans
portui)

2,7

0

7311 00 99

Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba iš plieno, kurių
talpa ne mažesnė kaip 1 000 litrų (išskyrus besiūles talpyklas ir specialiai
sukonstruotas arba įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių trans
portui)

2,7

0

7312 10 20

Suvyta viela, lynai ir kabeliai iš nerūdijančio plieno (išskyrus produktus su
elektros izoliacija ir sulankstytą tvoros vielą bei spygliuotą vielą)

Neapmuitinama

0

7312 10 41

Suvyta viela, lynai ir kabeliai iš geležies arba plieno, išskyrus iš nerūdijan
čio plieno, kurių maksimalus skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 3 mm,
padengti arba apvilkti vario-cinko lydiniais (žalvariu) (išskyrus su elektros
izoliacija ir sulankstytą tvoros vielą bei spygliuotą vielą)

Neapmuitinama

0
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7312 10 49

Suvyta viela, lynai ir kabeliai iš geležies arba legiruotojo, išskyrus nerūdi
jantįjį, plieno, kurių maksimalus skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip
3 mm (išskyrus elektros izoliacijos produktus, suvytą aptvarų vielą ir spy
gliuotą vielą bei padengtą arba apvilktą vario – cinko lydiniais (žalvariu))

Neapmuitinama

0

7312 10 61

Suvyta viela iš geležies arba plieno, išskyrus iš nerūdijančio plieno, neap
vilkta, kurios maksimalus skerspjūvio matmuo didesnis kaip 3 mm (išsky
rus produktus su elektros izoliacija ir sulankstytą tvoros vielą bei spy
gliuotą vielą)

Neapmuitinama

0

7312 10 65

Suvyta viela iš geležies arba plieno, išskyrus iš nerūdijančio plieno, kurios
maksimalus skerspjūvio matmuo didesnis kaip 3 mm, padengta arba ap
vilkta cinku (išskyrus produktus su elektros izoliacija ir sulankstytą tvoros
vielą bei spygliuotą vielą)

Neapmuitinama

0

7312 10 69

Suvyta viela iš geležies arba plieno, išskyrus iš nerūdijančio plieno, kurios
maksimalus skerspjūvio matmuo didesnis kaip 3 mm, apvilkta (išskyrus
produktus su elektros izoliacija ir sulankstytą tvoros vielą, spygliuotą vielą
bei padengtą arba apvilktą cinku suvytą vielą)

Neapmuitinama

0

7312 10 81

Lynai ir kabeliai, įskaitant uždaros konstrukcijos lynus, iš geležies arba
plieno, išskyrus iš nerūdijančio plieno, kurių maksimalus skerspjūvio mat
muo didesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 12 mm, neapvilkti arba pa
dengti arba apvilkti tik cinku (išskyrus su elektros izoliacija, tvoros bei
spygliuotą vielą)

Neapmuitinama

0

7312 10 83

Lynai ir kabeliai, įskaitant uždaros konstrukcijos lynus, iš geležies arba
plieno, išskyrus iš nerūdijančio plieno, kurių maksimalus skerspjūvio mat
muo didesnis kaip 12 mm, bet ne didesnis kaip 24 mm, neapvilkti arba
padengti arba apvilkti tik cinku (išskyrus su elektros izoliacija, sulankstytą
tvoros vielą ir spygliuotą vielą)

Neapmuitinama

0

7312 10 85

Lynai ir kabeliai, įskaitant uždaros konstrukcijos lynus, iš geležies arba
plieno, išskyrus iš nerūdijančio plieno, kurių maksimalus skerspjūvio mat
muo didesnis kaip 24 mm, bet ne didesnis kaip 48 mm, neapvilkti arba
padengti arba apvilkti tik cinku (išskyrus su elektros izoliacija, sulankstytą
tvoros vielą ir spygliuotą vielą)

Neapmuitinama

0

7312 10 89

Lynai ir kabeliai, įskaitant uždaros konstrukcijos lynus, iš geležies arba
plieno, išskyrus iš nerūdijančio plieno, kurių maksimalus skerspjūvio mat
muo didesnis kaip 48 mm, neapvilkti arba padengti arba apvilkti tik cinku
(išskyrus su elektros izoliacija, sulankstytą tvoros vielą ir spygliuotą vielą)

Neapmuitinama

0

7312 10 98

Lynai ir kabeliai, įskaitant uždaros konstrukcijos lynus, iš geležies arba iš
plieno, kurių maksimalus skerspjūvio matmuo didesnis kaip 3 mm (išsky
rus nepadengtus arba tik apvilktus arba padengtus cinku, elektros izoliaci
jos produktus ir išlankstytą aptvarų vielą ir spygliuotą vielą bei lynus ir
kabelius padengtus arba apvilktus cinku)

Neapmuitinama

0
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7312 90 00

Pintos juostos, kobiniai ir panašūs dirbiniai iš geležies arba iš plieno (iš
skyrus produktus su elektros izoliacija)

Neapmuitinama

0

7313 00 00

Spygliuota viela iš geležies arba iš plieno; išlenkti lankai arba vienguba
plokščia viela, spygliuota arba nespygliuota, ir laisvai supinta dviguba
viela, tinkama naudoti aptvarams, iš geležies arba iš plieno

Neapmuitinama

0

7314 12 00

Mašinų begalinės juostos iš nerūdijančiojo plieno vielos

Neapmuitinama

0

7314 14 00

Audiniai, įskaitant transporterių juostas, iš nerūdijančiojo plieno vielos (iš
skyrus austinius produktus iš metalo pluoštų, skirtus naudoti plakiravi
mui, sutvirtinimui arba panašiems tikslams, ir mašinų begalines juostas)

Neapmuitinama

0

7314 19 00

Audiniai, įskaitant transporterių juostas, iš geležinės arba plieninės vielos
(išskyrus iš nerūdijančiojo plieno ir austus produktus iš metalo pluoštų,
skirtus naudoti plakiravimui, sutvirtinimui arba panašiems tikslams)

Neapmuitinama

0

7314 20 10

Grotelės, tinklai ir aptvarai iš sankirtose suvirintos briaunotos geležinės
arba plieninės vielos, kurios maksimalus skerspjūvio matmuo ne mažesnis
kaip 3 mm ir kurių akučių plotas – ne mažesnis kaip 100 cm2

Neapmuitinama

0

7314 20 90

Grotelės, tinklai ir aptvarai iš sankirtose suvirintos geležinės arba plieninės
vielos, kurios maksimalus skerspjūvio matmuo ne mažesnis kaip 3 mm ir
kurių akučių plotas – ne mažesnis kaip 100 cm2 (išskyrus pagamintus iš
briaunotos vielos)

Neapmuitinama

0

7314 31 00

Grotelės, tinklai ir aptvarai iš sankirtose suvirintos geležinės arba plieninės
vielos, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus produktus, kurių akučių plo
tas ne mažesnis kaip 100 cm2, iš vielos, kurios maksimalus skerspjūvio
matmuo ne mažesnis kaip 3 mm)

Neapmuitinama

0

7314 39 00

Grotelės, tinklai ir aptvarai iš sankirtose suvirintos geležinės arba plieninės
vielos (išskyrus produktus, kurių akučių plotas ne mažesnis kaip 100 cm2,
iš vielos, kurios maksimalus skerspjūvio matmuo ne mažesnis kaip
3 mm, ir groteles, tinklus ir aptvarus, padengtus arba apvilktus cinku)

Neapmuitinama

0

7314 41 10

Tinklai šešiakampio formos akutėmis iš geležinės arba plieninės vielos,
sankirtose nesuvirinti, padengti arba apvilkti cinku

Neapmuitinama

0

7314 41 90

Grotelės, tinklai ir aptvarai iš geležinės arba plieninės vielos, sankirtose
nesuvirinti, padengti arba apvilkti cinku (išskyrus tinklus šešiakampio for
mos akutėmis)

Neapmuitinama

0

7314 42 10

Tinklai šešiakampio formos akutėmis iš geležinės arba plieninės vielos,
sankirtose nesuvirinti, apvilkti plastikais

Neapmuitinama

0

7314 42 90

Grotelės, tinklai ir aptvarai iš geležinės arba plieninės vielos, sankirtose
nesuvirinti, apvilkti plastikais (išskyrus tinklus šešiakampio formos akutė
mis)

Neapmuitinama

0
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7314 49 00

Grotelės, tinklai ir aptvarai iš geležinės arba plieninės vielos, sankirtose
nesuvirinti (išskyrus padengtus arba apvilktus cinku arba apvilktus plasti
kais)

Neapmuitinama

0

7314 50 00

Prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai iš geležies arba iš plieno

Neapmuitinama

0

7315 11 10

Ritininės grandinės iš geležies arba plieno, naudojamos dviračiuose ir mo
tocikluose

2,7

0

7315 11 90

Ritininės grandinės iš geležies arba plieno (išskyrus grandines, naudojamas
dviračiuose ir motocikluose)

2,7

0

7315 12 00

Šarnyrinės grandinės iš geležies arba plieno (išskyrus ritinines grandines)

2,7

0

7315 19 00

Geležies ar plieno šarnyrinių grandinių dalys

2,7

0

7315 20 00

Apsaugos nuo slydimo grandinės, dedamos ant ratų, iš geležies arba
plieno

2,7

0

7315 81 00

Grandinės iš plokščių grandžių su kakliukais, iš geležies arba plieno

2,7

0

7315 82 10

Grandinės iš suvirintų grandžių iš geležies arba plieno, pagamintos iš su
dedamųjų dalių, kurių maksimalus skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip
16 mm (išskyrus šarnyrines grandines, apsaugos nuo slydimo grandines ir
grandines iš plokščių)

2,7

0

7315 82 90

Grandinės iš suvirintų grandžių, pagamintos iš geležies arba plieno, paga
mintos iš sudedamųjų dalių, kurių maksimalus skerspjūvio matmuo dides
nis kaip 16 mm (išskyrus šarnyrines grandines, apsaugos nuo slydimo
grandines ir grandines iš plokščių)

2,7

0

7315 89 00

Grandinės, pagamintos iš geležies arba plieno (išskyrus šarnyrines grandi
nes, apsaugos nuo slydimo grandines, grandines iš plokščių grandžių su
kakliukais, grandines iš suvirintų grandžių ir jų dalis; laikrodžių grandines,
vėrinius ir panašius dirbinius, frezavimo ir pjūklų grandines, konvejerių
šepečių grandines, tekstilės mašinų dantytąsias grandines ir panašias gran
dines, durų apsaugos grandines ir matavimo grandines)

2,7

0

7315 90 00

Apsaugos nuo slydimo grandinių, grandinių iš plokščių grandžių su ka
kliukais ir kitų grandinių, klasifikuojamų 7315 pozicijoje, dalys (išskyrus
šarnyrinių grandinių)

2,7

0

7316 00 00

Inkarai, kobiniai ir jų dalys iš geležies arba iš plieno

2,7

0

7317 00 10

Braižybos smeigtukai iš geležies arba iš plieno

Neapmuitinama

0

7317 00 20

Vinys iš geležinės arba plieninės vielos, pateikiamos juostelių arba ritinių
pavidalu

Neapmuitinama

0

7317 00 40

Grūdintos plieninės vinys, pagamintos iš plieninės vielos, kurios sudėtyje
esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,5 % masės (išskyrus vinis, pateikia
mas juostelių ar ritinių pavidalu)

Neapmuitinama

0
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7317 00 61

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, briaunotos vinys, sąvaržos ir pana
šūs dirbiniai iš geležinės arba iš plieninės vielos, padengti arba apvilkti
cinku (išskyrus vinis, pateikiamas juostelių ar ritinių pavidalu, grūdintas
vinis, pagamintas iš plieno, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau
kaip 0,5 % masės bei juostinių sąsagėlių blokus)

Neapmuitinama

0

7317 00 69

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, briaunotos vinys, sąvaržos ir pana
šūs dirbiniai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nepadengti ir neapvilkti
cinku (išskyrus vinis, pateikiamas juostelių ar ritinių pavidalu, grūdintas
vinis,, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,5 % masės,
juostinių sąsagėlių blokus ir braižybos smeigtukus)

Neapmuitinama

0

7317 00 90

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, briaunotos vinys, sąvaržos ir pana
šūs dirbiniai iš geležies arba iš plieno (išskyrus iš geležinės arba iš plieni
nės vielos, juostinių sąsagėlių blokus ir braižybos smeigtukus)

Neapmuitinama

0

7318 11 00

Stambūs medsraigčiai su kampuotomis galvutėmis, iš geležies arba iš
plieno

3,7

0

7318 12 10

Medsraigčiai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus stambius medsraigčius su
briaunotomis galvutėmis)

3,7

0

7318 12 90

Medsraigčiai iš geležies arba iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno
(išskyrus stambius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)

3,7

0

7318 13 00

Įsukami kabliai ir įsukami žiedai iš geležies arba iš plieno

3,7

0

7318 14 10

Sraigtai-sriegikliai iš geležies arba iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį,
plieno (išskyrus medsraigčius)

3,7

0

7318 14 91

Sraigtai su sriegiais tam tikrose sraigto vietose iš geležies arba iš legiruo
tojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno

3,7

0

7318 14 99

Sraigtai-sriegikliai iš geležies arba iš legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį,
plieno (išskyrus sraigtus su sriegiais tam tikrose sraigto vietose ir meds
raigčius)

3,7

0

7318 15 10

Netuščiavidurio skerspjūvio sraigtai iš geležies arba plieno, ištekinti iš
juostų, strypų, profilių arba iš vielos, su sriegiais, kurių šerdies storis ne
didesnis kaip 6 mm

3,7

0

7318 15 20

Sraigtai ir varžtai iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba
be jų, skirti geležinkelio bėgių konstrukcijų sudedamosioms dalims tvir
tinti (išskyrus stambius medsraigčius su briaunotomis galvutėmis)

3,7

0

7318 15 30

Sraigtai ir varžtai iš nerūdijančiojo plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis
arba be jų, be galvučių (išskyrus sraigtus, ištekintus iš juostų, strypų, profi
lių arba iš vielos, netuščiavidurio skerspjūvio, su sriegiais, kurių šerdies
storis ne didesnis kaip 6 mm, ir sraigtus bei varžtus, skirtus geležinkelio
bėgių konstrukcijų sudedamosioms dalims tvirtinti)

3,7

0

7318 15 41

Sraigtai ir varžtai iš geležies arba legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų, be galvučių, kurių atsparumas tem
pimui mažesnis kaip 800 MPa (išskyrus sraigtus, ištekintus iš juostų,
strypų, profilių arba iš vielos, netuščiavidurio skerspjūvio, su sriegiais, ku
rių šerdies storis ne didesnis kaip 6 mm, ir sraigtus bei varžtus, skirtus ge
ležinkelio bėgių konstrukcijų sudedamosioms dalims tvirtinti)

3,7

0
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7318 15 49

Sraigtai ir varžtai iš geležies arba legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno,
su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų, be galvučių, kurių atsparumas tem
pimui ne mažesnis kaip 800 MPa (išskyrus sraigtus, ištekintus iš juostų,
strypų, profilių arba iš vielos, netuščiavidurio skerspjūvio, su sriegiais, ku
rių šerdies storis ne didesnis kaip 6 mm, ir sraigtus bei varžtus, skirtus ge
ležinkelio bėgių konstrukcijų sudedamosioms dalims tvirtinti)

3,7

0

7318 15 51

Sraigtai ir varžtai, kurių galvutėse padarytos išilginės įpjovos ir kryžminės
išdrožos, pagaminti iš nerūdijančiojo plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis
arba be jų, su galvutėmis (išskyrus medsraigčius ir sraigtus-sriegiklius)

3,7

0

7318 15 59

Sraigtai ir varžtai, kurių galvutėse padarytos išilginės įpjovos ir kryžminės
išdrožos, iš geležies arba legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, su
veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų, su galvutėmis (išskyrus medsraigčius
ir sraigtus sriegiklius)

3,7

0

7318 15 61

Sraigtai ir varžtai, kurių galvutėse padarytos šešiakampės lizdinės išdro
žos, iš nerūdijančiojo plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba be jų, su
galvutėmis (išskyrus medsraigčius, sraigtus-sriegiklius ir sraigtus bei varž
tus, skirtus geležinkelio bėgių konstrukcijų sudedamosioms dalims tvir
tinti)

3,7

0

7318 15 69

Sraigtai ir varžtai, kurių galvutėse padarytos šešiakampės lizdinės išdro
žos, iš geležies arba legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, su veržlėmis
ir poveržlėmis arba be jų, su galvutėmis (išskyrus medsraigčius, sraigtus
bei varžtus, skirtus geležinkelio bėgių konstrukcijų sudedamosioms dalims
tvirtinti)

3,7

0

7318 15 70

Sraigtai ir varžtai, kurių galvutėse padarytos šešiakampės lizdinės išdro
žos, pagaminti nerūdijančio plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis ar be jų
(išskyrus varžtus, skirtus geležinkelio bėgių konstrukcijų sudedamosioms
dalims tvirtinti)

3,7

0

7318 15 81

Sraigtai ir varžtai, kurių galvutėse padarytos šešiakampės lizdinės išdro
žos, iš geležies arba legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, su veržlėmis
ir poveržlėmis arba be jų, kurių atsparumas tempimui mažesnis kaip
800 MPa, su galvutėmis (išskyrus varžtus, skirtus geležinkelio bėgių kon
strukcijų sudedamosioms dalims tvirtinti)

3,7

0

7318 15 89

Sraigtai ir varžtai, kurių galvutėse padarytos šešiakampės lizdinės išdro
žos, iš geležies arba legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, su veržlėmis
ir poveržlėmis arba be jų, kurių atsparumas tempimui ne mažesnis kaip
800 MPa, su galvutėmis (išskyrus medsraigčius, sraigtus-sriegiklius ir
sraigtus bei varžtus skirtus, geležinkelio bėgių konstrukcijų sudedamo
sioms dalims tvirtinti)

3,7

0

7318 15 90

Sraigtai ir varžtai iš geležies arba plieno, su veržlėmis ir poveržlėmis arba
be jų, su galvutėmis (išskyrus sraigtus ir varžtus, kurių galvutėse padarytos
išilginės įpjovos ir kryžminės išdrožos, sraigtus ir varžtus, kurių galvutėse
padarytos šešiakampės išdrožos bei sraigtus ir varžtus su šešiakampėmis
galvutėmis, medsraigčius, sraigtus-sriegiklius, ir sraigtus bei varžtus, skir
tus geležinkelio bėgių konstrukcijų sudedamosioms dalims tvirtinti, įsuka
mus kablius, įsukamus žiedus, ir tvirtinimo varžtus)

3,7

0
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7318 16 10

Veržlės iš geležies arba plieno, ištekintos iš juostų, strypų, profilių arba iš
vielos, netuščiavidurio skerspjūvio, kurių kiaurymės skersmuo ne didesnis
kaip 6 mm

3,7

0

7318 16 30

Veržlės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus veržles, ištekintas iš juostų,
strypų, profilių arba iš vielos, netuščiavidurio skerspjūvio, kurių kiaury
mės skersmuo ne didesnis kaip 6 mm)

3,7

0

7318 16 50

Užsifiksuojančiosios veržlės iš geležies arba legiruotojo, išskyrus nerūdi
jantįjį, plieno (išskyrus ištekintas iš juostų, strypų, profilių arba iš vielos,
netuščiavidurio skerspjūvio, kurių kiaurymės skersmuo ne didesnis kaip
6 mm)

3,7

0

7318 16 91

Veržlės iš geležies arba legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių vi
dinis skersmuo ne didesnis kaip 12 mm (išskyrus ištekintas iš juostų,
strypų, profilių arba iš vielos, netuščiavidurio skerspjūvio, kurių kiaury
mės skersmuo ne didesnis kaip 6 mm ir užsifiksuojančiąsias veržles)

3,7

0

7318 16 99

Veržlės iš geležies arba legiruotojo, išskyrus nerūdijantįjį, plieno, kurių vi
dinis skersmuo didesnis kaip 12 mm (išskyrus užsifiksuojančiąsias verž
les)

3,7

0

7318 19 00

Gaminiai su sriegiais iš geležies arba plieno, nenurodyti kitoje vietoje

3,7

0

7318 21 00

Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės iš geležies arba plieno

3,7

0

7318 22 00

Poveržlės iš geležies arba plieno (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas
fiksavimo poveržles)

3,7

0

7318 23 00

Kniedės iš geležies arba plieno (išskyrus vamzdines ir išsišakojančias spe
cialaus naudojimo kniedes)

3,7

0

7318 24 00

Pleištai ir kaiščiai iš geležies arba plieno

3,7

0

7318 29 00

Gaminiai be sriegių iš geležies arba plieno

3,7

0

7319 20 00

Žiogeliai iš geležies arba plieno

2,7

0

7319 30 00

Smeigtukai iš geležies arba plieno, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

7319 90 10

Siuvamosios, adomosios ir siuvinėjamosios adatos, skirtos rankų darbui,
iš geležies arba iš plieno

2,7

0

7319 90 90

Mezgimo virbalai, ylos, nėrimo vąšeliai, siuvinėjamosios adatos (stiletai) ir
panašūs gaminiai iš geležies arba iš plieno (išskyrus siuvamąsias, adomą
sias ir siuvinėjamąsias adatas)

2,7

0

7320 10 11

Daugiasluoksnės lingės ir jų lakštai iš geležies arba iš plieno

2,7

0

7320 10 19

Lakštinės lingės ir jų lakštai iš geležies arba iš plieno, karštai apdoroti (iš
skyrus daugiasluoksnes)

2,7

0

L 356/560

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

7320 10 90

Lakštinės lingės ir jų lakštai iš geležies arba iš plieno (išskyrus karštai ap
dorotus)

2,7

0

7320 20 20

Sraigtinės spyruoklės iš geležies arba iš plieno, karštai apdorotos (išskyrus
plokščias spiralines spyruokles, laikrodžių spyruokles, lazdų ir skėčių ran
kenų spyruokles bei amortizuojančias spyruokles, klasifikuojamas 17 sky
riuje)

2,7

0

7320 20 81

Spiralinės suspaudimo spyruoklės iš geležies arba iš plieno

2,7

0

7320 20 85

Spiralinės tempimo spyruoklės iš geležies arba iš plieno

2,7

0

7320 20 89

Sraigtinės spyruoklės iš geležies arba iš plieno (išskyrus karštai apdorotas,
spiralines suspaudimo ir spiralines tempimo spyruokles)

2,7

0

7320 90 10

Plokščios spiralinės spyruoklės iš geležies arba plieno

2,7

0

7320 90 30

Diskinės spyruoklės iš geležies arba plieno

2,7

0

7320 90 90

Spyruoklės ir lakštinės lingės iš geležies arba plieno (išskyrus diskines spy
ruokles, plokščias spiralines spyruokles, sraigtines spyruokles, lakštines
linges ir jų lakštus, laikrodžių, lazdų spyruokles ir skėčių rankenų spyruo
kles bei amortizuojančias spyruokles ir susuktus strypus arba juostas, kla
sifikuojamus 17 skyriuje)

2,7

0

7321 11 10

Buitiniai virimo ir kepimo įtaisai su orkaitėmis, įskaitant atskiras orkaites,
iš geležies arba plieno, kūrenami dujomis arba dujomis ir kitų rūšių kuru
(išskyrus stambius virimo ir kepimo įtaisus)

2,7

0

7321 11 90

Buitiniai virimo ir kepimo įtaisai bei plokšti šildytuvai, iš geležies arba
plieno, kūrenami dujomis arba dujomis ir kitų rūšių kuru (išskyrus virimo
ir kepimo įtaisus su orkaitėmis, atskiras orkaites ir stambius virimo ir ke
pimo įtaisus)

2,7

0

7321 12 00

Buitiniai virimo ir kepimo įtaisai bei plokšti šildytuvai, iš geležies arba
plieno, kūrenami skystuoju kuru (išskyrus stambius virimo ir kepimo įtai
sus)

2,7

0

7321 19 00

Buitiniai virimo ir kepimo įtaisai bei plokšti šildytuvai, iš geležies arba iš
plieno, kūrenami kietuoju kuru arba naudojantys kitus neelektrinius ener
gijos šaltinius (išskyrus kūrenamus skystais degalais arba dujomis bei
stambius virimo ir kepimo įtaisus)

2,7

0

7321 81 10

Krosnys, krosnys-viryklės, židiniai, viryklės, boileriai, žarijų indai, ir pana
šūs įtaisai iš geležies arba iš plieno, kūrenami dujomis arba dujomis ir
kitų rūšių kuru, su dūmtraukiais (išskyrus virimo ir kepimo įtaisus su or
kaitėmis ar be jų, atskiras orkaites, plokščius šildytuvus, centrinio šildymo
boilerius, dujų kolonėles, karšto vandens cilindrus ir stambius virimo ir
kepimo įtaisus)

2,7

0
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7321 81 90

Krosnys, krosnys-viryklės, židiniai, viryklės, boileriai, žarijų indai ir pana
šūs įtaisai iš geležies arba iš plieno, kūrenami dujomis arba dujomis ir
kitų rūšių kuru, be dūmtraukių (išskyrus virimo ir kepimo įtaisus, plokš
čius šildytuvus ir stambius virimo ir kepimo įtaisus)

2,7

0

7321 82 10

Krosnys, krosnys-viryklės, židiniai, viryklės, boileriai, žarijų indai ir pana
šūs įtaisai iš geležies arba iš plieno, kūrenami skystuoju kuru, su dūmtrau
kiais (išskyrus virimo ir kepimo įtaisus su orkaitėmis ar be jų, atskiras or
kaites, plokščius šildytuvus, centrinio šildymo boilerius, dujų kolonėles,
karšto vandens cilindrus ir stambius virimo ir kepimo įtaisus)

2,7

0

7321 82 90

Krosnys, krosnys-viryklės, židiniai, viryklės, boileriai, žarijų indai ir pana
šūs įtaisai iš geležies arba iš plieno, kūrenami skystuoju kuru, be dūmtrau
kių (išskyrus virimo ir kepimo įtaisus, plokščius šildytuvus ir stambius vi
rimo ir kepimo įtaisus)

2,7

0

7321 89 00

Krosnys, krosnys-viryklės, židiniai, viryklės, boileriai, žarijų indai, ir pana
šūs buitiniai įtaisai iš geležies arba iš plieno, kūrenami kietuoju kuru arba
kiti neelektriniai (išskyrus kūrenamus skystuoju kuru arba dujomis, virimo
ir kepimo įtaisus su orkaitėmis ar be jų, atskiras orkaites, plokščius šildy
tuvus, centrinio šildymo boilerius, karšto vandens cilindrus ir stambius vi
rimo ir kepimo įtaisus)

2,7

0

7321 90 00

Neelektrinių buitinių šildymo įrenginių, klasifikuojamų 7321 pozicijoje,
dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

7322 11 00

Neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai ir jų dalys, pagaminti iš geležies
arba iš plieno (išskyrus dalis, nurodytas kitoje vietoje, ir centrinio šildymo
katilus)

3,2

0

7322 19 00

Neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai ir jų dalys iš geležies (išskyrus
ketų) arba iš plieno (išskyrus dalis, nurodytas kitoje vietoje, ir centrinio šil
dymo katilus)

3,2

0

7322 90 00

Oro šildytuvai ir karšto oro paskirstymo prietaisai, įskaitant paskirstymo
įrenginius, kurie taip pat gali skirstyti gryną arba kondicionuotą orą, su
variklio varomais ventiliatoriais arba orapūtėmis ir jų dalys iš geležies
arba plieno

3,2

0

7323 10 00

Geležies arba plieno vata; indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba polira
vimo šluostės, pirštinės bei panašūs dirbiniai iš geležies arba iš plieno

3,2

0

7323 91 00

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš ketaus,
neemaliuoti (išskyrus skardines, dėžes ir panašias talpyklas, klasifikuoja
mas 7310 pozicijoje, šiukšlių dėžes, semtuvus, kamščiatraukius ir kitus
darbo padargo pobūdžio gaminius, peilius, šaukštus, samčius, šakutes ir
kitus gaminius, klasifikuojamus 8211–8215 pozicijose; dekoratyvinius
dirbinius ir santechnikos įrangą)

3,2

0
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7323 92 00

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš ketaus,
emaliuoti (išskyrus skardines, dėžes ir panašias talpyklas, klasifikuojamas
7310 pozicijoje, šiukšlių dėžes, semtuvus, kamščiatraukius ir kitus darbo
padargo pobūdžio gaminius, peilius, šaukštus, samčius, šakutes ir kitus ga
minius, klasifikuojamus 8211–8215 pozicijose; dekoratyvinius dirbinius
ir santechnikos įrangą)

3,2

0

7323 93 10

Stalo reikmenys iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus skardines, dėžes ir pana
šias talpas, klasifikuojamas 7310 pozicijoje; kamščiatraukius, riešutų
spaustukus ir kitus panašius darbo įrankius; peilius, šaukštus, samčius, ša
kutes ir panašius dirbinius, klasifikuojamus 8211–8215 pozicijose; deko
ratyvinius dirbinius; santechnikos įrangą)

3,2

0

7323 93 90

Virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš nerūdijančiojo
plieno (išskyrus skardines, dėžes ir panašias talpas, klasifikuojamas 7310
pozicijoje; šiukšlių dėžes; semtuvus, kamščiatraukius ir kitus panašius
darbo įrankius; peilius, šaukštus, samčius, šakutes ir panašius dirbinius,
klasifikuojamus 8211–8215 pozicijose; dekoratyvinius dirbinius; santech
nikos įrangą; stalo reikmenis)

3,2

0

7323 94 10

Stalo reikmenys iš geležies (išskyrus ketų) arba plieno, išskyrus nerūdijan
tįjį, emaliuoti (išskyrus skardines, dėžes ir panašias talpas, klasifikuojamas
7310 pozicijoje; šaukštus, samčius ir panašius dirbinius, klasifikuojamus
8215 pozicijoje; dekoratyvinius dirbinius)

3,2

0

7323 94 90

Virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš geležies (išsky
rus ketų) arba plieno, išskyrus nerūdijantįjį, emaliuoti (išskyrus skardines,
dėžes ir panašias talpas, klasifikuojamas 7310 pozicijoje; šiukšlių dėžes;
semtuvus ir kitus panašius darbo įrankius; šaukštus, samčius, ir panašius
dirbinius, klasifikuojamus 8215 pozicijoje; dekoratyvinius dirbinius; san
technikos įrangą; stalo reikmenis)

3,2

0

7323 99 10

Stalo reikmenys iš geležies (išskyrus ketų) arba iš plieno, išskyrus nerūdi
jantįjį (išskyrus emaliuotus dirbinius; skardines, dėžes ir panašias talpas,
klasifikuojamas 7310 pozicijoje; kamščiatraukius, riešutų spaustukus ir ki
tus panašius darbo įrankius; peilius, šaukštus, samčius, šakutes ir panašius
gaminius, klasifikuojamus 8211–8215 pozicijose; dekoratyvinius dirbi
nius)

3,2

0

7323 99 91

Virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš geležies (išsky
rus ketų) arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį, lakuoti arba dažyti (išskyrus
skardines, dėžes ir panašias talpas, klasifikuojamas 7310 pozicijoje; šiukš
lių dėžes; semtuvus ir kitus panašius darbo įrankius; dekoratyvinius dirbi
nius; santechnikos įrangą)

3,2

0

7323 99 99

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš geležies
(išskyrus ketų) arba iš plieno, išskyrus nerūdijantįjį (išskyrus emaliuotus,
dažytus arba lakuotus produktus; skardines, dėžes ir panašias talpas, klasi
fikuojamas 7310 pozicijoje; šiukšlių dėžes; semtuvus, kamščiatraukius, va
flines ir panašius gaminius; peilius, šaukštus, samčius, šakutes ir panašius
gaminius, klasifikuojamus 8211–8215 pozicijose; dekoratyvinius gami
nius; santechnikos įrangą; stalo reikmenis)

3,2

0

7324 10 00

Kriauklės ir plautuvės iš nerūdijančiojo plieno

2,7

0
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7324 21 00

Vonios iš ketaus, emaliuotos arba neemaliuotos

3,2

0

7324 29 00

Vonios iš geležies ir iš plieno, išskyrus ketų

3,2

0

7324 90 00

Santechnikos įranga ir jos dalys (išskyrus skardines, dėžes ir panašias tal
pyklas klasifikuojamas 7310 pozicijoje, mažas sienines spinteles medicini
nėms atsargoms arba tualeto reikmenims ir kitus baldus, klasifikuojamus
94 skirsnyje, ir instaliacijas, kriaukles ir plautuves iš nerūdijančio plieno,
vonias ir instaliacijas)

3,2

0

7325 10 50

Vožtuvų dėžės iš nekaliojo ketaus

1,7

0

7325 10 92

Dirbiniai iš nekaliojo ketaus, naudojami kanalizacijos, vandentiekio ir pa
našiose sistemose (išskyrus vožtuvų dėžes)

1,7

0

7325 10 99

Dirbiniai iš nekaliojo ketaus, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus vožtuvų
dėžes ir dirbinius, naudojamus kanalizacijos, vandentiekio ir panašiose sis
temose)

1,7

0

7325 91 00

Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami dirbiniai, lietiniai
(išskyrus dirbinius, pagamintus iš nekaliojo ketaus)

2,7

0

7325 99 10

Dirbiniai iš kaliojo ketaus, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo ru
tulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)

2,7

0

7325 99 90

Lietiniai geležies arba plieno dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
dirbinius iš kaliojo arba nekaliojo ketaus, malimo rutulius ir panašius ma
limo įtaisuose naudojamus gaminius)

2,7

0

7326 11 00

Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose naudojami gaminiai iš gele
žies arba plieno, kaltiniai arba štampuoti, bet toliau neapdoroti

2,7

0

7326 19 10

Dirbiniai iš geležies arba plieno, kalti naudojant atvirą matricą, bet toliau
neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo rutulius ir panašius
malimo įtaisuose naudojamus gaminius)

2,7

0

7326 19 90

Dirbiniai iš geležies arba plieno, kalti naudojant uždarą matricą arba štam
puoti, bet toliau neapdoroti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus malimo
rutulius ir panašius malimo įtaisuose naudojamus gaminius)

2,7

0

7326 20 30

Nedideli narvai ir voljerai iš geležinės arba iš plieninės vielos

2,7

0

7326 20 50

Krepšiai iš geležinės arba iš plieninės vielos

2,7

0

7326 20 80

Dirbiniai iš geležinės arba iš plieninės vielos, nenurodyti kitoje vietoje (iš
skyrus nedidelius narvus ir voljerus bei krepšius)

2,7

0

7326 90 10

Uostomojo tabako dėžutės, portsigarai, kosmetikos preparatų dėžutės ir
pudrinės bei panašūs dirbiniai, skirti nešiotis kišenėje, iš geležies arba
plieno

2,7

0

7326 90 30

Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno

2,7

0
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7326 90 40

Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos iš geležies arba plieno

2,7

0

7326 90 50

Būgnai, skirti kabeliams, vamzdžiams ir panašiems dirbiniams vynioti, iš
geležies arba plieno

2,7

0

7326 90 60

Nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs dir
biniai, naudojami statybos pramonėje, nenurodyti kitoje vietoje, iš geležies
arba plieno

2,7

0

7326 90 70

Perforuoti kubilai ir panašūs dirbiniai iš plieno lakštų, skirti į nuotekas pa
tenkančiam vandeniui filtruoti

2,7

0

7326 90 91

Geležies arba plieno dirbiniai, kalti naudojant atvirą matricą, nenurodyti
kitoje vietoje

2,7

0

7326 90 93

Geležies arba plieno dirbiniai, kalti naudojant uždarą matricą, nenurodyti
kitoje vietoje

2,7

0

7326 90 95

Sukepinti geležies arba plieno dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

7326 90 98

Geležies arba plieno dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

7401 00 00

Vario šteinai; cementacinis varis (nusodintasis varis)

Neapmuitinama

0

7402 00 00

Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrocheminiam rafinavimui

Neapmuitinama

0

7403 11 00

Rafinuotasis varis, turintis katodų ir katodų sekcijų pavidalą

Neapmuitinama

0

7403 12 00

Rafinuotasis varis, turintis vielos gamybai skirtų juostų pavidalą

Neapmuitinama

0

7403 13 00

Rafinuotasis varis, turintis ruošinių pavidalą

Neapmuitinama

0

7403 19 00

Rafinuotasis varis, neapdorotas (išskyrus varį, turintį ruošinių pavidalą,
vielos gamybai skirtų juostų pavidalą, katodų ir katodų sekcijų pavidalą)

Neapmuitinama

0

7403 21 00

Vario-cinko netaurieji lydiniai (žalvaris), neapdoroti

Neapmuitinama

0

7403 22 00

Vario-alavo netaurieji lydiniai (bronza), neapdoroti

Neapmuitinama

0

7403 29 00

Neapdoroti vario lydiniai (išskyrus vario-cinko netauriuosius lydinius (žal
varis), vario-alavo netauriuosius lydinius (bronza) ir vario ligatūras, klasifi
kuojamas 7405 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

7404 00 10

Rafinuotojo vario atliekos ir laužas (išskyrus luitus arba kitas panašias ne
apdirbtas formas, perlydytas rafinuotojo vario atliekas ir laužą, pelenus ir
liekanas, kurių sudėtyje yra vario bei galvaninių elementų, galvaninių bate
rijų ir elektros akumuliatorių atliekas ir laužą)

Neapmuitinama

0
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7404 00 91

Vario-cinko netauriųjų lydinių (žalvario) atliekos ir laužas (išskyrus luitus
arba kitas panašias neapdirbtas formas, perlydytas vario-cinko netauriųjų
lydinių atliekas ir laužą, pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra vario-cinko
netauriųjų lydinių bei galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros
akumuliatorių atliekas ir laužą)

Neapmuitinama

0

7404 00 99

Vario lydinių atliekos ir laužas (išskyrus vario-cinko lydinius, luitus arba
kitas panašias neapdirbtas formas, perlydytas vario lydinių atliekas ir
laužą, pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra vario lydinių bei galvaninių
elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekas ir laužą)

Neapmuitinama

0

7405 00 00

Vario ligatūros (išskyrus vario-fosforo junginius (vario fosfidus), kurių su
dėtyje fosforas sudaro daugiau kaip 15 % masės)

Neapmuitinama

0

7406 10 00

Neplokštelinės struktūros vario milteliai (išskyrus vario granules)

Neapmuitinama

0

7406 20 00

Plokštelinės struktūros vario milteliai ir žvyneliai (išskyrus vario granules
ir blizgučius, klasifikuojamus 8308 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

7407 10 00

Rafinuotojo vario strypai, juostos ir profiliai, nenurodyti kitoje vietoje

4,8

0

7407 21 10

Vario-cinko netauriųjų lydinių (žalvario) strypai ir juostos, nenurodyti ki
toje vietoje

4,8

0

7407 21 90

Vario-cinko netauriųjų lydinių (žalvario) profiliai, nenurodyti kitoje vietoje

4,8

0

7407 29 10

Strypai, juostos ir profiliai iš vario-nikelio netauriųjų lydinių (melchioro)
arba iš vario-nikelio-cinko netauriųjų lydinių (naujasidabrio), nenurodyti
kitoje vietoje

4,8

0

7407 29 90

Vario lydinių strypai, juostos ir profiliai, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
gaminius iš vario-cinko netauriųjų lydinių (žalvario), vario-nikelio netau
riųjų lydinių (melchioro) arba vario-nikelio-cinko netauriųjų lydinių (nau
jasidabrio))

4,8

0

7408 11 00

Rafinuotojo vario viela, kurios maksimalus skerspjūvio matmuo didesnis
kaip 6 mm

4,8

0

7408 19 10

Rafinuotojo vario viela, kurios maksimalus skerspjūvio matmuo didesnis
kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm

4,8

0

7408 19 90

Rafinuotojo vario viela, kurios maksimalus skerspjūvio matmuo ne dides
nis kaip 0,5 mm

4,8

0

7408 21 00

Viela iš vario-cinko netauriųjų lydinių (žalvario)

4,8

0

7408 22 00

Viela iš vario-nikelio netauriųjų lydinių (melchioro) arba vario-nikeliocinko netauriųjų lydinių (naujasidabrio)

4,8

0
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7408 29 00

Viela iš vario lydinių (išskyrus pagamintą iš vario-cinko lydinių (žalvario),
vario-nikelio lydinių (melchioro) arba vario-nikelio-cinko lydinių (naujasi
dabrio))

4,8

0

7409 11 00

Rafinuotojo vario plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip
0,15 mm, suvynioti į ritinius (išskyrus išplėstinius lakštus ir juosteles bei
juosteles su elektros izoliacija)

4,8

0

7409 19 00

Rafinuotojo vario plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip
0,15 mm, nesuvynioti į ritinius (išskyrus išplėstinius lakštus ir juosteles
bei juosteles su elektros izoliacija)

4,8

0

7409 21 00

Vario-cinko netauriųjų lydinių (žalvario) plokštės, lakštai ir juostelės, kurių
storis didesnis kaip 0,15 mm, suvynioti į ritinius (išskyrus išplėstinius
lakštus ir juosteles bei juosteles su elektros izoliacija)

4,8

0

7409 29 00

Vario-cinko netauriųjų lydinių (žalvario) plokštės, lakštai ir juostelės, kurių
storis didesnis kaip 0,15 mm, nesuvynioti į ritinius (išskyrus išplėstinius
lakštus ir juosteles bei juosteles su elektros izoliacija)

4,8

0

7409 31 00

Vario-alavo netauriųjų lydinių (bronzos) plokštės, lakštai ir juostelės, kurių
storis didesnis kaip 0,15 mm, suvynioti į ritinius (išskyrus išplėstinius
lakštus ir juosteles bei juosteles su elektros izoliacija)

4,8

0

7409 39 00

Vario-alavo netauriųjų lydinių (bronzos) plokštės, lakštai ir juostelės, kurių
storis didesnis kaip 0,15 mm, nesuvynioti į ritinius (išskyrus išplėstinius
lakštus ir juosteles bei juosteles su elektros izoliacija)

4,8

0

7409 40 10

Vario-nikelio netauriųjų lydinių (melchioro) plokštės, lakštai ir juostelės,
kurių storis didesnis kaip 0,15 mm (išskyrus išplėstines plokštes, lakštus
ir juosteles bei juosteles su elektros izoliacija)

4,8

0

7409 40 90

Vario-nikelio-cinko netauriųjų lydinių (naujasidabrio) plokštės, lakštai ir
juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,15 mm (išskyrus išplėstines plokštes,
lakštus ir juosteles bei juosteles su elektros izoliacija)

4,8

0

7409 90 00

Vario lydinių plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip
0,15 mm (išskyrus vario-cinko netauriuosius lydinius (žalvarį), vario-alavo
netauriuosius lydinius (bronzą), vario-nikelio netauriuosius lydinius (mel
chiorą), vario-nikelio-cinko netauriuosius lydinius (naujasidabrį) išplėsti
nius lakštus ir juosteles bei juosteles su elektros izoliacija)

4,8

0

7410 11 00

Rafinuotojo vario folija, be pagrindo, kurios storis ne didesnis kaip
0,15 mm (išskyrus štampuotą foliją, klasifikuojamą 3212 pozicijoje, meta
linius arba metalizuotus siūlus ir foliją, naudojamą Kalėdų eglučių papuo
šimui)

5,2

0

7410 12 00

Folija iš vario lydinių, be pagrindo, kurios storis ne didesnis kaip
0,15 mm (išskyrus štampuotą foliją, klasifikuojamą 3212 pozicijoje, meta
linius arba metalizuotus siūlus ir foliją, naudojamą Kalėdų eglučių papuo
šimui)

5,2

0
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7410 21 00

Rafinuotojo vario folija, be pagrindo, kurios storis ne didesnis kaip
0,15 mm (išskyrus štampuotą foliją, klasifikuojamą 3212 pozicijoje, meta
linius arba metalizuotus siūlus ir foliją, naudojamą Kalėdų eglučių papuo
šimui)

5,2

0

7410 22 00

Vario lydinių folija su pagrindu, kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo
storio) ne didesnis kaip 0,15 mm (išskyrus štampuotą foliją, klasifikuo
jamą 3212 pozicijoje, metalinius arba metalizuotus siūlus ir foliją, naudo
jamą Kalėdų eglučių papuošimui)

5,2

0

7411 10 11

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš rafinuotojo vario, tiesūs, kurių sienelių storis
didesnis kaip 0,6 mm

4,8

0

7411 10 19

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš rafinuotojo vario, tiesūs, kurių sienelių storis
ne didesnis kaip 0,6 mm

4,8

0

7411 10 90

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš rafinuotojo vario, ritiniuose arba kitaip su
lankstyti

4,8

0

7411 21 10

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš vario-cinko netauriųjų lydinių (žalvario), tiesūs

4,8

0

7411 21 90

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš vario-cinko netauriųjų lydinių (žalvario), riti
niuose arba kitaip sulankstyti

4,8

0

7411 22 00

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš vario-nikelio netauriųjų lydinių (melchioro)
arba iš vario-nikelio-cinko netauriųjų lydinių (naujasidabrio)

4,8

0

7411 29 00

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš vario lydinių (išskyrus iš vario-cinko netauriųjų
lydinių (žalvario), vario-nikelio netauriųjų lydinių (melchioro) ir iš varionikelio-cinko netauriųjų lydinių (naujasidabrio))

4,8

0

7412 10 00

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, mo
vos, alkūnės, atlankos) iš rafinuotojo vario

5,2

0

7412 20 00

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš vario lydinių
(pavyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos)

5,2

0

7413 00 20

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs dirbiniai iš rafinuotojo va
rio (išskyrus dirbinius su elektros izoliacija)

5,2

0

7413 00 80

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs dirbiniai iš vario lydinių
(išskyrus dirbinius su elektros izoliacija)

5,2

0

7415 10 00

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, braižybos smeigtukai, kabės ir pa
našūs dirbiniai iš vario arba iš geležies ar plieno su varinėmis galvutėmis
(išskyrus juostinių sąsagėlių blokus)

4

0

7415 21 00

Poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles ir spyruoklines fiksavimo po
veržles) iš vario

3

0

7415 29 00

Kniedės, pleištai, kaiščiai ir panašūs vario dirbiniai be sriegių (išskyrus
spyruoklines poveržles ir spyruoklines fiksavimo poveržles)

3

0
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7415 33 00

Sraigtai, varžtai, veržlės ir panašūs vario dirbiniai su sriegiais (išskyrus įsu
kamus kablius, žiedus ir ąsinius varžtus, tvirtinimo varžtus, kamščius ir
panašius gaminius su sriegiais)

3

0

7415 39 00

Įsukami kabliai, įsukami žiedai ir panašūs gaminiai iš vario, su sriegiais (iš
skyrus standartinius sraigtus, varžtus ir veržles)

3

0

7418 11 00

Indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės bei
panašūs dirbiniai iš vario (išskyrus santechnikos įrangą)

3

0

7418 19 10

Variniai buitiniai neelektriniai virimo, kepimo ar šildymo aparatai ir jų da
lys (išskyrus vandens šildytuvus ir dujų kolonėles)

4

0

7418 19 90

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš vario (iš
skyrus indų šveitimo plaušines ir šveitimo arba poliravimo šluostes, piršti
nes bei panašius dirbinius, neelektrinius kepimo ir virimo įrenginius, skar
dines, dėžes ir panašias talpas, klasifikuojamas 7419 pozicijoje, darbo
įrankius, peilius, šaukštus, samčius ir panašius dirbinius, dekoratyvinius
dirbinius ir santechnikos įrangą)

3

0

7418 20 00

Varinė santechnikos įranga ir jos dalys (išskyrus kepimo ir virimo įrengi
nius, klasifikuojamus 7417 pozicijoje, ir jungiamąsias detales (fitingus))

3

0

7419 10 00

Varinės grandinės ir jų dalys (išskyrus laikrodžių grandines, vėrinius ir pa
našius dirbinius)

3

0

7419 91 00

Vario dirbiniai, lietiniai, formuoti, štampuoti arba kaltiniai, bet toliau ne
apdoroti, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

7419 99 10

Audiniai (įskaitant transporterių juostas), grotelės ir tinklai iš varinės vie
los, ir prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai iš vario (išskyrus audinius iš
metalo pluoštų, skirtus išorės arba vidaus padengimui ir panašiems tiks
lams, audinius su fliuso apvalkalu, tinkamus litavimui kietuoju lydmetaliu,
audinius, groteles ir tinklus, paverstus rankiniais sietais arba mašinų dali
mis)

4,3

0

7419 99 30

Vario spyruoklės (išskyrus laikrodžių spyruokles, spyruoklines ir kitas už
sirakinančiąsias poveržles)

4

0

7419 99 90

Vario dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

7501 10 00

Nikelio šteinai

Neapmuitinama

0

7501 20 00

Nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai
(išskyrus nikelio šteinus)

Neapmuitinama

0

7502 10 00

Nelegiruotasis nikelis, neapdorotas

Neapmuitinama

0

7502 20 00

Neapdoroti nikelio lydiniai

Neapmuitinama

0
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7503 00 10

Nelegiruotojo nikelio atliekos ir laužas (išskyrus luitus arba kitas panašias
neapdorotas formas iš perlydytų nikelio atliekų ir laužo, pelenus ir lieka
nas, kurių sudėtyje yra nikelio bei galvaninių elementų, galvaninių baterijų
ir elektros akumuliatorių atliekas ir laužą)

Neapmuitinama

0

7503 00 90

Nikelio lydinių atliekos ir laužas (išskyrus luitus arba kitas panašias neap
dorotas formas iš perlydytų nikelio lydinių atliekų ir laužo, pelenus ir lie
kanas, kurių sudėtyje yra nikelio)

Neapmuitinama

0

7504 00 00

Nikelio milteliai ir žvyneliai (išskyrus nikelio oksido aglomeratus)

Neapmuitinama

0

7505 11 00

Nelegiruotojo nikelio strypai, juostos, profiliai ir viela, nenurodyti kitoje
vietoje (išskyrus produktus su elektros izoliacija)

Neapmuitinama

0

7505 12 00

Nikelio lydinių strypai, juostos, profiliai ir viela, nenurodyti kitoje vietoje
(išskyrus produktus su elektros izoliacija)

2,9

0

7505 21 00

Nelegiruotojo nikelio viela (išskyrus produktus su elektros izoliacija)

Neapmuitinama

0

7505 22 00

Nikelio lydinių viela (išskyrus produktus su elektros izoliacija)

2,9

0

7506 10 00

Nelegiruotojo nikelio plokštės, lakštai, juostelės ir folija (išskyrus išplėsti
nes plokštes, lakštus arba juostas)

Neapmuitinama

0

7506 20 00

Nikelio lydinių plokštės, lakštai, juostelės ir folija (išskyrus išplėstines
plokštes, lakštus arba juostas)

3,3

0

7507 11 00

Nelegiruotojo nikelio vamzdžiai ir vamzdeliai

Neapmuitinama

0

7507 12 00

Nikelio lydinių vamzdžiai ir vamzdeliai

Neapmuitinama

0

7507 20 00

Nikelio vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai)

2,5

0

7508 10 00

Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš nikelio vielos

Neapmuitinama

0

7508 90 00

Nikelio dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

7601 10 00

Nelegiruotasis aliuminis, neapdorotas

6

5

7601 20 10

Neapdoroti pirminiai aliuminio lydiniai

6

5
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7601 20 91

Neapdoroti antriniai aliuminio lydiniai, luitų pavidalo arba skysti

6

5

7601 20 99

Neapdoroti antriniai aliuminio lydiniai (išskyrus luitų pavidalo arba skys
tus)

6

5

7602 00 11

Aliuminio tekinimo drožlės, drožlės, atraižos, frezavimo atliekos, pjuve
nos ir pjaustymo atliekos; dažytų, apvilktų arba tarpusavyje sujungtų
lakštų ir folijos, kurių storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis
kaip 0,2 mm, atliekos

Neapmuitinama

0

7602 00 19

Aliuminio atliekos, įskaitant gamybos arba perdirbimo metu išbrokuotus
dirbinius, kurių nebegalima panaudoti (išskyrus šlaką, žvynus ir panašias
geležies ir plieno gamybos atliekas, kurių sudėtyje yra silikatų pavidalo at
gaminamo aliuminio, luitų pavidalo ar panašių pirminių formų pavidalo
perlydytas aliuminio atliekas ir laužą, aliuminio gamybos pelenus ir lieka
nas bei liekanas bei atliekas, klasifikuojamas 7602 00 11 subpozicijoje)

Neapmuitinama

0

7602 00 90

Aliuminio laužas (išskyrus šlaką ir žvynus iš geležies ir plieno produkcijos,
turinčius regeneruojančio aliuminio silikatų junginių, atliejų ir kitų neap
dorotų formų pavidalo perlydytas aliuminio atliekas ir laužą, aliuminio ga
mybos pelenus ir liekanas)

Neapmuitinama

0

7603 10 00

Neplokštelinės struktūros aliuminio milteliai (išskyrus aliuminio granules)

5

0

7603 20 00

Plokštelinės struktūros aliuminio milteliai ir žvyneliai (išskyrus aliuminio
granules ir blizgučius)

5

0

7604 10 10

Nelegiruotojo aliuminio strypai ir juostos

7,5

0

7604 10 90

Nelegiruotojo aliuminio profiliai, nenurodyti kitoje vietoje

7,5

0

7604 21 00

Tuščiaviduriai profiliai iš aliuminio lydinių, nenurodyti kitoje vietoje

7,5

0

7604 29 10

Strypai ir juostos iš aliuminio lydinių

7,5

0

7604 29 90

Pilnaviduriai profiliai iš aliuminio lydinių, nenurodyti kitoje vietoje

7,5

0

7605 11 00

Viela iš nelegiruotojo aliuminio, kurios maksimalus skerspjūvio matmuo
didesnis kaip 7 mm (išskyrus suvytą vielą, kabelius, pintas juostas ir pana
šius dirbinius, klasifikuojamus 7614 pozicijoje, vielą su elektros izoliacija)

7,5

0

7605 19 00

Viela iš nelegiruotojo aliuminio, kurios maksimalus skerspjūvio matmuo
ne didesnis kaip 7 mm (išskyrus suvytą vielą, kabelius, lynus ir panašius
dirbinius, klasifikuojamus 7614 pozicijoje, vielą su elektros izoliacija ir
muzikos instrumentų stygas)

7,5

0

7605 21 00

Viela iš aliuminio lydinių, kurios maksimalus skerspjūvio matmuo dides
nis kaip 7 mm (išskyrus suvytą vielą, kabelius, pintas juostas ir panašius
dirbinius, klasifikuojamus 7614 pozicijoje, vielą su elektros izoliacija)

7,5

0
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7605 29 00

Viela iš aliuminio lydinių, kurios maksimalus skerspjūvio matmuo ne di
desnis kaip 7 mm (išskyrus suvytą vielą, kabelius, lynus ir panašius dirbi
nius, klasifikuojamus 7614 pozicijoje, vielą su elektros izoliacija ir muzi
kos instrumentų stygas)

7,5

0

7606 11 10

Plokštės, lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo aliuminio, kurių storis dides
nis kaip 0,2 mm, kvadratiniai arba stačiakampiai, dažyti, lakuoti arba ap
vilkti plastikais

7,5

0

7606 11 91

Plokštės, lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo aliuminio, kurių storis dides
nis kaip 0,2 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, kvadratiniai arba stačiakam
piai (išskyrus tokius dažytus, lakuotus arba apvilktus plastikais produktus
ir išplėstines plokštes, lakštus ir juosteles)

7,5

0

7606 11 93

Plokštės, lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo aliuminio, kurių storis ne ma
žesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 6 mm, kvadratiniai arba stačiakam
piai (išskyrus tokius dažytus, lakuotus arba apvilktus plastikais produktus)

7,5

0

7606 11 99

Plokštės, lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo aliuminio, kurių storis ne ma
žesnis kaip 6 mm, kvadratiniai arba stačiakampiai (išskyrus tokius dažy
tus, lakuotus arba apvilktus plastikais produktus)

7,5

0

7606 12 10

Žaliuzių juostelės iš aliuminio lydinių

7,5

0

7606 12 50

Plokštės, lakštai ir juostelės iš aliuminio lydinių, kurių storis didesnis kaip
0,2 mm, kvadratiniai arba stačiakampiai, dažyti, lakuoti arba apvilkti plas
tikais (išskyrus žaliuzių juosteles)

7,5

0

7606 12 91

Plokštės, lakštai ir juostelės iš aliuminio lydinių, kurių storis didesnis kaip
0,2 mm, bet mažesnis kaip 3 mm, kvadratiniai arba stačiakampiai (išsky
rus tokius dažytus, lakuotus arba apvilktus plastikais produktus, žaliuzių
juosteles, bei išplėstines plokštes, lakštus ir juosteles)

7,5

0

7606 12 93

Plokštės, lakštai ir juostelės iš aliuminio lydinių, kurių storis ne mažesnis
kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 6 mm, kvadratiniai arba stačiakampiai (iš
skyrus tokius dažytus, lakuotus arba apvilktus plastikais produktus)

7,5

0

7606 12 99

Plokštės, lakštai ir juostelės iš aliuminio lydinių, kurių storis ne mažesnis
kaip 6 mm, kvadratiniai arba stačiakampiai (išskyrus tokius dažytus, la
kuotus arba apvilktus plastikais produktus)

7,5

0

7606 91 00

Plokštės, lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo aliuminio, kurių storis dides
nis kaip 0,2 mm (nekvadratiniai arba nestačiakampiai)

7,5

0

7606 92 00

Plokštės, lakštai ir juostelės iš aliuminio lydinių, kurių storis didesnis kaip
0,2 mm (nekvadratiniai arba nestačiakampiai)

7,5

0

7607 11 10

Aliumininė folija, be pagrindo, valcuota, bet toliau neapdorota, kurios sto
ris mažesnis kaip 0,021 mm (išskyrus štampuotą foliją, klasifikuojamą
3212 pozicijoje, ir foliją, naudojamą Kalėdų eglučių dekoracijoms)

7,5

0
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7607 11 90

Aliumininė folija, be pagrindo, valcuota, bet toliau neapdorota, kurios sto
ris ne mažesnis kaip 0,021 mm, bet ne didesnis kaip 0,2 mm (išskyrus
štampuotą foliją, klasifikuojamą 3212 pozicijoje, ir foliją, naudojamą Ka
lėdų eglučių dekoracijoms)

7,5

0

7607 19 10

Aliumininė folija, be pagrindo, valcuota ir toliau apdorota, kurios storis
didesnis kaip 0,021 mm (išskyrus štampuotą foliją, klasifikuojamą 3212
pozicijoje, ir foliją, naudojamą Kalėdų eglučių dekoracijoms)

7,5

0

7607 19 91

Aliumininė folija, be pagrindo, valcuota ir toliau apdorota, kurios storis
ne mažesnis kaip 0,021 mm, bet ne didesnis kaip 0,2 mm, lipni (išskyrus
štampuotą foliją, klasifikuojamą 3212 pozicijoje, ir foliją, naudojamą Ka
lėdų eglučių dekoracijoms)

7,5

0

7607 19 99

Aliumininė folija, be pagrindo, valcuota ir toliau apdorota, kurios storis
(neįskaitant jokio pagrindo storio) ne mažesnis kaip 0,021 mm, bet ne di
desnis kaip 0,2 mm, nelipni (išskyrus štampuotą foliją, klasifikuojamą
3212 pozicijoje, ir foliją, naudojamą Kalėdų eglučių dekoracijoms)

7,5

0

7607 20 10

Aliumininė folija, su pagrindu, kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo
storio) mažesnis kaip 0,021 mm (išskyrus štampuotą foliją, klasifikuojamą
3212 pozicijoje, ir foliją, naudojamą Kalėdų eglučių dekoracijoms)

10

0

7607 20 91

Aliumininė folija, su pagrindu, valcuota ir toliau apdorota, kurios storis
(neįskaitant jokio pagrindo storio) ne mažesnis kaip 0,021 mm, bet ne di
desnis kaip 0,2 mm, lipni (išskyrus foliją, klasifikuojamą 3212 pozicijoje,
ir foliją, naudojamą Kalėdų eglučių dekoracijoms)

7,5

0

7607 20 99

Aliumininė folija, su pagrindu, kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo
storio) ne mažesnis kaip 0,021 mm, bet ne didesnis kaip 0,2 mm, nelipni
(išskyrus štampuotą foliją, klasifikuojamą 3212 pozicijoje, ir foliją, naudo
jamą Kalėdų eglučių dekoracijoms)

7,5

0

7608 10 00

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš nelegiruotojo aliuminio (išskyrus tuščiavidurius
profilius)

7,5

0

7608 20 20

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš aliuminio lydinių, suvirinti (išskyrus tuščiavidu
rius profilius)

7,5

0

7608 20 81

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš aliuminio lydinių, po išspaudimo (ekstruzijos)
toliau neapdoroti (išskyrus tuščiavidurius profilius)

7,5

0

7608 20 89

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš aliuminio lydinių (išskyrus tokius suvirintus
produktus arba po išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdorotus ir tuščiavi
durius profilius)

7,5

0

7609 00 00

Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pa
vyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos)

5,9

0
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7610 10 00

Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai, pagaminti iš aliuminio (išsky
rus durų furnitūrą)

6

0

7610 90 10

Tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai ir ažūriniai stiebai, pagaminti iš aliuminio

7

0

7610 90 90

Aliumininės konstrukcijos ir jų dalys, nenurodytos kitoje vietoje, bei aliu
minio plokštės, strypai, profiliai, vamzdžiai ir panašūs dirbiniai, paruošti
naudoti statybinėse konstrukcijose, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus su
renkamuosius statinius, klasifikuojamus 9406 pozicijoje, bei duris, langus
ir jų rėmus bei durų slenksčius, tiltus ir tiltų sekcijas, bokštus ir ažūrinius
stiebus)

6

0

7611 00 00

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų
(išskyrus suspaustas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė
kaip 300 litrų, be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos, aptai
sytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos (išsky
rus talpyklas, specialiai sukonstruotas arba pritaikytas gabenti vienos arba
kelių rūšių transportu)

6

0

7612 10 00

Išardomos aliumininės cilindrinės talpyklos

6

0

7612 90 10

Neišardomos aliumininės cilindrinės talpyklos

6

0

7612 90 20

Aliumininės aerozolių talpyklos

6

0

7612 90 91

Statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių me
džiagų (išskyrus suspaustas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa ne
mažesnė kaip 50 litrų, bet ne didesnė kaip 300 litrų, nenurodytos kitoje
vietoje

6

0

7612 90 98

Statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių me
džiagų (išskyrus suspaustas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa
mažesnė kaip 50 litrų, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus išardomas arba
neišardomas cilindrines talpyklas ir aerozolių talpyklas)

6

0

7613 00 00

Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos

6

0

7614 10 00

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai su plie
nine šerdimi (išskyrus tokius dirbinius su elektros izoliacija)

6

0

7614 90 00

Suvyta viela, kabeliai, lynai ir panašūs aliuminio dirbiniai (išskyrus dirbi
nius su plienine šerdimi ir dirbinius su elektros izoliacija)

6

0

7615 11 00

Aliumininės indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės,
pirštinės bei panašūs dirbiniai (išskyrus santechnikos įrangą)

6

0

7615 19 10

Aliumininiai stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys ir jų dalys,
lietiniai (išskyrus skardines, dėžes ir panašias talpas, klasifikuojamas 7612
pozicijoje, darbo įrankius, šaukštus, samčius ir kitus dirbinius, klasifikuo
jamus 8211–8215 pozicijose, dekoratyvinius dirbinius, jungiamąsias deta
les (fitingus) ir santechnikos įrangą)

6

0
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7615 19 90

Aliumininiai stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys ir jų dalys,
nelietiniai (išskyrus aliuminines indų šveitimo plaušines ir šveitimo arba
poliravimo šluostes, pirštines bei panašius dirbinius, skardines, dėžes ir
panašias talpas, klasifikuojamas 7612 pozicijoje, darbo įrankius, šaukštus,
samčius, šakutes ir kitus dirbinius, klasifikuojamus 8211–8215 pozicijose,
dekoratyvinius dirbinius, jungiamąsias detales (fitingus) ir santechnikos
įrangą)

6

0

7615 20 00

Aliumininė santechnikos įranga ir jos dalys iš aliuminio (išskyrus skardi
nes, dėžes ir panašias talpas, klasifikuojamas 7612 pozicijoje, bei jungia
mąsias detales (fitingus))

6

0

7616 10 00

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos, sraigtai, varžtai, veržlės,
įsukami kabliai, kniedės, pleištai, kaiščiai, poveržlės ir panašūs aliuminio
dirbiniai (išskyrus juostinių sąsagėlių blokus, kaiščius, kamščius ir pana
šius dirbinius su sriegiais)

6

0

7616 91 00

Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš aliumininės vielos (išskyrus audi
nius iš metalo pluoštų, skirtus vidaus arba išorės padengimui arba pana
šiems tikslams ir audinius, tinklus ir aptvarus, naudojamus rankiniuose
sietuose arba mechanizmų dalyse)

6

0

7616 99 10

Aliuminio dirbiniai, lietiniai, nenurodyti kitoje vietoje

6

0

7616 99 90

Aliuminio dirbiniai, nelietiniai, nenurodyti kitoje vietoje

6

0

7801 10 00

Neapdorotas rafinuotasis švinas

2,5

0

7801 91 00

Neapdorotas švinas, kurio sudėtyje esančio stibio masė dominuoja, lygi
nant su kitų elementų mase

2,5

0

7801 99 10

Neapdorotas švinas, skirtas rafinuoti, kurio sudėtyje esantis sidabras su
daro ne mažiau kaip 0,02 % masės (sidabringasis švinas)

Neapmuitinama

0

7801 99 91

Neapdoroto švino lydiniai (išskyrus šviną, kurio sudėtyje esančio stibio
masė dominuoja, lyginant su kitų elementų mase, ir skirtą rafinuoti šviną,
kurio sudėtyje esantis sidabras sudaro ne mažiau kaip 0,02 % masės (si
dabringąjį šviną))

2,5

0

7801 99 99

Neapdorotas švinas (išskyrus šviną, kurio sudėtyje esančio stibio masė do
minuoja, lyginant su kitų elementų mase, ir skirtą rafinuoti šviną, kurio
sudėtyje esantis sidabras sudaro ne mažiau kaip 0,02 % masės (sidabrin
gąjį šviną), švino lydinius ir rafinuotąjį šviną)

2,5

0

7802 00 00

Švino atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, susidariusias švino
gamybos metu ir klasifikuojamus 2620 pozicijoje, bei perlydytų švino,
klasifikuojamo 7801 pozicijoje, atliekų ir laužo luitus ir kitas panašias ne
apdorotas formas, galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros aku
muliatorių atliekas ir laužą)

Neapmuitinama

0

7804 11 00

Švino lakštai, juostelės ir folija, kurių storis (neįskaitant jokio pagrindo
storio) ne didesnis kaip 0,2 mm

5

0
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7804 19 00

Švino plokštės; švino lakštai, juostelės ir folija, kurių storis (neįskaitant jo
kio pagrindo storio) didesnis kaip 0,2 mm

5

0

7804 20 00

Švino milteliai ir žvyneliai (išskyrus švino granules ir blizgučius, klasifi
kuojamus 8308 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

7806 00 10

Talpyklos su antiradiaciniu švino apvalkalu, skirtos radioaktyvioms me
džiagoms transportuoti arba saugoti (Euratomas) (išskyrus specialiai su
konstruotas ar įrengtas talpyklas, skirtas vienos arba kelių rūšių transpor
tui)

Neapmuitinama

0

7806 00 30

Švino strypai, juostos, profiliai ir viela, nenurodyti kitoje vietoje

5

0

7806 00 50

Švino vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios de
talės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos)

5

0

7806 00 90

Švino dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

5

0

7901 11 00

Neapdorotas nelegiruotas cinkas, kurio sudėtyje esantis cinkas sudaro ne
mažiau kaip 99,99 % masės

2,5

0

7901 12 10

Neapdorotas nelegiruotas cinkas, kurio sudėtyje esantis cinkas sudaro ne
mažiau kaip 99,95 %, bet mažiau kaip 99,99 % masės

2,5

0

7901 12 30

Neapdorotas nelegiruotas cinkas, kurio sudėtyje esantis cinkas sudaro ne
mažiau kaip 98,5 %, bet mažiau kaip 99,95 % masės

2,5

0

7901 12 90

Neapdorotas nelegiruotas cinkas, kurio sudėtyje esantis cinkas sudaro ne
mažiau kaip 97,5 %, bet mažiau kaip 98,5 % masės

2,5

0

7901 20 00

Neapdoroti cinko lydiniai

2,5

0

7902 00 00

Cinko atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, susidariusius cinko
gamybos metu ir klasifikuojamus 2620 pozicijoje, perlydytų cinko, klasifi
kuojamo 7901 pozicijoje, atliekų ir laužo luitus ir kitas panašias neapdo
rotas formas, galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumu
liatorių atliekas ir laužą)

Neapmuitinama

0

7903 10 00

Cinko dulkės

2,5

0

7903 90 00

Cinko milteliai ir žvyneliai (išskyrus cinko granules ir blizgučius, klasifi
kuojamus 8308 pozicijoje, bei cinko dulkes)

2,5

0

7904 00 00

Cinko strypai, juostos, profiliai ir viela, nenurodyti kitoje vietoje

5

0

7905 00 00

Cinko plokštės, lakštai, juostelės ir folija

5

0
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7907 00 10

Cinko vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios
detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos)

5

0

7907 00 90

Dirbiniai iš cinko, nenurodyti kitoje vietoje

5

0

8001 10 00

Neapdorotas nelegiruotasis alavas

Neapmuitinama

0

8001 20 00

Neapdoroti alavo lydiniai

Neapmuitinama

0

8002 00 00

Alavo atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, susidariusias alavo
gamybos metu ir klasifikuojamas 2620 pozicijoje, bei perlydytų alavo at
liekų ir laužo, klasifikuojamų 8001 pozicijoje, luitus ir panašias neapdoro
tas formas)

Neapmuitinama

0

8003 00 00

Alavo strypai, juostos, profiliai ir viela, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8007 00 10

Alavo plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm

Neapmuitinama

0

8007 00 30

Alavo folija, kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis
kaip 0,2 mm, su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su
popieriaus, kartono, plastikų arba panašių medžiagų pagrindu arba be pa
grindo; alavo milteliai ir žvyneliai (išskyrus alavo granules ir blizgučius,
priskiriamus 8308 pozicijai)

Neapmuitinama

0

8007 00 50

Alavo vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios
detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos)

Neapmuitinama

0

8007 00 90

Alavo gaminiai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8101 10 00

Volframo milteliai

5

0

8101 94 00

Neapdorotas volframas, įskaitant juostas ir strypus, pagamintus paprasto
sukepinimo būdu

5

0

8101 96 00

Volframo viela

6

0

8101 97 00

Volframo atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra
volframo)

Neapmuitinama

0

8101 99 10

Volframo strypai ir juostos (išskyrus pagamintus paprasto sukepinimo
būdu), profiliai, plokštės, lakštai, juostelės ir folija, nenurodyti kitoje vie
toje

6

0

8101 99 90

Volframo dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

7

0

8102 10 00

Molibdeno milteliai

4

0

8102 94 00

Neapdorotas molibdenas, įskaitant strypus ir juostas, pagamintus paprasto
sukepinimo būdu

3

0
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8102 95 00

Molibdeno strypai ir juostos (išskyrus pagamintus paprasto sukepinimo
būdu), profiliai, plokštės, lakštai, juostelės ir folija, nenurodyti kitoje vie
toje

5

0

8102 96 00

Molibdeno viela

6,1

0

8102 97 00

Molibdeno atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje
yra molibdeno)

Neapmuitinama

0

8102 99 00

Molibdeno dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

7

0

8103 20 00

Neapdorotas tantalas, įskaitant strypus ir juostas, pagamintus paprasto su
kepinimo būdu; tantalo milteliai

Neapmuitinama

0

8103 30 00

Tantalo atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra
tantalo)

Neapmuitinama

0

8103 90 10

Tantalo strypai ir juostos (išskyrus pagamintus paprasto sukepinimo
būdu), profiliai, plokštės, lakštai, juostelės ir folija, nenurodyti kitoje vie
toje

3

0

8103 90 90

Tantalo dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

4

0

8104 11 00

Neapdorotas magnis, kurio sudėtyje esantis magnis sudaro ne mažiau
kaip 99,8 % masės

5,3

0

8104 19 00

Neapdorotas magnis, kurio sudėtyje esantis magnis sudaro mažiau kaip
99,8 % masės

4

0

8104 20 00

Magnio atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, turinčias magnio
bei pjuvenas, drožles ir granules, surūšiuotas pagal dydį)

Neapmuitinama

0

8104 30 00

Magnio pjuvenos, drožlės ir granulės, surūšiuotos pagal dydį; magnio mil
teliai

4

0

8104 90 00

Magnio dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

4

0

8105 20 00

Kobalto šteinai ir kiti tarpiniai kobalto metalurgijos produktai; neapdoro
tas kobaltas; kobalto milteliai

Neapmuitinama

0

8105 30 00

Kobalto atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra
kobalto)

Neapmuitinama

0

8105 90 00

Kobalto dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

8106 00 10

Neapdorotas bismutas; bismuto milteliai; bismuto atliekos ir laužas (išsky
rus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra bismuto)

Neapmuitinama

0
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8106 00 90

Bismuto dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

2

0

8107 20 00

Neapdorotas kadmis; kadmio milteliai

3

0

8107 30 00

Kadmio atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra
kadmio)

Neapmuitinama

0

8107 90 00

Kadmio dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

4

0

8108 20 00

Neapdorotas titanas; titano milteliai

5

0

8108 30 00

Titano atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra ti
tano)

5

0

8108 90 30

Titano strypai, juostos, profiliai ir viela, nenurodyti kitoje vietoje

7

0

8108 90 50

Titano plokštės, lakštai, juostelės ir folija

7

0

8108 90 60

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš titano

7

0

8108 90 90

Titano dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

7

0

8109 20 00

Neapdorotas cirkonis; cirkonio milteliai

5

0

8109 30 00

Cirkonio atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra
cirkonio)

Neapmuitinama

0

8109 90 00

Cirkonio dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

9

0

8110 10 00

Neapdorotas stibis; stibio milteliai

7

3

8110 20 00

Stibio atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra sti
bio)

Neapmuitinama

0

8110 90 00

Stibio dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

7

0

8111 00 11

Neapdorotas manganas; mangano milteliai

Neapmuitinama

0

8111 00 19

Mangano atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra
mangano)

Neapmuitinama

0

8111 00 90

Mangano dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

5

0

8112 12 00

Neapdorotas berilis; berilio milteliai

Neapmuitinama

0

8112 13 00

Berilio atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra
berilio)

Neapmuitinama

0
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3

0

8112 19 00

Berilio dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

8112 21 10

Chromo lydiniai, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro daugiau kaip 10 %
masės, neapdoroti; šių lydinių milteliai (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių
sudėtyje yra chromo arba šios rūšies chromo lydinių)

Neapmuitinama

0

8112 21 90

Neapdorotas chromas; chromo milteliai (išskyrus chromo lydinius, kurių
sudėtyje esantis nikelis sudaro daugiau kaip 10 % masės)

3

0

8112 22 00

Chromo atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra
chromo ir chromo lydinių, kurių sudėtyje esantis nikelis sudaro daugiau
kaip 10 % masės)

Neapmuitinama

0

8112 29 00

Chromo dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

5

0

8112 51 00

Neapdorotas talis; talio milteliai

1,5

0

8112 52 00

Talio atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra ta
lio)

Neapmuitinama

0

8112 59 00

Talio dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

8112 92 10

Neapdorotas hafnis (celtis); hafnio milteliai; hafnio atliekos ir laužas (išsky
rus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra hafnio)

3

0

8112 92 21

Niobio (kolumbio), renio, galio, indžio, vanadžio ir germanio atliekos ir
laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra šių metalų)

Neapmuitinama

0

8112 92 31

Neapdorotas niobis (kolumbis) ir renis; niobio (kolumbio) arba renio mil
teliai

3

0

8112 92 81

Neapdorotas indis; indžio milteliai

2

0

8112 92 89

Neapdorotas galis; galio milteliai

1,5

0

8112 92 91

Neapdorotas vanadis; vanadžio milteliai; vanadžio atliekos ir laužas (išsky
rus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra vanadžio)

Neapmuitinama

0

8112 92 95

Neapdorotas germanis; germanio milteliai

4,5

0

8112 99 20

Dirbiniai iš hafnio (celčio) ir germanio, nenurodyti kitoje vietoje

7

0

8112 99 30

Niobio (kolumbio) ar renio dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

9

0

8112 99 70

Dirbiniai iš galio, indžio ir vanadžio, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

8113 00 20

Neapdoroti kermetai

4

0

L 356/580

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

8113 00 40

Kermetų atliekos ir laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra
kermetų)

Neapmuitinama

0

8113 00 90

Kermetų dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

5

0

8201 10 00

Kastuvai ir semtuvai, kurių darbinės dalys pagamintos iš netauriųjų me
talų

1,7

0

8201 20 00

Šakės, įskaitant ilgakotes šakes, kurių darbinės dalys pagamintos iš netau
riųjų metalų

1,7

0

8201 30 00

Kauptukai, kirtikliai, kapliai ir grėbliai, kurių darbinės dalys pagamintos iš
netauriųjų metalų (išskyrus ledkirčius)

1,7

0

8201 40 00

Kirviai, genėtuvai ir panašūs kirtimo įrankiai, kurių darbinės dalys paga
mintos iš netauriųjų metalų (išskyrus ledkirčius)

1,7

0

8201 50 00

Sodo žirklės ir panašūs vienrankiai šakelių karpymo ir genėjimo įrankiai
bei žirklės, įskaitant paukštienos žirkles, kurių darbinės dalys pagamintos
iš netauriųjų metalų

1,7

0

8201 60 00

Gyvatvorių žirklės, dvirankės šakelių karpymo ir genėjimo žirklės bei pa
našios dvirankės žirklės, kurių darbinės dalys pagamintos iš netauriųjų
metalų

1,7

0

8201 90 00

Dalgiai, pjautuvai, šienapjovių peiliai, medienai perskelti naudojami pleiš
tai ir kiti rankiniai įrankiai, naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba
miškų ūkyje, kurių darbinės dalys pagamintos iš netauriųjų metalų (išsky
rus kastuvus, semtuvus, šakes, kauptukus, kirtiklius, kaplius, grėblius, kir
vius, genėtuvus ir panašius kirtimo įrankius, paukštienos žirkles, sodo žir
kles ir panašius vienrankius šakelių karpymo ir genėjimo įrankius bei žir
kles, gyvatvorių žirkles, dvirankes šakelių karpymo ir genėjimo žirkles bei
panašias dvirankes žirkles)

1,7

0

8202 10 00

Rankiniai pjūklai, kurių darbinės dalys, pagamintos iš netauriųjų metalų
(išskyrus mechaninius pjūklus)

1,7

0

8202 20 00

Juostinių pjūklų juostos iš netauriųjų metalų

1,7

0

8202 31 00

Diskinių pjūklų diskai, įskaitant išilginio pjovimo ir išpjovų pjūklų pjauna
mąsias dalis, pagaminti iš netauriųjų metalų, kurių darbinės dalys paga
mintos iš plieno

2,7

0

8202 39 00

Diskinių pjūklų diskai, įskaitant išilginio pjovimo ir išpjovų pjūklų pjauna
mąsias dalis, ir jų dalys, pagamintos iš netauriųjų metalų, kurių darbinės
dalys pagamintos iš kitų medžiagų nei plienas

2,7

0

8202 40 00

Grandininių pjūklų pjaunamosios grandinės, pagamintos iš netauriųjų me
talų

1,7

0

8202 91 00

Tiesios pjūklų pjaunamosios dalys, skirtos metalui pjauti, pagamintos iš
netauriųjų metalų

2,7

0
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8202 99 11

Pjūklų pjaunamosios dalys, įskaitant bedančių pjūklų pjaunamąsias dalis,
pagamintos iš netauriųjų metalų, kurių darbinės dalys pagamintos iš
plieno, skirtos metalui pjauti (išskyrus juostinių pjūklų juostas, diskinių
pjūklų diskus ir tiesias pjūklų pjaunamąsias dalis)

2,7

0

8202 99 19

Pjūklų pjaunamosios dalys, įskaitant bedančių pjūklų pjaunamąsias dalis,
pagamintos iš netauriųjų metalų, kurių darbinės dalys pagamintos iš
plieno, skirtos kitoms medžiagoms, išskyrus metalą, pjauti (išskyrus juos
tinių pjūklų juostas, diskinių pjūklų diskus, išilginio pjovimo arba išpjovų
pjūklų pjaunamąsias dalis ir grandininių pjūklų pjaunamąsias grandines)

2,7

0

8202 99 90

Pjūklų pjaunamosios dalys, įskaitant bedančių pjūklų pjaunamąsias dalis,
pagamintos iš netauriųjų metalų, kurių darbinės dalys pagamintos iš kitų
medžiagų nei plienas (išskyrus juostinių pjūklų juostas, diskinių pjūklų
diskus, išilginio pjovimo arba išpjovų pjūklų pjaunamąsias dalis ir grandi
ninių pjūklų pjaunamąsias grandines)

2,7

0

8203 10 00

Dildės, brūžikliai ir panašūs rankiniai įrankiai, pagaminti iš netauriųjų me
talų

1,7

0

8203 20 10

Nemedicininės paskirties žnyplelės, pagamintos iš netauriųjų metalų

1,7

0

8203 20 90

Plokščiareplės, įskaitant kerpančiąsias plokščiareples, pincetai ir panašūs
rankiniai įrankiai, pagaminti iš netauriųjų metalų (išskyrus žnypleles)

1,7

0

8203 30 00

Žirklės metalui karpyti ir panašūs rankiniai įrankiai, pagaminti iš netau
riųjų metalų

1,7

0

8203 40 00

Vamzdžių karpymo įtaisai, žirklės varžtams karpyti, perforavimo skylmu
šiai ir panašūs rankiniai įrankiai, pagaminti iš netauriųjų metalų

1,7

0

8204 11 00

Nepraskleidžiamieji rankiniai veržliarakčiai, įskaitant veržliarakčius su su
kamuoju dinamometru, pagaminti iš netauriųjų metalų

1,7

0

8204 12 00

Praskleidžiamieji rankiniai veržliarakčiai, įskaitant veržliarakčius su suka
muoju dinamometru, pagaminti iš netauriųjų metalų (išskyrus veržliarak
čius-sriegiklius)

1,7

0

8204 20 00

Keičiamos veržliarakčių galvutės, su rankenomis arba be rankenų, paga
mintos iš netauriųjų metalų

1,7

0

8205 10 00

Rankiniai gręžimo, išorinių arba vidinių sriegių sriegimo įrankiai

1,7

0

8205 20 00

Plaktukai ir kūjai, kurių darbinės dalys pagamintos iš netauriųjų metalų

3,7

0

8205 30 00

Obliai, kaltai, skaptukai ir panašūs medžio apdirbimui naudojami pjovimo
įrankiai

3,7

0

8205 40 00

Rankiniai atsuktuvai

3,7

0

8205 51 00

Buityje naudojami rankiniai įrankiai, nemechaniniai, kurių darbinės dalys
iš netauriųjų metalų, nenurodyti kitoje vietoje

3,7

0

8205 59 10

Rankiniai akmentašių, formuotojų, mūrininkų, betonuotojų, tinkuotojų ir
dažytojų įrankiai iš netauriųjų metalų, nenurodyti kitoje vietoje

3,7

0
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8205 59 30

Kniedijimo, prišaudymo ir panašūs rankiniai įrankiai, veikiantys naudojant
sprogstamuosius užtaisus

2,7

0

8205 59 90

Rankiniai įrankiai, įskaitant deimantinius stiklo rėžtuvus, iš netauriųjų me
talų, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

8205 60 00

Litavimo lempos ir panašūs įrankiai (išskyrus dujines litavimo lempas)

2,7

0

8205 70 00

Spaustuvai, veržtuvai ir panašūs įrankiai (išskyrus staklių reikmenis ir jų
dalis)

3,7

0

8205 80 00

Priekalai; kilnojamieji žaizdrai; šlifavimo (galandimo) diskai su rėmais ir
su rankine arba su kojine pavara

2,7

0

8205 90 00

Rinkiniai, sudaryti iš gaminių, nurodytų ne mažiau kaip dviejose šios po
zicijos subpozicijose

3,7

0

8206 00 00

Įrankiai, klasifikuojami ne mažiau kaip dviejose pozicijose, esančiose in
tervale nuo 8202 iki 8205, sukomplektuoti į rinkinius, skirtus parduoti
mažmeninėje prekyboje

3,7

0

8207 13 00

Uolienų arba grunto gręžimo keičiamieji įrankiai, kurių darbinės dalys pa
gamintos iš karbidų arba kermetų

2,7

0

8207 19 10

Uolienų arba grunto gręžimo keičiamieji įrankiai, kurių darbinės dalys pa
gamintos iš gamtinių arba aglomeruotų deimantų

2,7

0

8207 19 90

Uolienų arba grunto gręžimo keičiamieji įrankiai, kurių darbinės dalys pa
gamintos iš kitų medžiagų nei sukepinti metalų karbidai arba kermetai,
gamtiniai arba aglomeruoti deimantai

2,7

0

8207 20 10

Keičiamieji metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) štampai (matri
cos), kurių darbinės dalys pagamintos iš gamtinių arba aglomeruotų dei
mantų

2,7

0

8207 20 90

Keičiamieji metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) štampai (matri
cos), kurių darbinės dalys pagamintos iš kitų medžiagų nei gamtiniai arba
aglomeruoti deimantai

2,7

0

8207 30 10

Keičiamieji presavimo, štampavimo arba perforavimo įrankiai, metalo ap
dirbimo

2,7

0

8207 30 90

Keičiamieji presavimo, štampavimo arba perforavimo įrankiai, kitų me
džiagų nei metalas apdirbimo

2,7

0

8207 40 10

Keičiamieji vidinių sriegių sriegimo įrankiai, metalo apdirbimo

2,7

0
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8207 40 30

Keičiamieji išorinių sriegių sriegimo įrankiai, metalo apdirbimo

2,7

0

8207 40 90

Keičiamieji išorinių arba vidinių sriegių sriegimo įrankiai, kitų medžiagų
nei metalas apdirbimo

2,7

0

8207 50 10

Keičiamieji gręžimo įrankiai, kurių darbinės dalys pagamintos iš gamtinių
arba aglomeruotų deimantų (išskyrus uolienų arba grunto gręžimo įran
kius ir vidinių sriegių sriegimo įrankius)

2,7

0

8207 50 30

Keičiamieji grąžtai, skirti plytų arba akmenų mūrui gręžti, kurių darbinės
dalys pagamintos iš kitų medžiagų nei gamtiniai arba aglomeruoti dei
mantai

2,7

0

8207 50 50

Keičiamieji metalo gręžimo įrankiai, kurių darbinės dalys pagamintos iš
sukepintų metalų karbidų arba kermetų (išskyrus vidinių sriegių sriegimo
įrankius)

2,7

0

8207 50 60

Keičiamieji gręžimo įrankiai, metalo apdirbimo, kurių darbinės dalys paga
mintos iš greitapjovio plieno (išskyrus vidinių sriegių sriegimo įrankius)

2,7

0

8207 50 70

Keičiamieji metalo gręžimo įrankiai, kurių darbinės dalys pagamintos iš
kitokių medžiagų nei gamtiniai arba aglomeruoti deimantai, sukepinti me
talų karbidai, kermetai arba greitapjovis plienas (išskyrus vidinių sriegių
sriegimo įrankius)

2,7

0

8207 50 90

Keičiamieji gręžimo įrankiai, kitų medžiagų nei metalas apdirbimo, kurių
darbinės dalys pagamintos iš kitokių medžiagų nei gamtiniai arba aglome
ruoti deimantai (išskyrus uolienų arba grunto gręžimo įrankius, sienų grę
žimo ir vidinių sriegių sriegimo įrankius)

2,7

0

8207 60 10

Keičiamieji ištekinimo arba pratraukimo įrankiai, kurių darbinės dalys pa
gamintos iš gamtinių arba aglomeruotų deimantų

2,7

0

8207 60 30

Keičiamieji metalo ištekinimo arba gręžimo įrankiai

2,7

0

8207 60 50

Keičiamieji ištekinimo įrankiai, kitų medžiagų nei metalas apdirbimo, ku
rių darbinės dalys pagamintos iš kitų medžiagų nei gamtiniai arba aglome
ruoti deimantai

2,7

0

8207 60 70

Keičiamieji pratraukimo įrankiai, metalo apdirbimo

2,7

0

8207 60 90

Keičiamieji pratraukimo įrankiai, kitų medžiagų nei metalas apdirbimo,
kurių darbinės dalys pagamintos iš kitų medžiagų nei gamtiniai arba aglo
meruoti deimantai

2,7

0

8207 70 10

Keičiamieji frezavimo įrankiai, metalo apdirbimo, kurių darbinės dalys pa
gamintos iš sukepintų metalų karbidų arba kermetų

2,7

0
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8207 70 31

Keičiamieji frezavimo įrankiai, ašiniai (su jungiamaisiais galais), metalo ap
dirbimo, kurių darbinės dalys pagamintos iš kitų medžiagų nei sukepinti
metalų karbidai arba kermetai

2,7

0

8207 70 35

Sliekinės frezos, keičiamosios, metalo apdirbimo, kurių darbinės dalys pa
gamintos iš kitų medžiagų nei sukepinti metalų karbidai arba kermetai

2,7

0

8207 70 38

Keičiamieji frezavimo įrankiai, metalo apdirbimo, kurių darbinės dalys pa
gamintos iš kitų medžiagų nei sukepinti metalų karbidai arba kermetai (iš
skyrus ašinius (su jungiamaisiais galais) ir sliekines frezas)

2,7

0

8207 70 90

Keičiamieji frezavimo įrankiai, kitų medžiagų nei metalas apdirbimo

2,7

0

8207 80 11

Keičiamieji tekinimo įrankiai, metalo apdirbimo, kurių darbinės dalys pa
gamintos iš sukepintų metalų karbidų arba kermetų

2,7

0

8207 80 19

Keičiamieji tekinimo įrankiai, metalo apdirbimo, kurių darbinės dalys pa
gamintos iš kitų medžiagų nei sukepinti metalų karbidai arba kermetai

2,7

0

8207 80 90

Keičiamieji tekinimo įrankiai, kitų medžiagų nei metalas apdirbimo

2,7

0

8207 90 10

Keičiamieji įrankiai, skirti rankiniams įrankiams, su varikliu arba be jo,
arba staklių įtaisams, kurių darbinės dalys pagamintos iš gamtinių arba
aglomeruotų deimantų, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

8207 90 30

Atsuktuvų antgaliai iš netauriųjų metalų

2,7

0

8207 90 50

Keičiamieji krumplių pjovimo įrankiai (išskyrus frezavimo įrankius
krumplių pjovimui)

2,7

0

8207 90 71

Keičiamieji įrankiai, skirti rankiniams įrankiams, su varikliu arba be jo,
arba staklių įtaisams, metalo apdirbimo, kurių darbinės dalys pagamintos
iš sukepintų metalų karbidų arba kermetų, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

8207 90 78

Keičiamieji įrankiai, skirti naudoti mechaniniuose arba nemechaniniuose
rankiniuose įrankiuose, arba staklių įtaisuose, kitų medžiagų nei metalas
apdirbimo, kurių darbinės dalys pagamintos iš sukepintų metalų karbidų
arba kermetų, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

8207 90 91

Keičiamieji įrankiai, skirti naudoti mechaniniuose arba nemechaniniuose
rankiniuose įrankiuose, arba staklių įtaisuose, metalo apdirbimo, kurių
darbinės dalys pagamintos iš kitokių medžiagų nei deimantai, aglomeruoti
deimantai, sukepinti metalų karbidai arba kermetai, nenurodyti kitoje vie
toje

2,7

0

8207 90 99

Keičiamieji įrankiai, skirti naudoti mechaniniuose arba nemechaniniuose
rankiniuose įrankiuose, arba staklių įtaisuose, kitų medžiagų nei metalas
apdirbimo, kurių darbinės dalys pagamintos iš kitokių medžiagų nei dei
mantai, aglomeruoti deimantai, sukepinti metalų karbidai arba kermetai,
nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/585

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

8208 10 00

Staklių arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės iš netauriųjų
metalų, metalo apdirbimo

1,7

0

8208 20 00

Staklių arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės iš netauriųjų
metalų, medžio apdirbimo

1,7

0

8208 30 10

Virtuvės prietaisų arba maisto pramonės mašinų diskiniai peiliai iš netau
riųjų metalų

1,7

0

8208 30 90

Virtuvės prietaisų arba maisto pramonės mašinų peiliai ir pjovimo gelež
tės iš netauriųjų metalų (išskyrus diskinius peilius)

1,7

0

8208 40 00

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinų peiliai ir pjovimo ge
ležtės iš netauriųjų metalų (išskyrus medžio apdirbimo peilius)

1,7

0

8208 90 00

Staklių arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės iš netauriųjų
metalų (išskyrus metalo arba medžio apdirbimo, virtuvės prietaisų arba
maisto pramonės mašinų ir žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio
mašinų peilius ir pjovimo geležtes)

1,7

0

8209 00 20

Daugiabriaunės įrankių pjovimo plokštelės iš sukepintų metalų karbidų
arba kermetų, nepritvirtintos

2,7

0

8209 00 80

Plokštelės, smaigčiai, antgaliai ir panašūs nepritvirtinti įrankių reikmenys
iš sukepintų metalų karbidų arba kermetų (išskyrus daugiabriaunes pjo
vimo plokšteles)

2,7

0

8210 00 00

Rankiniai mechaniniai prietaisai iš netauriųjų metalų, kurių masė ne di
desnė kaip 10 kg, naudojami maisto produktams arba gėrimams paruošti,
tam tikroms jų savybėms išlaikyti arba patiekti

2,7

0

8211 10 00

Sukomplektuoti peilių, klasifikuojamų 8211 pozicijoje, rinkiniai; rinkiniai,
kuriuose peilių, klasifikuojamų 8211 pozicijoje, yra daugiau nei kitų dirbi
nių

8,5

0

8211 91 30

Stalo peiliai, kurių rankenos ir nejudamai įtvirtintos geležtės, pagamintos
iš nerūdijančio plieno

8,5

0

8211 91 80

Stalo peiliai su nejudamai įtvirtintomis geležtėmis iš netauriųjų metalų (iš
skyrus tuos, kurių rankenos ir geležtės pagamintos iš nerūdijančio plieno
bei sviesto peilius ir žuvies peilius)

8,5

0

8211 92 00

Peiliai su nejudamai įtvirtintomis geležtėmis iš netauriųjų metalų (išskyrus
cukranendrių kirtimo peilius, mačetes, staklių arba mechaninių įrenginių
peilius ir jų geležtės, stalo peilius, žuvies peilius, sviesto peilius, skustuvus
ir skustuvų peiliukus bei peilius, klasifikuojamus 8214 pozicijoje)

8,5

0

8211 93 00

Peiliai, kurių geležtės neįtvirtintos nejudamai, įskaitant šakelių pjaustymo
arba genėjimo peilius, iš netauriųjų metalų (išskyrus skustuvus)

8,5

0
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8211 94 00

Stalo peilių, kišeninių peilių ir kitų peilių, klasifikuojamų 8211 pozicijoje,
geležtės iš netauriųjų metalų

6,7

0

8211 95 00

Stalo peilių, kišeninių peilių ir kitų peilių, klasifikuojamų 8211 pozicijoje,
rankenos iš netauriųjų metalų

2,7

0

8212 10 10

Saugūs skustuvai su nekeičiamais peiliukais iš netauriųjų metalų

2,7

0

8212 10 90

Neelektriniai skustuvai iš netauriųjų metalų (išskyrus saugius skustuvus su
nekeičiamais peiliukais)

2,7

0

8212 20 00

Saugių skustuvų peiliukai iš netauriųjų metalų, įskaitant juostų pavidalo
skustuvų peiliukų ruošinius

2,7

0

8212 90 00

Neelektrinių skustuvų dalys iš netauriųjų metalų (išskyrus saugių skustuvų
peiliukus ir juostų pavidalo skustuvų peiliukų ruošinius)

2,7

0

8213 00 00

Žirklės, įskaitant siuvėjų ir panašias žirkles, bei jų geležtės iš netauriųjų
metalų (išskyrus gyvatvorių žirkles, dvirankes šakelių karpymo ir genėjimo
žirkles bei panašias dvirankes žirkles, sodo žirkles ir panašias vienrankes
šakelių karpymo ir genėjimo žirkles bei kalvių naudojamas kanopų kar
pymo žnyples)

4,2

0

8214 10 00

Peiliai popieriui pjaustyti, vokų atplėšimo įrankiai, skutinėjimo peiliukai,
pieštukų drožtuvai ir jų peiliukai iš netauriųjų metalų (išskyrus mašinas ir
mechaninius įrenginius, klasifikuojamus 83 skirsnyje)

2,7

0

8214 20 00

Manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai, įskaitant nagų dildeles, iš
netauriųjų metalų (išskyrus paprastas žirkles)

2,7

0

8214 90 00

Plaukų kirpimo mašinėlės, mėsininkų arba virtuvės kapoklės ir kiti pjo
vimo dirbiniai iš netauriųjų metalų, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

8215 10 20

Rinkiniai iš vieno ar kelių peilių, klasifikuojamų 8211 pozicijoje, kurių su
dėtyje yra ne mažiau už jų skaičių šaukštų, šakučių ar kitų gaminių, klasi
fikuojamų 8215 pozicijoje, iš netauriųjų metalų, ir kuriuose yra bent vie
nas gaminys, padengtas tauriuoju metalu

4,7

0

8215 10 30

Rinkiniai iš vieno ar kelių peilių, klasifikuojamų 8211 pozicijoje, kurių su
dėtyje yra ne mažiau už jų skaičių šaukštų, šakučių ar kitų gaminių, klasi
fikuojamų 8215 pozicijoje, iš nerūdijančio plieno, ir kuriuose yra bent
vienas gaminys, padengtas tauriuoju metalu

8,5

0

8215 10 80

Rinkiniai iš vienio ar kelių peilių, klasifikuojamų 8211 pozicijoje, kurių
sudėtyje yra ne mažiau už jų skaičių šaukštų, šakučių ar kitų gaminių, kla
sifikuojamų 8215 pozicijoje, iš netauriųjų metalų išskyrus nerūdijantįjį
plieną, ir kuriuose yra bent vienas gaminys, padengtas tauriuoju metalu

4,7

0

8215 20 10

Rinkiniai iš vieno ar kelių peilių, klasifikuojamų 8211 pozicijoje, kurių su
dėtyje yra ne mažiau už jų skaičių šaukštų, šakučių ir kitų gaminių, klasifi
kuojamų 8215 pozicijoje, iš nerūdijančio plieno, ir kuriuose nėra gaminių,
padengtų tauriuoju metalu

8,5

0
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8215 20 90

Rinkiniai iš vieno ar kelių peilių, klasifikuojamų 8211 pozicijoje, kurių su
dėtyje yra ne mažiau už jų skaičių šaukštų, šakučių ir kitų gaminių, klasifi
kuojamų 8215 pozicijoje, iš netauriųjų metalų, išskyrus nerūdijantį plieną,
kuriuose nėra gaminių, padengtų tauriuoju metalu

4,7

0

8215 91 00

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų graibštai, torto mentelės, žuvų peiliai,
sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai iš
netauriųjų metalų, padengti tauriaisiais metalais (išskyrus tokių gaminių,
kaip omarų peiliai ir paukštienos žirklės, rinkinius)

4,7

0

8215 99 10

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų graibštai, torto mentelės, žuvų peiliai,
sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai iš
nerūdijančiojo plieno, nepadengti tauriaisiais metalais (išskyrus tokių ga
minių, kaip omarų peiliai ir paukštienos žirklės, rinkinius)

8,5

0

8215 99 90

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų graibštai, torto mentelės, žuvų peiliai,
sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai iš
netauriųjų metalų, išskyrus nerūdijantį plieną, nepadengti tauriaisiais me
talais (išskyrus tokių gaminių, kaip omarų peiliai ir paukštienos žirklės,
rinkinius)

4,7

0

8301 10 00

Pakabinamosios spynos iš netauriųjų metalų

2,7

0

8301 20 00

Kelių transporto priemonių spynos iš netauriųjų metalų

2,7

0

8301 30 00

Baldų spynos iš netauriųjų metalų

2,7

0

8301 40 11

Cilindrinės pastatų durų spynos iš netauriųjų metalų

2,7

0

8301 40 19

Pastatų durų spynos iš netauriųjų metalų (išskyrus cilindrines ir pakabina
mąsias spynas)

2,7

0

8301 40 90

Spynos iš netauriųjų metalų (išskyrus pakabinamąsias ir kelių transporto
priemonių spynas, baldų arba pastatų durų spynas)

2,7

0

8301 50 00

Skląsčiai ir rėminės konstrukcijos su skląsčiais bei spynomis, pagaminti iš
netauriųjų metalų

2,7

0

8301 60 00

Pakabinamųjų spynų, spynų, skląsčių ir rėminių konstrukcijų su skląsčiais
bei spynomis, dalys iš netauriųjų metalų, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8301 70 00

Atskirai pateikiami pakabinamųjų spynų, spynų, skląsčių ir rėminių kon
strukcijų su skląsčiais bei įmontuotomis spynomis, raktai, pagaminti iš ne
tauriųjų metalų, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

8302 10 00

Visų rūšių vyriai ir lankstai iš netauriųjų metalų

2,7

0

8302 20 00

Ratukai su tvirtinimo įtaisais iš netauriųjų metalų

2,7

0

8302 30 00

Aptaisai, tvirtinimo, montavimo įtaisai bei panašūs gaminiai iš netauriųjų
metalų, skirti naudoti kelių transporto priemonėse (išskyrus vyrius ir rie
dučius)

2,7

0
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8302 41 00

Aptaisai, tvirtinimo, montavimo įtaisai bei panašūs gaminiai iš netauriųjų
metalų, skirti pastatų įrangai (išskyrus spynas su raktais ir vyrius)

2,7

0

8302 42 00

Aptaisai iš netauriųjų metalų, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs
gaminiai, skirti baldų įrangai (išskyrus spynas su raktais, vyriais, lankstais
ir ratukais)

2,7

0

8302 49 00

Tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs gaminiai iš netauriųjų metalų
(išskyrus spynas su raktais, skląsčius ir rėmines konstrukcijas su skląsčiais
bei spynomis, vyrius ir lankstus, ratukus bei montavimo įtaisus, skirtus
pastatų įrangai, baldų įrangai bei skirtus naudoti kelių transporto priemo
nėse)

2,7

0

8302 50 00

Skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės ir panašūs dirbiniai iš netauriųjų me
talų

2,7

0

8302 60 00

Automatinės durų sklendės iš netauriųjų metalų

2,7

0

8303 00 10

Šarvuoti arba sutvirtinti seifai, pagaminti iš netauriųjų metalų

2,7

0

8303 00 30

Šarvuotos arba sutvirtintos vertybių saugyklų durys ir seifai iš netauriųjų
metalų

2,7

0

8303 00 90

Dėžės, skirtos pinigams arba dokumentams saugoti, ir panašūs dirbiniai iš
netauriųjų metalų (išskyrus šarvuotus arba sutvirtintus seifus, šarvuotas
arba sutvirtintas vertybių saugyklų duris ir seifus)

2,7

0

8304 00 00

Bylų dėžės, kartotekų dėžės ir spintos, popieriaus padėklai, popieriaus sto
veliai, rašymo priemonių padėklai ir stovai, įstaigų antspaudų dėklai ir pa
našūs biuro arba darbo stalo reikmenys, pagaminti iš netauriųjų metalų
(išskyrus biuro baldus, klasifikuojamus 9403 pozicijoje, bei šiukšlių dėžes)

2,7

0

8305 10 00

Segtuvų arba bylų aptaisai iš netauriųjų metalų (išskyrus braižybos smeig
tukus ir knygų arba žurnalų segtukus)

2,7

0

8305 20 00

Juostinių sąsagėlių blokai iš netauriųjų metalų

2,7

0

8305 90 00

Biuro reikmenys, tokie kaip raštinės sąvaržėlės ir spaustukai, popieriaus
sąvaržėlės ir žymėjimo kortelės, iš netauriųjų metalų, įskaitant dirbinių,
klasifikuojamų 8305 pozicijoje, dalis (išskyrus segtuvų arba bylų aptaisus,
juostinių sąsagėlių blokus, braižybos smeigtukus ir knygų arba žurnalų
segtukus)

2,7

0

8306 10 00

Varpai, gongai ir panašūs neelektriniai dirbiniai iš netauriųjų metalų (iš
skyrus muzikos instrumentus)

Neapmuitinama

0

8306 21 00

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš netauriųjų metalų, padengti tau
riaisiais metalais (išskyrus meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir anti
kvarinius daiktus)

Neapmuitinama

0

8306 29 10

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš vario, nepadengti tauriaisiais
metalais (išskyrus meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvari
nius daiktus)

Neapmuitinama

0

8306 29 90

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš netauriųjų metalų, išskyrus varį,
nepadengti tauriaisiais metalais (išskyrus meno kūrinius, kolekcionavimo
objektus ir antikvarinius daiktus)

Neapmuitinama

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/589

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

8306 30 00

Fotografijų, paveikslų arba panašūs rėmai, pagaminti iš netauriųjų metalų;
veidrodžiai, pagaminti iš netauriųjų metalų (išskyrus optines dalis)

2,7

0

8307 10 00

Lankstūs vamzdžiai iš geležies arba iš plieno su jungiamosiomis detalėmis
(fitingais) arba be jungiamųjų detalių (fitingų)

2,7

0

8307 90 00

Lankstūs vamzdžiai iš netauriųjų metalų išskyrus vamzdžius iš geležies
arba iš plieno su jungiamosiomis detalėmis (fitingais) arba be jungiamųjų
detalių (fitingų)

2,7

0

8308 10 00

Drabužių, avalynės, tentų, rankinių, kelionės reikmenų arba kitų gatavų
dirbinių kabliukai, kilpelės ir ąselės iš netauriųjų metalų

2,7

0

8308 20 00

Vamzdinės arba dvišakės (bifurkacinės) kniedės iš netauriųjų metalų

2,7

0

8308 90 00

Drabužių, avalynės, rankinių, kelionės reikmenų arba kitų gatavų dirbinių
sąsagos, rėminės konstrukcijos su sąsagomis be spynų, sagtys ir sąsagos
su sagtimis, pagamintos iš netauriųjų metalų, įskaitant gaminių, klasifi
kuojamu 8308 pozicijoje, dalis, pagamintas iš netauriųjų metalų (išskyrus
kabliukus, kilpeles, ąseles ir vamzdines arba dvišakes (bifurkacines) knie
des)

2,7

0

8309 10 00

Karūniniai kamščiai iš netauriųjų metalų

2,7

0

8309 90 10

Švininiai aptaisai arba dangteliai; aliumininiai aptaisai arba dangteliai, ku
rių skersmuo didesnis kaip 21 mm (išskyrus karūninius kamščius)

3,7

0

8309 90 90

Kamščiai, gaubteliai ir dangteliai, įskaitant užsukamus gaubtelius ir pilsto
muosius kamščius, butelių apvalkalai, volės (dideli kamščiai) su sriegiais,
volių (didelių kamščių) aptaisai, plombos ir kiti pakavimo reikmenys, pa
gaminti iš netauriųjų metalų (išskyrus karūninius kamščius, švininius ap
taisus ir dangtelius, aliumininius aptaisus ir dangtelius, kurių skersmuo di
desnis kaip 21 mm)

2,7

0

8310 00 00

Lentelės su ženklais, pavadinimais, adresais ir panašios lentelės, numeriai,
raidės ir kiti simboliai, pagaminti iš netauriųjų metalų, taip pat kelio žen
klai (išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 9405 pozicijoje)

2,7

0

8311 10 10

Suvirinimo elektrodai su geležinėmis arba plieninėmis šerdimis, padengti
ugniai atspariomis medžiagomis, skirti suvirinimui elektros lanku

2,7

0

8311 10 90

Netauriųjų metalų elektrodai su apvalkalu, skirti suvirinimui elektros
lanku (išskyrus su geležinėmis arba plieninėmis šerdimis bei padengtus
ugniai atspariomis medžiagomis)

2,7

0

8311 20 00

Netauriųjų metalų viela su šerdimi, skirta suvirinimui elektros lanku

2,7

0

8311 30 00

Netauriųjų metalų strypai su apvalkalu ir netauriųjų metalų viela su šer
dimi, skirti litavimui minkštuoju arba kietuoju lydmetaliu arba suvirinimui
dujomis (išskyrus vielą ir strypus su lydmetalio šerdimi, bet ne su fliuso
apvalkalu, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 2 % masės sudaro taurieji meta
lai)

2,7

0
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8311 90 00

Viela, strypai, vamzdžiai, plokštės, elektrodai ir panašūs netauriųjų metalų
arba metalų karbidų produktai su fliuso apvalkalais arba šerdimis, tinkami
litavimui minkštuoju arba kietuoju lydmetaliu, suvirinimui arba metalų ar
metalų karbidų nusodinimui, nenurodyti kitoje vietoje, ir purškiamuoju
būdu metalizuota viela ir strypai, pagaminti iš aglomeruotų netauriųjų
metalų miltelių, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

8401 10 00

Branduoliniai reaktoriai (Euratomas)

5,7

0

8401 20 00

Izotopų atskyrimo įrenginiai ir aparatūra, jų dalys, nenurodyti kitoje vie
toje (Euratomas)

3,7

0

8401 30 00

Nepanaudoti (neapšvitinti) branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)
dėkle su manipuliavimo įtaisais (Euratomas)

3,7

0

8401 40 00

Branduolinių reaktorių dalys, nenurodytos kitoje vietoje (Euratomas)

3,7

0

8402 11 00

Vandens vamzdžių katilai, kurių našumas didesnis kaip 45 tonos vandens
garų per valandą

2,7

0

8402 12 00

Vandens vamzdžių katilai, kurių našumas ne didesnis kaip 45 tonos van
dens garų per valandą (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus,
taip pat galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus)

2,7

0

8402 19 10

Kaitravamzdžiai katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus,
taip pat galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus)

2,7

0

8402 19 90

Garų generavimo katilai, įskaitant mišrius katilus (išskyrus vandens vamz
džių katilus, kaitravamzdžius katilus ir centrinio šildymo karšto vandens
katilus, taip pat galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus)

2,7

0

8402 20 00

Perkaitinto vandens katilai

2,7

0

8402 90 00

Garų generavimo katilų ir perkaitinto vandens katilų dalys, nenurodytos
kitoje vietoje

2,7

0

8403 10 10

Centrinio šildymo katilai, pagaminti iš ketaus (išskyrus garų generavimo
katilus ir perkaitinto vandens katilus, klasifikuojamus 8402 pozicijoje)

2,7

0

8403 10 90

Centrinio šildymo katilai, neelektriniai, pagaminti iš kitų medžiagų nei ke
tus (išskyrus garų generavimo katilus ir perkaitinto vandens katilus, klasi
fikuojamus 8402 pozicijoje)

2,7

0

8403 90 10

Centrinio šildymo katilų dalys iš ketaus, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8403 90 90

Centrinio šildymo katilų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8404 10 00

Pagalbiniai įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais, klasifikuojamais
8402 arba 8403 pozicijose, pavyzdžiui, katilo šilumokaičiai, perkaitintu
vai, suodžių šalintuvai ir dujų rekuperatoriai

2,7

0
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8404 20 00

Vandens garų arba kitų garų jėgainių kondensatoriai

2,7

0

8404 90 00

Pagalbinių įrenginių, klasifikuojamų 8402 arba 8403 pozicijose, dalys ir
vandens garų arba kitų garų jėgainių kondensatoriai, nenurodyti kitoje vie
toje

2,7

0

8405 10 00

Generatorinių dujų arba vandens dujų generatoriai, su dujų valymo įrengi
niais ar be jų; acetileno dujų generatoriai ir panašūs vandens proceso dujų
generatoriai, su dujų valymo įrenginiais arba be jų (išskyrus kokso krosnis,
elektrolitinių procesų dujų generatorius ir karbidines lempas)

1,7

0

8405 90 00

Generatorinių dujų arba vandens dujų generatorių ir acetileno dujų gene
ratorių arba panašių vandens proceso dujų generatorių, dalys, nenurody
tos kitoje vietoje

1,7

0

8406 10 00

Laivų vandens garų turbinos ir kitų garų turbinos

2,7

0

8406 81 10

Elektros generatorių vandens garų turbinos, kurių galia didesnė kaip
40 MW

2,7

0

8406 81 90

Vandens garų turbinos ir kitų garų turbinos, kurių galia didesnė kaip
40 MW (išskyrus laivų jėgainių ir elektros generatorių)

2,7

0

8406 82 11

Vandens garų turbinos elektros gamybai, kurių galia ne didesnė kaip
10 MW

2,7

0

8406 82 19

Vandens garų turbinos elektros gamybai, kurių galia didesnė kaip 10 MW,
bet ne didesnė kaip 40 MW

2,7

0

8406 82 90

Vandens garų turbinos ir kitų garų turbinos, kurių galia ne didesnė kaip
40 MW (išskyrus laivų jėgainių ir elektros generatorių)

2,7

0

8406 90 10

Turbinų statorių mentės, rotoriai ir jų mentės

2,7

0

8406 90 90

Vandens garų turbinų ir kitų garų turbinų dalys, nenurodytos kitoje vietoje
(išskyrus turbinų statorių mentes, rotorius ir jų mentes)

2,7

0

8407 10 00

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai
slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, skirti orlaiviams

1,7

0

8407 21 10

Pakabinamieji laivų varikliai su kibirkštiniu uždegimu, kurių cilindrų dar
binis tūris ne didesnis kaip 325 cm3

6,2

0

8407 21 91

Pakabinamieji laivų varikliai su kibirkštiniu uždegimu, kurių cilindrų dar
binis tūris didesnis kaip 325 cm3 ir kurių galia ne didesnė kaip 30 kW

4,2

0

8407 21 99

Pakabinamieji laivų varikliai su kibirkštiniu uždegimu, kurių cilindrų dar
binis tūris didesnis kaip 325 cm3 ir kurių galia didesnė kaip 30 kW

4,2

0

8407 29 20

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir
grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, kurių galia ne
didesnė kaip 200 kW (kiti nei pakabinamieji varikliai)

4,2

0
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8407 29 80

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir
grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, kurių galia di
desnė kaip 200 kW (kiti nei pakabinamieji varikliai)

4,2

0

8407 31 00

Stūmokliniai varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju
stūmoklio judėjimu, naudojami 87 skirsnyje klasifikuojamose transporto
priemonėse, kurių cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3

2,7

0

8407 32 10

Stūmokliniai varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju
stūmoklio judėjimu, naudojami 87 skirsnyje klasifikuojamose transporto
priemonėse, kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne di
desnis kaip 125 cm3

2,7

0

8407 32 90

Stūmokliniai varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju
stūmoklio judėjimu, naudojami 87 skirsnyje klasifikuojamose transporto
priemonėse, kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 125 cm3, bet ne di
desnis kaip 250 cm3

2,7

0

8407 33 10

Stūmokliniai varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju
stūmoklio judėjimu, naudojami 87 skirsnyje klasifikuojamose transporto
priemonėse, kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 250 cm3, bet ne di
desnis kaip 1 000 cm3, skirti pramoniniam surinkimui: traktorių, val
domų pėsčiojo traktorininko, klasifikuojamų 8701 10 subpozicijoje, ir au
totransporto priemonių, klasifikuojamų 8703, 8704 ir 8705 pozicijose

2,7

0

8407 33 90

Stūmokliniai varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju
stūmoklio judėjimu, naudojami 87 skirsnyje klasifikuojamose transporto
priemonėse, kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 250 cm3, bet ne di
desnis kaip 1 000 cm3 (išskyrus skirtus pramoniniam surinkimui: trakto
rių, valdomų pėsčiojo traktorininko, klasifikuojamų 8701 10 subpozici
joje; autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8703, 8704 ir 8705 pozi
cijose)

2,7

0

8407 34 10

Stūmokliniai varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju
stūmoklio judėjimu, kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1 000 cm3,
skirti pramoniniam surinkimui: traktorių, valdomų pėsčiojo traktorininko,
klasifikuojamų 8701 10 subpozicijoje; autotransporto priemonių, klasifi
kuojamų 8703 pozicijoje; autotransporto priemonių, klasifikuojamų
8704 pozicijoje, su varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris mažesnis kaip
2 800 cm3, ir autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8705 pozicijoje

2,7

0

8407 34 30

Stūmokliniai varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju
stūmoklio judėjimu, naudojami 87 skirsnyje klasifikuojamose transporto
priemonėse, naudoti, kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
1 000 cm3

4,2

0

8407 34 91

Stūmokliniai varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju
stūmoklio judėjimu, naudojami 87 skirsnyje klasifikuojamose transporto
priemonėse, nauji, kurių cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip
1 500 cm3, bet didesnis kaip 1 000 cm3 (išskyrus variklius, klasifikuoja
mus 8407 34 10 subpozicijoje)

4,2

0

8407 34 99

Stūmokliniai varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju
stūmoklio judėjimu, naudojami 87 skirsnyje klasifikuojamose transporto
priemonėse, nauji, kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1 500 cm3
(išskyrus skirtus pramoniniam surinkimui: traktorių, valdomų pėsčiojo
traktorininko, klasifikuojamų 8701 10 subpozicijoje; autotransporto prie
monių, klasifikuojamų 8703 pozicijoje; autotransporto priemonių, klasifi
kuojamų 8704 pozicijoje, su varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris mažes
nis kaip 2 800 cm3, ir autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8705
pozicijoje)

4,2

0

8407 90 10

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai
slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, kurių cilindrų darbinis
tūris ne didesnis kaip 250 cm3 (išskyrus skirtus naudoti aviacijoje arba lai
vams ir variklius su grįžtamai slenkamuoju stūmoklio judėjimu, naudoja
mus 87 skirsnyje klasifikuojamose transporto priemonėse)

2,7

0
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8407 90 50

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir rotaciniu
stūmoklio judėjimu, kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 250 cm3,
skirti pramoniniam surinkimui: traktorių, valdomų pėsčiojo traktorininko,
klasifikuojamų 8701 10 subpozicijoje; autotransporto priemonių, klasifi
kuojamų 8703 pozicijoje; autotransporto priemonių, klasifikuojamų
8704 pozicijoje, su varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris mažesnis kaip
2 800 cm3; autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8705 pozicijoje

2,7

0

8407 90 80

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai
slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, kurių cilindrų darbinis
tūris didesnis kaip 250 cm3, o galia ne didesnė kaip 10 kW (išskyrus kla
sifikuojamus 8407 90 50 subpozicijoje, variklius su grįžtamai slenka
muoju stūmoklio judėjimu, naudojamus 87 skirsnyje klasifikuojamose
transporto priemonėse, orlaivių variklius ir laivų variklius)

4,2

0

8407 90 90

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai
slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, kurių cilindrų darbinis
tūris didesnis kaip 250 cm3, o galia didesnė kaip 10 kW (išskyrus klasifi
kuojamus 8407 90 50 subpozicijoje, variklius su grįžtamai slenkamuoju
stūmoklio judėjimu, naudojamus 87 skirsnyje klasifikuojamose transporto
priemonėse, orlaivių variklius ir laivų variklius)

4,2

0

8408 10 11

Jūrų laivų, klasifikuojamų 8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų),
klasifikuojamų 8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų
8906 10 00 subpozicijoje, stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėgi
niu uždegimu, naudoti (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai)

Neapmuitinama

0

8408 10 19

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu, naudoti
(išskyrus jūrų laivų, klasifikuojamų 8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų
(buksyrų), klasifikuojamų 8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifi
kuojamų 8906 10 00 subpozicijoje)

2,7

0

8408 10 22

Jūrų laivų klasifikuojamų 8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų),
klasifikuojamų 8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų
8906 10 00 subpozicijoje, stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėgi
niu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia
ne didesnė kaip 15 kW

Neapmuitinama

0

8408 10 24

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeli
niai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia ne didesnė kaip
15 kW (išskyrus jūrų laivų klasifikuojamų 8901–8906 pozicijose, laivų
vilkikų (buksyrų), klasifikuojamų 8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų,
klasifikuojamų 8906 10 00 subpozicijoje)

2,7

0

8408 10 26

Jūrų laivų, klasifikuojamų 8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų),
klasifikuojamų 8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų
8906 10 00 subpozicijoje, stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėgi
niu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia
didesnė kaip 15 kW, bet ne didesnė kaip 50 kW

Neapmuitinama

0

8408 10 28

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeli
niai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip
15 kW, bet ne didesnė kaip 50 kW (išskyrus jūrų laivų, klasifikuojamų
8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų), klasifikuojamų
8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų 8906 10 00 su
bpozicijoje)

2,7

0

8408 10 31

Jūrų laivų, klasifikuojamų 8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų),
klasifikuojamų 8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų
8906 10 00 subpozicijoje, stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėgi
niu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia
didesnė kaip 50 kW, bet ne didesnė kaip 100 kW

Neapmuitinama

0

L 356/594

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

8408 10 39

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeli
niai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip
50 kW, bet ne didesnė kaip 100 kW (išskyrus jūrų laivų, klasifikuojamų
8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų), klasifikuojamų
8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų 8906 10 00 su
bpozicijoje)

2,7

0

8408 10 41

Jūrų laivų, klasifikuojamų 8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų),
klasifikuojamų 8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų
8906 10 00 subpozicijoje, stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėgi
niu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia
didesnė kaip 100 kW, bet ne didesnė kaip 200 kW

Neapmuitinama

0

8408 10 49

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeli
niai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip
100 kW, bet ne didesnė kaip 200 kW (išskyrus jūrų laivų, klasifikuojamų
8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų), klasifikuojamų
8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų 8906 10 00 su
bpozicijoje)

2,7

0

8408 10 51

Jūrų laivų, klasifikuojamų 8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų),
klasifikuojamų 8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų
8906 10 00 subpozicijoje, stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėgi
niu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia
didesnė kaip 200 kW, bet ne didesnė kaip 300 kW

Neapmuitinama

0

8408 10 59

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeli
niai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip
200 kW, bet ne didesnė kaip 300 kW (išskyrus jūrų laivų, klasifikuojamų
8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų), klasifikuojamų
8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų 8906 10 00 su
bpozicijoje)

2,7

0

8408 10 61

Jūrų laivų, klasifikuojamų 8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų),
klasifikuojamų 8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų
8906 10 00 subpozicijoje, stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėgi
niu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia
didesnė kaip 300 kW, bet ne didesnė kaip 500 kW

Neapmuitinama

0

8408 10 69

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeli
niai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip
300 kW, bet ne didesnė kaip 500 kW (išskyrus jūrų laivų, klasifikuojamų
8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų), klasifikuojamų
8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų 8906 10 00 su
bpozicijoje)

2,7

0

8408 10 71

Jūrų laivų, klasifikuojamų 8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų),
klasifikuojamų 8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų
8906 10 00 subpozicijoje, stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėgi
niu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia
didesnė kaip 500 kW, bet ne didesnė kaip 1 000 kW

Neapmuitinama

0

8408 10 79

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeli
niai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip 500
kW, bet ne didesnė kaip 1 000 kW (išskyrus jūrų laivų, klasifikuojamų
8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų), klasifikuojamų
8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų 8906 10 00 su
bpozicijoje)

2,7

0

8408 10 81

Jūrų laivų, klasifikuojamų 8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų),
klasifikuojamų 8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų
8906 10 00 subpozicijoje, stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėgi
niu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia
didesnė kaip 1 000 kW, bet ne didesnė kaip 5 000 kW

Neapmuitinama

0
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8408 10 89

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeli
niai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip 1 000
kW, bet ne didesnė kaip 5 000 kW (išskyrus jūrų laivų, klasifikuojamų
8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų), klasifikuojamų
8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų 8906 10 00 su
bpozicijoje)

2,7

0

8408 10 91

Jūrų laivų, klasifikuojamų 8901–8906 pozicijose, laivų vilkikų (buksyrų),
klasifikuojamų 8904 00 10 subpozicijoje, ir karo laivų, klasifikuojamų
8906 10 00 subpozicijoje, stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėgi
niu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia
didesnė kaip 5 000 kW

Neapmuitinama

0

8408 10 99

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeli
niai arba pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip
5 000 kW (išskyrus jūrų laivų, klasifikuojamų 8901–8906 pozicijose,
laivų vilkikų (buksyrų), klasifikuojamų 8904 00 10 subpozicijoje, ir karo
laivų, klasifikuojamų 8906 10 00 subpozicijoje)

2,7

0

8408 20 10

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), skirti pramoniniam surinkimui: traktorių, val
domų pėsčiojo traktorininko, klasifikuojamų 8701 10 subpozicijoje; auto
transporto priemonių, klasifikuojamų 8703 pozicijoje; autotransporto
priemonių, klasifikuojamų 8704 pozicijoje, su varikliu, kurio cilindrų dar
binis tūris mažesnis kaip 2 500 cm3, ir autotransporto priemonių, klasifi
kuojamų 8705 pozicijoje)

2,7

0

8408 20 31

Ratinių žemės ūkio arba miškų ūkio traktorių stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai),
kurių galia ne didesnė kaip 50 kW

4,2

0

8408 20 35

Ratinių žemės ūkio arba miškų ūkio traktorių stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai),
kurių galia didesnė kaip 50 kW, bet ne didesnė kaip 100 kW

4,2

0

8408 20 37

Ratinių žemės ūkio arba miškų ūkio traktorių stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai),
kurių galia didesnė kaip 100 kW

4,2

0

8408 20 51

87 skirsnyje klasifikuojamų transporto priemonių stūmokliniai vidaus de
gimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai va
rikliai), kurių galia ne didesnė kaip 50 kW (išskyrus variklius, klasifikuoja
mus 8408 20 10 subpozicijoje, ir ratinių žemės ūkio arba miškų ūkio
traktorių variklius)

4,2

0

8408 20 55

87 skirsnyje klasifikuojamų transporto priemonių stūmokliniai vidaus
gimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai
rikliai), kurių galia didesnė kaip 50 kW, bet ne didesnė kaip 100 kW
skyrus variklius, klasifikuojamus 8408 20 10 subpozicijoje, ir ratinių
mės ūkio arba miškų ūkio traktorių variklius)

de
va
(iš
že

4,2

0

8408 20 57

87 skirsnyje klasifikuojamų transporto priemonių stūmokliniai vidaus de
gimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai va
rikliai), kurių galia didesnė kaip 100 kW, bet ne didesnė kaip 200 kW (iš
skyrus variklius, klasifikuojamus 8408 20 10 subpozicijoje, ir ratinių že
mės ūkio arba miškų ūkio traktorių variklius)

4,2

0

8408 20 99

87 skirsnyje klasifikuojamų transporto priemonių stūmokliniai vidaus de
gimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai va
rikliai), kurių galia didesnė kaip 200 kW (išskyrus variklius, klasifikuoja
mus 8408 20 10 subpozicijoje, ir ratinių žemės ūkio arba miškų ūkio
traktorių variklius)

4,2

0
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8408 90 21

Bėginių transporto priemonių stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slė
giniu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai)

4,2

0

8408 90 27

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), naudoti (išskyrus bėginių transporto priemo
nių, laivų ir 87 skyriuje klasifikuojamų transporto priemonių variklius)

4,2

0

8408 90 41

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW (iš
skyrus bėginių transporto priemonių, laivų ir 87 skyriuje klasifikuojamų
transporto priemonių variklius)

4,2

0

8408 90 43

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu, nauji, kurių
galia didesnė kaip 15 kW, bet ne didesnė kaip 30 kW (išskyrus bėginių
transporto priemonių, laivų ir 87 skyriuje klasifikuojamų transporto prie
monių variklius)

4,2

0

8408 90 45

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip 30 kW, bet ne
didesnė kaip 50 kW (išskyrus bėginių transporto priemonių, laivų ir
87 skyriuje klasifikuojamų transporto priemonių variklius)

4,2

0

8408 90 47

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip 50 kW, bet ne
didesnė kaip 100 kW (išskyrus bėginių transporto priemonių, laivų ir
87 skyriuje klasifikuojamų transporto priemonių variklius)

4,2

0

8408 90 61

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip 100 kW, bet ne
didesnė kaip 200 kW (išskyrus bėginių transporto priemonių, laivų ir 87
skyriuje klasifikuojamų transporto priemonių variklius)

4,2

0

8408 90 65

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip 200 kW, bet ne
didesnė kaip 300 kW (išskyrus bėginių transporto priemonių, laivų ir 87
skyriuje klasifikuojamų transporto priemonių variklius)

4,2

0

8408 90 67

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip 300 kW, bet ne
didesnė kaip 500 kW (išskyrus bėginių transporto priemonių, laivų ir 87
skyriuje klasifikuojamų transporto priemonių variklius)

4,2

0

8408 90 81

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip 500 kW, bet ne
didesnė kaip 1 000 kW (išskyrus bėginių transporto priemonių, laivų ir
87 skyriuje klasifikuojamų transporto priemonių variklius)

4,2

0

8408 90 85

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip 1 000 kW, bet
ne didesnė kaip 5 000 kW (išskyrus bėginių transporto priemonių, laivų
ir 87 skyriuje klasifikuojamų transporto priemonių variklius)

4,2

0
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8408 90 89

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), nauji, kurių galia didesnė kaip 5 000 kW (iš
skyrus bėginių transporto priemonių, laivų ir 87 skyriuje klasifikuojamų
transporto priemonių variklius)

4,2

0

8409 10 00

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia vidaus degimo orlaivių varik
liams, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8409 91 00

Dalys, skirtos vien tik arba daugiausia stūmokliniams vidaus degimo va
rikliams su kibirkštiniu uždegimu, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8409 99 00

Dalys, skirtos vien tik arba daugiausia stūmokliniams vidaus degimo va
rikliams su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai),
nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8410 11 00

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai, kurių galia ne didesnė kaip
1 000 kW (išskyrus hidraulinius elektrinius variklius ir jėgaines, klasifi
kuojamus 8412 pozicijoje)

4,5

0

8410 12 00

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai, kurių galia didesnė kaip 1 000 kW,
bet ne didesnė kaip 10 000 kW (išskyrus hidraulinius elektrinius variklius
ir jėgaines, klasifikuojamus 8412 pozicijoje)

4,5

0

8410 13 00

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai, kurių galia didesnė 10 000 kW (iš
skyrus hidraulinius elektrinius variklius ir jėgaines, klasifikuojamus 8412
pozicijoje)

4,5

0

8410 90 10

Hidraulinių turbinų ir vandens ratų dalys, įskaitant reguliatorius, lietinės
ketinės arba plieninės

4,5

0

8410 90 90

Hidraulinių turbinų ir vandens ratų dalys, įskaitant reguliatorius (išskyrus
lietines ketines arba plienines)

4,5

0

8411 11 00

Turboreaktyviniai varikliai, kurių traukos jėga ne didesnė kaip 25 kN

3,2

0

8411 12 10

Turboreaktyviniai varikliai, kurių traukos jėga didesnė kaip 25 kN, bet ne
didesnė kaip 44 kN

2,7

0

8411 12 30

Turboreaktyviniai varikliai, kurių traukos jėga didesnė kaip 44 kN, bet ne
didesnė kaip 132 kN

2,7

0

8411 12 80

Turboreaktyviniai varikliai, kurių traukos jėga didesnė kaip 132 kN

2,7

0

8411 21 00

Turbosraigtiniai varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 1 100 kW

3,6

0

8411 22 20

Turbosraigtiniai varikliai, kurių galia didesnė kaip 1 100 kW, bet ne di
desnė kaip 3 730 kW

2,7

0

8411 22 80

Turbosraigtiniai varikliai, kurių galia didesnė kaip 3 730 kW

2,7

0

8411 81 00

Dujų turbinos, kurių galia ne didesnė kaip 5 000 kW (išskyrus turboreak
tyvinius ir turbosraigtinius variklius)

4,1

0
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8411 82 20

Dujų turbinos, kurių galia didesnė kaip 5 000 kW, bet ne didesnė kaip
20 000 kW (išskyrus turboreaktyvinius ir turbosraigtinius variklius)

4,1

0

8411 82 60

Dujų turbinos, kurių galia didesnė kaip 20 000 kW, bet ne didesnė kaip
50 000 kW (išskyrus turboreaktyvinius ir turbosraigtinius variklius)

4,1

0

8411 82 80

Dujų turbinos, kurių galia didesnė kaip 50 000 kW (išskyrus turboreakty
vinius ir turbosraigtinius variklius)

4,1

0

8411 91 00

Turboreaktyvinių variklių arba turbosraigtinių variklių dalys, neišvardintos
kitoje vietoje

2,7

0

8411 99 00

Dujų turbinų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

4,1

0

8412 10 00

Reaktyviniai varikliai, išskyrus turboreaktyvinius variklius

2,2

0

8412 21 20

Hidraulinės sistemos, tiesinio veikimo (cilindrai)

2,7

0

8412 21 80

Hidrauliniai varikliai ir jėgainės, tiesinio veikimo (cilindrai) (išskyrus hi
draulines sistemas)

2,7

0

8412 29 20

Hidraulinės sistemos, naudojančios hidraulines jėgaines (išskyrus hidrauli
nius variklius ir jėgaines, tiesinio veikimo (cilindrus))

4,2

0

8412 29 81

Hidraulinės jėgainės (išskyrus tiesinio veikimo (cilindrus) ir hidraulines sis
temas)

4,2

0

8412 29 89

Hidrauliniai varikliai ir jėgainės (išskyrus tiesinio veikimo (cilindrus), hi
draulines sistemas, hidraulines jėgaines, hidraulines turbinas ir vandens ra
tus, klasifikuojamus 8410 pozicijoje, ir vandens garų turbinas)

4,2

0

8412 31 00

Pneumatiniai varikliai ir jėgainės, tiesinio veikimo (cilindrai)

4,2

0

8412 39 00

Pneumatiniai varikliai ir jėgainės (išskyrus tiesinio veikimo)

4,2

0

8412 80 10

Vandens garų varikliai arba kitų garų varikliai (išskyrus vandens garus
arba kitus garus generuojančius katilus ir turbinas)

2,7

0

8412 80 80

Neelektriniai varikliai ir jėgainės (išskyrus vandens garų turbinas, stūmo
klinius vidaus degimo variklius, hidraulines turbinas, vandens ratus, dujų
turbinas, reaktyvinius variklius, hidraulinius variklius ir jėgaines, pneuma
tinius variklius ir jėgaines, vandens garų arba kitų garų variklius ir elektri
nes jėgaines)

4,2

0

8412 90 20

Reaktyvinių variklių dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus turboreak
tyvinius variklius)

1,7

0

8412 90 40

Hidraulinių variklių ir jėgainių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8412 90 80

Kitų, nei elektrinių variklių ir jėgainių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0
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8413 11 00

Siurbliai su pritvirtintais matuokliais arba siurbliai, prie kurių šie prietaisai
gali būti pritvirtinti, skirti degalų arba tepalų pilstymui, naudojami degali
nėse arba garažuose

1,7

0

8413 19 00

Skysčių siurbliai su pritvirtintais matuokliais arba siurbliai, prie kurių šie
prietaisai gali būti pritvirtinti (išskyrus degalų arba tepalų pilstymo siur
blius, naudojamus degalinėse arba garažuose)

1,7

0

8413 20 00

Rankiniai siurbliai (išskyrus klasifikuojamus 8413.11 arba 8413.19 su
bpozicijose)

1,7

0

8413 30 20

Čiurkšliniai siurbliai, skirti stūmokliniams vidaus degimo varikliams

1,7

0

8413 30 80

Degalų, tepalų arba aušinimo skysčių siurbliai, skirti stūmokliniams vidaus
degimo varikliams (išskyrus čiurkšlinius siurblius)

1,7

0

8413 40 00

Betono siurbliai

1,7

0

8413 50 20

Stumiamieji hidrauliniai įrenginiai su grįžtamai slenkamuoju stūmoklio ju
dėjimu, su siurbliais

1,7

0

8413 50 40

Elektriniai dozavimo ir paskirstymo stumiamieji siurbliai su grįžtamai
slenkamu stūmoklio judėjimu

1,7

0

8413 50 61

Hidrauliniai jėgos stūmokliniai siurbliai (išskyrus hidraulinius įrenginius)

1,7

0

8413 50 69

Elektriniai stūmokliniai siurbliai (išskyrus klasifikuojamus 8413.11 ir
8413.19 subpozicijose, degalų, tepalų arba aušinimo skysčių siurblius,
skirtus stūmokliniams vidaus degimo varikliams, betono siurblius, hidrau
linius siurblius taip pat hidraulinius įrenginius ir dozavimo siurblius)

1,7

0

8413 50 80

Elektriniai stumiantieji siurbliai su grįžtamai slenkamuoju stūmoklio judė
jimu (išskyrus klasifikuojamus 8413.11 ir 8413.19 subpozicijose, degalų,
tepalų arba aušinimo skysčių siurblius, skirtus stūmokliniams vidaus de
gimo varikliams, betono siurblius, hidraulinius įrenginius, dozavimo siur
blius ir bendruosius stūmoklinius siurblius)

1,7

0

8413 60 20

Hidrauliniai rotaciniai stumiantieji įrenginiai su siurbliais

1,7

0

8413 60 31

Hidrauliniai krumpliaratiniai jėgos siurbliai (išskyrus hidraulinius įrengi
nius)

1,7

0

8413 60 39

Elektriniai krumpliaratiniai siurbliai (išskyrus siurblius, klasifikuojamus
8413.11 ir 8413.19 subpozicijose, degalų, tepalų arba aušinimo skysčių
siurblius, skirtus stūmokliniams vidaus degimo varikliams ir hidraulinius
siurblius, įskaitant hidraulinius įrenginius)

1,7

0

8413 60 61

Hidrauliniai mentiniai jėgos siurbliai (išskyrus hidraulinius įrenginius)

1,7

0
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8413 60 69

Elektriniai mentiniai siurbliai (išskyrus siurblius, klasifikuojamus 8413.11
ir 8413.19 subpozicijose, degalų, tepalų arba aušinimo skysčių siurblius,
skirtus stūmokliniams vidaus degimo varikliams ir hidraulinius siurblius,
įskaitant hidraulinius įrenginius)

1,7

0

8413 60 70

Elektriniai sraigtiniai siurbliai (išskyrus siurblius, klasifikuojamus
8413.11–8413.19 pozicijose, degalų, tepalų arba aušinimo skysčių siur
blius, skirtus stūmokliniams vidaus degimo varikliams, betono siurblius ir
hidraulinius įrenginius)

1,7

0

8413 60 80

Elektriniai rotaciniai stumiantieji siurbliai (išskyrus siurblius, klasifikuoja
mus 8413.11 ir 8413.19 subpozicijose, degalų, tepalų arba aušinimo
skysčių siurblius, skirtus stūmokliniams vidaus degimo varikliams, betono
siurblius, krumpliaratinius siurblius, mentinius siurblius, sraigtinius siur
blius ir hidraulinius įrenginius)

1,7

0

8413 70 21

Panardinamieji siurbliai, vienpakopiai

1,7

0

8413 70 29

Panardinamieji siurbliai, daugiapakopiai

1,7

0

8413 70 30

Rotoriniai šildymo sistemų ir karšto vandens tiekimo siurbliai be riebokš
lių

1,7

0

8413 70 35

Elektriniai siurbliai, kurių žiočių skersmuo ne didesnis kaip 15 mm (išsky
rus klasifikuojamus 8413.11 ir 8413.19 subpozicijose, degalų, tepalų
arba aušinimo siurblius, skirtus stūmokliniams vidaus degimo varikliams,
ir povandeninius siurblius)

1,7

0

8413 70 45

Kanaliniai rotoriniai siurbliai ir sūkuriniai siurbliai su šoniniais kanalais

1,7

0

8413 70 51

Spindulinio srauto išcentriniai (centrifuginiai) siurbliai, kurių žiočių skers
muo didesnis kaip 15 mm, vienpakopiai, su vienu įsiurbimo rotoriumi,
monoblokai (išskyrus siurblius, klasifikuojamus 8413.11 ir 8413.19 su
bpozicijose; degalų, tepalų arba aušinimo siurblius, skirtus stūmokliniams
vidaus degimo varikliams, betono siurblius, povandeninius siurblius ir ro
torinius šildymo sistemų ir karšto vandens tiekimo siurblius)

1,7

0

8413 70 59

Spindulinio srauto išcentriniai (centrifuginiai) siurbliai, kurių žiočių skers
muo didesnis kaip 15 mm, vienpakopiai, su vienu įsiurbimo rotoriumi (iš
skyrus monoblokus ir siurblius, klasifikuojamus 8413.11 ir 8413.19 su
bpozicijose)

1,7

0

8413 70 65

Spindulinio srauto išcentriniai (centrifuginiai) siurbliai, kurių žiočių skers
muo didesnis kaip 15 mm, vienpakopiai su daugiau nei vienu įsiurbimo
rotoriumi, (išskyrus siurblius, klasifikuojamus 8413.11 ir 8413.19 subpo
zicijose, ir povandeninius siurblius)

1,7

0

8413 70 75

Spindulinio srauto išcentriniai (centrifuginiai) siurbliai, kurių žiočių skers
muo didesnis kaip 15 mm, daugiapakopiai (išskyrus siurblius, klasifikuoja
mus 8413.11 ir 8413.19 subpozicijose, ir povandeninius siurblius)

1,7

0

8413 70 81

Elektriniai vienpakopiai išcentriniai (centrifuginiai) siurbliai, kurių žiočių
skersmuo didesnis kaip 15 mm (išskyrus siurblius, klasifikuojamus
8413.11 ir 8413.19 subpozicijose; degalų, tepalų arba aušinimo siurblius,
skirtus stūmokliniams vidaus degimo varikliams; betono siurblius; povan
deninius siurblius; rotorinius šildymo sistemų ir karšto vandens tiekimo
siurblius; kanalinius rotorinius siurblius, sūkurinius siurblius su šoniniais
kanalais ir spindulinio srauto siurblius)

1,7

0
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8413 70 89

Elektriniai daugiapakopiai išcentriniai (centrifuginiai) siurbliai, kurių žiočių
skersmuo didesnis kaip 15 mm (išskyrus siurblius, klasifikuojamus
8413.11 ir 8413.19 subpozicijose; degalų, tepalų arba aušinimo siurblius,
skirtus stūmokliniams vidaus degimo varikliams; betono siurblius; povan
deninius siurblius; rotorinius šildymo sistemų ir karšto vandens tiekimo
siurblius; kanalinius rotorinius siurblius, sūkurinius siurblius su šoniniais
kanalais ir spindulinio srauto siurblius)

1,7

0

8413 81 00

Elektriniai skysčių siurbliai (išskyrus variklius, klasifikuojamus 8413.11 ir
8413.19 subpozicijose, degalų, tepalų arba aušinimo skysčių siurblius,
skirtus stūmokliniams vidaus degimo varikliams, betono siurblius, bend
ruosius stumiančiuosius siurblius su grįžtamai slenkamuoju stūmoklio ju
dėjimu ar rotacinius stumiančiuosius siurblius ir visų rūšių išcentrinius
(centrifuginius) siurblius)

1,7

0

8413 82 00

Skysčių keltuvai (išskyrus siurblius)

1,7

0

8413 91 00

Skysčių siurblių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8413 92 00

Skysčių keltuvų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8414 10 20

Vakuuminiai siurbliai, skirti naudoti puslaidininkių gamyboje

1,7

0

8414 10 25

Rotaciniai stūmokliniai siurbliai, rotaciniai siurbliai su slystančiomis men
tėmis, molekuliniai siurbliai ir Rootso siurbliai

1,7

0

8414 10 81

Difuziniai siurbliai, kriosorbciniai ir adsorbciniai siurbliai

1,7

0

8414 10 89

Vakuuminiai siurbliai (išskyrus siurblius, skirtus naudoti puslaidininkių ga
myboje, rotacinius stūmoklinius siurblius, rotacinius siurblius su slystan
čiomis mentėmis, molekulinius siurblius ir Rootso siurblius, difuzinius
siurblius, kriosorbcinius ir adsorbcinius siurblius)

1,7

0

8414 20 20

Rankinės dviračių pompos

1,7

0

8414 20 80

Rankiniai arba kojiniai oro siurbliai (išskyrus rankines dviračių pompas)

2,2

0

8414 30 20

Kompresoriai, naudojami šaldymo įrenginiuose, kurių galia ne didesnė
kaip 0,4 kW

2,2

0

8414 30 81

Sandarūs arba pusiau sandarūs kompresoriai, naudojami šaldymo įrengi
niuose, kurių galia didesnė kaip 0,4 kW

2,2

0

8414 30 89

Kompresoriai, naudojami šaldymo įrenginiuose, kurių galia didesnė kaip
0,4 kW (išskyrus sandarius arba pusiau sandarius kompresorius)

2,2

0

8414 40 10

Buksyruojami oro kompresoriai, sumontuoti ant važiuoklės su ratais, ku
rių debitas ne didesnis kaip 2 m3 per minutę

2,2

0

8414 40 90

Buksyruojami oro kompresoriai, sumontuoti ant važiuoklės su ratais, ku
rių debitas didesnis kaip 2 m3 per minutę

2,2

0

8414 51 00

Staliniai, grindiniai, sieniniai ventiliatoriai, montuojami languose, ant lubų
arba ant stogų, su įmontuotu elektros varikliu, kurio galia ne didesnė kaip
125 W

3,2

0
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8414 59 20

Ašiniai ventiliatoriai (išskyrus stalinius, grindinius, sieninius, montuoja
mus languose, ant lubų arba ant stogų, su įmontuotu elektros varikliu, ku
rio galia ne didesnė kaip 125 W)

2,3

0

8414 59 40

Išcentriniai (centrifugavimo) ventiliatoriai (išskyrus stalinius, grindinius,
sieninius ventiliatorius, montuojamus languose, ant lubų arba ant stogų,
su įmontuotu elektros varikliu, kurio galia ne didesnė kaip 125 W)

2,3

0

8414 59 80

Ventiliatoriai (išskyrus stalinius, grindinius, sieninius ventiliatorius, mon
tuojamus languose, ant lubų arba ant stogų, su įmontuotu elektros varik
liu, kurio galia ne didesnė kaip 125 W, ašinius ir išcentrinius ventiliato
rius)

2,3

0

8414 60 00

Traukos spintos su įmontuotu ventiliatoriumi, su filtrais arba be filtrų, ku
rių maksimalus horizontalios kraštinės matmuo ne didesnis kaip 120 cm

2,7

0

8414 80 11

Vienpakopiai turbokompresoriai (išskyrus kompresorius, naudojamus šal
dymo įrenginiuose, ir oro kompresorius, sumontuotus ant važiuoklės su
ratais)

2,2

0

8414 80 19

Daugiapakopiai turbokompresoriai (išskyrus kompresorius, naudojamus
šaldymo įrenginiuose, ir buksyruojamus oro kompresorius, sumontuotus
ant važiuoklės su ratais)

2,2

0

8414 80 22

Stumiamieji kompresoriai su grįžtamai slenkamuoju stūmoklio judėjimu,
kurių sukuriamas manometrinis slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas
per valandą ne didesnis kaip 60 m3 (išskyrus kompresorius, naudojamus
šaldymo įrenginiuose, ir buksyruojamus oro kompresorius, sumontuotus
ant važiuoklės su ratais)

2,2

0

8414 80 28

Stumiamieji kompresoriai su grįžtamai slenkamuoju stūmoklio judėjimu,
kurių sukuriamas manometrinis slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas
per valandą didesnis kaip 60 m3 (išskyrus kompresorius, naudojamus šal
dymo įrenginiuose, ir buksyruojamus oro kompresorius, sumontuotus ant
važiuoklės su ratais)

2,2

0

8414 80 51

Stumiamieji kompresoriai su grįžtamai slenkamuoju stūmoklio judėjimu,
kurių sukuriamas manometrinis slėgis didesnis kaip 15 barų, o debitas
per valandą ne didesnis kaip 120 m3 (išskyrus kompresorius, naudojamus
šaldymo įrenginiuose, ir buksyruojamus oro kompresorius, sumontuotus
ant važiuoklės su ratais)

2,2

0

8414 80 59

Stumiamieji kompresoriai su grįžtamai slenkamuoju stūmoklio judėjimu,
kurių sukuriamas manometrinis slėgis didesnis kaip 15 barų, o debitas
per valandą didesnis kaip 120 m3 (išskyrus kompresorius, naudojamus
šaldymo įrenginiuose, ir buksyruojamus oro kompresorius, sumontuotus
ant važiuoklės su ratais)

2,2

0

8414 80 73

Vienveleniai rotaciniai stumiamieji kompresoriai (išskyrus kompresorius,
naudojamus šaldymo įrenginiuose, ir buksyruojamus oro kompresorius,
sumontuotus ant važiuoklės su ratais)

2,2

0

8414 80 75

Daugiaveleniai sraigtiniai kompresoriai (išskyrus kompresorius, naudoja
mus šaldymo įrenginiuose, ir buksyruojamus oro kompresorius, sumon
tuotus ant važiuoklės su ratais)

2,2

0

8414 80 78

Daugiaveleniai rotaciniai stumiantieji kompresoriai (išskyrus kompreso
rius, naudojamus šaldymo įrenginiuose, buksyruojamus oro kompreso
rius, sumontuotus ant važiuoklės su ratais ir sraigtinius kompresorius)

2,2

0
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8414 80 80

Oro siurbliai ir ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtai (traukos spintos)
su įmontuotu ventiliatoriumi, su filtrais arba be jų, kurių maksimalus ho
rizontalios kraštinės matmuo didesnis kaip 120 cm (išskyrus vakuuminius
siurblius, rankinius arba kojinius oro siurblius ir kompresorius)

2,2

0

8414 90 00

Oro arba vakuuminių siurblių, oro arba kitų dujų kompresorių, ventiliato
rių ir ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtų (traukos spintų) su įmon
tuotu ventiliatoriumi, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,2

0

8415 10 10

Oro kondicionavimo įrenginiai, montuojami languose arba sienose

2,2

0

8415 10 90

Langų arba sienų oro kondicionavimo įrenginiai, „modulinės sistemos“
(split system)

2,7

0

8415 20 00

Asmeniniai oro kondicionavimo įrenginiai, montuojami autotransporto
priemonėse

2,7

0

8415 81 00

Oro kondicionavimo įrenginiai su šaldymo įtaisu ir su vėsinimo ir šildymo
režimų keitimo vožtuvu (reversiniai šiluminiai siurbliai) (išskyrus asmeni
nius oro kondicionavimo įrenginius, montuojamus autotransporto prie
monėse, oro kondicionavimo įrenginius viename korpuse arba „modulines
sistemas“ (split system), sumontuotas languose arba sienose)

2,7

0

8415 82 00

Oro kondicionavimo įrenginiai su šaldymo įtaisu, tačiau be vėsinimo ir
šildymo režimų keitimo vožtuvo (išskyrus asmeninius, montuojamus au
totransporto priemonėse oro kondicionavimo įrenginius viename korpuse
arba „modulines sistemas“ (split system), sumontuotas languose arba sie
nose)

2,7

0

8415 83 00

Oro kondicionavimo įrenginiai su variklio varomu ventiliatoriumi, be šal
dymo įtaiso, bet su oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementais (išsky
rus asmeninius oro kondicionavimo įrenginius, montuojamus autotrans
porto priemonėse, oro kondicionavimo įrenginius viename korpuse arba
„modulines sistemas“ (split system), sumontuotas languose arba sienose)

2,7

0

8415 90 00

Oro kondicionavimo įrenginių, sudarytų iš variklio varomo ventiliatoriaus
ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, dalys, nenurodytos ki
toje vietoje

2,7

0

8416 10 10

Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru, degikliai su automatinio valdymo
įtaisu

1,7

0

8416 10 90

Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru, degikliai (išskyrus su automatinio val
dymo įtaisu)

1,7

0

8416 20 10

Krosnių degikliai, skirti tik krosnims, kūrenamoms dujomis, monoblokai,
su įmontuotu ventiliatoriumi ir valdymo įtaisu

1,7

0

8416 20 90

Krosnių, kūrenamų pulverizuotu kietuoju kuru arba dujomis, degikliai, įs
kaitant kombinuotuosius degiklius (išskyrus skirtus tik krosnims, kūrena
moms dujomis, monoblokams, su įmontuotu ventiliatoriumi ir valdymo
įtaisu)

1,7

0
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8416 30 00

Mechaninės kūryklos, įskaitant jų mechanines groteles, mechaninius pe
lenų šalintuvus ir panašius įtaisus (išskyrus degiklius)

1,7

0

8416 90 00

Mechaninių kūryklų, įskaitant jų mechaninių grotelių, mechaninių pelenų
šalintuvų ir panašių įtaisų, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8417 10 00

Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės, skirtos rū
doms, piritams arba metalams išdeginti, lydyti arba kitu būdu termiškai
apdoroti (išskyrus džiovinimo krosnis)

1,7

0

8417 20 10

Neelektrinės tunelinės kepyklų krosnys, įskaitant sausainių kepimo krosnis

1,7

0

8417 20 90

Neelektrinės kepyklų krosnys, įskaitant sausainių kepimo krosnis (išskyrus
tunelines kepyklų krosnis)

1,7

0

8417 80 10

Neelektrinės šiukšlių deginimo krosnys ir orkaitės

1,7

0

8417 80 20

Neelektrinės tunelinės ir mufelinės krosnys keramikos medžiagoms išdegti

1,7

0

8417 80 80

Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys, įskaitant šiukšlių de
ginimo ir krematoriumų krosnis (išskyrus skirtas rūdoms, piritams arba
metalams išdeginti, lydyti arba kitu būdu termiškai apdoroti, skirtas šiukš
lėms deginti, kepyklų krosnis, tunelines ir mufelines krosnis keramikos
medžiagoms išdegti, džiovinimo krosnis ir krosnis, skirtas krekingo opera
cijoms)

1,7

0

8417 90 00

Neelektrinių pramoninių arba laboratorinių krosnių, įskaitant šiukšlių de
ginimo ir krematoriumų krosnių, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8418 10 20

Kombinuoti šaldytuvai-šaldikliai, kurių talpa didesnė kaip 340 litrų, su
atskiromis išorinėmis durimis

1,9

0

8418 10 80

Kombinuoti šaldytuvai-šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 340 litrų, su
atskiromis išorinėmis durimis

1,9

0

8418 21 10

Kompresoriniai buitiniai šaldytuvai, kurių talpa didesnė kaip 340 litrų

1,5

0

8418 21 51

Kompresoriniai buitiniai šaldytuvai stalo pavidalo, kurių talpa ne didesnė
kaip 340 litrų

2,5

0

8418 21 59

Kompresoriniai buitiniai šaldytuvai, įmontuojami, kurių talpa ne didesnė
kaip 340 litrų

1,9

0

8418 21 91

Kompresoriniai buitiniai šaldytuvai, kurių talpa ne didesnė kaip 250 litrų
(išskyrus stalo pavidalo ir įmontuojamus)

2,5

0
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8418 21 99

Kompresoriniai buitiniai šaldytuvai, kurių talpa didesnė kaip 250 litrų, bet
ne didesnė kaip 340 litrų (išskyrus stalo pavidalo ir įmontuojamus)

1,9

0

8418 29 00

Absorbciniai buitiniai šaldytuvai

2,2

0

8418 30 20

Skrynios pavidalo šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 400 litrų

2,2

0

8418 30 80

Skrynios pavidalo šaldikliai, kurių talpa didesnė kaip 400 litrų, bet ne di
desnė kaip 800 litrų

2,2

0

8418 40 20

Vertikalūs šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 250 litrų

2,2

0

8418 40 80

Vertikalūs šaldikliai, kurių talpa didesnė kaip 250 litrų, bet ne didesnė
kaip 900 litrų

2,2

0

8418 50 11

Šaldytuvai-prekystaliai ir vitrinos su įmontuotu šaldymo įtaisu arba garin
tuvu, skirti sušaldytiems maisto produktams laikyti

2,2

0

8418 50 19

Šaldytuvai-prekystaliai ir vitrinos su įmontuotu šaldymo įtaisu arba garin
tuvu, skirti nešaldytiems maisto produktams laikyti

2,2

0

8418 50 91

Baldų pavidalo šaldymo arba užšaldymo įrenginiai, skirti laikymui ir eks
ponavimui (išskyrus skrynios pavidalo šaldiklius, kurių talpa ne didesnė
kaip 800 litrų, vertikalius šaldiklius, kurių talpa ne didesnė kaip 900 litrų
ir šaldytuvus-prekystalius ir vitrinas, su įmontuotu šaldymo įtaisu arba ga
rintuvu, ir stipraus užšaldymo baldų pavidalo šaldymo įrenginius)

2,2

0

8418 50 99

Baldų pavidalo šaldymo įrenginiai su įmontuotu šaldymo įtaisu arba ga
rintuvu (išskyrus kombinuotus šaldytuvus- šaldiklius su atskiromis išori
nėmis durimis, buitinius šaldytuvus, šaldytuvus-prekystalius ir vitrinas bei
stipraus užšaldymo baldų pavidalo šaldymo įrenginius)

2,2

0

8418 61 00

Šiluminiai siurbliai (išskyrus oro kondicionavimo įrenginius, klasifikuoja
mus 8415 pozicijoje)

2,2

0

8418 69 00

Šaldymo arba užšaldymo įrenginiai (išskyrus baldų pavidalo šaldymo arba
užšaldymo įrenginius)

2,2

0

8418 91 00

Baldai, kurių konstrukcija pritaikyta šaldymo arba užšaldymo įrenginiams
įmontuoti

2,2

0

8418 99 10

Garintuvai ir kondensatoriai, skirti šaldymo įrenginiams (išskyrus buiti
nius šaldytuvus)

2,2

0

8418 99 90

Šaldytuvų arba šaldiklių įrenginių ir šiluminių siurblių dalys, nenurodytos
kitoje vietoje (išskyrus baldus, kurių konstrukcija pritaikyta šaldymo arba
užšaldymo įrenginiams įmontuoti, ir garintuvus ir kondensatorius, skirtus
šaldymo įrenginiams (išskyrus buitinius šaldytuvus)

2,2

0

8419 11 00

Dujiniai tekančio vandens šildytuvai (išskyrus centrinio šildymo katilus ir
vandens šildytuvus)

2,6

0

8419 19 00

Neelektriniai tekančio arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai (išskyrus
dujinius vandens šildytuvus ir centrinio šildymo katilus ar vandens šildy
tuvus)

2,6

0
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Neapmuitinama

0

8419 20 00

Medicininiai, chirurginiai arba laboratoriniai sterilizatoriai

8419 31 00

Žemės ūkio produktų džiovyklos

1,7

0

8419 32 00

Medienos, popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono džiovyklos

1,7

0

8419 39 10

Keramikos dirbinių džiovyklos

1,7

0

8419 39 90

Džiovyklos (išskyrus keramikos dirbinių džiovyklas, žemės ūkio produktų
džiovyklas, popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono džiovyklas,
verpalų, audinių ir kitų tekstilės produktų džiovyklas, butelių arba kitos
taros džiovyklas, plaukų džiovintuvus ir buitinius prietaisus)

1,7

0

8419 40 00

Distiliavimo arba rektifikavimo įrenginiai

1,7

0

8419 50 00

Šilumokaičiai (išskyrus neelektrinius, talpykloje laikomo, tekančio vandens
šildytuvus ir įrenginius be skiriamosios sienelės)

1,7

0

8419 60 00

Oro arba kitų dujų suskystinimo mechaniniai įrenginiai

1,7

0

8419 81 20

Kavos virimo aparatai su filtrais (koštuvais) ir kiti kavos bei kitų karštųjų
gėrimų paruošimo aparatai (išskyrus buitinius prietaisus)

2,7

0

8419 81 80

Maisto produktų virimo, kepimo arba šildymo mechaniniai įrenginiai (iš
skyrus karštųjų gėrimų virimo aparatus su filtrais ir buitinius prietaisus)

1,7

0

8419 89 10

Aušyklos ir panašūs tiesioginio aušinimo įrenginiai (be skiriamosios siene
lės), veikiantys naudojant uždaroje sistemoje cirkuliuojantį vandenį

1,7

0

8419 89 30

Vakuuminio garinimo įrenginiai, skirti metalams nusodinti

2,4

0

8419 89 98

Mechaniniai įrenginiai, pramoniniai arba laboratoriniai įrenginiai, kaiti
nami arba nekaitinami elektra, naudojami medžiagų apdorojimui įvairiais
su temperatūros pokyčiu susijusiais procesais, nenurodyti kitoje vietoje

2,4

0

8419 90 15

Medicininių, chirurginių arba laboratorinių sterilizatorių dalys, nenurody
tos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8419 90 85

Mechaninių įrenginių, pramoninių arba laboratorinių įrenginių, kaitinamų
arba nekaitinamų elektra, naudojamų medžiagų apdorojimui įvairiais su
temperatūros pokyčiu susijusiais procesais ir neelektrinių tekančio arba
talpykloje laikomo vandens, dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus
medicininius, chirurginius arba laboratorinius sterilizatorius, naudojamus
puslaidininkių ruošiniams ar plokštelėms, puslaidininkiniams įtaisams,
elektroniniams integriniams grandynams ar plokštiesiems vaizduokliams
gaminti, bei krosnis, orkaites ir kitus įrenginius, klasifikuojamus 8514 po
zicijoje)

1,7

0

8420 10 10

Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos, naudojamos teksti
lės pramonėje

1,7

0
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8420 10 30

Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos, naudojamos popie
riaus pramonėje

1,7

0

8420 10 50

Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos, naudojamos gumos
arba plastikų pramonėje

1,7

0

8420 10 90

Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos (išskyrus naudoja
mas tekstilės, popieriaus, gumos arba plastikų pramonėje arba skirtas me
talui arba stiklui apdoroti)

1,7

0

8420 91 10

Kalandravimo mašinų arba kitų valcavimo mašinų velenai, iš ketaus (iš
skyrus skirtus metalui arba stiklui apdoroti)

1,7

0

8420 91 80

Kalandravimo mašinų arba kitų valcavimo mašinų velenai (išskyrus iš ke
taus ir skirtus metalui arba stiklui apdoroti)

2,2

0

8420 99 00

Kalandravimo mašinų arba kitų valcavimo mašinų dalys, nenurodytos ki
toje vietoje (išskyrus skirtas metalui arba stiklui apdoroti ir velenų)

2,2

0

8421 11 00

Išcentriniai (centrifuginiai) separatoriai

2,2

0

8421 12 00

Išcentrinės (centrifuginės) drabužių džiovyklos

2,7

0

8421 19 20

Centrifugos, skirtos naudoti laboratorijose

1,5

0

8421 19 70

Centrifugos, įskaitant išcentrines (centrifugines) džiovyklas (išskyrus apa
ratus, skirtus izotopų separacijai, grietinėlės separatorius, drabužių džio
vyklas ir centrifugas, skirtas naudoti laboratorijose, taip pat naudojamas
puslaidininkinių plokštelių gamyboje)

Neapmuitinama

0

8421 21 00

Įrenginiai ir aparatai, skirti vandeniui filtruoti arba valyti

1,7

0

8421 22 00

Skysčių filtravimo arba valymo įrenginiai ir aparatai, skirti gėrimams fil
truoti arba valyti (išskyrus vandenį)

1,7

0

8421 23 00

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

1,7

0

8421 29 00

Skysčių filtravimo arba valymo įrenginiai ir aparatai (išskyrus tokio tipo
aparatus, skirtus vandeniui arba kitiems gėrimams, vidaus degimo variklių
degalų arba tepalų filtrus ir dirbtinius inkstus)

1,7

0

8421 31 00

Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai

1,7

0

8421 39 20

Oro filtravimo arba valymo įrenginiai ir aparatai (išskyrus izotopų separa
torius ir vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrus)

1,7

0
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8421 39 40

Dujų (išskyrus orą) filtravimo arba valymo įrenginiai ir aparatai, veikiantys
naudojant skystąjį procesą

1,7

0

8421 39 60

Dujų (išskyrus orą) filtravimo arba valymo įrenginiai ir aparatai, veikiantys
naudojant katalitinį procesą (išskyrus izotopų separatorius)

1,7

0

8421 39 90

Dujų filtravimo arba valymo įrenginiai ir aparatai (išskyrus oro ir veikian
čius naudojant skystąjį arba katalitinį procesą ir izotopų separatorius)

1,7

0

8421 91 00

Centrifugų, įskaitant išcentrines (centrifugines) džiovyklas, dalys, nenuro
dytos kitoje vietoje

1,7

0

8421 99 00

Skysčių arba dujų filtravimo arba valymo įrenginių ir aparatų dalys, nenu
rodytos kitoje vietoje

1,7

0

8422 11 00

Buitinės indų plovimo mašinos

2,7

0

8422 19 00

Indų plovimo mašinos (išskyrus buitines)

1,7

0

8422 20 00

Butelių arba kitų talpyklų plovimo, valymo arba džiovinimo įrenginiai (iš
skyrus indų plovimo mašinas)

1,7

0

8422 30 00

Butelių, skardinių, dėžių, maišų arba kitų talpyklų pripildymo, uždarymo,
sandarinimo arba žymėjimo (etikečių pritvirtinimo) įrenginiai; butelių,
stiklainių, tūbelių ir panašių talpyklų užkimšimo įrenginiai; gėrimų gaza
vimo įrenginiai

1,7

0

8422 40 00

Pakavimo arba vyniojimo įrenginiai, įskaitant vyniojimo į pakaitinus trau
kias (susitraukiančias) plėveles įrenginius (išskyrus butelių, skardinių, dė
žių, maišų arba kitų talpyklų pripildymo, uždarymo, sandarinimo arba žy
mėjimo (etikečių pritvirtinimo) įrenginiai, butelių, stiklainių, tūbelių ir pa
našių talpyklų užkimšimo įrenginiai)

1,7

0

8422 90 10

Indų plovimo mašinų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8422 90 90

Pakavimo arba vyniojimo įrenginių ir kitų įrenginių bei aparatų, klasifi
kuojamų 8422 pozicijoje, dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus indų
plovimo mašinų dalis)

1,7

0

8423 10 10

Buitinės svarstyklės (išskyrus svarstykles žmonėms sverti ir svarstykles kū
dikiams sverti)

1,7

0

8423 10 90

Svarstyklės žmonėms sverti, įskaitant svarstykles kūdikiams sverti

1,7

0

8423 20 00

Konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo svarstyklės

1,7

0

8423 30 00

Pastovios masės svėrimo svarstyklės ir nustatytos medžiagos masės atsei
kėjimo į maišą arba kitą talpyklą (fasavimo) svarstyklės, įskaitant bunkerių
svarstykles (išskyrus konvejerines nuolatinio prekių svėrimo svarstykles)

1,7

0
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8423 81 10

Masės kontrolės įrenginiai ir automatiniai valdymo įrenginiai, veikiantys
pasvėrus iš anksto nustatytą masę, kurių maksimali sveriama masė ne di
desnė kaip 30 kg

1,7

0

8423 81 30

Supakuotų prekių svėrimo ir žymėjimo (etikečių pritvirtinimo) įrenginiai,
kurių maksimali sveriama masė ne didesnė kaip 30 kg

1,7

0

8423 81 50

Parduotuvių svarstyklės, kurių maksimali sveriama masė ne didesnė kaip
30 kg (išskyrus supakuotų prekių svėrimo ir žymėjimo (etikečių pritvirti
nimo) įrenginius)

1,7

0

8423 81 90

Svėrimo įrenginiai, kurių maksimali sveriama masė ne didesnė kaip 30 kg
(išskyrus svėrimo įrenginius, kurių jautrumas ne didesnis kaip 50 mg;
svarstykles žmonėms sverti, buitines svarstykles, konvejerines nuolatinio
prekių svėrimo svarstykles, nustatytos medžiagos masės atseikėjimo į
maišą arba kitą talpyklą (fasavimo) svarstykles, įskaitant bunkerių svarsty
kles; masės kontrolės įrenginius ir automatinius valdymo įrenginius, vei
kiančius pasvėrus iš anksto nustatytą masę; supakuotų prekių svėrimo ir
žymėjimo (etikečių pritvirtinimo) įrenginius; naudojamus parduotuvėse)

1,7

0

8423 82 10

Masės kontrolės įrenginiai ir automatiniai valdymo įrenginiai, veikiantys
pasvėrus iš anksto nustatytą masę, kurių maksimali sveriama masė di
desnė kaip 30 kg, bet ne didesnė kaip 5 000 kg

1,7

0

8423 82 90

Svėrimo įrenginiai, kurių maksimali sveriama masė didesnė kaip 30 kg,
bet ne didesnė kaip 5 000 kg (išskyrus svarstykles žmonėms sverti, kon
vejerines nuolatinio prekių svėrimo svarstykles ir nustatytos medžiagos
masės atseikėjimo į maišą arba kitą talpyklą (fasavimo) svarstykles, įskai
tant bunkerių svarstykles, masės kontrolės įrenginius ir automatinius val
dymo įrenginius, veikiančius pasvėrus iš anksto nustatytą masę)

1,7

0

8423 89 00

Svėrimo įrenginiai, kurių maksimali sveriama masė didesnė kaip
5 000 kg

1,7

0

8423 90 00

Visų rūšių svėrimo įrenginių svareliai; svėrimo įrenginių dalys, nenurodyti
kitoje vietoje

1,7

0

8424 10 20

Gesintuvai, pripildyti arba nepripildyti, kurių masė ne didesnė kaip 21 kg
(išskyrus ugnį gesinančias bombas ir granatas)

1,7

0

8424 10 80

Gesintuvai, pripildyti arba nepripildyti, kurių masė didesnė kaip 21 kg

1,7

0

8424 20 00

Purkštuvai ir panašūs įrenginiai (išskyrus elektrinius įrenginius ir aparatus
bei kitus prietaisus, skirtus išlydytų metalų arba metalų karbidų purški
mui, klasifikuojamus 8515 pozicijoje; smėliasvaidžius ir panašius svai
dymo įrenginius)

1,7

0

8424 30 01

Valymo vandeniu įrenginiai su įmontuotu varikliu, su kaitinimo įtaisu

1,7

0

8424 30 05

Valymo vandeniu įrenginiai su įmontuotu varikliu, be kaitinimo įtaiso, ku
rių variklio galia ne didesnė kaip 7,5 kW

1,7

0

8424 30 09

Valymo vandeniu įrenginiai su įmontuotu varikliu, be kaitinimo įtaiso, ku
rių variklio galia didesnė kaip 7,5 kW

1,7

0
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8424 30 10

Garosvaidžiai, smėliasvaidžiai ir panašūs svaidymo įrenginiai, veikiantys
naudojant suslėgtą orą

1,7

0

8424 30 90

Garosvaidžiai, smėliasvaidžiai ir panašūs svaidymo įrenginiai (išskyrus vei
kiančius naudojant suslėgtą orą ir valymo vandeniu įrenginius su įmon
tuotu varikliu bei įrenginius, skirtus specialiems konteineriams valyti)

1,7

0

8424 81 10

Žemės ūkio arba sodininkystės drėkinimo įrenginiai, rankiniai arba neran
kiniai

1,7

0

8424 81 30

Nešiojamieji žemės ūkio arba sodininkystės įrenginiai, rankiniai arba ne
rankiniai, skirti skysčiams arba milteliams išsvaidyti, paskleisti arba
purkšti

1,7

0

8424 81 91

Žemės ūkio arba sodininkystės purkštuvai ir dulkintuvai, uždedami ant
traktorių arba jų tempiami

1,7

0

8424 81 99

Žemės ūkio arba sodininkystės mechaniniai įrenginiai, rankiniai arba ne
rankiniai, skirti skysčiams arba milteliams išsvaidyti, paskleisti arba
purkšti (išskyrus drėkinimo įrenginius, nešiojamus įrenginius, purkštuvus
ir dulkintuvus, uždedamus ant traktorių arba jų tempiamus)

1,7

0

8424 89 00

Mechaniniai įrenginiai, rankiniai arba nerankiniai, skirti skysčiams arba
milteliams išsvaidyti, paskleisti arba purkšti, nenurodyti kitoje vietoje

1,7

0

8424 90 00

Gesintuvų, purkštuvų ir panašių įrenginių, garosvaidžių, smėliasvaidžių ir
panašių svaidymo įrenginių bei mechaninių įrenginių, skirtų skysčiams
arba milteliams išsvaidyti, paskleisti arba purkšti, dalys, nenurodytos kitoje
vietoje

1,7

0

8425 11 00

Blokai skrysčiniai ir keltuvai su elektros varikliu (išskyrus kaušinius (skipi
nius) keltuvus ir keltuvus, skirtus transporto priemonėms pakelti)

Neapmuitinama

0

8425 19 20

Rankiniai grandininiai keltuvai

Neapmuitinama

0

8425 19 80

Blokai skrysčiniai ir keltuvai (išskyrus kaušinius (skipinius) keltuvus ir kel
tuvus, skirtus transporto priemonėms pakelti) be elektros variklio (išsky
rus rankinius grandininius keltuvus)

Neapmuitinama

0

8425 31 00

Gervės ir špiliai (kabestanai) su elektros varikliu

Neapmuitinama

0

8425 39 30

Gervės ir špiliai (kabestanai) su stūmokliniais vidaus degimo varikliais

Neapmuitinama

0

8425 39 90

Gervės ir špiliai (kabestanai) be elektros variklio (išskyrus su stūmokliniais
vidaus degimo varikliais)

Neapmuitinama

0

8425 41 00

Stacionarios pakėlimo sistemos, naudojamos garažuose

Neapmuitinama

0

8425 42 00

Hidrauliniai kėlikliai ir keltuvai (išskyrus stacionarias pakėlimo sistemas,
naudojamas garažuose)

Neapmuitinama

0

2016 12 24

LT

KN 2007

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
Aprašymas

L 356/611
Bazinė muito norma

Kategorija

8425 49 00

Nehidrauliniai kėlikliai ir keltuvai, skirti transporto priemonėms pakelti

Neapmuitinama

0

8426 11 00

Tiltiniai kranai su stacionariomis atraminėmis konstrukcijomis

Neapmuitinama

0

8426 12 00

Mobiliosios kėlimo konstrukcijos su ratinėmis važiuoklėmis ir apžarginiai
transporteriai (straddle carriers)

Neapmuitinama

0

8426 19 00

Tiltiniai kranai, kranai-transporteriai, ožiniai kranai, kranai-rietuvai ir mo
biliosios kėlimo konstrukcijos (išskyrus tiltinius kranus su stacionariomis
atraminėmis konstrukcijomis, mobiliąsias kėlimo konstrukcijas su ratinė
mis važiuoklėmis ir apžarginius transporterius (straddle carriers) ir portali
nius arba platforminius strėlinius kranus)

Neapmuitinama

0

8426 20 00

Bokštiniai kranai

Neapmuitinama

0

8426 30 00

Portaliniai arba platforminiai strėliniai kranai

Neapmuitinama

0

8426 41 00

Mobilieji kranai ir savaeigiai kėlimo mechanizmai su įmontuotu kranu, su
ratinėmis važiuoklėmis (išskyrus kranus su įmontuotais ratais, mobiliąsias
kėlimo konstrukcijas su ratinėmis važiuoklėmis ir apžarginius transporte
rius (straddle carriers))

Neapmuitinama

0

8426 49 00

Mobilieji kranai ir savaeigiai kėlimo mechanizmai su įmontuotu kranu (iš
skyrus su ratinėmis važiuoklėmis ir apžarginius transporterius (straddle
carriers))

Neapmuitinama

0

8426 91 10

Hidrauliniai kranai, skirti transporto priemonei pakrauti ir iškrauti

Neapmuitinama

0

8426 91 90

Kranai, montuojami kelių transporto priemonėse (išskyrus hidraulinius
kranus, skirtus transporto priemonei pakrauti ir iškrauti)

Neapmuitinama

0

8426 99 00

Laivų derikliai; kėlimo kranai, įskaitant kabelinius kranus (išskyrus tiltinius
kranus, kranus-transporterius, ožinius kranus, portalinius arba platformi
nius strėlinius kranus, kranus-rietuvus, mobiliąsias kėlimo konstrukcijas ir
apžarginius transporterius (straddle carriers), bokštinius kranus, gamyklose
naudojamas važiuokles su kėlimo kranais, savaeigius kėlimo kranus ir kra
nus, montuojamus kelių transporto priemonėse)

Neapmuitinama

0

8427 10 10

Savaeigiai krautuvai su elektros varikliu, kurių kėlimo aukštis ne mažesnis
kaip 1 m

4,5

0

8427 10 90

Savaeigiai krautuvai su elektros varikliu, kurių kėlimo aukštis mažesnis
kaip 1 m

4,5

0

8427 20 11

Visureigiai šakiniai krautuvai ir kiti krautuvai į rietuves, savaeigiai, kurių
kėlimo aukštis ne mažesnis kaip 1 m

4,5

0

8427 20 19

Gamykliniai savaeigiai krautuvai, kurių kėlimo aukštis ne mažesnis kaip
1 m, be elektros variklio (išskyrus visureigius šakinius krautuvus ir kitus
krautuvus į rietuves)

4,5

0

8427 20 90

Gamykliniai savaeigiai krautuvai, kurių kėlimo aukštis ne mažesnis kaip
1 m, be elektros variklio

4,5

0
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4

0

8427 90 00

Gamykliniai krautuvai su kėlimo arba pernešimo įtaisais, nesavaeigiai

8428 10 20

Elektriniai liftai ir skipiniai keltuvai

Neapmuitinama

0

8428 10 80

Neelektriniai liftai ir skipiniai keltuvai

Neapmuitinama

0

8428 20 30

Pneumatiniai keltuvai ir konvejeriai, specialiai pritaikyti naudoti žemės
ūkyje

Neapmuitinama

0

8428 20 91

Biriųjų medžiagų pneumatiniai keltuvai ir konvejeriai (išskyrus pritaikytus
naudoti žemės ūkyje)

Neapmuitinama

0

8428 20 98

Pneumatiniai keltuvai ir konvejeriai (išskyrus specialiai pritaikytus naudoti
žemės ūkyje ir biriųjų medžiagų pneumatinius keltuvus ir konvejerius)

Neapmuitinama

0

8428 31 00

Nuolatiniam darbui pritaikyti prekių arba medžiagų keltuvai ir konvejeriai,
specialiai pritaikyti požemio darbams (išskyrus pneumatinius keltuvus ir
konvejerius)

Neapmuitinama

0

8428 32 00

Kaušiniai nuolatiniam darbui pritaikyti prekių arba medžiagų keltuvai ir
konvejeriai (išskyrus specialiai pritaikytus požemio darbams)

Neapmuitinama

0

8428 33 00

Nuolatiniam darbui pritaikyti prekių arba medžiagų juostiniai keltuvai ir
konvejeriai

Neapmuitinama

0

8428 39 20

Ritininiai konvejeriai (rolgangai)

Neapmuitinama

0

8428 39 90

Nuolatiniam darbui pritaikyti prekių arba medžiagų keltuvai ir konvejeriai,
skirti prekėms arba medžiagoms (išskyrus specialiai pritaikytus požemio
darbams, nuolatiniam darbui pritaikytus keltuvus ir konvejerius, kaušinius
arba juostinius, ratinius konvejerius ir kitus ritininius konvejerius (rolgan
gus), pneumatinius nuolatiniam darbui pritaikytus konvejerius ir automa
tinius puslaidininkinių plokštelių, plokštelių kasečių, plokštelių dėžučių ir
kitų puslaidininkinių įtaisų gamyboje naudojamų medžiagų transporta
vimo, pernešimo ir kaupimo įrenginius)

Neapmuitinama

0

8428 40 00

Eskalatoriai ir judantys pėsčiųjų takeliai

Neapmuitinama

0

8428 60 00

Lynų keliai, kėdiniai keltuvai, slidininkų keltuvai (trauklės); funikulierių
trauklių mechanizmai

Neapmuitinama

0

8428 90 30

Valcavimo staklių mechaniniai įrenginiai; produktų padavimo ir pašali
nimo ritininiai konvejeriai (rolgangai); luitų, gumulų, juostų ir sliabų var
tytuvai bei manipuliatoriai

Neapmuitinama

0

8428 90 71

Krautuvai, specialiai pritaikyti kabinimui ant žemės ūkio traktorių

Neapmuitinama

0

8428 90 79

Krautuvai, specialiai pritaikyti žemės ūkyje (išskyrus specialiai pritaikytus
kabinimui ant žemės ūkio traktorių)

Neapmuitinama

0

8428 90 91

Mechaniniai biriųjų medžiagų krautuvai (išskyrus specialiai pritaikytus že
mės ūkyje ir savaeigius kaušinius krautuvus )

Neapmuitinama

0
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8428 90 95

Kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mechaniniai įrenginiai, ne
nurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8429 11 00

Savaeigiai buldozeriai ir buldozeriai su paslankiu verstuvu (angledozers),
vikšriniai

Neapmuitinama

0

8429 19 00

Savaeigiai buldozeriai ir buldozeriai su paslankiu verstuvu (angledozers), su
ratais

Neapmuitinama

0

8429 20 00

Savaeigiai greideriai ir lygintuvai

Neapmuitinama

0

8429 30 00

Savaeigiai skreperiai

Neapmuitinama

0

8429 40 10

Savaeigiai plentvoliai, vibraciniai

Neapmuitinama

0

8429 40 30

Savaeigiai plentvoliai (išskyrus vibracinius)

Neapmuitinama

0

8429 40 90

Savaeigiai plūktuvai (išskyrus plentvolius)

Neapmuitinama

0

8429 51 10

Savaeigiai frontaliniai vienkaušiai krautuvai, specialiai pritaikyti požemio
darbams

Neapmuitinama

0

8429 51 91

Savaeigiai frontaliniai vikšriniai vienkaušiai krautuvai (išskyrus specialiai
pritaikytus požemio darbams)

Neapmuitinama

0

8429 51 99

Savaeigiai frontaliniai vienkaušiai krautuvai (išskyrus specialiai pritaikytus
požemio darbams arba vikšrinius vienkaušius krautuvus)

Neapmuitinama

0

8429 52 10

Savaeigiai vikšriniai ekskavatoriai, kurių antstatas važiuoklės atžvilgiu su
kiojasi 360°

Neapmuitinama

0

8429 52 90

Savaeigės mechaninės mašinos, kurių antstatas važiuoklės atžvilgiu sukio
jasi 360o (išskyrus vikšrinius ekskavatorius)

Neapmuitinama

0

8429 59 00

Savaeigės mechaninės mašinos, ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai (išsky
rus savaeigės mechaninės mašinos, kurių antstatas važiuoklės atžvilgiu su
kiojasi 360o ir frontalinius kaušinius krautuvus)

Neapmuitinama

0

8430 10 00

Poliakalės ir poliatraukės (išskyrus sumontuotus ant bėginių vagonų, mo
torinių transporto priemonių važiuokles arba sunkvežimius)

Neapmuitinama

0

8430 20 00

Plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai (išskyrus sumontuotus ant bėginių
vagonų, motorinių transporto priemonių važiuokles arba sunkvežimius)

Neapmuitinama

0

8430 31 00

Savaeigės akmens anglių arba uolienų kirtimo mašinos ir tunelių kasybos
mašinos (išskyrus hidrauliniu būdu valdomas atramas kasykloms)

Neapmuitinama

0

8430 39 00

Akmens anglių arba uolienų kirtimo mašinos ir tunelių kasybos mašinos,
nesavaeigės (išskyrus rankinio valdymo įrankius ir hidrauliniu būdu valdo
mas atramas kasykloms)

Neapmuitinama

0
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8430 41 00

Savaeigės gręžimo ir vertikaliojo kasimo mašinos, skirtos žemės gręžimui
arba mineralų ar rūdų ištraukimui (išskyrus sumontuotus ant bėginių va
gonų, motorinių transporto priemonių važiuokles arba sunkvežimius ir
tunelių kasybos mašinas)

Neapmuitinama

0

8430 49 00

Gręžimo ir vertikaliojo kasimo mašinos, skirtos žemės gręžimui arba mi
neralų ar rūdų ištraukimui, nesavaeigės ir nehidraulinės (tunelių kasybos
mašinas ir rankinio valdymo įrankius)

Neapmuitinama

0

8430 50 00

Savaeigiai žemės mechaniniai įrenginiai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8430 61 00

Plūkimo arba sutankinimo mechaniniai įrenginiai, nesavaeigiai (išskyrus
rankinio valdymo įrankius)

Neapmuitinama

0

8430 69 00

Žemės mechaniniai įrenginiai, nesavaeigiai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8431 10 00

Blokų skrysčinių ir keltuvų (išskyrus kaušinius (skipinius) keltuvus), gervių
ir špilių (kabestanų), kėliklių (domkratų) dalys, nenurodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8431 20 00

Šakinių krautuvų; kitų gamyklose naudojamų važiuoklių su kėlimo arba
pernešimo įtaisais, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

4

0

8431 31 00

Liftų, kaušinių (skipinių) keltuvų arba eskalatorių dalys, nenurodytos ki
toje vietoje

Neapmuitinama

0

8431 39 10

Valcavimo staklių mechaninių įrenginių, klasifikuojamų 8428.90.30 su
bpozicijoje, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8431 39 70

Kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mechaninių įrenginių (pa
vyzdžiui, konvejerių, lynų kelių), dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išsky
rus liftų, kaušinių (skipinių) keltuvų arba eskalatorių, taip pat valcavimo
staklių mechaninių įrenginių, klasifikuojamų 8428.90.30 subpozicijoje,
dalis)

Neapmuitinama

0

8431 41 00

Mechaninių įrenginių, klasifikuojamų 8426, 8429 arba 8430 pozicijose,
kaušai, semtuvai, griebtuvai ir automatiniai samčiai

Neapmuitinama

0

8431 42 00

Buldozerių arba buldozerių su paslankiu verstuvu (angledozers) verstuvai,
nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8431 43 00

Gręžimo arba vertikaliojo kasimo mašinų, klasifikuojamų 8430.41 arba
8430.49 subpozicijose, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8431 49 20

Lietinės ketinės arba plieninės mechaninių įrenginių, klasifikuojamų 8426,
8429 ir 8430 pozicijose, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8431 49 80

Mechaninių įrenginių, klasifikuojamų 8426, 8429 ir 8430 pozicijose, da
lys, nenurodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8432 10 10

Plūgai su verstuvais, skirti žemės ūkiui, sodininkystei arba miškų ūkiui

Neapmuitinama

0

8432 10 90

Plūgai, skirti žemės ūkiui, sodininkystei arba miškų ūkiui (išskyrus plūgus
su verstuvais)

Neapmuitinama

0

8432 21 00

Lėkštinės akėčios, skirtos žemės ūkiui, sodininkystei arba miškų ūkiui

Neapmuitinama

0
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8432 29 10

Kapliai ir kultivatoriai, skirti žemės ūkiui, sodininkystei arba miškų ūkiui

Neapmuitinama

0

8432 29 30

Akėčios, skirtos žemės ūkiui, sodininkystei arba miškų ūkiui (išskyrus
lėkštines)

Neapmuitinama

0

8432 29 50

Rotovatoriai, skirti žemės ūkiui, sodininkystei arba miškų ūkiui

Neapmuitinama

0

8432 29 90

Ravėjimo agregatai ir kauptuvai, skirti žemės ūkiui, sodininkystei arba
miškų ūkiui

Neapmuitinama

0

8432 30 11

Tikslaus sėjimo sėjamosios su centrine pavara, skirtos žemės ūkiui, sodi
ninkystei arba miškų ūkiui

Neapmuitinama

0

8432 30 19

Sėjamosios, skirtos žemės ūkiui, sodininkystei arba miškų ūkiui (išskyrus
tikslaus sėjimo sėjamosios su centrine pavara)

Neapmuitinama

0

8432 30 90

Sodinamosios ir daigasodės, skirtos žemės ūkiui, sodininkystei arba miškų
ūkiui

Neapmuitinama

0

8432 40 10

Mineralinių arba cheminių trąšų barstytuvai, skirti žemės ūkiui, sodinin
kystei arba miškų ūkiui

Neapmuitinama

0

8432 40 90

Mėšlo arba komposto kratytuvai, skirti žemės ūkiui, sodininkystei arba
miškų ūkiui

Neapmuitinama

0

8432 80 00

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinos ir mechaniniai įrengi
niai, naudojami dirvai paruošti arba dirbti; volai vejoms arba sporto aikš
telėms voluoti; (išskyrus purkštuvus ir dulkintuvus, plūgus, akėčias, ka
plius, kultivatorius, ravėjimo agregatus, kauptuvus, sėjamąsias, sodinamą
sias, mėšlo kratytuvus ir trąšų barstytuvus)

Neapmuitinama

0

8432 90 00

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinų ir mechaninių įrengi
nių, naudojamų dirvai paruošti arba dirbti arba volų vejoms arba sporto
aikštelėms voluoti, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8433 11 10

Elektrinės motorinės vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms
arba sporto aikštelėms pjauti, kurių pjovimo įtaisas sukasi horizontalioje
plokštumoje

Neapmuitinama

0

8433 11 51

Savaeigės vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto
aikštelėms pjauti, be variklio, kurių pjovimo įtaisas sukasi horizontalioje
plokštumoje, su sėdyne

Neapmuitinama

0

8433 11 59

Savaeigės vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto
aikštelėms pjauti, be variklio, kurių pjovimo įtaisas sukasi horizontalioje
plokštumoje, be sėdynės

Neapmuitinama

0

8433 11 90

Nesavaeigės vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba
sporto aikštelėms pjauti, be variklio, kurių pjovimo įtaisas sukasi horizon
talioje plokštumoje

Neapmuitinama

0

8433 19 10

Elektrinės motorinės vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms
arba sporto aikštelėms pjauti, kurių pjovimo įtaisas sukasi horizontalioje
plokštumoje arba su juostiniais žolės pjovimo įrenginiais

Neapmuitinama

0
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8433 19 51

Savaeigės vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto
aikštelėms pjauti, be variklio, kurių pjovimo įtaisas sukasi horizontalioje
plokštumoje arba su juostiniais žolės pjovimo įrenginiais, su sėdyne

Neapmuitinama

0

8433 19 59

Savaeigės vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto
aikštelėms pjauti, be variklio, kurių pjovimo įtaisas sukasi horizontalioje
plokštumoje arba su juostiniais žolės pjovimo įrenginiais, be sėdynės

Neapmuitinama

0

8433 19 70

Motorinės vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto
aikštelėms pjauti, be variklio, kurių pjovimo įtaisas sukasi horizontalioje
plokštumoje arba su juostiniais žolės pjovimo įrenginiais, nesavaeigės

Neapmuitinama

0

8433 19 90

Vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms
pjauti, be variklio

Neapmuitinama

0

8433 20 10

Vejapjovės arba šienapjovės su variklius (išskyrus vejapjoves, naudojamas
žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti)

Neapmuitinama

0

8433 20 51

Vejapjovės arba šienapjovės, įskaitant juostines žolės pjovimo mašinas, pa
kabinamus ant traktoriaus, kurių pjovimo įtaisas sukasi horizontalioje
plokštumoje

Neapmuitinama

0

8433 20 59

Vejapjovės arba šienapjovės, įskaitant juostines žolės pjovimo mašinas, pa
kabinamus ant traktoriaus, kurių pjovimo įtaisas sukasi horizontalioje
plokštumoje arba su juostinėmis žolės pjovimo mašinomis

Neapmuitinama

0

8433 20 90

Vejapjovės arba šienapjovės (išskyrus vejapjoves arba šienapjoves, pakabi
namas ant traktoriaus arba prie jo prikabinamas, vejapjoves, naudojamas
žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti, motorines vejap
joves arba šienapjoves ir javų kombainus)

Neapmuitinama

0

8433 30 10

Sąvalkų vartytuvai, šoninės grėbiamosios ir šienavartės

Neapmuitinama

0

8433 30 90

Šienavimo mechaniniai įrenginiai (išskyrus sąvalkų vartytuvus, šonines
grėbiamąsias ir šienavartes)

Neapmuitinama

0

8433 40 10

Šiaudų arba šieno presai presai-rinktuvai

Neapmuitinama

0

8433 40 90

Šiaudų arba šieno presai (išskyrus presus-rinktuvus)

Neapmuitinama

0

8433 51 00

Javų kombainai

Neapmuitinama

0

8433 52 00

Kuliamosios mašinos (išskyrus javų kombainus)

Neapmuitinama

0

8433 53 10

Bulviakasės ir bulvių kombainai

Neapmuitinama

0

8433 53 30

Runkelių lapų pjovimo mašinos ir runkelių kombainai

Neapmuitinama

0

8433 53 90

Šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo mašinos (išskyrus bulviakases ir
bulvių kombainus ir runkelių lapų pjovimo mašinas bei runkelių kombai
nus)

Neapmuitinama

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

KN 2007

Aprašymas

L 356/617
Bazinė muito norma

Kategorija

8433 59 11

Savaeigiai siloso kombainai

Neapmuitinama

0

8433 59 19

Nesavaeigiai siloso kombainai

Neapmuitinama

0

8433 59 30

Vynuogių skynimo kombainai

Neapmuitinama

0

8433 59 80

Žemės ūkio produktų derliaus nuėmimo mašinos (išskyrus vejapjoves
arba šienapjoves, šienavimo mechaninius įrenginius, šiaudų arba šieno
presus, įskaitant presus-rinktuvus, javų kombainus ir kitas kuliamąsias
mašinas bei šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo mašinas ir siloso kom
bainus bei vynuogių skynimo kombainus)

Neapmuitinama

0

8433 60 00

Kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio produktų valymo, rūšiavimo arba
atrankos mašinos ir mechaniniai įrenginiai (išskyrus sėklų, grūdų arba
džiovintų ankštinių daržo augalų valymo, rūšiavimo arba atrankos maši
nas, klasifikuojamas 8437 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

8433 90 00

Derliaus nuėmimo arba kuliamųjų mašinų, vejapjovių arba šienapjovių bei
žemės ūkio produktų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinų ir mecha
ninių įrenginių, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8434 10 00

Melžimo mašinos

Neapmuitinama

0

8434 20 00

Pienininkystės mašinos (išskyrus šaldymo arba apdorojimo karščiu įrengi
nius, grietinėlės separatorius, nuskaidrinančias centrifugas, filtrų presus ir
kitą filtravimo įrangą)

Neapmuitinama

0

8434 90 00

Melžimo bei pienininkystės mašinų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8435 10 00

Presai, smulkintuvai ir panašūs mechaniniai įrenginiai, naudojami vyninin
kystėje, sidro, vaisių sulčių arba panašių gėrimų gamyboje (išskyrus šių gė
rimų apdorojimo mechaninius įrenginius, įskaitant centrifugas, filtrų pre
sus, kitą filtravimo įrangą ir buitinius prietaisus)

1,7

0

8435 90 00

Presų, smulkintuvų ir panašių mechaninių įrenginių, naudojamų vyninin
kystėje, sidro, vaisių sulčių arba panašių gėrimų gamyboje, dalys, nenuro
dytos kitoje vietoje

1,7

0

8436 10 00

Pašarų gyvūnams paruošimo žemės ūkio valdose ir panašiose įmonėse
mašinos (išskyrus pašarų gamybos pramonės mašinas, siloso kombainus
ir pašarų virimo autoklavus)

1,7

0

8436 21 00

Paukščių inkubatoriai ir gaubtiniai šildytuvai

1,7

0

8436 29 00

Paukštininkystės mašinos (išskyrus kiaušinių rūšiavimo arba atrankos ma
šinas, paukštienos kirtiklius, klasifikuojamus 8438 pozicijoje, ir inkubato
rius bei gaubtinius šildytuvus)

1,7

0

8436 80 10

Miškų ūkio mašinos, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8436 80 91

Automatinės gyvulių girdyklos

1,7

0
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8436 80 99

Žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, paukštininkystės arba bitininkys
tės mašinos, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus automatines gyvulių gir
dyklas)

1,7

0

8436 91 00

Paukštininkystės mašinų arba paukščių inkubatorių ir gaubtinių šildytuvų
dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8436 99 00

Žemdirbystės, sodininkystės, miškų ūkio arba bitininkystės mechaninių
įrenginių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8437 10 00

Sėklų, grūdų arba džiovintų ankštinių daržo augalų valymo, rūšiavimo
arba atrankos mašinos

1,7

0

8437 80 00

Malybos pramonės arba javų grūdų ar džiovintų ankštinių daržo augalų
apdorojimo mašinos (išskyrus ūkininko ūkyje naudojamas mašinas, apdo
rojimo karščiu įrenginius, išcentrines (centrifugines) džiovyklas, oro filtrus
ir sėklų, grūdų arba džiovintų ankštinių daržo augalų valymo, rūšiavimo
arba atrankos mašinas)

1,7

0

8437 90 00

Malybos pramonės arba javų grūdų ar džiovintų ankštinių daržo augalų
apdorojimo mašinų arba sėklų, grūdų arba džiovintų ankštinių daržo au
galų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinų dalys, nenurodytos kitoje
vietoje

1,7

0

8438 10 10

Kepyklų mašinos (išskyrus krosnis ir tešlos volus)

1,7

0

8438 10 90

Makaronų, spagečių arba panašių produktų gamybos mašinos (išskyrus
makaronų džiovinimo mašinas ir tešlos volus)

1,7

0

8438 20 00

Konditerijos gaminių, kakavos arba šokolado gamybos mašinos (išskyrus
centrifugas ir filtravimo, kaitinimo arba šaldymo įrenginius)

1,7

0

8438 30 00

Cukraus gamybos mašinos (išskyrus centrifugas ir filtravimo, kaitinimo
arba šaldymo įrenginius)

1,7

0

8438 40 00

Alaus gamybos mašinos (išskyrus centrifugas ir filtravimo, šildymo arba
šaldymo įrenginius)

1,7

0

8438 50 00

Mėsos arba paukštienos pramoninio perdirbimo mašinos (išskyrus virimo
ir kepimo įtaisus, kitus kaitinimo įtaisus ir šaldymo arba užšaldymo įren
ginius)

1,7

0

8438 60 00

Vaisių, riešutų arba daržovių pramoninio perdirbimo mašinos (išskyrus vi
rimo ir kepimo įtaisus, kitus kaitinimo įtaisus, šaldymo arba užšaldymo
įrenginius ir vaisių ir daržovių rūšiavimo arba atrankos mašinas)

1,7

0

8438 80 10

Arbatos arba kavos paruošimo mašinos (išskyrus centrifugas, filtravimo
įrangą, skrudintuvus, šaldiklius-džiovintuvus ir kitus kaitinimo įtaisus)

1,7

0

8438 80 91

Gėrimų paruošimo arba gamybos mašinos (išskyrus centrifugas, filtra
vimo, kaitinimo arba šaldymo įrenginius)

1,7

0
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8438 80 99

Maisto produktų arba gėrimų pramoninio paruošimo arba gamybos maši
nos, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8438 90 00

Maisto produktų arba gėrimų paruošimo arba gamybos mašinų dalys, ne
nurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8439 10 00

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos mašinos (išskyrus
autoklavus, šildymo katilus ir kitus kaitinimo įtaisus)

1,7

0

8439 20 00

Popieriaus arba kartono gamybos mašinos (išskyrus džiovintuvus ir kitus
kaitinimo įtaisus, kalandrus ir plaušienos gamybos mašinas)

1,7

0

8439 30 00

Popieriaus arba kartono apdailos mašinos (išskyrus kalandrus)

1,7

0

8439 91 10

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos mašinų dalys, lieti
nės ketinės arba plieninės, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8439 91 90

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos mašinų dalys, nenu
rodytos kitoje vietoje (išskyrus lietines ketines arba plienines)

1,7

0

8439 99 10

Popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos mašinų dalys, lietinės keti
nės arba plieninės, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8439 99 90

Popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos mašinų dalys, nenurody
tos kitoje vietoje

1,7

0

8440 10 10

Lankstymo mašinos

1,7

0

8440 10 20

Brošiūruojamos knygos lankų tikrinimo mašinos ir lapų komplektavimo
mašinos

1,7

0

8440 10 30

Brošiūravimo, brošiūravimo suveriant lapus viela ir sukabinimo sankabo
mis mašinos

1,7

0

8440 10 40

Besiūlio (perfektinio) knygų įrišimo mašinos

1,7

0

8440 10 90

Knygų rišimo mašinos (išskyrus mašinas, klasifikuojamas 8441 pozicijoje,
bendros paskirties presus, spaudos mašinas, klasifikuojamas 8443 pozici
joje, bei mašinas, papildomai naudojamas spausdinimui, lankstymo maši
nas, brošiūruojamų knygų lankų tikrinimo mašinas, lapų komplektavimo
mašinas, brošiūravimo, brošiūravimo suveriant lapus viela ir sukabinimo
sankabomis mašinas ir besiūlio knygų įrišimo mašinas)

1,7

0

8440 90 00

Knygų rišimo mašinų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8441 10 10

Kombinuotos išilginio ritinių pjaustymo ir pervyniojimo mašinos, skirtos
popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono gamybai

1,7

0

8441 10 20

Išilginio ir skersinio pjaustymo mašinos, skirtos popieriaus plaušienos, po
pieriaus arba kartono gamybai (išskyrus kombinuotas išilginio ritinių
pjaustymo ir pervyniojimo mašinas)

1,7

0
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8441 10 30

Giljotininės popieriaus arba kartono pjaustymo mašinos

1,7

0

8441 10 40

Tripeiliai popieriaus arba kartono pjaustytuvai

1,7

0

8441 10 80

Popieriaus arba kartono pjaustymo mašinos (išskyrus knygų rišimo maši
nas, klasifikuojamas 8440 pozicijoje, kombinuotas išilginio ritinių pjaus
tymo ir pervyniojimo mašinas, kitas išilginio ir skersinio pjaustymo maši
nas, giljotinines pjaustymo mašinas ir tripeilius pjaustytuvus)

1,7

0

8441 20 00

Krepšių, maišų arba vokų iš popieriaus plaušienos, popieriaus arba kar
tono gamybos mašinos (išskyrus siuvimo mašinas ir kilpelių darymo ma
šinas)

1,7

0

8441 30 00

Dėžių, dėžučių, bakų, tūbelių, statinių arba panašių talpyklų iš popieriaus
plaušienos, popieriaus arba kartono gamybos mašinos (išskyrus džiovi
nimo įrangą ir siuvimo mašinas)

1,7

0

8441 40 00

Dirbinių iš popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono formavimo ma
šinos (išskyrus džiovinimo įrangą)

1,7

0

8441 80 00

Popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono paruošimo mašinos, nenu
rodytos kitoje vietoje

1,7

0

8441 90 10

Popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono pjaustymo mašinų dalys,
nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8441 90 90

Popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono paruošimo mašinų dalys,
nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8442 30 10

Fotografinės teksto rinkimo mašinos (išskyrus bendrosios paskirties auto
matinio duomenų apdorojimo mašinas, naudojamas tekstui rinkti)

1,7

0

8442 30 91

Mašinos, skirtos tekstui lieti ir rinkti (kombinuoti), pavyzdžiui, linotipai,
monotipai, intertipai

Neapmuitinama

0

8442 30 99

Mašinos, aparatai ir įranga, skirti plokštėms, cilindrams arba kitiems spau
dos elementams paruošti arba gaminti (išskyrus stakles, klasifikuojamas
8456–8465 pozicijose, ir mašinas, skirtas tekstui lieti ir rinkti)

1,7

0

8442 40 00

Mašinų, aparatų ir įrangos, skirtų plokštėms, cilindrams arba kitiems
spaudos elementams paruošti arba gaminti, dalys, nenurodytos kitoje vie
toje

1,7

0

8442 50 21

Plokštės, cilindrai ir kiti spaudos elementai, su spaudos forma, iškiliaspau
dės

1,7

0

8442 50 23

Plokštės, cilindrai ir kiti spaudos elementai, su spaudos forma, plokščias
paudės

1,7

0

8442 50 29

Plokštės, cilindrai ir kiti spaudos elementai, su spaudos forma, fotograviū
ros

1,7

0
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8442 50 80

Litografiniai akmenys, plokštės ir cilindrai, be spaudos formos, bet pa
ruošti spaudos tikslams, pavyzdžiui nulyginti, šlifuoti arba poliruoti

1,7

0

8443 11 00

Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant ritininio popieriaus

1,7

0

8443 12 00

Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant lakštinio popieriaus, iš
skleisti lakštai ne didesni kaip 22 x 36 cm, naudojamos biuruose

1,7

0

8443 13 10

Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant lakštinio popieriaus, nau
dotos, lakštai didesni kaip 22 x 36 cm

1,7

0

8443 13 31

Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant lakštinio popieriaus, nau
jos, lakštai ne didesni kaip 52 x 74 cm, bet didesni kaip 22 x 36 cm

1,7

0

8443 13 35

Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant lakštinio popieriaus, nau
jos, lakštai didesni kaip 52 x 74 cm, bet ne didesni kaip 74 x 107 cm

1,7

0

8443 13 39

Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant lakštinio popieriaus, nau
jos, lakštai didesni kaip 74 x 107 cm

1,7

0

8443 13 90

Ofsetinės spaudos mašinos (išskyrus mašinas, spausdinančias ant lakštų
arba popieriaus ritinių)

1,7

0

8443 14 00

Iškiliaspaudės (tipografijos) mašinos, spausdinančios ant ritinio popieriaus
(išskyrus fleksografines spaudos mašinas)

1,7

0

8443 15 00

Iškiliaspaudės (tipografijos) mašinos (išskyrus fleksografines spaudos maši
nas ir mašinas, spausdinančias ant ritininio popieriaus)

1,7

0

8443 16 00

Fleksografinės spaudos mašinos

1,7

0

8443 17 00

Giliaspaudės mašinos

1,7

0

8443 19 20

Spaudos mašinos, spausdinančios ant tekstilės medžiagų (išskyrus ofseti
nės, fleksografinės spaudos, iškiliaspaudes (tipografijos) ir giliaspaudes
mašinas)

1,7

0

8443 19 40

Spaudos mašinos, skirtos naudoti puslaidininkių gamyboje

1,7

0

8443 19 70

Spaudos mašinos, spausdinančios naudojant plokštes, cilindrus ir kitus
spaudos elementus, klasifikuojamus 8442 pozicijoje (išskyrus mašinas,
spausdinančias ant tekstilės medžiagų, skirtas naudoti puslaidininkių ga
myboje, rašalinės spaudos mašinas, hektografus arba rotorinės spaudos
mašinas, adresavimo mašinas ir kitas biuro spausdinimo mašinas, klasifi
kuojamas 8469–8472 pozicijose, ir ofsetinės, fleksografinės spaudos, iški
liaspaudes (tipografijos) ir giliaspaudes mašinas)

1,7

0
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8443 31 10

Mašinos, atliekančios kopijavimo ir perdavimo faksu funkcijas, su spausdi
nimo funkcija ar be jos, kurių kopijavimo sparta ne didesnė kaip 12 ne
spalvotų puslapių per minutę, kurias galima jungti prie automatinio duo
menų apdorojimo mašinų arba prie tinklo

Neapmuitinama

0

8443 31 91

Mašinos, atliekančios ne mažiau kaip vieną iš šių funkcijų – spausdinimo
arba perdavimo faksu, bei atliekančios kopijavimo funkciją skenuojant ori
ginalą ir spausdinant kopijas elektrostatiniu spausdinimo įtaisu, kurias ga
lima jungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinų arba prie tin
klo (išskyrus atliekančias kopijavimo ir perdavimo faksu funkcijas, kurių
kopijavimo sparta ne didesnė kaip 12 nespalvotų puslapių per minutę)

6

0

8443 31 99

Mašinos, atliekančios ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų – spausdinimo,
kopijavimo arba perdavimo faksu, kurias galima jungti prie automatinio
duomenų apdorojimo mašinų arba prie tinklo (išskyrus atliekančias kopi
javimo ir perdavimo faksu funkcijas, kurių kopijavimo sparta ne didesnė
kaip 12 nespalvotų puslapių per minutę ir atliekančias kopijavimo funk
ciją skenuojant originalą ir spausdinant kopijas elektrostatiniu spausdi
nimo įtaisu)

Neapmuitinama

0

8443 32 10

Spausdintuvai, kuriuos galima jungti prie automatinio duomenų apdoro
jimo mašinų arba prie tinklo

Neapmuitinama

0

8443 32 30

Faksimiliniai aparatai, kuriuos galima jungti prie automatinio duomenų
apdorojimo mašinų arba prie tinklo

Neapmuitinama

0

8443 32 91

Mašinos, atliekančios tik kopijavimo funkciją skenuojant originalą ir
spausdinant kopijas elektrostatiniu spausdinimo įtaisu, kurias galima
jungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinų arba prie tinklo

6

0

8443 32 93

Mašinos, atliekančios tik kopijavimo funkciją, su įmontuota optine sis
tema, kurias galima jungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinų
arba prie tinklo (išskyrus kopijuojančius nuskenuojant originalą ir spaus
dinant kopijas elektrostatiniu spausdinimo įtaisu)

Neapmuitinama

0

8443 32 99

Mašinos, atliekančios tik kopijavimo funkciją, su įmontuota neoptine sis
tema, kurias galima jungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinų
arba prie tinklo

2,2

0

8443 39 10

Mašinos, atliekančios tik kopijavimo funkciją skenuojant originalą ir
spausdinant kopijas elektrostatiniu spausdinimo įtaisu (išskyrus tas, kurias
galima jungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinų arba prie
tinklo)

6

0

8443 39 31

Mašinos, atliekančios tik kopijavimo funkciją, su įmontuota optine sistema
(išskyrus tas, kurias galima jungti prie automatinio duomenų apdorojimo
mašinų arba prie tinklo ir atliekančias kopijavimo funkciją skenuojant ori
ginalą ir spausdinant kopijas elektrostatiniu spausdinimo įtaisu)

Neapmuitinama

0

8443 39 39

Mašinos, atliekančios tik kopijavimo funkciją, su įmontuota neoptine sis
tema (išskyrus tas, kurias galima jungti prie automatinio duomenų apdo
rojimo mašinų arba prie tinklo)

3

0
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8443 39 90

Spausdintuvai ir faksimiliniai aparatai (išskyrus tuos, kuriuos galima jungti
prie automatinio duomenų apdorojimo mašinų arba prie tinklo)

2,2

0

8443 91 10

Spaudos mašinų, skirtų naudoti puslaidininkių gamyboje, dalys ir reikme
nys, nenurodyti kitoje vietoje

1,7

0

8443 91 91

Spaudos mašinų, spausdinančių naudojant spaudos plokštes, cilindrus ir
kitus spaudos elementus, klasifikuojamus 8442 pozicijoje, dalys ir reikme
nys, lietiniai ketiniai arba plieniniai, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
spaudos mašinų, skirtų naudoti puslaidininkių gamyboje)

1,7

0

8443 91 99

Spaudos mašinų, spausdinančių naudojant spaudos plokštes, cilindrus ir
kitus spaudos elementus, klasifikuojamus 8442 pozicijoje, dalys ir reikme
nys, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus spaudos mašinų, skirtų naudoti
puslaidininkių gamyboje, ir lietines ketines arba plienines dalis ir reikme
nis)

1,7

0

8443 99 10

Spausdintuvų, kopijavimo ir faksimilinių aparatų elektroniniai mazgai (iš
skyrus spaudos mašinas, spausdinančias naudojant plokštes, cilindrus ir
kitus spaudos elementus, klasifikuojamus 8442 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

8443 99 90

Spausdintuvų, kopijavimo ir faksimilinių aparatų dalys ir reikmenys, ne
nurodyti kitoje vietoje (išskyrus elektroninius mazgus ir spaudos mašinų,
spausdinančių naudojant plokštes, cilindrus ir kitus spaudos elementus,
klasifikuojamus 8442 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

8444 00 10

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos) mašinos

1,7

0

8444 00 90

Cheminių tekstilės medžiagų pratempimo, tekstūravimo arba pjaustymo
mašinos

1,7

0

8445 11 00

Tekstilės pluoštų paruošimo karštuvai

1,7

0

8445 12 00

Tekstilės pluoštų paruošimo šukuotuvės

1,7

0

8445 13 00

Temptuvės arba pusverpės

1,7

0

8445 19 00

Tekstilės pluoštų paruošimo mašinos (išskyrus karštuvus, šukuotuves,
temptuves arba pusverpes)

1,7

0

8445 20 00

Tekstilės verptuvai (išskyrus išspaudimo (ekstruzijos), tempimo arba ver
pimo mašinas)

1,7

0

8445 30 10

Tekstilės dvejinimo mašinos

1,7

0

8445 30 90

Tekstilės sukimo mašinos

1,7

0

8445 40 00

Tekstilės pervijimo mašinos, įskaitant ataudų pervijimo mašinas, arba len
kimo mašinos

1,7

0
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8445 90 00

Tekstilės siūlų gamybos mašinos ir tekstilės siūlų, skirtų naudoti su maši
nomis, klasifikuojamomis 8446 arba 8447 pozicijose, paruošimo mašinos
(išskyrus mašinas, klasifikuojamas 8444 pozicijoje, ir verpimo, dvejinimo
arba sukimo mašinas)

1,7

0

8446 10 00

Audimo staklės, skirtos audiniams, kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm,
austi

1,7

0

8446 21 00

Šaudyklinės mechaninės audimo staklės, skirtos audiniams, kurių plotis
didesnis kaip 30 cm, austi

1,7

0

8446 29 00

Šaudyklinės rankinės audimo staklės, skirtos audiniams, kurių plotis di
desnis kaip 30 cm, austi

1,7

0

8446 30 00

Bešaudyklės audimo staklės, skirtos audiniams, kurių plotis didesnis kaip
30 cm, austi

1,7

0

8447 11 10

Apskritojo mezgimo mašinos, kurių cilindro skersmuo ne didesnis kaip
165 mm, dirbančios su liežuvėlinėmis adatomis

1,7

0

8447 11 90

Apskritojo mezgimo mašinos, kurių cilindro skersmuo ne didesnis kaip
165 mm (išskyrus dirbančias su liežuvėlinėmis adatomis)

1,7

0

8447 12 10

Apskritojo mezgimo mašinos, kurių cilindro skersmuo didesnis kaip
165 mm, dirbančios su liežuvėlinėmis adatomis

1,7

0

8447 12 90

Apskritojo mezgimo mašinos, kurių cilindro skersmuo didesnis kaip
165 mm (išskyrus dirbančias su liežuvėlinėmis adatomis)

1,7

0

8447 20 20

Metmeninio mezgimo mašinos (įskaitant Rašel mezgimo mašinas); susiu
vimo ir sumezgimo mašinos

1,7

0

8447 20 80

Plokščiojo mezgimo mašinos (išskyrus metmeninio mezgimo mašinas, įs
kaitant Rašel mezgimo mašinas)

1,7

0

8447 90 00

Apvytinių verpalų, tiulio, nėrinių, siuvinėjimų, aplikacijų gamybos maši
nos, pynimo arba tinklų mezgimo mašinos ir pūko įsiuvimo mašinos (iš
skyrus grandinių arba apklotų susiuvimo mašinas)

1,7

0

8448 11 00

Nytkėlės mechanizmai ir žakardo mašinos; kartu su jais naudojamos
kortų paruošimo, kopijavimo, iškirtimo arba sujungimo mašinos

1,7

0

8448 19 00

Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu su mašinomis, klasifikuojamomis
8444, 8445, 8446 arba 8447 pozicijose (išskyrus nytkėlės mechanizmus
ir žakardo mašinas; kartu su jais naudojamas kortų paruošimo, kopija
vimo, iškirtimo arba sujungimo mašinas)

1,7

0

8448 20 00

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos), pratempimo, teks
tūravimo arba pjaustymo mašinų arba jų pagalbinių mašinų dalys ir pagal
binė įranga, nenurodyta kitoje vietoje

1,7

0

8448 31 00

Tekstilės pluoštų paruošimo mašinų karštuvų garnitūrai

1,7

0
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8448 32 00

Tekstilės pluoštų paruošimo mašinų dalys ir pagalbinė įranga, nenurodyta
kitoje vietoje (išskyrus karštuvų garnitūrus)

1,7

0

8448 33 10

Verpstės ir sparninės verpstės, skirtos mašinoms, klasifikuojamoms 8445
pozicijoje

1,7

0

8448 33 90

Verptuvo žiedai ir žiedų skriejikai, skirti mašinoms, klasifikuojamoms
8445 pozicijoje

1,7

0

8448 39 00

Mašinų, klasifikuojamų 8445 pozicijoje, dalys ir pagalbinė įranga, nenuro
dytos kitoje vietoje

1,7

0

8448 42 00

Staklių skietai, nytelės ir nytys

1,7

0

8448 49 00

Audimo staklių ir jų pagalbinių mašinų dalys ir pagalbinė įranga, nenuro
dyta kitoje vietoje

1,7

0

8448 51 10

Mašinų, klasifikuojamų 8447 pozicijoje, platinos, naudojamos kilpoms
sudaryti

1,7

0

8448 51 90

Mašinų, klasifikuojamų 8447 pozicijoje, adatos ir kiti dirbiniai, naudojami
kilpoms sudaryti (išskyrus platinas)

1,7

0

8448 59 00

Mašinų, klasifikuojamų 8447 pozicijoje, dalys ir pagalbinė įranga, nenuro
dytos kitoje vietoje

1,7

0

8449 00 00

Veltinių arba neaustinių medžiagų rietime arba tam tikrų jų formų gamy
bos arba apdailos mašinos, įskaitant fetrinių skrybėlių gamybos mašinas;
skrybėlių gamybos formos; jų dalys (išskyrus mechaninius įrenginius, skir
tus veltinių pluoštų paruošimui ir lyginimo presus)

1,7

0

8450 11 11

Automatinės buitinės arba skalbyklose naudojamos skalbyklės, į kurias
skalbiniai dedami iš priekio ir kurių talpa ne didesnė kaip 6 kg sausų skal
binių

3

0

8450 11 19

Automatinės buitinės arba skalbyklose naudojamos skalbyklės, į kurias
skalbiniai dedami iš viršaus ir kurių talpa ne didesnė kaip 6 kg sausų skal
binių

3

0

8450 11 90

Automatinės buitinės arba skalbyklose naudojamos skalbyklės, kurių talpa
didesnė kaip 6 kg, bet ne didesnė kaip 10 kg sausų skalbinių

2,6

0

8450 12 00

Buitinės arba skalbyklose naudojamos skalbyklės su įmontuota išcentrine
(centrifugine) džiovykla (išskyrus automatines mašinas)

2,7

0

8450 19 00

Buitinės arba skalbyklose naudojamos skalbyklės, kurių talpa ne didesnė
kaip 6 kg sausų skalbinių (išskyrus automatines mašinas ir skalbykles su
įmontuota išcentrine (centrifugine) džiovykla)

2,7

0

8450 20 00

Skalbyklose naudojamos skalbyklės, kurių talpa didesnė kaip 10 kg sausų
skalbinių

2,2

0

8450 90 00

Buitinių arba skalbyklose naudojamų skalbyklių, dalys, nenurodytos kitoje
vietoje

2,7

0
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8451 10 00

Gatavų tekstilės dirbinių cheminio valymo mašinos

2,2

0

8451 21 10

Džiovyklės, kurių talpa ne didesnė kaip 6 kg sausų skalbinių (išskyrus iš
centrines (centrifugines) džiovykles)

2,2

0

8451 21 90

Džiovyklės, kurių talpa didesnė kaip 6 kg sausų skalbinių, bet ne didesnė
kaip 10 kg sausų skalbinių (išskyrus išcentrines (centrifugines) džiovykles)

2,2

0

8451 29 00

Tekstilės siūlų, tekstilės gaminių arba gatavų tekstilės dirbinių džiovyklės
(išskyrus mašinas, kurių talpa ne didesnė kaip 10 kg sausų skalbinių ir iš
centrines (centrifugines) džiovykles)

2,2

0

8451 30 10

Lyginimo mašinos ir presai su elektros šildymu, kurių galia ne didesnė
kaip 2 500 W

2,2

0

8451 30 30

Lyginimo mašinos ir presai su elektros šildymu, kurių galia didesnė kaip
2 500 W

2,2

0

8451 30 80

Lyginimo mašinos ir presai (išskyrus su elektros šildymu ir lyginimo pre
sus)

2,2

0

8451 40 00

Tekstilės siūlų, tekstilės gaminių arba gatavų tekstilės dirbinių skalbyklės,
balinimo arba dažymo mašinos (išskyrus buitines arba skalbyklose naudo
jamas skalbykles)

2,2

0

8451 50 00

Tekstilės gaminių vyniojimo į rietimus, išvyniojimo iš rietimų, dvilinka
vimo, kirpimo ir kraštų apkirpimo dantukais mašinos

2,2

0

8451 80 10

Mašinos, užtepančios pastos sluoksnį ant tekstilės audinio arba ant kito
pagrindo, naudojamos linoleumo arba kitų grindų dangų gamyboje (išsky
rus lyginimo presus ir bendrosios paskirties presus)

2,2

0

8451 80 30

Tekstilės siūlų, tekstilės gaminių arba gatavų tekstilės dirbinių taurinimo
arba apdailos mechaniniai įrenginiai (išskyrus mechaninius įrenginius,
skirtus veltinių taurinimo arba apdailos mašinoms, lyginimo presus ir
bendrosios paskirties presus)

2,2

0

8451 80 80

Tekstilės siūlų, tekstilės gaminių arba gatavų tekstilės dirbinių padengimo
arba impregnavimo mechaniniai įrenginiai (išskyrus lyginimo presus ir
bendrosios paskirties presus)

2,2

0

8451 90 00

Mašinų, naudojamų tekstilės siūlams, tekstilės gaminiams arba gataviems
tekstilės dirbiniams skalbti, valyti, gręžti, džiovinti, lyginti, presuoti, ba
linti, dažyti, taurinti, dailinti, padengti arba impregnuoti, dalys; mašinų,
užtepančių pastos sluoksnį ant tekstilės audinio arba ant kito pagrindo,
naudojamų linoleumo ir panašių grindų dangų gamyboje, dalys; tekstilės
gaminių vyniojimo į rietimus, išvyniojimo iš rietimų, dvilinkavimo, kir
pimo ir kraštų apkirpimo dantukais mašinų dalys, nenurodytos kitoje vie
toje

2,2

0

8452 10 11

Buitinės siuvamosios mašinos (siuvančios tik šaudykliniais dygsniais), ku
rių viršutiniosios dalies masė be variklio ne didesnė kaip 16 kg, o su va
rikliu – ne didesnė kaip 17 kg, kurių kiekvienos vertė (be rėmų, stalelių
arba baldų) didesnė kaip 65 EUR

5,7

0
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8452 10 19

Buitinės siuvamosios mašinos (siuvančios tik šaudykliniais dygsniais), ku
rių viršutiniosios dalies masė be variklio ne didesnė kaip 16 kg, o su va
rikliu – ne didesnė kaip 17 kg, kurių kiekvienos vertė (be rėmų, stalelių
arba baldų) didesnė kaip 65 EUR; mašinų (siuvančių tik šaudykliniais
dygsniais) viršutiniosios dalys, kurių masė be variklio ne didesnė kaip
16 kg, o su varikliu – ne didesnė kaip 17 kg

9,7

0

8452 10 90

Buitinės siuvamosios mašinos ir siuvamųjų mašinų viršutiniosios dalys (iš
skyrus siuvamąsias mašinas, siuvančias tik šaudykliniais dygsniais, kurių
viršutiniosios dalies masė be variklio ne didesnė kaip 16 kg, o su varikliu
– ne didesnė kaip 17 kg, ir viršutiniąsias dalis, kurių masė be variklio ne
didesnė kaip 16 kg, o su varikliu – ne didesnė kaip 17 kg)

3,7

0

8452 21 00

Pramoninės automatinės siuvamosios mašinos

3,7

0

8452 29 00

Pramoninės siuvamosios mašinos (išskyrus automatines)

3,7

0

8452 30 10

Siuvamųjų mašinų adatos su vienu plokščiu koteliu

2,7

0

8452 30 90

Siuvamųjų mašinų adatos (išskyrus su vienu plokščiu koteliu)

2,7

0

8452 40 00

Siuvamųjų mašinų baldai, stovai ir dangčiai bei jų dalys

2,7

0

8452 90 00

Siuvamųjų mašinų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8453 10 00

Mašinos, naudojamos kailiams, žaliaminėms odoms arba išdirbtoms
odoms paruošti, rauginti arba išdirbti (išskyrus džiovinimo mašinas,
purkštuvus, kiaulių šerių šalinimo mašinas, siuvamąsias mašinas ir bend
rosios paskirties presus)

1,7

0

8453 20 00

Mašinos, naudojamos avalynei iš kailių, žaliaminių odų ar išdirbtų odų ga
minti arba taisyti (išskyrus siuvamąsias mašinas)

1,7

0

8453 80 00

Mašinos, naudojamos dirbiniams iš kailių, žaliaminių odų ar išdirbtų odų
gaminti arba taisyti (išskyrus avalynę ir siuvamąsias mašinas)

1,7

0

8453 90 00

Mašinų, naudojamų kailiams, žaliaminėms odoms arba išdirbtoms odoms
paruošti, rauginti arba išdirbti, avalynei arba kitiems dirbiniams iš kailių,
žaliaminių odų ar išdirbtų odų gaminti arba taisyti, dalys, nenurodytos ki
toje vietoje

1,7

0

8454 10 00

Konverteriai, naudojami metalurgijoje arba liejininkystėje

1,7

0

8454 20 00

Formadėžės ir liejimo kaušai, naudojami metalurgijoje arba liejininkystėje

1,7

0

8454 30 10

Slėgiminio liejimo mašinos, naudojamos metalurgijoje arba liejininkystėje

1,7

0

8454 30 90

Liejimo mašinos, naudojamos metalurgijoje arba liejininkystėje (išskyrus
slėginio liejimo mašinas)

1,7

0

8454 90 00

Konverterių, liejimo kaušų, formadėžių ir liejimo mašinų, naudojamų me
talurgijoje arba liejininkystėje, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0
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8455 10 00

Metalinių vamzdžių valcavimo staklynai

2,7

0

8455 21 00

Karštojo metalo valcavimo staklynai arba kombinuoti karštojo ir šaltojo
metalo valcavimo staklynai (išskyrus vamzdžių valcavimo staklynus)

2,7

0

8455 22 00

Šaltojo metalo valcavimo staklynai (išskyrus vamzdžių valcavimo stakly
nus)

2,7

0

8455 30 10

Metalo valcavimo staklynų velenai iš ketaus

2,7

0

8455 30 31

Karštojo valcavimo staklynų darbiniai velenai; karštojo valcavimo ir šal
tojo valcavimo atraminiai velenai, nukalti iš plieno, naudojant atvirą mat
ricą, skirti metalui apdirbti

2,7

0

8455 30 39

Šaltojo valcavimo staklynų darbiniai velenai, skirti metalui apdirbti, nu
kalti iš plieno, naudojant atvirą matricą

2,7

0

8455 30 90

Valcavimo staklynų darbiniai velenai, iš plieno, pagaminti liejant arba ap
dorojant slėgimu

2,7

0

8455 90 00

Metalo valcavimo staklynų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8456 10 00

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį me
džiagos, veikiančios naudojant lazerio spinduliuotę arba kitų šviesos ar fo
tonų pluoštų procesus (išskyrus litavimo ir suvirinimo mašinas, įskaitant
tas, kurias galima naudoti pjaustymui, medžiagų bandymo mašinas bei
mašinas, naudojamas puslaidininkinių įtaisų arba elektroninių integrinių
grandynų gamybai)

4,5

0

8456 20 00

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį me
džiagos ultragarsu (išskyrus valymo aparatus, veikiančius naudojant ultra
garso procesus ir medžiagos tyrimo mašinas)

3,5

0

8456 30 11

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį me
džiagos, veikiančios naudojant elektros iškrovos procesus, vielos pjaus
tymo, skaitmeninio programinio valdymo

3,5

0

8456 30 19

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį me
džiagos, veikiančios naudojant elektros iškrovos procesus, skaitmeninio
programinio valdymo (išskyrus vielos pjaustymo)

3,5

0

8456 30 90

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį me
džiagos, veikiančios naudojant elektros iškrovos procesus, neskaitmeninio
programinio valdymo

3,5

0

8456 90 00

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį me
džiagos, veikiančios naudojant elektrocheminius procesus, elektronų
pluoštą, jonų pluoštą arba plazmos lanką (išskyrus litavimo ir suvirinimo
mašinas, medžiagų tyrimo mašinas bei mašinas, skirtas puslaidininkinių
įtaisų ir elektroninių integrinių grandynų gamybai)

3,5

0

8457 10 10

Horizontalūs metalo mechaninio apdirbimo centrai

2,7

0

8457 10 90

Metalo mechaninio apdirbimo centrai (išskyrus horizontalius mechaninio
apdirbimo centrus)

2,7

0
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8457 20 00

Vienpozicinės agregatinės staklės, skirtos metalui apdirbti

2,7

0

8457 30 10

Daugiapozicinės agregatinės staklės, skirtos metalui apdirbti, skaitmeninio
programinio valdymo

2,7

0

8457 30 90

Daugiapozicinės agregatinės staklės, skirtos metalui apdirbti, neskaitmeni
nio programinio valdymo

2,7

0

8458 11 20

Horizontalieji tekinimo centrai, skirti metalui pašalinti, skaitmeninio pro
graminio valdymo

2,7

0

8458 11 41

Horizontalieji vienaašiai tekinimo automatai, skirti metalui pašalinti, skait
meninio programinio valdymo

2,7

0

8458 11 49

Horizontalieji daugiaašiai tekinimo automatai, skirti metalui pašalinti,
skaitmeninio programinio valdymo

2,7

0

8458 11 80

Horizontaliosios tekinimo staklės, skaitmeninio programinio valdymo (iš
skyrus tekinimo centrus ir tekinimo automatus)

2,7

0

8458 19 20

Horizontaliosios centrinės tekinimo staklės (universaliosios tekinimo-srie
gimo staklės arba daugiapeilės tekinimo staklės), skirtos metalui pašalinti,
neskaitmeninio programinio valdymo

2,7

0

8458 19 40

Horizontalieji tekinimo automatai, įskaitant tekinimo centrus, skirti meta
lui pašalinti, neskaitmeninio programinio valdymo

2,7

0

8458 19 80

Horizontaliosios tekinimo staklės, skirtos metalui pašalinti, skaitmeninio
programinio valdymo (išskyrus universaliąsias tekinimo-sriegimo stakles
arba daugiapeiles tekinimo staklės)

2,7

0

8458 91 20

Tekinimo centrai, skirti metalui pašalinti, skaitmeninio programinio val
dymo (išskyrus horizontaliuosius tekinimo centrus)

2,7

0

8458 91 80

Tekinimo staklės, skirtos metalui pašalinti, skaitmeninio programinio val
dymo (išskyrus horizontaliąsias tekinimo stakles ir horizontaliuosius teki
nimo centrus)

2,7

0

8458 99 00

Tekinimo staklės, įskaitant tekinimo centrus, skirtos metalui pašalinti, ne
skaitmeninio programinio valdymo (išskyrus horizontaliąsias tekinimo
stakles)

2,7

0

8459 10 00

Linijinės agregatinės staklės, skirtos metalo gręžimui, ištekinimui, frezavi
mui, sriegių sriegimui arba įsriegimui

2,7

0

8459 21 00

Gręžimo staklės, skirtos metalui apdirbti, skaitmeninio programinio val
dymo (išskyrus linijines agregatines stakles)

2,7

0

8459 29 00

Gręžimo staklės, skirtos metalui apdirbti, neskaitmeninio programinio val
dymo (išskyrus linijines agregatines stakles ir rankinio valdymo mašinas)

2,7

0

8459 31 00

Ištekinimo-frezavimo staklės, skirtos metalams apdirbti, skaitmeninio pro
graminio valdymo (išskyrus linijines agregatines stakles)

1,7

0
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8459 39 00

Ištekinimo-frezavimo staklės, skirtos metalams apdirbti, neskaitmeninio
programinio valdymo (išskyrus linijines agregatines stakles)

1,7

0

8459 40 10

Ištekinimo staklės, skirtos metalams apdirbti, skaitmeninio programinio
valdymo (išskyrus linijines agregatines stakles ir ištekinimo-frezavimo sta
kles)

1,7

0

8459 40 90

Ištekinimo staklės, skirtos metalams apdirbti, neskaitmeninio programinio
valdymo (išskyrus linijines agregatines stakles ir ištekinimo-frezavimo sta
kles)

1,7

0

8459 51 00

Konsolinės (knee-type) frezavimo staklės, skirtos metalams apdirbti, skait
meninio programinio valdymo

2,7

0

8459 59 00

Konsolinės (knee-type) frezavimo staklės, skirtos metalams apdirbti, ne
skaitmeninio programinio valdymo

2,7

0

8459 61 10

Įrankinės frezavimo staklės, skirtos metalams apdirbti, skaitmeninio pro
graminio valdymo

2,7

0

8459 61 90

Frezavimo staklės, skirtos metalams apdirbti, skaitmeninio programinio
valdymo (išskyrus linijines agregatines stakles, ištekinimo-frezavimo sta
kles ir konsolines (knee-type) frezavimo stakles, įrankines frezavimo stakles
ir krumplių pjovimo stakles)

2,7

0

8459 69 10

Įrankinės frezavimo staklės, skirtos metalams apdirbti, neskaitmeninio
programinio valdymo

2,7

0

8459 69 90

Įrankinės frezavimo staklės, skirtos metalams apdirbti, neskaitmeninio
programinio valdymo (išskyrus linijines agregatines stakles, ištekinimo-fre
zavimo stakles ir konsolines (knee-type) frezavimo stakles, įrankines freza
vimo stakles ir krumplių pjovimo stakles)

2,7

0

8459 70 00

Sriegių užsriegimo arba įsriegimo staklės, skirtos metalams apdirbti (išsky
rus linijines agregatines stakles)

2,7

0

8460 11 00

Plokščių paviršių šlifavimo staklės, skirtos metalui apdirbti, kurių pozicijos
nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip
0,01 mm, skaitmeninio programinio valdymo

2,7

0

8460 19 00

Plokščių paviršių šlifavimo staklės, skirtos metalui apdirbti, kurių pozicijos
nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip
0,01 mm, neskaitmeninio programinio valdymo

2,7

0

8460 21 11

Cilindrinių paviršių vidinio šlifavimo staklės, skirtos metalų, metalų kar
bidų arba kermetų apdailai, kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet ku
rios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm, skaitmeninio pro
graminio valdymo (išskyrus krumplių apdailos stakles)

2,7

0

8460 21 15

Necentrinio šlifavimo staklės, skirtos metalų, metalų karbidų arba kermetų
apdailai, kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atž
vilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm, skaitmeninio programinio valdymo (iš
skyrus krumplių apdailos mašinas)

2,7

0
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8460 21 19

Cilindrinių paviršių šlifavimo staklės, skirtos metalų, metalų karbidų arba
kermetų apdailai, kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios vienos
ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm, skaitmeninio programinio val
dymo (išskyrus krumplių apdailos mašinas, cilindrinių paviršių vidinio šli
favimo stakles ir necentrinio šlifavimo stakles)

2,7

0

8460 21 90

Šlifavimo staklės, skirtos metalų, metalų karbidų arba kermetų apdirbimui,
kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne
mažesnis kaip 0,01 mm, skaitmeninio programinio valdymo (išskyrus
plokščių arba cilindrinių paviršių šlifavimo stakles, krumplių šlifavimo bei
krumplių apdailos mašinas)

2,7

0

8460 29 11

Vidinių cilindrinių paviršių šlifavimo staklės, skirtos metalų, metalų kar
bidų arba kermetų apdailai, kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet ku
rios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm, neskaitmeninio
programinio valdymo (išskyrus krumplių apdailos stakles)

2,7

0

8460 29 19

Cilindrinių paviršių šlifavimo staklės, skirtos metalų, metalų karbidų arba
kermetų apdailai, kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios vienos
ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm, neskaitmeninio programinio
valdymo (išskyrus krumplių apdailos stakles)

2,7

0

8460 29 90

Šlifavimo staklės, skirtos metalų, metalų karbidų arba kermetų apdirbimui,
kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne
mažesnis kaip 0,01 mm, neskaitmeninio programinio valdymo (išskyrus
plokščių arba cilindrinių paviršių šlifavimo stakles, krumplių pjovimo,
krumplių šlifavimo bei krumplių apdailos stakles)

2,7

0

8460 31 00

Galandimo (pjovimo arba kitų įrankių šlifavimo) staklės, skaitmeninio
programinio valdymo

1,7

0

8460 39 00

Galandimo (pjovimo arba kitų įrankių šlifavimo) staklės, neskaitmeninio
programinio valdymo

1,7

0

8460 40 10

Honingavimo arba pritrynimo staklės, skirtos metalų, metalų karbidų arba
kermetų apdirbimui, skaitmeninio programinio valdymo (išskyrus krump
lių apdailos stakles)

1,7

0

8460 40 90

Honingavimo arba pritrynimo staklės, skirtos metalų, metalų karbidų arba
kermetų apdirbimui, neskaitmeninio programinio valdymo (išskyrus
krumplių apdailos stakles)

1,7

0

8460 90 10

Šerpetų pašalinimo, šlifavimo arba poliravimo metalų, metalų karbidų
arba kermetų mašinos, kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios
vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm (krumplių pjovimo,
krumplių šlifavimo bei krumplių apdailos stakles)

2,7

0

8460 90 90

Šerpetų pašalinimo, šlifavimo arba poliravimo metalų, metalų karbidų
arba kermetų mašinos (išskyrus šlifavimo ir poliravimo stakles, kurių po
zicijos nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis
kaip 0,01 mm, krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo bei krumplių ap
dailos stakles ir mašinas, skirtas rankiniam darbui)

1,7

0
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8461 20 00

Skersinio drožimo arba vertikaliojo drožimo staklės, skirtos metalų, me
talų karbidų arba kermetų apdirbimui

1,7

0

8461 30 10

Pratraukimo staklės, skirtos metalų, metalų karbidų arba kermetų apdirbi
mui, skaitmeninio programinio valdymo

1,7

0

8461 30 90

Pratraukimo staklės, skirtos metalų, metalų karbidų arba kermetų apdirbi
mui, neskaitmeninio programinio valdymo

1,7

0

8461 40 11

Krumplių pjovimo staklės, įskaitant abrazyvines krumplių pjovimo stakles,
skirtos cilindrinių krumplių pjovimui, skaitmeninio programinio valdymo,
skirtos metalų, metalų karbidų arba kermetų apdirbimui (išskyrus išilginio
drožimo, vertikaliojo drožimo ir patraukimo stakles)

2,7

0

8461 40 19

Krumplių pjovimo staklės, įskaitant abrazyvines krumplių pjovimo stakles,
skirtos cilindrinių krumplių pjovimui, neskaitmeninio programinio val
dymo, skirtos metalų, metalų karbidų arba kermetų apdirbimui (išskyrus
išilginio drožimo, vertikaliojo drožimo ir patraukimo stakles)

2,7

0

8461 40 31

Krumplių pjovimo staklės, įskaitant abrazyvines krumplių pjovimo stakles,
neskirtos cilindrinių krumplių pjovimui, skaitmeninio programinio val
dymo, skirtos metalų, metalų karbidų arba kermetų apdirbimui (išskyrus
išilginio drožimo, vertikaliojo drožimo ir patraukimo stakles)

1,7

0

8461 40 39

Krumplių pjovimo staklės, įskaitant abrazyvines krumplių pjovimo stakles,
neskirtos cilindrinių krumplių pjovimui, neskaitmeninio programinio val
dymo, skirtos metalų, metalų karbidų arba kermetų apdirbimui (išskyrus
išilginio drožimo, vertikaliojo drožimo ir patraukimo stakles)

1,7

0

8461 40 71

Krumplių apdailos staklės, įskaitant abrazyvines krumplių pjovimo stakles,
kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne
mažesnis kaip 0,01 mm, skaitmeninio programinio valdymo, skirtos me
talų, metalų karbidų arba kermetų apdirbimui

2,7

0

8461 40 79

Krumplių apdailos staklės, įskaitant abrazyvines krumplių pjovimo stakles,
kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne
mažesnis kaip 0,01 mm, neskaitmeninio programinio valdymo, skirtos
metalų, metalų karbidų arba kermetų apdirbimui

2,7

0

8461 40 90

Krumplių apdailos staklės, skirtos metalų, metalų karbidų arba kermetų
apdirbimui (išskyrus tas, kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios
vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm)

1,7

0

8461 50 11

Diskiniai pjūklai, skirti metalų, metalų karbidų arba kermetų apdirbimui
(išskyrus mašinas, skirtas rankiniam darbui)

1,7

0

8461 50 19

Pjūklai, skirti metalų, metalų karbidų arba kermetų apdirbimui (išskyrus
mašinas, skirtas rankiniam darbui, ir diskinius pjūklus)

1,7

0

8461 50 90

Atpjovimo staklės, skirtos metalų, metalų karbidų arba kermetų apdirbi
mui (išskyrus mašinas, skirtas rankiniam darbui, ir pjūklus)

1,7

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/633

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

8461 90 00

Drožimo staklės ir staklių įrankiai, skirti metalų, metalų karbidų arba ker
metų apdirbimui pašalinant medžiagą, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

8462 10 10

Kalimo arba štampavimo staklės, įskaitant presus, ir kūjai, skaitmeninio
programinio valdymo

2,7

0

8462 10 90

Kalimo arba štampavimo staklės, įskaitant presus, ir kūjai, neskaitmeninio
programinio valdymo

1,7

0

8462 21 10

Lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo staklės, įskaitant presus,
skaitmeninio programinio valdymo, skirtos metalų lakštų apdirbimui

2,7

0

8462 21 80

Lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo staklės, įskaitant presus,
skaitmeninio programinio valdymo, skirtos metalų apdirbimui (išskyrus
skirtas puslaidininkiniams įtaisams arba elektroniniams integriniams gran
dynams gaminti)

2,7

0

8462 29 10

Lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo staklės, įskaitant presus,
neskaitmeninio programinio valdymo, skirtos metalų lakštų apdirbimui

1,7

0

8462 29 91

Lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo staklės, įskaitant presus,
hidraulinės, neskaitmeninio programinio valdymo, skirtos metalų apdirbi
mui (išskyrus mašinas, skirtas lakštų apdirbimui)

1,7

0

8462 29 98

Lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo staklės, įskaitant presus,
nehidraulinės, neskaitmeninio programinio valdymo, skirtos metalų apdir
bimui (išskyrus mašinas, skirtas lakštų apdirbimui, ir stakles, skirtas pus
laidininkiniams įtaisams arba elektroniniams integriniams grandynams ga
minti)

1,7

0

8462 31 00

Kirpimo staklės, įskaitant presus, skaitmeninio programinio valdymo, skir
tos metalų apdirbimui (išskyrus kombinuotas skylių pramušimo ir kir
pimo stakles)

2,7

0

8462 39 10

Kirpimo staklės, įskaitant presus, neskaitmeninio programinio valdymo,
skirtos metalų lakštų apdirbimui (išskyrus kombinuotas skylių pramušimo
ir kirpimo stakles)

1,7

0

8462 39 91

Kirpimo staklės, įskaitant presus, hidraulinės, neskaitmeninio programinio
valdymo, skirtos metalų apdirbimui (išskyrus mašinas, skirtas metalų
lakštų apdirbimui, ir kombinuotas skylių pramušimo ir kirpimo stakles)

1,7

0

8462 39 99

Kirpimo staklės, įskaitant presus, nehidraulinės, neskaitmeninio programi
nio valdymo, skirtos metalų apdirbimui (išskyrus mašinas, skirtas metalų
lakštų apdirbimui, ir kombinuotas skylių pramušimo ir kirpimo stakles)

1,7

0
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8462 41 10

Skylių pramušimo arba iškirtimo staklės, įskaitant presus, įskaitant kombi
nuotas skylių pramušimo ir kirpimo stakles, skaitmeninio programinio
valdymo, skirtos metalų lakštų apdirbimui

2,7

0

8462 41 90

Skylių pramušimo arba iškirtimo staklės, įskaitant presus, įskaitant kombi
nuotas skylių pramušimo ir kirpimo stakles, skaitmeninio programinio
valdymo, skirtos metalų apdirbimui (išskyrus mašinas, skirtas metalų
lakštų apdirbimui)

2,7

0

8462 49 10

Skylių pramušimo arba iškirtimo staklės, įskaitant presus, ir kombinuotos
skylių pramušimo ir kirpimo staklės, neskaitmeninio programinio val
dymo, skirtos metalų lakštų apdirbimui

1,7

0

8462 49 90

Skylių pramušimo arba iškirtimo staklės, įskaitant presus, ir kombinuotos
skylių pramušimo ir kirpimo staklės, neskaitmeninio programinio val
dymo, skirtos metalų apdirbimui (išskyrus mašinas, skirtas metalų lakštų
apdirbimui)

1,7

0

8462 91 10

Metalo miltelių formavimo sukepinimo būdu hidrauliniai presai arba me
talo laužo briketavimo presai

2,7

0

8462 91 50

Hidrauliniai presai, skaitmeninio programinio valdymo, skirti metalų ap
dirbimui (išskyrus kalimo, lenkimo, briaunų lenkimo, tiesinimo ir lygi
nimo presus, metalo miltelių formavimo sukepinimo būdu presus ir me
talo laužo briketavimo presus)

2,7

0

8462 91 90

Hidrauliniai presai, neskaitmeninio programinio valdymo, skirti metalų
apdirbimui (išskyrus kalimo, lenkimo, briaunų lenkimo, tiesinimo ir lygi
nimo presus, metalo miltelių formavimo sukepinimo būdu presus ir me
talo laužo briketavimo presus)

2,7

0

8462 99 10

Presai, nehidrauliniai, skirti metalo miltelių formavimui sukepinimo būdu
arba metalo laužo briketavimui

2,7

0

8462 99 50

Presai, nehidrauliniai, skaitmeninio programinio valdymo, skirti metalų
apdirbimui (išskyrus kalimo, lenkimo, briaunų lenkimo, tiesinimo ir lygi
nimo presus, metalo miltelių formavimo sukepinimo būdu presus ir me
talo laužo briketavimo presus)

2,7

0

8462 99 90

Presai, nehidrauliniai, neskaitmeninio programinio valdymo, skirti metalų
apdirbimui (išskyrus kalimo, lenkimo, briaunų lenkimo, tiesinimo ir lygi
nimo presus, metalo miltelių formavimo sukepinimo būdu presus ir me
talo laužo briketavimo presus)

2,7

0

8463 10 10

Vielos traukimo staklės

2,7

0

8463 10 90

Strypų, vamzdžių, profilių arba panašių dirbinių traukimo staklės (išsky
rus vielos traukimo stakles)

2,7

0

8463 20 00

Sriegių valcavimo staklės, skirtos metalų apdirbimui

2,7

0
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8463 30 00

Vielos apdirbimo staklės nepašalinant medžiagos (išskyros vielos lenkimo
stakles, klasifikuojamas 8461 pozicijoje, ir mašinas, skirtas rankiniam dar
bui)

2,7

0

8463 90 00

Metalo, sukepintų metalų karbidų arba kermetų apdorojimo nepašalinant
dalies medžiagos staklės (išskyrus kalimo, lenkimo, briaunų lenkimo, tiesi
nimo ir lyginimo presus, kirpimo stakles, skylių pramušimo arba iškir
timo stakles, presus, traukimo stakles, sriegių valcavimo stakles, metalinės
vielos apdirbimo stakles ir mašinas, skirtas rankiniam darbui)

2,7

0

8464 10 00

Akmenų, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių
medžiagų apdirbimo staklės ir šaltojo stiklo pjaustytuvai (išskyrus maši
nas, skirtas rankiniam darbui)

2,2

0

8464 20 11

Optinio šaltojo stiklo šlifavimo arba poliravimo staklės

2,2

0

8464 20 19

Šaltojo stiklo šlifavimo arba poliravimo staklės (išskyrus optinį stiklą)

2,2

0

8464 20 20

Keramikos apdorojimo šlifavimo arba poliravimo staklės (išskyrus ranki
nio valdymo mašinas)

2,2

0

8464 20 95

Akmenų, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių
medžiagų apdirbimo šlifavimo arba poliravimo staklės (išskyrus kerami
kos, šaltojo stiklo apdirbimo, išskyrus rankinio valdymo mašinas ir puslai
dininkinių plokštelių apdirbimo stakles)

2,2

0

8464 90 20

Keramikos apdorojimo staklės (išskyrus pjovimo, šlifavimo, poliravimo
stakles ir mašinas ir rankinio valdymo mašinas)

2,2

0

8464 90 80

Akmenų, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių
medžiagų apdirbimo staklės ir šaltojo stiklo apdirbimo staklės (išskyrus
pjovimo, šlifavimo, poliravimo stakles ir mašinas ir rankinio valdymo ma
šinas, keramikos apdirbimo stakles ir puslaidininkinių plokštelių raižymo
arba šukėjimo stakles)

2,2

0

8465 10 10

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba pana
šių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės, kuriomis galima atlikti įvairias
mechaninio apdirbimo operacijas, nekeičiant šioms operacijoms naudo
jamo įrankio ir kuriomis dirbant apdirbamo dirbinio padėtis prieš kiek
vieną operaciją keičiama rankomis

2,7

0

8465 10 90

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba pana
šių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės, kuriomis galima atlikti įvairias
mechaninio apdirbimo operacijas, nekeičiant šioms operacijoms naudo
jamo įrankio ir kuriomis dirbant apdirbamo dirbinio padėtis prieš kiek
vieną operaciją keičiama automatiškai

2,7

0

8465 91 10

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba pana
šių kietųjų medžiagų apdirbimo juostiniai pjūklai (išskyrus mašinas, skir
tas rankiniam darbui)

2,7

0

8465 91 20

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba pana
šių kietųjų medžiagų apdirbimo diskiniai pjūklai (išskyrus mašinas, skirtas
rankiniam darbui)

2,7

0
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8465 91 90

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba pana
šių kietųjų medžiagų apdirbimo pjaustytuvai (išskyrus juostinius pjūklus,
diskinius pjūklus ir mašinas, skirtas rankiniam darbui)

2,7

0

8465 92 00

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba pana
šių kietųjų medžiagų obliavimo, frezavimo arba figūrinio obliavimo sta
klės (išskyrus mašinas, skirtas rankiniam darbui, ir mašinas, klasifikuoja
mas 8465.10 subpozicijoje)

2,7

0

8465 93 00

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba pana
šių kietųjų medžiagų šlifavimo, šlifavimo smėlio srove arba poliravimo
staklės (išskyrus mašinas, skirtas rankiniam darbui)

2,7

0

8465 94 00

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba pana
šių kietųjų medžiagų lankstytuvai arba surinkimo staklės (išskyrus maši
nas, skirtas rankiniam darbui)

2,7

0

8465 95 00

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba pana
šių kietųjų medžiagų gręžimo arba skobimo staklės (išskyrus mašinas,
skirtas rankiniam darbui, ir mašinas, klasifikuojamas 8465.10 subpozici
joje)

2,7

0

8465 96 00

Skaldymo, smulkinimo arba skutimo staklės, skirtos medienai apdirbti

2,7

0

8465 99 10

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba pana
šių kietųjų medžiagų tekinimo staklės

2,7

0

8465 99 90

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba pana
šių kietųjų medžiagų apdorojimo staklės (išskyrus mašinas, skirtas ranki
niam darbui, mašinas, klasifikuojamas 8465.10 subpozicijoje, pjaustytu
vus, drožimo, frezavimo arba figūrinio obliavimo stakles, šlifavimo, šlifa
vimo smėlio srove arba poliravimo stakles, lenkimo arba surinkimo sta
kles, gręžimo arba skobimo stakles ir skaldymo, smulkinimo arba skutimo
stakles bei tekinimo stakles)

2,7

0

8466 10 20

Įtvarai, spyruokliuojančiosios įvorės ir movos, naudojami staklėse kaip
įrankių laikikliai, įskaitant visų rūšių rankinių įrankių laikiklius

1,2

0

8466 10 31

Tekinimo staklių įrankių laikikliai (išskyrus įtvarus, spyruokliuojančiąsias
įvores ir kitas įvores)

1,2

0

8466 10 38

Staklių įrankių laikikliai ir visų rūšių rankinių įrankių laikikliai (išskyrus
tekinimo staklių įrankių laikiklius, įtvarus, spyruokliuojančiąsias įvores ir
movas)

1,2

0

8466 10 80

Staklių atsiveriančiosios sriegimo galvutės

1,2

0

8466 20 20

Staklių apdirbamų ruošinių laikikliai, specialiųjų veržimo ir tvirtinimo
įtaisų pavidalo, įskaitant standartinių veržimo ir tvirtinimo įtaisų sudeda
mųjų dalių rinkinius

1,2

0

8466 20 91

Tekinimo staklių įrankių laikikliai (išskyrus įrankių laikiklius specialiųjų
veržimo ir tvirtinimo įtaisų, įskaitant standartinių veržimo ir tvirtinimo
įtaisų sudedamųjų dalių rinkinius, formų pavidalo)

1,2

0
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8466 20 98

Staklių apdirbamų ruošinių laikikliai (išskyrus tekinimo staklių ruošinių
laikiklius ir įrankių laikiklius specialiųjų veržimo ir tvirtinimo įtaisų pavi
dalo, įskaitant standartinių veržimo ir tvirtinimo įtaisų sudedamųjų dalių
rinkinius)

1,2

0

8466 30 00

Dalijimo galvutės ir kiti specialieji staklių įtaisai, nenurodyti kitoje vietoje

1,2

0

8466 91 20

Akmenų, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių
medžiagų ar šaltojo stiklo apdirbimo mechaninių įrenginių dalys ir papil
doma įranga, nenurodytos kitoje vietoje, lietinės ketinės arba plieninės

1,2

0

8466 91 95

Akmenų, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių
medžiagų ar šaltojo stiklo apdirbimo mechaninių įrenginių dalys ir papil
doma įranga, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus lietines ketines arba plie
nines)

1,2

0

8466 92 20

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba pana
šių kietųjų medžiagų apdorojimo mechaninių įrenginių, dalys ir papil
doma įranga, lietinės ketinės arba plieninės, nenurodytos kitoje vietoje

1,2

0

8466 92 80

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba pana
šių kietųjų medžiagų apdorojimo mechaninių įrenginių, dalys ir papil
doma įranga, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus lietines ketines arba plie
nines)

1,2

0

8466 93 00

Mechaninių įrenginių, skirtų metalų apdorojimui pašalinant medžiagą, da
lys ir papildoma įranga, nenurodytos kitoje vietoje

1,2

0

8466 94 00

Mechaninių įrenginių, skirtų metalų apdorojimui nepašalinant medžiagos,
dalys ir papildoma įranga, nenurodytos kitoje vietoje

1,2

0

8467 11 10

Rankų darbui skirti įrankiai, pneumatiniai, sukamieji, skirti metalų apdir
bimui

1,7

0

8467 11 90

Rankų darbui skirti įrankiai, pneumatiniai, sukamieji (išskyrus skirtus me
talų apdirbimui)

1,7

0

8467 19 00

Pneumatiniai rankų darbui skirti įrankiai, nesukamieji

1,7

0

8467 21 10

Rankų darbui skirti visų rūšių grąžtai su įmontuotu elektros varikliu, vei
kiantys be išorinio elektros maitinimo šaltinio

2,7

0

8467 21 91

Visų rūšių rankiniai elektriniai-pneumatiniai grąžtai

2,7

0

8467 21 99

Rankų darbui skirti visų rūšių grąžtai su įmontuotu elektros varikliu, vei
kiantys be išorinio elektros maitinimo šaltinio (išskyrus elektrinius-pneu
matinius grąžtus)

2,7

0

8467 22 10

Rankų darbui skirti grandininiai pjūklai su įmontuotu elektros varikliu

2,7

0

8467 22 30

Rankų darbui skirti diskiniai pjūklai su įmontuotu elektros varikliu

2,7

0
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8467 22 90

Rankų darbui skirti pjūklai su įmontuotu elektros varikliu (išskyrus gran
dininius ir diskinius pjūklus)

2,7

0

8467 29 10

Rankų darbui skirti elektromechaniniai įrenginiai su įmontuotu elektros
varikliu, naudojami tekstilės medžiagoms apdoroti

2,7

0

8467 29 30

Rankų darbui skirti elektromechaniniai įrenginiai su įmontuotu elektros
varikliu, veikiantys be išorinio elektros maitinimo šaltinio (išskyrus nau
dojamus tekstilės medžiagoms apdoroti, pjūklus ir grąžtus)

2,7

0

8467 29 51

Rankų darbui skirti kampų šlifavimo įrenginiai su įmontuotu elektros va
rikliu, veikiantys be išorinio elektros maitinimo šaltinio

2,7

0

8467 29 53

Rankų darbui skirti juostiniai šlifavimo įrenginiai su įmontuotu elektros
varikliu, veikiantys be išorinio elektros maitinimo šaltinio

2,7

0

8467 29 59

Rankų darbui skirti šlifavimo ir juostiniai šlifavimo įrenginiai su įmon
tuotu elektros varikliu, veikiantys be išorinio elektros maitinimo šaltinio
(išskyrus kampų šlifavimo įrenginius ir juostinius šlifavimo įrenginius)

2,7

0

8467 29 70

Rankų darbui skirtos reismusinės arba obliavimo staklės su įmontuotu
elektros varikliu, veikiantys be išorinio elektros maitinimo šaltinio

2,7

0

8467 29 80

Rankų darbui skirti gyvatvorių karpymo įrenginiai ir vejapjovės su įmon
tuotu elektros varikliu, veikiantys be išorinio elektros maitinimo šaltinio

2,7

0

8467 29 90

Rankų darbui skirti elektromechaniniai įrenginiai su įmontuotu elektros
varikliu, veikiantys be išorinio elektros maitinimo šaltinio (išskyrus nau
dojamus tekstilės medžiagoms apdoroti, pjūklus, šlifavimo įrenginius, reis
musines arba obliavimo stakles, gyvatvorių karpymo įrenginius ir vejapjo
ves)

2,7

0

8467 81 00

Rankų darbui skirti grandininiai pjūklai su įmontuotu neelektros varikliu

1,7

0

8467 89 00

Rankų darbui skirti įrankiai, hidrauliniai arba su įmontuotu neelektros va
rikliu (išskyrus grandininius pjūklus ir pneumatinius įrankius)

1,7

0

8467 91 00

Rankų darbui skirtų grandininių pjūklų su įmontuotu elektros arba ne
elektros varikliu dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8467 92 00

Rankų darbui skirtų pneumatinių įrankių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8467 99 00

Rankų darbui skirtų pneumatinių įrankių, hidraulinių arba su įmontuotu
elektros arba neelektros varikliu, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8468 10 00

Rankiniai dujų degikliai, veikiantys naudojant dujas, naudojami litavimui,
kietajam litavimui arba suvirinimui

2,2

0

8468 20 00

Litavimo, kietojo litavimo, suvirinimo ar paviršiaus šiluminio apdorojimo
mašinos ir aparatai, veikiantys naudojant dujas (išskyrus rankinius dujų
degiklius)

2,2

0
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8468 80 00

Suvirinimo mašinos ir aparatai, veikiantys kitaip nei naudojant dujas (iš
skyrus elektros mašinas ir aparatus, klasifikuojamus 8515 pozicijoje)

2,2

0

8468 90 00

Neelektrinių litavimo, kietojo litavimo, suvirinimo arba paviršiaus šilumi
nio apdorojimo mašinų ir aparatų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,2

0

8469 00 10

Tekstų redagavimo mašinos (išskyrus automatinio duomenų apdorojimo
mašinas ir jų įtaisus, klasifikuojamus 8443 pozicijoje, taip pat lazerinius,
terminius ir elektrografinius spausdintuvus)

Neapmuitinama

0

8469 00 91

Elektrinės rašomosios mašinėlės (išskyrus automatinio duomenų apdoro
jimo mašinų įtaisus, klasifikuojamus pozicijoje 8443, taip pat lazerinius,
terminius ir elektrografinius spausdintuvus)

2,3

0

8469 00 99

Neelektrinės rašomosios mašinėlės

2,5

0

8470 10 00

Elektroniniai skaičiuotuvai, galintys veikti be išorinio elektros maitinimo
šaltinio, ir kišeninės (matmenys ne didesni kaip 170 mm x 100 mm x
45 mm) duomenų įrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės, atlie
kančios skaičiavimo funkcijas

Neapmuitinama

0

8470 21 00

Elektroninės skaičiavimo mašinos su spausdinimo įrenginiu ir jungtimi su
maitinimo tinklu (išskyrus duomenų apdorojimo mašinas, klasifikuojamas
8471 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

8470 29 00

Elektroninės skaičiavimo mašinos be spausdinimo įrenginio, su jungtimi
su maitinimo tinklu (išskyrus duomenų apdorojimo mašinas, klasifikuoja
mas 8471 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

8470 30 00

Skaičiavimo mašinos, neelektroninės

Neapmuitinama

0

8470 50 00

Kasos aparatai su skaičiavimo įtaisu

Neapmuitinama

0

8470 90 00

Pašto siuntų frankavimo mašinos, bilietų išdavimo mašinos ir panašios
mašinos su skaičiavimo įtaisais (išskyrus kasos aparatus ir prekybos auto
matus)

Neapmuitinama

0

8471 30 00

Nešiojamosios automatinio duomenų apdorojimo mašinos, sveriančios ne
daugiau kaip 10 kg, sudarytos bent iš centrinio procesoriaus, klaviatūros
ir vaizduoklio (išskyrus išorinius įtaisus)

Neapmuitinama

0

8471 41 00

Automatinio duomenų apdorojimo mašinos, kurių korpuse yra bent cent
rinis procesorius, vienas įvesties įtaisas ir vienas išvesties įtaisas, sumon
tuoti arba ne (išskyrus nešiojamąsias mašinas, sveriančias ne daugiau kaip
10 kg, pateiktus sistemų ir išorinius įtaisus)

Neapmuitinama

0

8471 49 00

Automatinio duomenų apdorojimo mašinos, pateikiamos sistemų pavi
dalu (sudarytos bent iš pagrindinio procesoriaus, vieno įvesties įtaiso ir
vieno išvesties įtaiso) (išskyrus nešiojamąsias mašinas, sveriančias ne dau
giau kaip 10 kg, ir išskyrus išorinius įtaisus)

Neapmuitinama

0

8471 50 00

Automatinio duomenų apdorojimo mašinų procesoriai, kurių korpuse yra
šie vienos arba dviejų rūšių įtaisai arba jų nėra: atmintinės įrenginiai, įves
ties įtaisai, išvesties įtaisai (išskyrus klasifikuojamus 8471 41 arba
8471 49 pozicijose ir išorinius įtaisus)

Neapmuitinama

0
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8471 60 60

Klaviatūros, skirtos automatinio duomenų apdorojimo mašinoms, su
tame pačiame korpuse sumontuotais atminties įrenginiais arba be jų

Neapmuitinama

0

8471 60 70

Įvesties arba išvesties įrenginiai automatinio duomenų apdorojimo įrengi
niams, su tame pačiame korpuse sumontuotais atminties įrenginiais arba
be jų (išskyrus klaviatūras)

Neapmuitinama

0

8471 70 20

Pagrindinės atmintinės, skirtos automatinio duomenų apdorojimo maši
noms

Neapmuitinama

0

8471 70 30

Diskinės atmintinės, skirtos automatinio duomenų apdorojimo mašinoms,
optinės, įskaitant magnetooptinius (pavyzdžiui CD-ROM tvarkyklės) (iš
skyrus pagrindines atmintines)

Neapmuitinama

0

8471 70 50

Standžiųjų diskų diskasukiai, skirti automatinio duomenų apdorojimo ma
šinoms, neoptiniai ir nemagnetiniai (išskyrus pagrindines atmintines)

Neapmuitinama

0

8471 70 70

Diskų atmintinės, skirtos automatinio duomenų apdorojimo mašinoms,
neoptinės ir nemagnetinės (išskyrus standžiųjų diskų diskasukius ir pa
grindines atmintines)

Neapmuitinama

0

8471 70 80

Magnetinių juostų atmintinės, skirtos automatinio duomenų apdorojimo
mašinoms (išskyrus pagrindines atmintines)

Neapmuitinama

0

8471 70 98

Atmintinės, skirtos automatinio duomenų apdorojimo mašinoms (išsky
rus diskines atmintines, magnetinių juostų ir pagrindines atmintines)

Neapmuitinama

0

8471 80 00

Automatinio duomenų apdorojimo mašinų mazgai (išskyrus procesorius,
įvesties arba išvesties įtaisus ir atmintines)

Neapmuitinama

0

8471 90 00

Magnetiniai arba optiniai (duomenų) skaitymo skaitliai, užkoduotų duo
menų perrašymo į informacijos laikmenas mašinos ir tokių duomenų ap
dorojimo mašinos, nenurodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8472 10 00

Dauginimo aparatai (hektografiniai arba trafaretiniai) (išskyrus spausdintu
vus ir fotokopijavimo arba termakopijavimo aparatus)

2

0

8472 30 00

Pašto siuntų rūšiavimo, lankstymo, sudėjimo į vokus arba pakavimo maši
nos, pašto siuntų atidarymo, uždarymo arba užantspaudavimo mašinos,
pašto ženklų klijavimo arba nuvertinimo (atspaudavimo) mašinos

2,2

0

8472 90 10

Monetų rūšiavimo, monetų skaičiavimo arba monetų pakavimo mašinos

2,2

0

8472 90 30

Bankomatai

Neapmuitinama

0

8472 90 70

Biuro mašinos, nenurodytos kitoje vietoje

2,2

0

8473 10 11

Tekstų redagavimo mašinų, klasifikuojamų 8469 pozicijoje, elektroniniai
mazgai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8473 10 19

Rašomųjų mašinėlių, klasifikuojamų 8469 pozicijoje, elektroniniai maz
gai, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

8473 10 90

Rašomųjų mašinėlių arba teksto redagavimo mašinų, klasifikuojamų 8469
pozicijoje, dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus elektroni
nius mazgus)

Neapmuitinama

0
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8473 21 10

Elektroninių skaičiavimo mašinų, klasifikuojamų 8470 10, 8470 21 ar
8470 29 pozicijoje, elektroniniai mazgai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8473 21 90

Elektroninių skaičiavimo mašinų, klasifikuojamų 8470 10, 8470 21 ar
8470 29 pozicijoje, dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8473 29 10

Apskaitos mašinų, kasos aparatų ar kitų mašinų su skaičiavimo įtaisais,
klasifikuojamų 8470 pozicijoje, elektroniniai mazgai, nenurodyti kitoje
vietoje

Neapmuitinama

0

8473 29 90

Apskaitos mašinų, kasos aparatų ar kitų mašinų su skaičiavimo įtaisais,
klasifikuojamų 8470 pozicijoje, neelektroninių skaičiuotuvų dalys ir reik
menys, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus elektroninius mazgus)

Neapmuitinama

0

8473 30 20

Automatinio duomenų apdorojimo mašinų arba kitų mašinų, klasifikuo
jamų 8471 pozicijoje, elektroniniai mazgai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8473 30 80

Automatinio duomenų apdorojimo mašinų arba kitų mašinų, klasifikuo
jamų 8471 pozicijoje, dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje (išsky
rus elektroninius mazgus)

Neapmuitinama

0

8473 40 11

Bankomatų, klasifikuojamų 8472.90.30 subpozicijoje, elektroniniai maz
gai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8473 40 18

Kitų biuro mašinų, klasifikuojamų 8472 pozicijoje, elektroniniai mazgai,
nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus bankomatų)

3

0

8473 40 80

Kitų biuro mašinų, klasifikuojamų 8472 pozicijoje, dalys ir reikmenys, ne
nurodyti kitoje vietoje (išskyrus elektroninius mazgus)

Neapmuitinama

0

8473 50 20

Elektroniniai mazgai, vienodai tinkantys elektroninėms rašomosioms ma
šinėlėms, tekstų redagavimo įrenginiams, skaičiavimo mašinoms, automa
tinio duomenų apdorojimo mašinoms ir kitoms mašinoms, įrangai arba
įtaisams, klasifikuojamiems dviejose arba daugiau pozicijų, esančių 8469–
8472 intervale, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8473 50 80

Dalys ir reikmenys, vienodai tinkantys rašomosioms mašinėlėms, tekstų
redagavimo įrenginiams, skaičiavimo mašinoms, automatinio duomenų
apdorojimo mašinoms ir kitoms mašinoms, klasifikuojamoms dviejose
arba daugiau pozicijų, esančių 8469-8472 intervale, nenurodyti kitoje vie
toje (išskyrus elektroninius mazgus)

Neapmuitinama

0

8474 10 00

Kietų mineralinių medžiagų, įskaitant miltelius ir pastas, rūšiavimo, sijo
jimo, atskyrimo arba plovimo mašinos (išskyrus centrifugas ir filtrų pre
sus)

Neapmuitinama

0

8474 20 10

Trupinimo arba malimo mašinos, skirtos naudoti keramikos pramonėje
mineralinėms medžiagoms apdirbti

Neapmuitinama

0

8474 20 90

Kietų mineralinių medžiagų trupinimo arba malimo mašinos (išskyrus
skirtas naudoti keramikos pramonėje mineralinėms medžiagoms apdirbti)

Neapmuitinama

0

8474 31 00

Betono arba skiedinio maišyklės (išskyrus sumontuotas ant geležinkelio
vagonų ar sunkvežimių važiuoklių)

Neapmuitinama

0
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8474 32 00

Mineralinių medžiagų maišymo su bitumais mašinos

Neapmuitinama

0

8474 39 10

Maišymo arba minkymo mašinos, skirtos naudoti keramikos pramonėje
mineralinėms medžiagoms apdirbti

Neapmuitinama

0

8474 39 90

Kietų mineralinių medžiagų, įskaitant miltelius ir pastas, maišymo arba
minkymo mašinos (išskyrus betono arba skiedinio maišykles, mineralinių
medžiagų maišymo su bitumais mašinas, mašinas, skirtas naudoti kerami
kos pramonėje, bei lyginimo presus)

Neapmuitinama

0

8474 80 10

Keraminės pastos aglomeravimo, formavimo arba liejimo mašinos

Neapmuitinama

0

8474 80 90

Kieto mineralinio kuro, minkytų keraminių medžiagų, nesukietėjusių ce
mentų, tinkavimo medžiagų arba kitų miltelių arba pastos pavidalo mine
ralinių produktų aglomeravimo, formavimo arba liejimo mašinos ir smėli
nių liejimo formų formavimo mašinos (išskyrus keraminės pastos bei
stiklo liejimo ar presavimo mašinas)

Neapmuitinama

0

8474 90 10

Mašinų, klasifikuojamų 8474 pozicijoje, dalys, lietinės ketinės arba plieni
nės

Neapmuitinama

0

8474 90 90

Mašinų, klasifikuojamų 8474 pozicijoje, dalys (išskyrus lietines ketines
arba plienines)

Neapmuitinama

0

8475 10 00

Elektros arba elektroninių lempų, elektroninių vamzdžių arba fotoblyksčių
lempų su stikliniais gaubtais surinkimo mašinos

1,7

0

8475 21 00

Optinių pluoštų ir jų ruošinių gamybos mašinos

1,7

0

8475 29 00

Stiklo arba stiklo dirbinių gamybos arba karštojo apdirbimo mašinos (iš
skyrus optinių pluoštų ir jų ruošinių gamybos mašinas bei krosnis ir kaiti
nimo aparatus, skirtus grūdinto stiklo gamybai)

1,7

0

8475 90 00

Elektros arba elektroninių lempų, elektroninių vamzdžių arba fotoblyksčių
lempų su stikliniais gaubtais surinkimo mašinų bei stiklo arba stiklo dirbi
nių gamybos arba karštojo apdirbimo mašinų dalys

1,7

0

8476 21 00

Gėrimų prekybos automatai su šildymo arba šaldymo įrenginiais

1,7

0

8476 29 00

Gėrimų prekybos automatai be šildymo arba šaldymo įrenginių

1,7

0

8476 81 00

Prekybos automatai su šildymo arba šaldymo įrenginiais (išskyrus gėrimų
prekybos automatus)

1,7

0

8476 89 00

Prekybos automatai be šildymo arba šaldymo įrenginių; pinigų keitimo
automatai (išskyrus gėrimų prekybos automatus)

1,7

0

8476 90 00

Prekybos automatų, įskaitant pinigų keitimo automatus, dalys, nenurody
tos kitoje vietoje

1,7

0
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8477 10 00

Liejimo mašinos, skirtos gumos (kaučiuko) arba plastikų apdirbimui

1,7

0

8477 20 00

Ekstruderiai, skirti gumos (kaučiuko) arba plastikų apdirbimui

1,7

0

8477 30 00

Formavimo išpučiant orą mašinos, skirtos gumos (kaučiuko) arba plastikų
apdirbimui

1,7

0

8477 40 00

Vakuuminio formavimo mašinos ir kitos šiluminio formavimo mašinos,
skirtos gumos (kaučiuko) arba plastikų apdirbimui

1,7

0

8477 51 00

Pneumatinių padangų liejimo arba protektorių restauravimo, guminių
arba plastikinių kamerų liejimo arba kito formavimo mašinos

1,7

0

8477 59 10

Liejimo arba kito gumos (kaučiuko) arba plastikų dirbinių formavimo pre
sai (išskyrus liejimo mašinas, ekstruderius, formavimo išpučiant orą maši
nas, šiluminio formavimo mašinas ir pneumatinių padangų liejimo arba
protektorių restauravimo mašinas)

1,7

0

8477 59 80

Liejimo arba kito gumos (kaučiuko) arba plastikų dirbinių formavimo ma
šinos (išskyrus liejimo mašinas, ekstruderius, formavimo išpučiant orą
mašinas, vakuuminio formavimo mašinas ir kitas šiluminio formavimo
mašinas; pneumatinių padangų liejimo arba protektorių restauravimo, ka
merų liejimo arba kito formavimo mašinas; kitus presus; mašinas, skirtas
puslaidininkiniams įtaisams arba elektroniniams integriniams grandynams
gaminti)

1,7

0

8477 80 11

Reaktyviųjų dervų gamybos mašinos

1,7

0

8477 80 19

Putų dirbinių gamybos mašinos (išskyrus reaktyviųjų dervų gamybos ma
šinas)

1,7

0

8477 80 91

Smulkintuvai, skirti gumos (kaučiuko) arba plastikų apdirbimui

1,7

0

8477 80 93

Maišytuvai, minkytuvai, skirti gumos (kaučiuko) arba plastikų paruošimui

1,7

0

8477 80 95

Pjaustymo, skėlimo ir ruošinių valymo mašinos, skirtos gumos (kaučiuko)
arba plastikų apdirbimui, arba dirbinių iš šių medžiagų gamybos mašinos

1,7

0

8477 80 99

Gumos (kaučiuko) arba plastikų apdorojimo arba dirbinių iš šių medžiagų
gamybos mašinos, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

1,7

0

8477 90 10

Gumos (kaučiuko) arba plastikų apdorojimo arba dirbinių iš šių medžiagų
gamybos mašinų, klasifikuojamų 8477.10.90–8477.80.99 subpozicijose,
dalys, nenurodytos kitoje vietoje, lietinės ketinės arba plieninės (išskyrus
puslaidininkinių įtaisų arba elektroninių integrinių grandynų gamybos ma
šinų dalis)

1,7

0
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8477 90 80

Gumos (kaučiuko) arba plastikų apdorojimo arba dirbinių iš šių medžiagų
gamybos mašinų, klasifikuojamų 8477.10.90–8477.80.99 subpozicijose,
dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus puslaidininkinių įtaisų arba
elektroninių integrinių grandynų gamybos dalis bei lietines ketines arba
plienines dalis)

1,7

0

8478 10 00

Tabako paruošimo arba perdirbimo mašinos (išskyrus džiovintuvus ir kitą
šildymo įrangą, centrifugas ir filtrų presus)

1,7

0

8478 90 00

Tabako paruošimo arba perdirbimo mašinų dalys, nenurodytos kitoje vie
toje

1,7

0

8479 10 00

Viešųjų darbų, statybos arba panašios paskirties mašinos, nenurodytos ki
toje vietoje

Neapmuitinama

0

8479 20 00

Gyvūninių riebalų arba nelakių augalinių riebalų ar aliejų ekstrahavimo
arba paruošimo mašinos (išskyrus centrifugas, filtrus ir šildymo įtaisus)

1,7

0

8479 30 10

Drožlių plokščių arba statybinių plaušo plokščių gamybos iš medienos
arba iš kitų sumedėjusių medžiagų presai ar kitos medienos ar kamštienos
apdorojimo mašinos (išskyrus mechaninius įrankius, klasifikuojamus
8465 pozicijoje)

1,7

0

8479 30 90

Medienos arba kamštienos apdorojimo mašinos (išskyrus džiovintuvus,
purkštuvus ir panašius įrenginius, mechaninius įrankius ir drožlių plokš
čių arba statybinių plaušo plokščių gamybos presus)

1,7

0

8479 40 00

Lynų arba kabelių gamybos mašinos (išskyrus besisukančias mašinas, nau
dojamas verpimo staklėse)

1,7

0

8479 50 00

Pramoniniai robotai, nenurodyti kitoje vietoje

1,7

0

8479 60 00

Garinamieji oro aušintuvai, nenurodyti kitoje vietoje

1,7

0

8479 81 00

Technologinio metalų apdirbimo mašinos, įskaitant elektros ričių vynio
jimo mašinas, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus pramoninius robotus,
krosnis, džiovyklas, purkštuvus ir panašius įrenginius, didžiaslėgę valymo
įrangą ir kitus čiurkšlinius valytuvus, valcavimo staklynus arba mašinas,
stakles ir lynų arba kabelių gamybos mašinas)

1,7

0

8479 82 00

Maišymo, minkymo, trupinimo, malimo, nusijojimo, rūšiavimo, homoge
nizavimo, emulsinimo arba plakimo mašinos, nenurodytos kitoje vietoje
(išskyrus pramoninius robotus)

1,7

0

8479 89 30

Mobilios hidraulinės šachtų atramos

1,7

0

8479 89 60

Centrinės tepimo sistemos

1,7

0

8479 89 91

Keramikos dirbinių glazūravimo ir dekoravimo mašinos

1,7

0
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8479 89 97

Mašinos, aparatai ir mechaniniai įrenginiai, nenurodyti kitoje vietoje

1,7

0

8479 90 20

Specialias funkcijas atliekančių mašinų ir mechaninių įrenginių dalys, lieti
nės ketinės arba plieninės, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8479 90 80

Specialias funkcijas atliekančių mašinų ir mechaninių įrenginių dalys, ne
nurodytos kitoje vietoje (išskyrus lietines ketines arba plienines)

1,7

0

8480 10 00

Metalo liejimo formadėžės

1,7

0

8480 20 00

Liejimo padėklai (išskyrus iš grafito ar kitos anglies, keraminių medžiagų
ar stiklo)

1,7

0

8480 30 10

Mediniai liejimo modeliai

1,7

0

8480 30 90

Liejimo modeliai (išskyrus liejimo formas iš grafito ar kitos anglies, kera
mines, stiklines ar medines liejimo formas)

2,7

0

8480 41 00

Inžektorinio arba slėginio liejimo formos, skirtos metalų arba metalų kar
bidų liejimui (išskyrus liejimo formas iš grafito ar kitos anglies, keramines
ar stiklines liejimo formas)

1,7

0

8480 49 00

Metalo arba metalų karbidų liejimo formos (išskyrus liejimo formas iš gra
fito ar kitos anglies, keramines ar stiklines liejimo formas, linotipines lie
jimo formas ar matricas, inžektorinio arba slėginio liejimo formas bei lui
tadėžes)

1,7

0

8480 50 00

Stiklo liejimo formos (išskyrus liejimo formas iš grafito ar kitos anglies
bei keramines liejimo formas)

1,7

0

8480 60 10

Mineralinių medžiagų liejimo formos, kompresorinio tipo (išskyrus lie
jimo formas iš grafito ar kitos anglies, keramines ar stiklines liejimo for
mas)

1,7

0

8480 60 90

Mineralinių medžiagų liejimo formos (išskyrus kompresorinio tipo, lie
jimo formas iš grafito ar kitos anglies, keramines ar stiklines liejimo for
mas)

1,7

0

8480 71 00

Inžektorinio arba slėginio liejimo formos, skirtos gumos (kaučiuko) arba
plastikų liejimui

1,7

0

8480 79 00

Gumos (kaučiuko) arba plastikų liejimo formos (išskyrus inžektorinio
arba slėginio liejimo formas)

1,7

0

8481 10 05

Slėgio mažinamieji (redukciniai) vožtuvai, kombinuoti su filtrais arba su
tepalinėmis

2,2

0

8481 10 19

Slėgio mažinamieji (redukciniai) vožtuvai iš ketaus arba plieno (išskyrus
kombinuotus su filtrais arba su tepalinėmis)

2,2

0
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8481 10 99

Slėgio mažinamieji (redukciniai) vožtuvai (išskyrus kombinuotus su filtrais
arba su tepalinėmis, iš ketaus arba plieno)

2,2

0

8481 20 10

Oleohidraulinių jėgos pavarų valdymo vožtuvai

2,2

0

8481 20 90

Pneumatinių jėgos pavarų valdymo vožtuvai

2,2

0

8481 30 91

Vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių
dirbinių atgaliniai vožtuvai iš ketaus arba plieno

2,2

0

8481 30 99

Vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių
dirbinių atgaliniai vožtuvai (išskyrus iš ketaus arba plieno)

2,2

0

8481 40 10

Apsauginiai arba nuleidžiamieji vožtuvai iš ketaus arba plieno

2,2

0

8481 40 90

Apsauginiai arba nuleidžiamieji vožtuvai (išskyrus iš ketaus arba plieno)

2,2

0

8481 80 11

Kriauklių, praustuvų, praplautuvių, vandens bakų, vonių ir panašios įran
gos maišymo vožtuvai

2,2

0

8481 80 19

Kriauklių, praustuvų, praplautuvių, vandens bakų, vonių ir panašios įran
gos čiaupai, ventiliai ir vožtuvai (išskyrus maišymo vožtuvus)

2,2

0

8481 80 31

Termostatiniai centrinio šildymo radiatorių vožtuvai

2,2

0

8481 80 39

Centrinio šildymo radiatorių vožtuvai (išskyrus termostatinius)

2,2

0

8481 80 40

Pneumatinių padangų ir kamerų vožtuvai

2,2

0

8481 80 51

Temperatūros reguliatoriai (išskyrus termostatinius centrinio šildymo ra
diatorių vožtuvus)

2,2

0

8481 80 59

Procesų valdymo vožtuvai (išskyrus temperatūros reguliatorius, slėgio ma
žinamuosius (redukcinius) vožtuvus, oleohidraulinių jėgos pavarų arba
pneumatinių jėgos pavarų valdymo vožtuvus, atgalinius vožtuvus, apsau
ginius arba nuleidžiamuosius vožtuvus, kriauklių, praustuvų, praplautuvių,
vandens bakų, vonių ir panašios įrangos čiaupus, ventilius ir vožtuvus bei
centrinio šildymo radiatorių vožtuvus)

2,2

0

8481 80 61

Vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių
dirbinių sklendės iš ketaus (išskyrus kriauklių, praustuvų, praplautuvių,
vandens bakų, vonių ir panašios įrangos čiaupus, ventilius ir vožtuvus bei
centrinio šildymo radiatorių vožtuvus)

2,2

0

8481 80 63

Vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių
dirbinių sklendės iš plieno (išskyrus kriauklių, praustuvų, praplautuvių,
vandens bakų, vonių ir panašios įrangos čiaupus, ventilius ir vožtuvus bei
centrinio šildymo radiatorių vožtuvus)

2,2

0

8481 80 69

Vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių
dirbinių sklendės (išskyrus iš ketaus arba plieno, kriauklių, praustuvų, pra
plautuvių, vandens bakų, vonių ir panašios įrangos čiaupus, ventilius ir
vožtuvus bei centrinio šildymo radiatorių vožtuvus)

2,2

0
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8481 80 71

Tiesiasroviai vožtuvai iš ketaus (išskyrus temperatūros reguliatorius, slėgio
mažinamuosius (redukcinius) vožtuvus, oleohidraulinių jėgos pavarų arba
pneumatinių jėgos pavarų valdymo vožtuvus, atgalinius vožtuvus, apsau
ginius arba nuleidžiamuosius vožtuvus, kriauklių, praustuvų, praplautuvių,
vandens bakų, vonių ir panašios įrangos čiaupus, ventilius ir vožtuvus bei
centrinio šildymo radiatorių vožtuvus)

2,2

0

8481 80 73

Tiesiasroviai vožtuvai iš plieno (išskyrus temperatūros reguliatorius, slėgio
mažinamuosius (redukcinius) vožtuvus, oleohidraulinių jėgos pavarų arba
pneumatinių jėgos pavarų valdymo vožtuvus, atgalinius vožtuvus, apsau
ginius arba nuleidžiamuosius vožtuvus, kriauklių, praustuvų, praplautuvių,
vandens bakų, vonių ir panašios įrangos čiaupus, ventilius ir vožtuvus bei
centrinio šildymo radiatorių vožtuvus)

2,2

0

8481 80 79

Tiesiasroviai vožtuvai (išskyrus vožtuvus iš ketaus ar plieno, temperatūros
reguliatorius, slėgio mažinamuosius (redukcinius) vožtuvus, oleohidrauli
nių jėgos pavarų arba pneumatinių jėgos pavarų valdymo vožtuvus, atgali
nius vožtuvus, apsauginius arba nuleidžiamuosius vožtuvus, kriauklių,
praustuvų, praplautuvių, vandens bakų, vonių ir panašios įrangos čiaupus,
ventilius ir vožtuvus bei centrinio šildymo radiatorių vožtuvus)

2,2

0

8481 80 81

Vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių
dirbinių rutuliniai ir kamštiniai čiaupai (išskyrus kriauklių, praustuvų, pra
plautuvių, vandens bakų, vonių ir panašios įrangos čiaupus, ventilius ir
vožtuvus bei centrinio šildymo radiatorių vožtuvus)

2,2

0

8481 80 85

Vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių
dirbinių draselinės sklendės (išskyrus atgalinius vožtuvus)

2,2

0

8481 80 87

Vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių
dirbinių membraniniai vožtuvai

2,2

0

8481 80 99

Vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių
dirbinių įtaisai (išskyrus slėgio mažinamuosius (redukcinius) vožtuvus,
pneumatinius jėgos pavarų valdymo vožtuvus, atgalinius vožtuvus, apsau
ginius arba nuleidžiamuosius vožtuvus, kriauklių, praustuvų, praplautuvių,
vandens bakų, vonių ir panašios įrangos čiaupus, ventilius ir vožtuvus,
centrinio šildymo radiatorių vožtuvus, pneumatinių padangų ir kamerų
vožtuvus, procesų valdymo vožtuvus, tiesiasrovius vožtuvus, sklendes, ru
tulinius ir kamštinius čiaupus, draselines sklendes ir membraninius vožtu
vus)

2,2

0

8481 90 00

Vožtuvų ir panašių vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cis
ternų, bakų ar panašių dirbinių įtaisų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,2

0

8482 10 10

Rutuliniai guoliai, kurių didžiausias išorinis skersmuo ne didesnis kaip
30 mm

8

0

8482 10 90

Rutuliniai guoliai, kurių didžiausias išorinis skersmuo didesnis kaip
30 mm

8

0

8482 20 00

Kūginiai ritininiai guoliai, įskaitant kūginių guolių ir kūginių ritininių guo
lių mazgus

8

0

8482 30 00

Sferiniai ritininiai guoliai

8

0

8482 40 00

Adatiniai ritininiai guoliai

8

0

8482 50 00

Cilindriniai ritininiai guoliai (išskyrus adatinius ritininius guolius)

8

0
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8482 80 00

Ritininiai guoliai, įskaitant kombinuotuosius rutulinius- ritininius guolius
(išskyrus rutulinius guolius, kūginius ritininius guolius, įskaitant kūginių
guolių ir kūginių ritininių guolių mazgus, sferinius ritininius guolius, ada
tinius ir cilindrinius ritininius guolius)

8

0

8482 91 10

Kūginiai guolių ritinėliai

8

0

8482 91 90

Guolių rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai (išskyrus kūginius ritinėlius ir plie
ninius rutuliukus, klasifikuojamus 7326 pozicijoje)

7,7

0

8482 99 00

Rutulinių arba ritininių guolių dalys (išskyrus rutuliukus, adatėles ir ritinė
lius), nenurodytos kitoje vietoje

8

0

8483 10 21

Lietiniai ketiniai arba plieniniai skriejiko velenai ir alkūniniai velenai

4

0

8483 10 25

Skriejiko velenai ir alkūniniai velenai iš plieno, kalti naudojant atvirą mat
ricą

4

0

8483 10 29

Skriejiko velenai ir alkūniniai velenai (išskyrus kaltus naudojant atvirą
matricą arba lietinius ketinius arba plieninius)

4

0

8483 10 50

Šarnyriniai velenai

4

0

8483 10 95

Pagrindiniai velenai arba varomieji velenai, kumšteliniai velenai, ekscentri
niai velenai ir kiti transmisijos velenai (išskyrus skriejiko velenus, alkūni
nius velenus ir šarnyrinius velenus)

4

0

8483 20 10

Guolių korpusai su įmontuotais rutuliniais arba ritininiais guoliais, naudo
jami orlaiviuose ir erdvėlaiviuose

6

0

8483 20 90

Guolių korpusai su įmontuotais rutuliniais arba ritininiais guoliais, skirti
mechaniniams įrenginiams (išskyrus naudojamus orlaiviuose ir erdvėlai
viuose)

6

0

8483 30 32

Rutulinių arba ritininių guolių korpusai, skirti mechaniniams įrenginiams

5,7

0

8483 30 38

Guolių korpusai be įmontuotų rutulinių arba ritininių guolių, skirti me
chaniniams įrenginiams, bei slydimo guoliai (išskyrus rutulinių arba ritini
nių guolių korpusus)

3,4

0

8483 30 80

Slydimo guoliai, skirti mechaniniams įrenginiams

3,4

0

8483 40 21

Tiesiakrumpliai cilindriniai ir įstrižakrumpliai cilindriniai krumpliniai me
chanizmai ir krumplinės pavaros, skirtos mechaniniams įrenginiams (iš
skyrus frikcinius krumplinius mechanizmus, pavarų dėžes ir kitus greičio
keitiklius (reduktorius))

3,7

0

8483 40 23

Kūginiai ir kūginiai-cilindriniai krumpliniai mechanizmai ir krumplinės
pavaros, skirtos mechaniniams įrenginiams (išskyrus frikcinius krumpli
nius mechanizmus, pavarų dėžės ir kitus greičio keitiklius (reduktorius))

3,7

0

8483 40 25

Sliekiniai krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros, skirtos mecha
niniams įrenginiams (išskyrus frikcinius krumplinius mechanizmus, pa
varų dėžės ir kitus greičio keitiklius (reduktorius))

3,7

0

8483 40 29

Krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros, skirtos mechaniniams
įrenginiams (išskyrus frikcinius krumplinius mechanizmus, tiesiakrum
plius cilindrinius ir įstrižakrumplius cilindrinius, kūginius ir kūginius-ci
lindrinius krumplinius mechanizmus ir krumplines pavaras, pavarų dėžes
ir kitus greičio keitiklius)

3,7

0
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8483 40 30

Rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai, skirti mechaniniams įrenginiams

3,7

0

8483 40 51

Pavarų dėžės, skirtos mechaniniams įrenginiams

3,7

0

8483 40 59

Greičio keitikliai (reduktoriai), įskaitant hidrotransformatorius, skirti me
chaniniams įrenginiams (išskyrus pavarų dėžes)

3,7

0

8483 40 90

Krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros, skirtos mechaniniams
įrenginiams (išskyrus rutulinius arba ritininius pavarų sraigtus bei visus
krumplinius mechanizmus ir krumplines pavaras, krumpliaračius, grandi
nės žvaigždutes ir kitus pavaros elementus, atskirai pateiktus)

3,7

0

8483 50 20

Smagračiai ir skriemuliai, įskaitant lietinius ketinius arba plieninius skrys
čių mechanizmus

2,7

0

8483 50 80

Smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčių mechanizmus (išskyrus lieti
nius ketinius arba plieninius)

2,7

0

8483 60 20

Sankabos ir velenų sujungiamosios movos, įskaitant universalius šarnyrus,
lietinės ketinės arba plieninės

2,7

0

8483 60 80

Sankabos ir velenų sujungiamosios movos, įskaitant universalius šarnyrus
(išskyrus lietines ketines arba plienines)

2,7

0

8483 90 20

Guolių korpusų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

5,7

0

8483 90 81

Krumpliaračiai, grandinės žvaigždutės ir kiti pavaros elementai, atskirai
pateikti, bei transmisijos velenų ir skriejiko velenų dalys; guolių korpusai
ir slydimo guoliai; krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros; rutuli
niai arba ritininiai pavarų sraigtai, pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (re
duktoriai), smagračiai ir skriemuliai, sankabos ir sankabos velenų movos,
lietiniai ketiniai arba plieniniai, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

8483 90 89

Krumpliaračiai, grandinės žvaigždutės ir kiti pavaros elementai, atskirai
pateikti, bei transmisijos velenų dalys, guolių korpusai ir slydimo guoliai;
krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros, rutuliniai arba ritininiai
pavarų sraigtai, pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai), smagra
čiai ir skriemuliai, sankabos ir velenų sujungiamosios movos, nenurodyti
kitoje vietoje (išskyrus lietinius ketinius arba plieninius)

2,7

0

8484 10 00

Tarpikliai ir panašios jungtys iš lakštinio metalo, kombinuoto su kitomis
medžiagomis, arba iš dviejų ar daugiau metalo sluoksnių

1,7

0

8484 20 00

Mechaniniai sandarikliai

1,7

0

8484 90 00

Tarpiklių ir panašių jungčių, kurių sandara skirtinga, rinkiniai arba kom
plektai, supakuoti į maišelius, vokus arba panašias pakuotes

1,7

0

8486 10 00

Mašinos ir aparatai, skirti puslaidininkių ruošiniams arba plokštelėms ga
minti

Neapmuitinama

0
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8486 20 10

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį me
džiagos naudojant ultragarso procesus, skirtos puslaidininkiniams įtaisams
arba elektroniniams integriniams grandynams gaminti

3,5

0

8486 20 90

Mašinos ir aparatai, skirti puslaidininkiniams įtaisams arba elektroniniams
integriniams grandynams gaminti (išskyrus stakles, naudojamas bet ku
rioms medžiagoms apdoroti pašalinant dalį medžiagos naudojant ultra
garso procesus)

Neapmuitinama

0

8486 30 10

Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklų cheminio garinio nusodinimo apa
ratai

2,4

0

8486 30 30

Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) pagrindo sausojo ėsdinimo aparatai

3,5

0

8486 30 50

Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklo fizikinio nusodinimo dulkinimo
būdu aparatai

3,7

0

8486 30 90

Mašinos ir aparatai, skirti plokštiesiems vaizduokliams gaminti (išskyrus
skystųjų kristalų įtaisų (LCD) cheminio garinio nusodinimo, skystųjų kris
talų įtaisų (LCD) pagrindo sausojo ėsdinimo ir skystųjų kristalų įtaisų
(LCD) pagrindo fizikinio nusodinimo dulkinimo būdu aparatus)

Neapmuitinama

0

8486 40 00

Mašinos ir aparatai, nurodyti 84 skirsnio 9 pastabos C punkte

Neapmuitinama

0

8486 90 10

Įrankių laikikliai, atsiveriančiosios sriegimo galvutės ir apdirbamų ruošinių
laikikliai, naudojami vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošiniams ar
plokštelėms, puslaidininkiniams įtaisams, elektroniniams integriniams
grandynams ar plokštiesiems vaizduokliams gaminti

1,2

0

8486 90 20

Centrifugų (spinerių), naudojamų skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklui
padengti šviesai jautriomis emulsijomis, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8486 90 30

Išlajų pašalinimo mašinų, skirtų valyti prieš elektrolitinį dengimą metali
nius puslaidininkių paketų išvadus, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8486 90 40

Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklo fizikinio nusodinimo dulkinimo
būdu aparatų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

3,7

0

8486 90 50

Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) pagrindo sausojo ėsdinimo aparatų dalys ir
reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

1,2

0

8486 90 60

Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklų cheminio garinio nusodinimo apa
ratų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

1,7

0

8486 90 70

Mechaninių įrenginių, veikiančių naudojant ultragarso procesus, dalys ir
reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

1,2

0
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8486 90 90

Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruo
šiniams ar plokštelėms, puslaidininkiniams įtaisams, elektroniniams inte
griniams grandynams ar plokštiesiems vaizduokliams gaminti, bei mašinų
ir aparatų, nurodytų 84 skirsnio 9 pastabos C punkte, dalys ir reikmenys,
nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus įrankių laikiklius, atsiveriančiąsias srie
gimo galvutes, apdirbamų ruošinių laikiklius, skystųjų kristalų įtaisų
(LCD) gamyboje naudojamų centrifugų (spinerių), naudojamų padėklui pa
dengti šviesai jautriomis emulsijomis, fizikinio nusodinimo dulkinimo
būdu, sausojo ėsdinimo, cheminio garinio nusodinimo aparatų, išlajų pa
šalinimo mašinų, skirtų valyti prieš elektrolitinį dengimą metalinius pus
laidininkių paketų išvadus, staklių, veikiančių, naudojant ultragarso proce
sus, dalis ir reikmenis)

Neapmuitinama

0

8487 10 10

Laivasraigčiai ir jų mentės iš bronzos

1,7

0

8487 10 90

Laivasraigčiai ir jų mentės (išskyrus iš bronzos)

1,7

0

8487 90 10

Mašinų dalys iš nekaliojo ketaus, klasifikuojamos 84 skirsnyje, neturinčios
specialios paskirties, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8487 90 30

Mašinų dalys iš kaliojo ketaus, klasifikuojamos 84 skirsnyje, neturinčios
specialios paskirties, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8487 90 51

Lietinės plieninės mašinų dalys, klasifikuojamos 84 skirsnyje, neturinčios
specialios paskirties, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8487 90 53

Geležinės arba plieninės mašinų dalys, klasifikuojamos 84 skirsnyje, netu
rinčios specialios paskirties, kaltos naudojant atvirą matricą, nenurodytos
kitoje vietoje

1,7

0

8487 90 55

Geležinės arba plieninės mašinų dalys, klasifikuojamos 84 skirsnyje, netu
rinčios specialios paskirties, kaltos naudojant uždarą matricą, nenurodytos
kitoje vietoje

1,7

0

8487 90 59

Geležinės arba plieninės mašinų dalys, klasifikuojamos 84 skirsnyje, netu
rinčios specialios paskirties, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus lietines ir
kaltas naudojant uždarą arba atvirą matricą)

1,7

0

8487 90 90

Mašinų dalys, klasifikuojamos 84 skirsnyje, neturinčios specialios paskir
ties, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8501 10 10

Sinchroniniai varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 18 W

4,7

0

8501 10 91

Universalūs nuolatinės ir kintamosios srovės varikliai, kurių galia ne di
desnė kaip 37,5 W

2,7

0

8501 10 93

Kintamosios srovės varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W (išskyrus
sinchroninius variklius, kurių galia ne didesnė kaip 18 W)

2,7

0

8501 10 99

Nuolatinės srovės varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W

2,7

0

8501 20 00

Universalūs nuolatinės ir kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė
kaip 37,5 W

2,7

0

8501 31 00

Nuolatinės srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 37,5 W bet ne di
desnė kaip 750 W, ir nuolatinės srovės generatoriai, kurių galia ne didesnė
kaip 750 W

2,7

0
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8501 32 20

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai, kurių galia didesnė kaip 750 W,
bet ne didesnė kaip 75 kW

2,7

0

8501 32 80

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai, kurių galia didesnė kaip
7,5 kW, bet ne didesnė kaip 75 kW

2,7

0

8501 33 00

Nuolatinės srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė
kaip 375 kW

2,7

0

8501 34 50

Nuolatinės srovės traukos varikliai, kurių galia didesnė kaip 375 kW

2,7

0

8501 34 92

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai, kurių galia didesnė kaip
375 kW, bet mažesnė kaip 750 kW (išskyrus traukos variklius)

2,7

0

8501 34 98

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai, kurių galia didesnė kaip
750 kW (išskyrus traukos variklius)

2,7

0

8501 40 20

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 37,5 W,
bet ne didesnė kaip 750 kW

2,7

0

8501 40 80

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 750 W

2,7

0

8501 51 00

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 37,5 W,
bet ne didesnė kaip 750 W

2,7

0

8501 52 20

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 750 W,
bet ne didesnė kaip 7,5 kW

2,7

0

8501 52 30

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 7,5 kW,
bet ne didesnė kaip 37 kW

2,7

0

8501 52 90

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 37 kW,
bet ne didesnė kaip 75 kW

2,7

0

8501 53 50

Daugiafaziai kintamosios srovės traukos varikliai, kurių galia didesnė kaip
75 kW

2,7

0

8501 53 81

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 75 kW,
bet ne didesnė kaip 375 kW (išskyrus traukos variklius)

2,7

0

8501 53 94

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip
375 kW, bet ne didesnė kaip 750 kW (išskyrus traukos variklius)

2,7

0

8501 53 99

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip
750 kW (išskyrus traukos variklius)

2,7

0

8501 61 20

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 7,5 kVA

2,7

0

8501 61 80

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia didesnė kaip 7,5 kVA, bet ne
didesnė kaip 75 kVA

2,7

0
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8501 62 00

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia didesnė kaip 75 kVA, bet ne
didesnė kaip 375 kVA

2,7

0

8501 63 00

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia didesnė kaip 375 kVA, bet ne
didesnė kaip 750 kVA

2,7

0

8501 64 00

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia didesnė kaip 750 kVA

2,7

0

8502 11 20

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo uždegimo vidaus de
gimo variklių (dyzelių arba pusiau dyzelių), kurių galia ne didesnė kaip
7,5 kVA

2,7

0

8502 11 80

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo uždegimo vidaus de
gimo variklių (dyzelių arba pusiau dyzelių, kurių galia didesnė kaip
7,5 kVA, bet ne didesnė kaip 75 kVA

2,7

0

8502 12 00

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo uždegimo vidaus de
gimo variklių (dyzelių arba pusiau dyzelių, kurių galia didesnė kaip
75 kVA, bet ne didesnė kaip 375 kVA

2,7

0

8502 13 20

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo uždegimo vidaus de
gimo variklių (dyzelių arba pusiau dyzelių), kurių galia didesnė kaip
375 kVA, bet ne didesnė kaip 2 000 kVA

2,7

0

8502 13 40

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo uždegimo vidaus de
gimo variklių (dyzelių arba pusiau dyzelių), kurių galia didesnė kaip
750 kVA, bet ne didesnė kaip 2 000 kVA

2,7

0

8502 13 80

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo uždegimo vidaus de
gimo variklių (dyzelių arba pusiau dyzelių), kurių galia ne didesnė kaip
2 000 kVA

2,7

0

8502 20 20

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus
degimo variklių, kurių galia ne didesnė kaip 7,5 kVA

2,7

0

8502 20 40

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus
degimo variklių, kurių galia didesnė kaip 7,5 kVA, bet ne didesnė kaip
375 kVA

2,7

0

8502 20 60

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus
degimo variklių, kurių galia didesnė kaip 375 kVA, bet ne didesnė kaip
750 kVA

2,7

0

8502 20 80

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus
degimo variklių, kurių galia didesnė kaip 750 kVA

2,7

0

8502 31 00

Generatoriniai agregatai, varomi vėjo

2,7

0

8502 39 20

Turbogeneratoriai

2,7

0

8502 39 80

Generatoriniai agregatai, nevaromi vėjo ir stūmoklinių kibirkštinio užde
gimo vidaus degimo varikliais (išskyrus turbogeneratorius)

2,7

0
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8502 40 00

Vieninkariai elektros keitikliai

2,7

0

8503 00 10

Nemagnetiniai fiksavimo žiedai, skirti elektros varikliams bei elektros ge
neratoriniams agregatams

2,7

0

8503 00 91

Lietinės ketinės arba plieninės dalys, skirtos naudoti vien tik arba daugiau
sia su elektros varikliais ir generatoriais, elektros generatoriniais agregatais
bei vieninkariais keitikliais, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8503 00 99

Dalys, skirtos naudoti vien tik arba daugiausia su elektros varikliais ir ge
neratoriais, elektros generatoriniais agregatais bei vieninkariais keitikliais,
nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8504 10 20

Induktyvumo ritės, sujungtos arba nesujungtos su kondensatoriumi

3,7

0

8504 10 80

Dujošvyčių lempų arba vamzdelių balastai (išskyrus induktyvumo rites su
jungtas arba nesujungtas su kondensatoriumi)

3,7

0

8504 21 00

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, kurių galia ne didesnė kaip
650 kVA

3,7

0

8504 22 10

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, kurių galia didesnė kaip
650 kVA, bet ne didesnė kaip 1 600 kVA

3,7

0

8504 22 90

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, kurių galia didesnė kaip
1 600 kVA, bet ne didesnė kaip 10 000 kVA

3,7

0

8504 23 00

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, kurių galia didesnė kaip
10 000 kVA

3,7

0

8504 31 21

Matavimo transformatoriai, skirti matuoti įtampą, kurių galia ne didesnė
kaip 1 kVA

3,7

0

8504 31 29

Matavimo transformatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 1 kVA (išskyrus
skirtus matuoti įtampą)

3,7

0

8504 31 80

Transformatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 1 kVA (išskyrus transforma
torius su skystuoju dielektriku)

3,7

0

8504 32 20

Matavimo transformatoriai, kurių galia didesnė kaip 1 kVA, bet ne didesnė
kaip 16 kVA

3,7

0

8504 32 80

Transformatoriai, kurių galia didesnė kaip 1 kVA, bet ne didesnė kaip
16 kVA (išskyrus transformatorius su skystuoju dielektriku)

3,7

0

8504 33 00

Transformatoriai, kurių galia didesnė kaip 16 kVA, bet ne didesnė kaip
500 kVA (išskyrus transformatorius su skystuoju dielektriku)

3,7

0

8504 34 00

Transformatoriai, kurių galia didesnė kaip 500 kVA (išskyrus transforma
torius su skystuoju dielektriku)

3,7

0
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8504 40 30

Statiniai keitikliai, skirti naudoti su ryšių aparatūra, automatinio apdoro
jimo mašinomis ir jų įtaisais

Neapmuitinama

0

8504 40 40

Polikristaliniai puslaidininkiai lygintuvai

3,3

0

8504 40 55

Akumuliatoriai įkrovikliai (išskyrus skirtus naudoti su ryšių aparatūra, au
tomatinio duomenų apdorojimo mašinomis ir jų įtaisais beipolikristalinius
puslaidininkius lygintuvus)

3,3

0

8504 40 81

Lygintuvai (išskyrus polikristalinius puslaidininkius lygintuvus ir skirtus
naudoti su ryšių aparatūra, automatinio apdorojimo mašinomis ir jų įtai
sais)

3,3

0

8504 40 84

Apgręžikliai (inverteriai) kurių galia ne didesnė kaip 7,5 kVA (išskyrus
skirtus naudoti su ryšių aparatūra, automatinio apdorojimo mašinomis ir
jų įtaisais)

3,3

0

8504 40 88

Apgręžikliai (inverteriai) kurių galia didesnė kaip 7,5 kVA (išskyrus skirtus
naudoti su ryšių aparatūra, automatinio apdorojimo mašinomis ir jų įtai
sais)

3,3

0

8504 40 90

Statiniai keitikliai (išskyrus skirtus naudoti su ryšių aparatūra, automatinio
apdorojimo mašinomis ir jų įtaisais, baterijos įkroviklius, polikristalinius
puslaidininkius lygintuvus ir kitus lygintuvus bei akumuliatorių įkroviklių
keitiklius)

3,3

0

8504 50 20

Induktyvumo ritės, skirtos naudoti su ryšių aparatūra ir automatinio duo
menų apdorojimo mašinų ir jų įtaisų maitinimo šaltiniais (išskyrus skirtas
dujošvyčių lempų arba vamzdelių induktyvumo rites)

Neapmuitinama

0

8504 50 95

Induktyvumo ritės (išskyrus skirtas naudoti su ryšių aparatūra ir automati
nio duomenų apdorojimo mašinų ir jų įtaisų maitinimo šaltiniais bei du
jošvyčių lempų arba vamzdelių induktyvumo rites)

3,7

0

8504 90 05

Induktyvumo ričių, skirtų naudoti su ryšių aparatūra ir automatinio duo
menų apdorojimo mašinų ir jų įtaisų maitinimo šaltiniais, elektroniniai
mazgai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8504 90 11

Transformatorių ir induktyvumo ričių feritinės šerdys

2,2

0

8504 90 18

Transformatorių ir induktyvumo ričių dalys, nenurodytos kitoje vietoje (iš
skyrus induktyvumo ričių, skirtų naudoti su ryšių aparatūra ir automati
nio duomenų apdorojimo mašinų ir jų įtaisų maitinimo šaltiniais, elektro
ninius mazgus bei feritines šerdis)

2,2

0

8504 90 91

Statinių keitiklių, skirtų naudoti su ryšių aparatūra, automatinio duomenų
apdorojimo mašinomis ir jų įtaisais, elektroniniai mazgai, nenurodyti ki
toje vietoje

Neapmuitinama

0
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8504 90 99

Statinių keitiklių dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus statinių keitik
lių, skirtų naudoti su ryšių aparatūra, automatinio duomenų apdorojimo
mašinomis ir jų įtaisais, elektroninius mazgus)

2,2

0

8505 11 00

Nuolatiniai magnetai iš metalo ir dirbiniai, skirti įmagnetinus paversti
nuolatiniais magnetais (išskyrus griebtuvus, spaustuvus ir panašius laikik
lius)

2,2

0

8505 19 10

Nuolatiniai magnetai iš aglomeruoto ferito

2,2

0

8505 19 90

Nuolatiniai magnetai ir dirbiniai, skirti įmagnetinus paversti nuolatiniais
magnetais, iš kitų medžiagų, išskyrus metalą ar aglomeruotą feritą

2,2

0

8505 20 00

Elektromagnetinės movos, sankabos ir stabdžiai

2,2

0

8505 90 10

Elektromagnetai (išskyrus medicinoje naudojamus magnetus)

1,8

0

8505 90 30

Griebtuvai, spaustuvai ir panašūs laikikliai su elektromagnetais ir nuolati
niais magnetais

1,8

0

8505 90 50

Elektromagnetiniai kėlimo įrenginiai

2,2

0

8505 90 90

Nuolatinių magnetų, elektromagnetų, elektromagnetinių sankabų, stabdžių
bei kėlimo įrenginių, laikiklių su elektromagnetais ar nuolatiniais magne
tais, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,8

0

8506 10 11

Mangano dioksido elementai ir baterijos, šarminiai, cilindrinių elementų
formos (išskyrus išeikvotus)

4,7

0

8506 10 15

Mangano dioksido elementai ir baterijos, šarminiai, diskinių elementų for
mos (išskyrus išeikvotus)

4,7

0

8506 10 19

Mangano dioksido elementai ir baterijos, šarminiai (išskyrus išeikvotus bei
cilindrinių ir diskinių elementų formos)

4,7

0

8506 10 91

Mangano dioksido elementai ir baterijos, nešarminiai, cilindrinių elementų
formos (išskyrus išeikvotus)

4,7

0

8506 10 95

Mangano dioksido elementai ir baterijos, nešarminiai, diskinių elementų
formos (išskyrus išeikvotus)

4,7

0

8506 10 99

Mangano dioksido elementai ir baterijos, nešarminiai (išskyrus išeikvotus
bei cilindrinių ar diskinių elementų formos)

4,7

0

8506 30 10

Gyvsidabrio oksido elementai ir baterijos, cilindrinių elementų formos (iš
skyrus išeikvotus)

4,7

0
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8506 30 30

Gyvsidabrio oksido elementai ir baterijos, diskinių elementų formos (iš
skyrus išeikvotus)

4,7

0

8506 30 90

Gyvsidabrio oksido elementai ir baterijos (išskyrus išeikvotus bei cilindri
nių ar diskinių elementų formos)

4,7

0

8506 40 10

Sidabro oksido elementai ir baterijos, cilindrinių elementų formos (išsky
rus išeikvotus)

4,7

0

8506 40 30

Sidabro oksido elementai ir baterijos, diskinių elementų formos (išskyrus
išeikvotus)

4,7

0

8506 40 90

Sidabro oksido elementai ir baterijos (išskyrus išeikvotus bei cilindrinių ar
diskinių elementų formos)

4,7

0

8506 50 10

Ličio elementai ir baterijos, cilindrinių elementų formos (išskyrus išeikvo
tus)

4,7

0

8506 50 30

Ličio elementai ir baterijos, diskinių elementų formos (išskyrus išeikvotus)

4,7

0

8506 50 90

Ličio elementai ir baterijos (išskyrus išeikvotus bei cilindrinių ar diskinių
elementų formos)

4,7

0

8506 60 10

Oro-cinko elementai ir baterijos, cilindrinių elementų formos (išskyrus
išeikvotus)

4,7

0

8506 60 30

Oro-cinko elementai ir baterijos, diskinių elementų formos (išskyrus išeik
votus)

4,7

0

8506 60 90

Oro-cinko elementai ir baterijos (išskyrus išeikvotus bei cilindrinių ar dis
kinių elementų formos)

4,7

0

8506 80 05

Sausosios cinko-anglies baterijos, kurių įtampa ne žemesnė kaip 5,5 V ir
ne aukštesnė kaip 6,5 V (išskyrus išeikvotas)

Neapmuitinama

0

8506 80 11

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos, elektriniai, cilindrinių ele
mentų formos (išskyrus išeikvotus bei mangano dioksido, gyvsidabrio ok
sido, sidabro oksido, ličio ir oro-cinko)

4,7

0

8506 80 15

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos, elektriniai, diskinių elementų
formos (išskyrus išeikvotus bei mangano dioksido, gyvsidabrio oksido, si
dabro oksido, ličio ir oro-cinko)

4,7

0

8506 80 90

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos, elektriniai (išskyrus išeikvo
tus, cilindrinių ir diskinių elementų formos, sausąsias cinko-anglies bateri
jas, kurių įtampa ne žemesnė kaip 5,5 V ir ne aukštesnė kaip 6,5 V, bei
mangano dioksido, gyvsidabrio oksido, sidabro oksido, ličio ir oro-cinko)

4,7

0
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8506 90 00

Galvaninių elementų ir galvaninių baterijų dalys, nenurodytos kitoje vie
toje

4,7

0

8507 10 41

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, naudojami stūmokliniams varikliams už
vesti, kurių masė ne didesnė kaip 5 kg, su skystuoju elektrolitu (išskyrus
išeikvotus)

3,7

0

8507 10 49

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, naudojami stūmokliniams varikliams už
vesti, kurių masė ne didesnė kaip 5 kg, su neskystuoju elektrolitu (išskyrus
išeikvotus)

3,7

0

8507 10 92

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, naudojami stūmokliniams varikliams už
vesti, kurių masė didesnė kaip 5 kg, su skystuoju elektrolitu (išskyrus
išeikvotus)

3,7

0

8507 10 98

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, naudojami stūmokliniams varikliams už
vesti, kurių masė didesnė kaip 5 kg, su neskystuoju elektrolitu (išskyrus
išeikvotus)

3,7

0

8507 20 41

Rūgštiniai švino akumuliatoriai su skystuoju elektrolitu (išskyrus išeikvo
tus bei naudojamus stūmokliniams varikliams užvesti)

3,7

0

8507 20 49

Rūgštiniai traukos akumuliatoriai su neskystuoju elektrolitu (išskyrus
išeikvotus bei naudojamus stūmokliniams varikliams užvesti)

3,7

0

8507 20 92

Rūgštiniai švino akumuliatoriai su skystuoju elektrolitu (išskyrus išeikvo
tus, naudojamus stūmokliniams varikliams užvesti, bei traukos akumulia
torius)

3,7

0

8507 20 98

Rūgštiniai švino akumuliatoriai su neskystuoju elektrolitu (išskyrus išeik
votus, naudojamus stūmokliniams varikliams užvesti, bei traukos akumu
liatorius)

3,7

0

8507 30 20

Sandarinti nikelio-kadmio akumuliatoriai (išskyrus išeikvotus)

2,6

0

8507 30 81

Hermetiškai neužsandarinti nikelio-kadmio traukos akumuliatoriai (išsky
rus išeikvotus)

2,6

0

8507 30 89

Hermetiškai neužsandarinti nikelio-kadmio akumuliatoriai (išskyrus išeik
votus bei traukos akumuliatorius)

2,6

0

8507 40 00

Nikelio-geležies akumuliatoriai (išskyrus išeikvotus)

2,7

0

8507 80 20

Nikelio-hidrido akumuliatoriai (išskyrus išeikvotus)

2,7

0

8507 80 30

Ličio jonų akumuliatoriai (išskyrus išeikvotus)

2,7

0

8507 80 80

Elektros akumuliatoriai (išskyrus išeikvotus nikelio-kadmio, nikelio-gele
žies, nikelio-hidrido ir ličio jonų akumuliatorius)

2,7

0
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8507 90 20

Elektros akumuliatorių plokštelės (išskyrus plokšteles iš vulkanizuotos gu
mos (kaučiuko) kitos nei kietą gumą, arba plokšteles iš tekstilės)

2,7

0

8507 90 30

Elektros akumuliatorių skirtuvai (separatoriai) (išskyrus skirtuvus iš vulka
nizuotos gumos (kaučiuko) kitos nei kietą gumą, arba skirtuvus iš teksti
lės)

2,7

0

8507 90 90

Elektros akumuliatorių dalys (išskyrus plokšteles ir skirtuvus (separato
rius))

2,7

0

8508 11 00

Dulkių siurbliai, įskaitant sauso valymo dulkių siurblius ir drėgno valymo
dulkių siurblius, su įmontuotu elektros varikliu, kurių galia ne didesnė
kaip 1 500 W, su maišeliu dulkėms surinkti arba su kita dulkėms surinkti
talpykla, kurių talpa ne didesnė kaip 20 litrų

2,2

0

8508 19 00

Dulkių siurbliai, įskaitant sauso valymo dulkių siurblius ir drėgno valymo
dulkių siurblius, su įmontuotu elektros varikliu (išskyrus tuos, kurių galia
ne didesnė kaip 1 500 W, su maišeliu dulkėms surinkti arba su kita dul
kėms surinkti talpykla, kurių talpa ne didesnė kaip 20 litrų)

1,7

0

8508 60 00

Dulkių siurbliai, įskaitant sauso valymo dulkių siurblius ir drėgno valymo
dulkių siurblius (išskyrus su įmontuotu elektros varikliu)

1,7

0

8508 70 00

Dulkių siurblių, sauso valymo dulkių siurblių ir drėgno valymo dulkių
siurblių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8509 40 00

Buitiniai maisto produktų smulkintuvai ir maišytuvai bei vaisių arba dar
žovių sulčiaspaudės su įmontuotu elektros varikliu

2,2

0

8509 80 00

Elektromechaniniai buitiniai prietaisai, su įmontuotu elektros varikliu (iš
skyrus dulkių siurblius, sauso ir drėgno valymo dulkių siurblius, maisto
produktų smulkintuvus ir maišytuvus, vaisių arba daržovių sulčiaspaudes
ir plaukų šalinimo įtaisai)

2,2

0

8509 90 00

Elektromechaninių buitinių prietaisų su įmontuotu elektros varikliu dalys,
nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus dulkių siurblių, sausojo ir drėgnojo
valymo dulkių siurblių)

2,2

0

8510 10 00

Elektriniai skustuvai

2,2

0

8510 20 00

Plaukų kirpimo mašinėlės su įmontuotu elektros varikliu

2,2

0

8510 30 00

Plaukų šalinimo įtaisai su įmontuotu elektros varikliu

2,2

0

8510 90 00

Elektrinių skustuvų, plaukų kirpimo mašinėlių ir plaukų šalinimo įtaisų su
įmontuotu elektros varikliu dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,2

0

8511 10 00

Uždegimo žvakės, naudojamos kibirkštinio arba slėginio uždegimo vidaus
degimo varikliuose

3,2

0

8511 20 00

Uždegimo magnetos; magnetų generatoriai; magnetiniai smagračiai, nau
dojami kibirkštinio arba slėginio uždegimo vidaus degimo varikliuose

3,2

0
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8511 30 00

Skirstytuvai ir uždegimo ritės, naudojamos kibirkštinio arba slėginio užde
gimo varikliuose

3,2

0

8511 40 00

Paleidimo varikliai ir dvigubos paskirties paleidikliai-generatoriai, naudo
jami kibirkštinio arba slėginio uždegimo vidaus degimo varikliuose

3,2

0

8511 50 00

Generatoriai, naudojami vidaus degimo varikliuose (išskyrus magnetų ge
neratorius ir dvigubos paskirties starterius-generatorius)

3,2

0

8511 80 00

Elektros uždegimo arba paleidimo įranga, įskaitant išjungiklius, naudo
jama kibirkštinio arba slėginio uždegimo vidaus degimo varikliuose (išsky
rus generatorius, paleidimo variklius, skirstytuvus, uždegimo rites, užde
gimo magnetas, magnetinius smagračius ir uždegimo žvakes)

3,2

0

8511 90 00

Elektros uždegimo arba paleidimo įrangos, generatorių ir kitų įrenginių,
klasifikuojamų 8511 pozicijoje, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

3,2

0

8512 10 00

Elektriniai apšvietimo arba vaizdinio signalizavimo įrenginiai, skirti dvira
čiams (išskyrus lempas, klasifikuojamas 8539 pozicijoje)

2,7

0

8512 20 00

Elektriniai apšvietimo arba vaizdinio signalizavimo įrenginiai, skirti auto
transporto priemonėms (išskyrus lempas, klasifikuojamas 8539 pozici
joje)

2,7

0

8512 30 10

Elektrinė garsinio signalizavimo įranga (apsaugos nuo įsilaužimo įranga),
skirta autotransporto priemonėms

2,2

0

8512 30 90

Elektrinė garsinio signalizavimo įranga, skirta dviračiams

2,7

0

8512 40 00

Elektriniai stiklų valytuvai, apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo
įranga, skirta autotransporto priemonėms

2,7

0

8512 90 10

Elektrinės garsinio signalizavimo įrangos (apsaugos nuo įsilaužimo įran
gos), skirtos autotransporto priemonėms, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,2

0

8512 90 90

Elektrinės apšvietimo arba signalizacijos įrangos, autotransporto priemo
nių stiklų valytuvų ir apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įrangos
dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus garsinio signalizavimo įrangą
(apsaugos nuo įsilaužimo įrangą))

2,7

0

8513 10 00

Nešiojamieji elektriniai žibintai, maitinami iš nuosavojo elektros energijos
šaltinio

5,7

0

8513 90 00

Nešiojamųjų elektrinių žibintų, maitinamų iš nuosavojo elektros energijos
šaltinio, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

5,7

0

8514 10 10

Varžinės kepyklų krosnys ir sausainių kepimo krosnys

2,2

0

8514 10 80

Pramoninės ir laboratorinės varžinės krosnys ir orkaitės (išskyrus skirtas
puslaidininkinių įtaisų gamybai iš puslaidininkinių plokštelių)

2,2

0
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8514 20 10

Indukcinės krosnys ir orkaitės

2,2

0

8514 20 80

Dielektrinės krosnys ir orkaitės (išskyrus skirtas puslaidininkinių įtaisų ga
mybai iš puslaidininkinių plokštelių)

2,2

0

8514 30 19

Infraraudonosios spinduliuotės krosnys (išskyrus džiovinimui skirtas or
kaites, prietaisus, skirtus patalpų ar grindų šildymui ir panašiems tikslams,
bei krosnis, skirtas puslaidininkinių įtaisų gamybai iš puslaidininkinių
plokštelių)

2,2

0

8514 30 99

Elektrinės pramoninės ir laboratorinės krosnys ir orkaitės (išskyrus kon
taktines krosnis ir orkaites, orkaites su netiesiogine šildymo indukcija, die
lektrines orkaites, infraraudonosios spinduliuotės krosnis, džiovinimui
skirtas orkaites bei krosnis, skirtas puslaidininkinių įtaisų gamybai iš pus
laidininkinių plokštelių)

2,2

0

8514 40 00

Įrenginiai, skirti terminiam medžiagų apdorojimui ir veikiantys taikant in
dukcijos arba dielektrinių nuostolių principą (išskyrus krosnis ir orkaites)

2,2

0

8514 90 00

Pramoninių ar laboratorinių krosnių ir orkaičių, įskaitant veikiančias tai
kant indukcijos arba dielektrinių nuostolių principą, dalys bei pramoninių
ar laboratorinių įrenginių, skirtų terminiam medžiagų apdorojimui ir vei
kiančių taikant indukcijos arba dielektrinių nuostolių principą, dalys, ne
nurodytos kitoje vietoje (išskyrus skirtas puslaidininkinių įtaisų gamybai
ant puslaidininkinių plokštelių)

2,2

0

8515 11 00

Elektriniai lituokliai ir litavimo pistoletai

2,7

0

8515 19 00

Litavimo arba kietojo litavimo mašinos (išskyrus lituoklius ir litavimo pis
toletus)

2,7

0

8515 21 00

Automatinės arba pusiau automatinės kontaktinio metalų suvirinimo ma
šinos

2,7

0

8515 29 10

Neautomatinės ir ne pusiau automatinės sudurtinio metalų suvirinimo
mašinos

2,7

0

8515 29 90

Neautomatinės ir ne pusiau automatinės varžinio (kontaktinio) metalų su
virinimo mašinos (išskyrus sudurtinio metalų suvirinimo mašinas)

2,7

0

8515 31 00

Automatinės arba pusiau automatinės lankinio, įskaitant plazmos lanką,
metalų suvirinimo mašinos

2,7

0

8515 39 13

Rankinės lankinio metalų suvirinimo mašinos, naudojančios glaistytuosius
elektrodus, sukomplektuotos kartu su suvirinimo arba pjovimo įtaisais,
pateikiamos su transformatoriais

2,7

0

8515 39 18

Rankinės lankinio metalų suvirinimo mašinos ir aparatai, naudojantys
glaistytuosius elektrodus, sukomplektuoti kartu su suvirinimo arba pjo
vimo įtaisais, generatoriais ar vieninkariais elektros keitikliais, statiniais
keitikliais, lygintuvais arba lyginimo aparatais

2,7

0

8515 39 90

Lankinio, įskaitant plazmos lanką, metalų suvirinimo mašinos, nei auto
matinės, nei pusiau automatinės (išskyrus rankines lankinio suvirinimo
mašinas, naudojančias glaistytuosius elektrodus)

2,7

0
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8515 80 11

Elektrinės metalų suvirinimo mašinos ir aparatai (išskyrus kontaktinio,
lankinio ar plazmos lanko suvirinimo mašinas ir aparatus)

2,7

0

8515 80 19

Elektrinės metalų ar metalų karbidų karštojo purškimo mašinos ir aparatai
(išskyrus metalų purškimo pistoletus, klasifikuojamus kitoje vietoje)

2,7

0

8515 80 91

Elektrinės kontaktinio plastikų suvirinimo mašinos ir aparatai

2,7

0

8515 80 99

Elektrinės termoplastinių medžiagų suvirinimo mašinos ir aparatai (išsky
rus kontaktinio plastikų suvirinimo mašinas ir aparatus bei termokompre
sinius vielos prijungtuvus, skirtus naudoti puslaidininkinių įtaisų gamy
boje)

2,7

0

8515 90 00

Litavimo ar suvirinimo bei metalų, metalų karbidų ar kermetų karštojo
purškimo mašinų ir aparatų dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus vie
los prijungtuvus, naudojamus puslaidininkinių įtaisų gamyboje)

2,7

0

8516 10 11

Elektriniai tekančiojo vandens šildytuvai

2,7

0

8516 10 19

Elektriniai vandens šildytuvai (išskyrus tekančiojo vandens šildytuvus ir
panardinamuosius šildytuvus)

2,7

0

8516 10 90

Elektriniai panardinamieji šildytuvai

2,7

0

8516 21 00

Elektriniai šilumos radiatoriai patalpų šildymui

2,7

0

8516 29 10

Elektriniai skysčio radiatoriai patalpų šildymui bei dirvos šildymui

2,7

0

8516 29 50

Elektriniai konvektoriai patalpų šildymui bei dirvos šildymui

2,7

0

8516 29 91

Elektriniai patalpų šildymo aparatai ir dirvos šildymo aparatai su įmon
tuotu ventiliatoriumi (išskyrus šilumos radiatorius)

2,7

0

8516 29 99

Elektriniai patalpų šildymo aparatai ir dirvos šildymo aparatai be įmon
tuoto ventiliatoriaus (išskyrus konvektorius ir skysčio radiatorius)

2,7

0

8516 31 10

Elektriniai gaubtiniai džiovintuvai

2,7

0

8516 31 90

Elektriniai plaukų džiovintuvai (išskyrus gaubtinius džiovintuvus)

2,7

0

8516 32 00

Elektroterminiai šukuosenų aparatai (išskyrus plaukų džiovintuvus)

2,7

0

8516 33 00

Elektriniai rankų džiovintuvai

2,7

0
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8516 40 10

Elektrinės garinės laidynės

2,7

0

8516 40 90

Elektrinės laidynės (išskyrus garines laidynes)

2,7

0

8516 50 00

Mikrobangų krosnys

5

0

8516 60 10

Buitinės elektrinės viryklės bent su viena kaitviete ir orkaite

2,7

0

8516 60 51

Buitinės elektrinių viryklių plokštės, kaitvietės ir lankainiai, skirti įmonta
vimui

2,7

0

8516 60 59

Buitinės elektrinių viryklių plokštės, kaitvietės ir lankainiai (išskyrus skir
tus įmontavimui)

2,7

0

8516 60 70

Buitinės elektrinės kepimo grotelės ir krosnelės (rosteriai)

2,7

0

8516 60 80

Buitinės įmontuojamosios elektrinės orkaitės

2,7

0

8516 60 90

Buitinės elektrinės krosnys ir orkaitės (išskyrus patalpų šildymo krosnis,
elektrines virykles bent su viena kaitviete ir orkaite, mikrobangų krosnis
bei įmontavimui skirtas elektrines orkaites)

2,7

0

8516 71 00

Buitiniai elektroterminiai kavinukai arba arbatinukai

2,7

0

8516 72 00

Buitiniai elektriniai skrudintuvai

2,7

0

8516 79 20

Buitinės elektrinės giliosios gruzdintuvės

2,7

0

8516 79 70

Elektroterminiai aparatai, naudojami buityje (išskyrus šukuosenų aparatus
ir rankų džiovintuvus, patalpų šildymo aparatus ir dirvos šildymo apara
tus, vandens šildytuvus, panardinamuosius šildytuvus, laidynes, mikro
bangų krosneles, orkaites, virykles, viryklių plokštes, kaitvietes, lankainius,
kepimo groteles, krosneles (rosterius), kavinukus, arbatinukus, skrudintu
vus ir giliąsias gruzdintuves)

2,7

0

8516 80 20

Kontaktiniai elektriniai kaitinimo elementai, kurių konstrukcijoje yra izo
liuotas pagrindas

2,7

0

8516 80 80

Kontaktiniai elektriniai kaitinimo elementai (išskyrus kontaktinius elektri
nius kaitinimo elementus, kurių konstrukcijoje yra izoliuotas pagrindas iš
aglomeruotos anglies ar grafito)

2,7

0

8516 90 00

Elektrinių vandens šildytuvų, panardinamųjų šildytuvų, patalpų šildymo ir
dirvos šildymo aparatų, šukuosenų aparatų ir rankų džiovintuvų, buitinių
elektroterminių prietaisų ir kontaktinių elektrinių kaitinimo elementų da
lys, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8517 11 00

Laidiniai telefono aparatai su belaidžiais rageliais

Neapmuitinama

0

8517 12 00

Telefonai, skirti koriniams tinklams (mobilieji telefonai) arba kitiems belai
džiams tinklams

Neapmuitinama

0
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8517 18 00

Telefono aparatai (išskyrus laidinius telefono aparatus su belaidžiais rage
liais ir skirtus koriniams tinklams arba kitiems belaidžiams tinklams)

Neapmuitinama

0

8517 61 00

Balso, vaizdo ar kitų duomenų perdavimo arba priėmimo aparatų bazinės
stotys

Neapmuitinama

0

8517 62 00

Balso, vaizdo ar kitų duomenų priėmimo, keitimo ir perdavimo arba atkū
rimo aparatūra, įskaitant komutatorius ir maršruto parinkimo aparatus
(išskyrus telefono aparatus, telefonus, skirtus koriniams tinklams arba ki
tiems belaidžiams tinklams)

Neapmuitinama

0

8517 69 10

Vaizdo telefonai

Neapmuitinama

0

8517 69 20

Telefonspynės

Neapmuitinama

0

8517 69 31

Nešiojamieji radijo ieškai, aliarmo arba pranešimų gavikliai

Neapmuitinama

0

8517 69 39

Radiotelefonijos arba radiotelegrafijos priėmimo aparatai (išskyrus nešioja
muosius radijo ieškus, aliarmo arba pranešimų gaviklius)

9,3

0

8517 69 90

Balso, vaizdo ar kitų duomenų perdavimo arba priėmimo aparatūra, įskai
tant aparatūrą, skirtą laidinio ar belaidžio tinklo ryšiui (vietiniam arba pla
čiajam tinklui) (išskyrus telefonų aparatus, telefonus koriniams arba ki
tiems belaidžiams tinklams, bazines stotis, balso, vaizdo ar kitų duomenų
priėmimo, keitimo ir perdavimo arba atkūrimo aparatūra bei perdavimo
ir priėmimo aparatūrą, vaizdo telefonus, telefonspynes, radiotelefonijos
arba radiotelegrafijos priėmimo aparatus bei perdavimo arba priėmimo
aparatus, klasifikuojamus 8443, 8525, 8527 ir 8528 pozicijose)

Neapmuitinama

0

8517 70 11

Antenos, skirtos radiotelegrafo arba radiotelefono aparatams

Neapmuitinama

0

8517 70 15

Teleskopinės ir rimbinės nešiojamųjų arba montuojamų autotransporto
priemonėse aparatų antenos

5

0

8517 70 19

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai; dalys, tinkamos naudoti kartu su
antenomis ir antenų atšvaitais, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus radio
telefonijos ir radiotelegrafijos aparatų antenas, teleskopines ir rimbines ne
šiojamųjų arba montuojamų autotransporto priemonėse aparatų antenas)

3,6

0

8517 70 90

Telefonų aparatų dalys, telefonai, skirti naudoti koriniuose tinkluose arba
kituose nelaidžiuose tinkluose, ir kiti balso, vaizdų arba kitų duomenų
siuntimo ir priėmimo aparatai, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus visų rū
šių antenas ir antenų atšvaitus ir dalis, tinkamas naudoti kartu su anteno
mis ir antenų atšvaitais)

Neapmuitinama

0

8518 10 30

Ryšių aparatuose naudojami mikrofonai, kurių dažnių diapazonas nuo
300 Hz iki 3,4 kHz, skersmuo ne didesnis kaip 10 mm, aukštis ne dides
nis kaip 3 mm

Neapmuitinama

0

8518 10 95

Mikrofonai ir jų stovai (išskyrus ryšių aparatuose naudojamus mikrofonus,
kurių dažnių diapazonas nuo 300 Hz iki 3,4 kHz, skersmuo ne didesnis
kaip 10 mm, aukštis ne didesnis kaip 3 mm, bei belaidžius mikrofonus su
įmontuotu siųstuvu)

2,5

0
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8518 21 00

Atskiri korpusuose sumontuoti garsiakalbiai

4,5

0

8518 22 00

Garsiakalbių rinkiniai, sumontuoti tame pačiame korpuse

4,5

0

8518 29 30

Garsiakalbiai be korpusų, kurių dažnių diapazonas nuo 300 Hz iki
3,4 kHz, skersmuo ne didesnis kaip 50 mm, naudojami ryšių aparatuose

Neapmuitinama

0

8518 29 95

Garsiakalbiai be korpusų (išskyrus ryšių aparatuose naudojamus garsiakal
bius, kurių dažnių diapazonas nuo 300 Hz iki 3,4 kHz, skersmuo ne di
desnis kaip 50 mm)

3

0

8518 30 20

Laidinių telefonų rageliai, sumontuoti atskirai arba kartu su mikrofonu, ir
rinkiniai, sudaryti iš mikrofono ir vieno arba kelių garsiakalbių

Neapmuitinama

0

8518 30 95

Ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į ausį, sumontuotos atskirai
arba kartu su mikrofonu, ir rinkiniai, sudaryti iš mikrofono ir vieno arba
kelių garsiakalbių (išskyrus laidinių telefonų ragelius, telefonų aparatus,
klausos aparatus ir šalmus su įmontuotomis ausinėmis, sumontuotomis
atskirai arba kartu su mikrofonu)

2

0

8518 40 30

Elektriniai garsinio dažnio telefoniniai ir matavimo stiprintuvai

3

0

8518 40 81

Vienkanaliai elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai (išskyrus telefoninius
ir matavimo stiprintuvus)

4,5

0

8518 40 89

Elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai su daugiau nei vienu kanalu (išsky
rus telefoninius ir matavimo stiprintuvus)

4,5

0

8518 50 00

Elektriniai garso stiprintuvai

2

0

8518 90 00

Mikrofonų, garsiakalbių, ausinių, uždedamų ant galvos arba įdedamų į
ausį, elektrinių garsinio dažnio stiprintuvų ar elektrinių garso stiprintuvų
dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2

0

8519 20 10

Grotuvai, įjungiami moneta ar žetonu

6

0

8519 20 91

Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai, įjungiami įmetus monetą arba že
toną, įdėjus banknotą, banko kortelę arba kitaip sumokėjus, su lazerine
skaitymo sistema (išskyrus grotuvus, įjungiamus moneta arba žetonu)

9,5

0

8519 20 99

Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai, įjungiami įmetus monetą arba že
toną, įdėjus banknotą, banko kortelę arba kitaip sumokėjus, be lazerinės
skaitymo sistemos (išskyrus grotuvus, įjungiamus moneta arba žetonu)

4,5

0

8519 30 00

Gramofonai, patefonai ir elektrofonai

2

0

8519 50 00

Telefoniniai atsakikliai

Neapmuitinama

0
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8519 81 11

Garso įrašų transkripcijos aparatūra – grotuvai, įskaitant kasetinius grotu
vus, kuriuose naudojamos magnetinės, optinės arba puslaidininkinės laik
menos, be garso įrašymo įtaiso

5

0

8519 81 15

Kišeniniai kasetiniai grotuvai, kurių matmenys ne didesni kaip 170 × 100
× 45 mm, kuriuose naudojamos magnetinės, optinės arba puslaidininki
nės laikmenos, be garso įrašymo įtaiso (išskyrus garso įrašų transkripcijos
aparatūrą)

Neapmuitinama

0

8519 81 21

Kišeniniai kasetiniai grotuvai, kuriuose naudojamos magnetinės, optinės
arba puslaidininkinės laikmenos, su analogine ir skaitmenine skaitymo sis
tema, be garso įrašymo įtaiso (išskyrus garso įrašų transkripcijos aparatūrą
ir kišeninius grotuvus)

9

0

8519 81 25

Kišeniniai kasetiniai grotuvai, kuriuose naudojamos magnetinės, optinės
arba puslaidininkinės laikmenos, (išskyrus grotuvus su analogine ir skait
menine skaitymo sistema, garso įrašų transkripcijos aparatūrą ir kišeninius
grotuvus)

2

0

8519 81 31

Garso atkūrimo aparatai su lazerine skaitymo sistema (CD grotuvai), nau
dojami autotransporto priemonėse, pritaikyti diskams, kurių skersmuo ne
didesnis kaip 6,5 cm, be garso įrašymo įtaiso

9

0

8519 81 35

Garso atkūrimo aparatai su lazerine skaitymo sistema (CD grotuvai) (iš
skyrus naudojamus autotransporto priemonėse, pritaikytus diskams, kurių
skersmuo ne didesnis kaip 6,5 cm)

9,5

0

8519 81 45

Garso atkūrimo aparatai, kuriuose naudojamos magnetinės, optinės arba
puslaidininkinės laikmenos, be lazerinės skaitymo sistemos, be garso įra
šymo įtaiso (išskyrus tuos, kurie veikia įmetus monetą arba žetoną, įdėjus
banknotą, banko kortelę arba kitaip sumokėjus, gramofonus, patefonus ir
elektrofonus, garso įrašų transkripcijos aparatūrą, telefoninius atsakiklius,
kasetinius grotuvus ir kompaktinių diskų (CD) grotuvus)

4,5

0

8519 81 51

Diktofonai, kuriuose naudojamos magnetinės, optinės arba puslaidininki
nės laikmenos, su garso atkūrimo aparatu, negalintys veikti be išorinio
elektros maitinimo šaltinio (išskyrus garso įrašų transkripcijos aparatūrą
„play only“)

4

0

8519 81 55

Kasetiniai įrašantieji magnetofonai su įmontuotu stiprintuvu ir vienu arba
keliais įmontuotais garsiakalbiais, galintys veikti be išorinio maitinimo šal
tinio (išskyrus diktofonus)

Neapmuitinama

0

8519 81 61

Kasetiniai įrašantieji magnetofonai su įmontuotu stiprintuvu ir vienu arba
keliais įmontuotais garsiakalbiais, negalintys veikti be išorinio maitinimo
šaltinio

2

0

8519 81 65

Kišeniniai įrašantieji magnetofonai, kurių matmenys ne didesni kaip 170
x 100 x 45 mm, su garso atkūrimo aparatu (išskyrus su įmontuotu sti
printuvu ir vienu arba keliais įmontuotais garsiakalbiais)

Neapmuitinama

0
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8519 81 75

Kasetiniai įrašantieji magnetofonai su garso atkūrimo aparatu (išskyrus su
įmontuotu stiprintuvu ir vienu arba keliais įmontuotais garsiakalbiais bei
kišeninius)

2

0

8519 81 81

Juostiniai magnetofonai, kuriais galima įrašyti arba atkurti garsą vienu
19 cm/s greičiu arba keliais, ne didesniais kaip 19 cm/s

2

0

8519 81 85

Įrašantieji magnetofonai su garso atkūrimo aparatais (išskyrus tuos, kurie
veikia įmetus monetą arba žetoną, įdėjus banknotą, banko kortelę arba ki
taip sumokėjus, telefoninius atsakiklius, diktofonus, kasetinius ir juostinius
įrašančiuosius magnetofonus ir juostinius magnetofonus, kuriais galima
įrašyti arba atkurti garsą vienu 19 cm/s greičiu arba keliais, ne didesniais
kaip 19 cm/s, greičiais ir mažesniais greičiais)

7

0

8519 81 95

Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai, kuriuose naudojamos magnetinės,
optinės arba puslaidininkinės laikmenos (išskyrus tuos, kurie veikia įmetus
monetą arba žetoną, įdėjus banknotą, banko kortelę arba kitaip sumokė
jus, gramofonus, patefonus ir elektrofonus, telefoninius atsakiklius, dikto
fonus ir įrašančiuosius magnetofonus)

2

0

8519 89 11

Grotuvai (išskyrus tuos, kuriuose naudojamos magnetinės, optinės arba
puslaidininkinės laikmenos, grotuvus, kurie veikia įmetus monetą arba že
toną, įdėjus banknotą, banko kortelę arba kitaip sumokėjus)

2

0

8519 89 15

Garso įrašų transkripcijos aparatūra „play only“ be garso įrašymo įtaiso
(išskyrus aparatus, kuriuose naudojamos magnetinės, optinės arba puslai
dininkinės laikmenos)

5

0

8519 89 19

Garso atkūrimo aparatai be garso įrašymo įtaiso (išskyrus tuos, kuriuose
naudojamos magnetinės, optinės arba puslaidininkinės laikmenos, kurie
veikia įmetus monetą arba žetoną, įdėjus banknotą, banko kortelę arba ki
taip sumokėjus, gramofonus, patefonus ir elektrofonus, telefoninius atsa
kiklius, grotuvus ir garso įrašų transkripcijos aparatūrą)

4,5

0

8519 89 90

Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai (išskyrus tuos, kuriuose naudoja
mos magnetinės, optinės arba puslaidininkinės laikmenos, kurie veikia
įmetus monetą arba žetoną, įdėjus banknotą, banko kortelę arba kitaip su
mokėjus, gramofonus, patefonus ir elektrofonus, telefoninius atsakiklius ir
garso atkūrimo aparatus be garso įrašymo įtaiso)

2

0

8521 10 20

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su
imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais), kuriuose naudojamų magneti
nių juostų plotis ne didesnis kaip 1,3 cm, o vaizdo įrašymo arba atkūrimo
greitis ne didesnis kaip 50 mm/s (išskyrus vaizdo kameras su vaizdo mag
netofonu)

14

0

8521 10 95

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su
imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais) (išskyrus vaizdo įrašymo kame
ras ir vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatus, kuriuose naudojamų mag
netinių juostų plotis ne didesnis kaip 1,3 cm, o vaizdo įrašymo arba atkū
rimo greitis ne didesnis kaip 50 mm/s)

8

0
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8521 90 00

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su
imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais) (išskyrus tuos, kuriuose vaizdui
įrašyti arba atkurti naudojamos magnetinės juostos ir vaizdo įrašymo apa
ratus (vaizdo magnetofonus))

13,9

0

8522 10 00

Garso ėmikliai

4

0

8522 90 30

Patefono adatos; patefono adatų deimantai, safyrai ir kiti brangakmeniai
arba pusbrangiai akmenys (gamtiniai, sintetiniai arba atnaujinti), su apso
dais arba be jų

Neapmuitinama

0

8522 90 41

Telefoninių atsakiklių elektroniniai mazgai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8522 90 49

Garso atkūrimo ir įrašymo aparatų bei vaizdo atkūrimo ir įrašymo apa
ratų elektroniniai mazgai, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus telefoninių at
sakiklių)

4

0

8522 90 70

Atskiri kasetinių magnetofonų priedėlių mazgai, kurių bendras storis ne
didesnis kaip 53 mm, naudojami garso įrašymo ir atkūrimo aparatams ga
minti

Neapmuitinama

0

8522 90 80

Dalys ir reikmenys, tinkami vien tik arba daugiausia garso atkūrimo ir įra
šymo aparatams bei vaizdo aparatūrai, skirtai vaizdo ir garso įrašymui bei
atkūrimui, nenurodyti kitoje vietoje

4

0

8523 21 00

Kortelės su magnetine juostele garsui ir kitiems reiškiniams įrašyti

3,5

0

8523 29 15

Magnetinės juostos ir magnetiniai diskai, neįrašyti, garsui ir kitiems reiški
niams įrašyti

Neapmuitinama

0

8523 29 31

Magnetinės juostos ir magnetiniai diskai, įrašyti, naudojami reiškiniams at
kurti (išskyrus naudojamus garsui arba vaizdui atkurti, naudojamus ko
mandoms, duomenims, garsui ir vaizdui, įrašytiems dvejetaine forma, at
kurti mašina ir turinčius galimybę per automatinio duomenų apdorojimo
mašinas būti valdomus ar palaikyti ryšį su vartotoju, ir gaminius, klasifi
kuojamus 37 skirsnyje)

Neapmuitinama

0

8523 29 33

Magnetinės juostos ir magnetiniai diskai, įrašyti, naudojami komandoms,
duomenims, garsui ir vaizdui, įrašytiems dvejetaine forma, atkurti mašina
ir turintys galimybę per automatinio duomenų apdorojimo mašinas būti
valdomi ar palaikyti ryšį su vartotoju

Neapmuitinama

0

8523 29 39

Magnetinės juostos ir magnetiniai diskai, įrašyti, skirti garsui ar vaizdui at
kurti (išskyrus naudojamus komandoms, duomenims, garsui ir vaizdui,
įrašytiems dvejetaine forma, atkurti mašina ir turinčius galimybę per auto
matinio duomenų apdorojimo mašinas būti valdomus ar palaikyti ryšį su
vartotoju bei gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje)

3,5

0

8523 29 90

Magnetinės laikmenos garsui ar vaizdui atkurti (išskyrus korteles su mag
netine juostele, magnetines juostas, magnetinius diskus ir gaminius, klasi
fikuojamus 37 skirsnyje)

3,5

0
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8523 40 11

Lazerinių skaitymo sistemų optiniai diskai, neįrašyti, kurių įrašymo talpa
ne didesnė kaip 900 megabaitų, netrinieji (CD-R)

Neapmuitinama

0

8523 40 13

Lazerinių skaitymo sistemų optiniai diskai, neįrašyti, kurių įrašymo talpa
didesnė kaip 900 megabaitų ir ne didesnė kaip 18 gigabaitų, netrinieji
universalieji skaitmeniniai diskai (DVD-/+R)

Neapmuitinama

0

8523 40 19

Optinės laikmenos, neįrašytos, garsui ir kitiems reiškiniams įrašyti (pavyz
džiui, CD-RW, DVD-/+RW, DVD-RAM, MiniDiscs) (išskyrus netriniuosius
diskus lazerinėms skaitymo sistemoms, kurių įrašymo talpa ne didesnė
kaip 18 gigabaitų [CD-R, DVD-/+R] ir gaminius, klasifikuojamus 37 skirs
nyje)

Neapmuitinama

0

8523 40 25

Lazerinių skaitymo sistemų optiniai diskai, įrašyti, naudojami reiškiniams
atkurti (išskyrus naudojamus garsui arba vaizdui atkurti, naudojamus ko
mandoms, duomenims, garsui ir vaizdui, įrašytiems dvejetaine forma, at
kurti mašina ir turinčius galimybę per automatinio duomenų apdorojimo
mašinas būti valdomus ar palaikyti ryšį su vartotoju, bei gaminius, klasifi
kuojamus 37 skirsnyje)

Neapmuitinama

0

8523 40 31

Lazerinių skaitymo sistemų optiniai diskai, įrašyti, skirti tik garsui atkurti,
kurių skersmuo ne didesnis kaip 6,5 cm

3,5

0

8523 40 39

Lazerinių skaitymo sistemų optiniai diskai, įrašyti, skirti tik garsui atkurti,
kurių skersmuo didesnis kaip 6,5 cm

3,5

0

8523 40 45

Lazerinių skaitymo sistemų optiniai diskai, įrašyti, naudojami koman
doms, duomenims, garsui ir vaizdui, įrašytiems dvejetaine forma, atkurti
mašina ir turintys galimybę per automatinio duomenų apdorojimo maši
nas būti valdomi ar palaikyti ryšį su vartotoju

Neapmuitinama

0

8523 40 51

Universalieji skaitmeniniai diskai (DVD), įrašyti

3,5

0

8523 40 59

Lazerinių skaitymo sistemų optiniai diskai, įrašyti, naudojami garsui ir
vaizdui arba tik vaizdui atkurti (išskyrus universaliuosius skaitmeninius
diskus (DVD) ir diskus, naudojamus komandoms, duomenims, garsui ir
vaizdui, įrašytiems dvejetaine forma, atkurti mašina ir turinčius galimybę
per automatinio duomenų apdorojimo mašinas būti valdomus ar palaikyti
ryšį su vartotoju)

3,5

0

8523 40 91

Optinės laikmenos, įrašytos, naudojamos reiškiniams atkurti (išskyrus la
zerinių skaitymo sistemų diskus, optines laikmenas, naudojamas garsui
arba vaizdui atkurti, naudojamas komandoms, duomenims, garsui ir vaiz
dui, įrašytiems dvejetaine forma, atkurti mašina ir turinčias galimybę per
automatinio duomenų apdorojimo mašinas būti valdomas ar palaikyti
ryšį su vartotoju, bei gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje)

Neapmuitinama

0

8523 40 93

Optinės laikmenos, įrašytos, naudojamos komandoms, duomenims, garsui
ir vaizdui, įrašytiems dvejetaine forma, atkurti mašina ir turinčios gali
mybę per automatinio duomenų apdorojimo mašinas būti valdomos ar
palaikyti ryšį su vartotoju (išskyrus lazerinių skaitymo sistemų diskus)

Neapmuitinama

0
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8523 40 99

Optinės laikmenos, įrašytos, garsui arba vaizdui atkurti (išskyrus diskus la
zerinėms skaitymo sistemoms, optines laikmenas, naudojamas koman
doms, duomenims, garsui ir vaizdui, įrašytiems dvejetaine forma, atkurti
mašina ir turinčias galimybę per automatinio duomenų apdorojimo maši
nas būti valdomas ar palaikyti ryšį su vartotoju bei gaminius, klasifikuoja
mus 37 skirsnyje)

3,5

0

8523 51 10

Kietosios būsenos netriniosios atmintinės duomenims įrašyti iš išorinio
šaltinio [atmintukai arba elektroninės atminties kortelės], neįrašytos

Neapmuitinama

0

8523 51 91

Kietosios būsenos netriniosios atmintinės duomenims įrašyti iš išorinio
šaltinio [atmintukai arba elektroninės atminties kortelės], įrašytos, naudo
jamos reiškiniams atkurti (išskyrus atmintines, skirtas garsui arba vaizdui
atkurti, naudojamas komandoms, duomenims, garsui ir vaizdui, įrašy
tiems dvejetaine forma, atkurti mašina ir turinčias galimybę per automati
nio duomenų apdorojimo mašinas būti valdomas ar palaikyti ryšį su var
totoju, bei gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje)

Neapmuitinama

0

8523 51 93

Kietosios būsenos netriniosios atmintinės duomenims įrašyti iš išorinio
šaltinio [atmintukai arba elektrinės atminties kortelės], įrašytos, naudoja
mos komandoms, duomenims, garsui ir vaizdui, įrašytiems dvejetaine
forma, atkurti mašina ir turinčios galimybę per automatinio duomenų ap
dorojimo mašinas būti valdomos ar palaikyti ryšį su vartotoju

Neapmuitinama

0

8523 51 99

Kietosios būsenos netriniosios atmintinės duomenims įrašyti iš išorinio
šaltinio [atmintukai arba elektrinės atminties kortelės], įrašytos, garsui
arba vaizdui atkurti (išskyrus naudojamas komandoms, duomenims, gar
sui ir vaizdui, įrašytiems dvejetaine forma, atkurti mašina ir turinčias gali
mybę per automatinio duomenų apdorojimo mašinas būti valdomas ar
palaikyti ryšį su vartotoju ir gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje)

3,5

0

8523 52 10

Kortelės su dviem ar daugiau elektroninių integrinių grandynų (lustinės
kortelės)

3,7

0

8523 52 90

Kortelės ir žymės su vienu elektroniniu integriniu grandynu (lustinės kor
telės)

Neapmuitinama

0

8523 59 10

Puslaidininkinės laikmenos, neįrašytos, skirtos garsui ir kitiems reiški
niams įrašyti (išskyrus kietosios būsenos netriniąsias atmintines ir lustines
korteles)

Neapmuitinama

0

8523 59 91

Puslaidininkinės laikmenos, įrašytos, naudojami reiškiniams atkurti (išsky
rus naudojamas garsui arba vaizdui atkurti, naudojamas komandoms,
duomenims, garsui ir vaizdui, įrašytiems dvejetaine forma, atkurti mašina
ir turinčias galimybę per automatinio duomenų apdorojimo mašinas būti
valdomas ar palaikyti ryšį su vartotoju, kietosios būsenos netriniąsias at
mintines, lustines korteles ir gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje)

Neapmuitinama

0
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8523 59 93

Puslaidininkinės laikmenos, įrašytos, naudojamos komandoms, duome
nims, garsui ir vaizdui, įrašytiems dvejetaine forma, atkurti mašina ir tu
rinčios galimybę per automatinio duomenų apdorojimo mašinas būti val
domos ar palaikyti ryšį su vartotoju (išskyrus kietosios būsenos netrinią
sias atmintines, lustines korteles ir gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje)

Neapmuitinama

0

8523 59 99

Puslaidininkinės laikmenos, įrašytos, garsui ir vaizdui atkurti (išskyrus
naudojamas komandoms, duomenims, garsui ir vaizdui, įrašytiems dveje
taine forma, atkurti mašina ir turinčias galimybę per automatinio duo
menų apdorojimo mašinas būti valdomas ar palaikyti ryšį su vartotoju,
kietosios būsenos netriniąsias atmintines, lustines korteles ir gaminius,
klasifikuojamus 37 skirsnyje)

3,5

0

8523 80 10

Patefoniniai įrašai ir kitos laikmenos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti,
neįrašytos, įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir ruošinius
(magnetines, optines ir puslaidininkines laikmenas ir produktus, klasifi
kuojamus 37 skirsnyje)

Neapmuitinama

0

8523 80 91

Įrašytos laikmenos, naudojamos reiškiniams atkurti (išskyrus naudojamas
garsui arba vaizdui atkurti, naudojamas komandoms, duomenims, garsui
ir vaizdui, įrašytiems dvejetaine forma, atkurti mašina ir turinčias gali
mybę per automatinio duomenų apdorojimo mašinas būti valdomas ar
palaikyti ryšį su vartotoju, magnetines, optines ir puslaidininkines laikme
nas ir produktus, klasifikuojamus 37 skirsnyje)

Neapmuitinama

0

8523 80 93

Įrašytos laikmenos, naudojamos komandoms, duomenims, garsui ir vaiz
dui, įrašytiems dvejetaine forma, atkurti mašina ir turinčios galimybę per
automatinio duomenų apdorojimo mašinas būti valdomos ar palaikyti
ryšį su vartotoju (išskyrus magnetines, optines ir puslaidininkines laikme
nas ir produktus, klasifikuojamus 37 skirsnyje)

Neapmuitinama

0

8523 80 99

Patefoniniai įrašai ir kitos laikmenos, garsui ir vaizdui atkurti, įrašytos, įs
kaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir ruošinius (išskyrus naudo
jamas komandoms, duomenims, garsui ir vaizdui, įrašytiems dvejetaine
forma, atkurti mašina ir turinčias galimybę per automatinio duomenų ap
dorojimo mašinas būti valdomas ar palaikyti ryšį su vartotoju, magneti
nes, optines ir puslaidininkines laikmenas ir produktus, klasifikuojamus
37 skirsnyje)

3,5

0

8525 50 00

Radijo arba televizijos laidų perdavimo aparatūra be įmontuotos pri
ėmimo aparatūros

3,6

0

8525 60 00

Radijo arba televizijos laidų perdavimo aparatūra su įmontuota priėmimo
aparatūra

Neapmuitinama

0

8525 80 11

Televizijos kameros su trimis arba daugiau televizijos perdavimo vamz
džių

3

0

8525 80 19

Televizijos kameros (išskyrus su trimis arba daugiau televizijos perdavimo
vamzdžių ir vaizdo įrašymo aparatūra)

4,9

0
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Neapmuitinama

0

8525 80 30

Skaitmeniniai fotoaparatai

8525 80 91

Vaizdo įrašymo kameros, galinčios tik įrašyti televizijos kameros užfik
suotą garsą ir vaizdą

4,9

0

8525 80 99

Vaizdo įrašymo kameros, galinčios tik įrašyti televizijos programas ir tele
vizijos kameros užfiksuotą garsą ir vaizdą

12,5

0

8526 10 00

Radarai

3,7

0

8526 91 20

Radionavigaciniai imtuvai (išskyrus radarus)

3,7

0

8526 91 80

Radionavigaciniai aparatai (išskyrus imtuvus ir radarus)

3,7

0

8526 92 00

Nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai

3,7

0

8527 12 10

Kišeniniai kasetiniai grotuvai su radijo imtuvu, kurių matmenys ne didesni
kaip 170 mm x 100 mm x 45 mm, su analogine ir skaitmenine skaitymo
sistema, su įmontuotu stiprintuvu, be įmontuotų garsiakalbių, galintys
veikti be išorinio elektros maitinimo šaltinio

14

0

8527 12 90

Kišeniniai kasetiniai grotuvai su radijo imtuvu, kurių matmenys ne didesni
kaip 170 mm x 100 mm x 45 mm, su įmontuotu stiprintuvu, be įmon
tuotų garsiakalbių, galintys veikti be išorinio elektros maitinimo šaltinio
(išskyrus grotuvus su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema)

10

0

8527 13 10

Radijo imtuvai, galintys veikti be išorinio elektros maitinimo šaltinio, su
montuoti su garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatais su lazerine skai
tymo sistema (išskyrus kišeninius kasetinius grotuvus su radijo imtuvu)

12

0

8527 13 91

Kasetiniai radijo imtuvai, galintys veikti be išorinio elektros maitinimo šal
tinio, sumontuoti su garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatais su analo
gine ir skaitmenine skaitymo sistema (išskyrus kišeninius kasetinius grotu
vus su radijo imtuvu)

14

0

8527 13 99

Radijo imtuvai, galintys veikti be išorinio elektros maitinimo šaltinio, su
montuoti su garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatais (išskyrus kišeni
nius kasetinius grotuvus su radijo imtuvu, su lazerine skaitymo sistema
bei kasetinius imtuvus su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema)

10

0

8527 19 00

Radijo imtuvai, galintys veikti be išorinio elektros maitinimo šaltinio, su
montuoti be garso atkūrimo aparatų

Neapmuitinama

0

8527 21 20

Radijo imtuvai, galintys priimti ir dekoduoti skaitmeninius radijo perda
vimo sistemos signalus, naudojami autotransporto priemonėse, negalintys
veikti be išorinio elektros maitinimo šaltinio, sumontuoti su garso įra
šymo ar garso atkūrimo aparatais, su lazerine skaitymo sistema

14

0
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8527 21 52

Kasetiniai radijo imtuvai, galintys priimti ir dekoduoti skaitmeninius radijo
perdavimo sistemos signalus, naudojami autotransporto priemonėse, ne
galintys veikti be išorinio elektros maitinimo šaltinio, sumontuoti su garso
įrašymo ar garso atkūrimo aparatais, su analogine ir skaitmenine skaitymo
sistema

14

0

8527 21 59

Radijo imtuvai, galintys priimti ir dekoduoti skaitmeninius radijo perda
vimo sistemos signalus, naudojami autotransporto priemonėse, negalintys
veikti be išorinio elektros maitinimo šaltinio, sumontuoti su garso įra
šymo ar garso atkūrimo aparatais (išskyrus su lazerine skaitymo sistema
bei kasetinius imtuvus su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema)

10

0

8527 21 70

Radijo imtuvai, naudojami autotransporto priemonėse, negalintys veikti
be išorinio elektros maitinimo šaltinio, sumontuoti su garso įrašymo ar
garso atkūrimo aparatais su lazerine skaitymo sistema (išskyrus galinčius
priimti ir dekoduoti skaitmeninius radijo perdavimo sistemos signalus)

14

0

8527 21 92

Kasetiniai radijo imtuvai, naudojami autotransporto priemonėse, negalin
tys veikti be išorinio elektros maitinimo šaltinio, sumontuoti su garso įra
šymo ar garso atkūrimo aparatais su analogine ir skaitmenine skaitymo
sistema (išskyrus galinčius priimti ir dekoduoti skaitmeninius radijo perda
vimo sistemos signalus)

14

0

8527 21 98

Radijo imtuvai, naudojami autotransporto priemonėse, negalintys veikti
be išorinio elektros maitinimo šaltinio, sumontuoti su garso įrašymo ar
garso atkūrimo aparatais (išskyrus garso atkūrimo aparatus su lazerine
skaitymo sistema, imtuvus, galinčius priimti ir dekoduoti skaitmeninius
radijo perdavimo sistemos signalus bei kasetinius imtuvus su analogine ir
skaitmenine skaitymo sistema)

10

0

8527 29 00

Radijo imtuvai, negalintys veikti be išorinio elektros maitinimo šaltinio,
naudojami autotransporto priemonėse, sumontuoti be garso įrašymo ar
garso atkūrimo aparatų

12

0

8527 91 11

Kasetiniai radijo imtuvai, valdomi tik rankiniu būdu, su įmontuotais tame
pačiame korpuse vienu ar keliais garsiakalbiais, garso įrašymo ar garso at
kūrimo aparatais su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema

14

0

8527 91 19

Radijo imtuvai, valdomi tik rankiniu būdu, su įmontuotais tame pačiame
korpuse vienu ar keliais garsiakalbiais, garso įrašymo ar garso atkūrimo
aparatais (išskyrus kasetinius su analogine ir skaitmenine skaitymo sis
tema)

10

0

8527 91 35

Radijo imtuvai, valdomi tik rankiniu būdu, be įmontuotų garsiakalbių, su
montuoti su garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatais su lazerine skai
tymo sistema (išskyrus naudojamus autotransporto priemonėse)

12

0
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8527 91 91

Kasetiniai radijo imtuvai, valdomi tik rankiniu būdu, be įmontuotų garsia
kalbių, sumontuoti su garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatais su analo
gine ir skaitmenine skaitymo sistema (išskyrus naudojamus autotrans
porto priemonėse)

14

0

8527 91 99

Radijo imtuvai, valdomi tik rankiniu būdu, be įmontuotų garsiakalbių, su
montuoti su garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatais (išskyrus su laze
rine skaitymo sistema, kasetinius su analogine ir skaitmenine skaitymo
sistema ir įrangą, naudojamą autotransporto priemonėse)

10

0

8527 92 10

Radijo žadintuvai, valdomi tik rankiniu būdu, nesumontuoti su garso įra
šymo ar garso atkūrimo aparatais

Neapmuitinama

0

8527 92 90

Radijo laidų priėmimo aparatai, valdomi tik rankiniu būdu, nesumontuoti
su garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatais, bet su tame pačiame kor
puse įmontuotu laikrodžiu (išskyrus naudojamus autotransporto priemo
nėse ir radijo žadintuvus)

9

0

8527 99 00

Radijo laidų priėmimo aparatai, valdomi tik rankiniu būdu, be garso įra
šymo ar garso atkūrimo aparatų ir be laikrodžio (išskyrus naudojamus au
totransporto priemonėse)

9

0

8528 41 00

Monitoriai su katodinių spindulių vamzdžiu, naudojami vien tik arba dau
giausia automatinio duomenų apdorojimo mašinose, klasifikuojamose
8471 pozicijoje

Neapmuitinama

0

8528 49 10

Monitoriai su katodinių spindulių vamzdžiu, nespalvoto arba kito viens
palvio vaizdo, be televizinio signalo priėmimo aparatūros (išskyrus naudo
jamus vien tik arba daugiausia automatinio duomenų apdorojimo maši
nose, klasifikuojamose 8471 pozicijoje)

14

0

8528 49 35

Monitoriai su katodinių spindulių vamzdžiu, spalvoto vaizdo, kurių
ekrano pločio ir aukščio santykis mažesnis kaip 1,5, be televizinio signalo
priėmimo aparatūros (išskyrus naudojamus vien tik arba daugiausia auto
matinio duomenų apdorojimo mašinose, klasifikuojamose 8471 pozici
joje)

14

0

8528 49 91

Monitoriai su katodinių spindulių vamzdžiu, spalvoto vaizdo, kurių
ekrano pločio ir aukščio santykis ne mažesnis kaip 1,5, kurių vaizdo skai
tymo parametrai ne didesni kaip 625 eilutės, be televizinio signalo pri
ėmimo aparatūros (išskyrus naudojamus vien tik arba daugiausia automa
tinio duomenų apdorojimo mašinose, klasifikuojamose 8471 pozicijoje)

14

0

8528 49 99

Monitoriai su katodinių spindulių vamzdžiu, spalvoto vaizdo, kurių
ekrano pločio ir aukščio santykis ne mažesnis kaip 1,5, kurių vaizdo skai
tymo parametrai didesni kaip 625 eilutės, be televizinio signalo priėmimo
aparatūros (išskyrus naudojamus vien tik arba daugiausia automatinio
duomenų apdorojimo mašinose, klasifikuojamose 8471 pozicijoje)

14

0

8528 51 00

Monitoriai, naudojami vien tik arba daugiausia automatinio duomenų ap
dorojimo mašinose, klasifikuojamose 8471 pozicijoje (išskyrus su katodi
nių spindulių vamzdžiu)

Neapmuitinama

0
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8528 59 10

Monitoriai, nespalvoto arba kito vienspalvio vaizdo, be televizinio signalo
priėmimo aparatūros (išskyrus su katodinių spindulių vamzdžiu ir naudo
jamus vien tik arba daugiausia automatinio duomenų apdorojimo maši
nose, klasifikuojamose 8471 pozicijoje)

14

0

8528 59 90

Monitoriai, spalvoto vaizdo, be televizinio signalo priėmimo aparatūros
(išskyrus su katodinių spindulių vamzdžiu ir naudojamus vien tik arba
daugiausia automatinio duomenų apdorojimo mašinose, klasifikuojamose
8471 pozicijoje)

14

0

8528 61 00

Projektoriai, naudojami vien tik arba daugiausia automatinio duomenų
apdorojimo mašinose, klasifikuojamose 8471 pozicijoje

Neapmuitinama

0

8528 69 10

Projektoriai, atliekantys iš automatinio duomenų apdorojimo mašinos
gautos skaitmeninės informacijos vaizdo formavimą plokščiajame vaiz
duoklyje (pvz., skystųjų kristalų įtaise)

Neapmuitinama

0

8528 69 91

Projektoriai, nespalvoto arba kito vienspalvio vaizdo, be televizinio signalo
priėmimo aparatūros (išskyrus naudojamus vien tik arba daugiausia auto
matinio duomenų apdorojimo mašinose, klasifikuojamose 8471 pozici
joje, ir projektorius, atliekančius iš automatinio duomenų apdorojimo ma
šinos gautos skaitmeninės informacijos vaizdo formavimą plokščiajame
vaizduoklyje (pvz., skystųjų kristalų įtaise))

2

0

8528 69 99

Projektoriai, spalvoto vaizdo, be televizinio signalo priėmimo aparatūros
(išskyrus naudojamus vien tik arba daugiausia automatinio duomenų ap
dorojimo mašinose, klasifikuojamose 8471 pozicijoje, ir projektorius, at
liekančius iš automatinio duomenų apdorojimo mašinos gautos skaitme
ninės informacijos vaizdo formavimą plokščiajame vaizduoklyje (pvz.,
skystųjų kristalų įtaise))

14

0

8528 71 11

Vaizdo derintuvų (tunelių) elektroniniai mazgai, skirti montuoti į automa
tinio duomenų apdorojimo mašinas

Neapmuitinama

0

8528 71 13

Aparatai su mikroprocesoriniu įtaisu ir įmontuotu modemu, skirtu priei
gai prie interneto, galintys atlikti dialoginių informacijos mainų funkciją ir
priimti televizijos signalus (papildomieji blokai (set-top boxes), atliekantys
ryšių funkciją)

Neapmuitinama

0

8528 71 19

Vaizdo derintuvai (tiuneriai) (išskyrus elektroniniai mazgus, skirtus mon
tuoti į automatinio duomenų apdorojimo mašinas ir aparatus su mikro
procesoriniu įtaisu ir įmontuotu modemu, skirtu prieigai prie interneto,
galinčius atlikti dialoginių informacijos mainų funkciją ir priimti televizi
jos signalus (papildomuosius blokus (set-top boxes), atliekančius ryšių funk
ciją))

14

0

8528 71 90

Televizijos signalo priėmimo aparatūra su radijo imtuvais arba su garso ar
vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų, neskirta tam, kad būtų
įmontuotas vaizduoklis arba ekranas (išskyrus vaizdo derintuvus (tiune
rius))

14

0

8528 72 10

Televizijos vaizdo projektavimo įranga, spalvoto vaizdo, skirta tam, kad
būtų įmontuotas vaizduoklis arba ekranas

14

0
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8528 72 20

Televizijos signalo priėmimo aparatūra, spalvoto vaizdo, turintys vaizdo
įrašymo arba atkūrimo aparatūrą

14

0

8528 72 31

Televizijos signalo priėmimo aparatūra, spalvoto vaizdo, su elektroniniu
vamzdžiu, kurių ekrano pločio ir aukščio santykis mažesnis kaip 1,5,
ekrano įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 42 cm (išskyrus su vaizdo įrašymo
arba atkūrimo aparatais ir monitorius)

14

0

8528 72 33

Televizijos signalo priėmimo aparatūra, spalvoto vaizdo, su elektroniniu
vamzdžiu, kurių ekrano pločio ir aukščio santykis mažesnis kaip 1,5,
ekrano įstrižainės ilgis didesnis kaip 42 cm, bet ne didesnis kaip 52 cm
(išskyrus su vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais ir monitorius)

14

0

8528 72 35

Televizijos signalo priėmimo aparatūra, spalvoto vaizdo, su elektroniniu
vamzdžiu, kurių ekrano pločio ir aukščio santykis mažesnis kaip 1,5,
ekrano įstrižainės ilgis didesnis kaip 52 cm, bet ne didesnis kaip 72 cm
(išskyrus su vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais ir monitorius)

14

0

8528 72 39

Televizijos signalo priėmimo aparatūra, spalvoto vaizdo, su elektroniniu
vamzdžiu, kurių ekrano pločio ir aukščio santykis mažesnis kaip 1,5,
o ekrano įstrižainės ilgis didesnis kaip 72 cm (išskyrus su vaizdo įrašymo
arba atkūrimo aparatais ir monitorius)

14

0

8528 72 51

Televizijos signalo priėmimo aparatūra, spalvoto vaizdo, su elektroniniu
vamzdžiu, kurių ekrano pločio ir aukščio santykis ne mažesnis kaip 1,5,
kurių vaizdo skaitymo parametrai ne didesni kaip 625 eilutės, o ekrano
įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 75 cm (išskyrus su vaizdo įrašymo arba
atkūrimo aparatais ir monitorius)

14

0

8528 72 59

Televizijos signalo priėmimo aparatūra, spalvoto vaizdo, su elektroniniu
vamzdžiu, kurių ekrano pločio ir aukščio santykis ne mažesnis kaip 1,5,
kurių vaizdo skaitymo parametrai ne didesni kaip 625 eilutės, o ekrano
įstrižainės ilgis didesnis kaip 75 cm (išskyrus su vaizdo įrašymo arba atkū
rimo aparatais ir monitorius)

14

0

8528 72 75

Televizijos signalo priėmimo aparatūra, spalvoto vaizdo, su elektroniniu
vamzdžiu, kurių ekrano pločio ir aukščio santykis ne mažesnis kaip 1,5,
kurių vaizdo skaitymo parametrai didesni kaip 625 eilutės (išskyrus su
vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais ir monitorius)

14

0

8528 72 91

Televizijos signalo priėmimo aparatūra, spalvoto vaizdo, kurių ekrano plo
čio ir aukščio santykis mažesnis kaip 1,5 (išskyrus su elektroniniu vamz
džiu arba su vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais ir monitoriais, taip
pat televizijos vaizdo projektavimo įrangą)

14

0

8528 72 99

Televizijos signalo priėmimo aparatūra, spalvoto vaizdo, kurių ekrano plo
čio ir aukščio santykis ne mažesnis kaip 1,5 (išskyrus su elektroniniu
vamzdžiu arba su vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais ir monitoriais,
taip pat televizijos vaizdo projektavimo įrangą)

14

0

8528 73 00

Televizijos signalo priėmimo aparatūra, nespalvoto arba kito vienspalvio
vaizdo, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo
aparatais arba be jų, skirti tam, kad būtų įmontuotas vaizduoklis arba
ekranas

2

0
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8529 10 11

Teleskopinės ir rimbinės nešiojamųjų arba montuojamų autotransporto
priemonėse aparatų antenos

5

0

8529 10 31

Radijo arba televizijos imtuvų išorinės palydovinio ryšio antenos

3,6

0

8529 10 39

Radijo arba televizijos imtuvų išorinės antenos (išskyrus palydovinio ry
šio)

3,6

0

8529 10 65

Radijo arba televizijos imtuvų vidinės antenos, įskaitant įmontuotąsias an
tenas (išskyrus teleskopines ir rimbines nešiojamųjų arba montuojamų au
totransporto priemonėse aparatų antenas)

4

0

8529 10 69

Antenos (išskyrus radijo arba televizijos imtuvų vidines ir išorines antenas
bei teleskopines ir rimbines nešiojamųjų arba montuojamų autotransporto
priemonėse aparatų antenas)

3,6

0

8529 10 80

Anteniniai filtrai ir skirtuvai

3,6

0

8529 10 95

Antenų atšvaitai ir dalys, tinkamos naudotis su antenomis arba antenų at
švaitais, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus antenų filtrus ir skirtuvus)

3,6

0

8529 90 20

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su radijo arba televizijos
laidų perdavimo aparatūra su įmontuota priėmimo aparatūra, skaitmeni
nėmis kameromis, monitoriais ir projektoriais, tinkamais naudoti vien tik
arba daugiausia automatinėse duomenų apdorojimo mašinose, nenurody
tos kitoje vietoje (išskyrus antenas, antenų atšvaitus ir elektroninius maz
gus)

Neapmuitinama

0

8529 90 41

Radijo arba televizijos laidų perdavimo ir priėmimo aparatų mediniai dė
žės ir korpusai, televizijos kameros, skaitmeninės kameros, vaizdo įra
šymo aparatai, radarai, radionavigaciniai aparatai arba nuotolinio valdymo
radijo bangomis aparatai, monitoriai ir projektoriai, nenurodyti kitoje vie
toje

2

0

8529 90 49

Radijo arba televizijos laidų perdavimo ir priėmimo aparatų dėžės ir kor
pusai ne iš medžio, televizijos kameros, skaitmeninės kameros, vaizdo įra
šymo aparatai, radarai, radionavigaciniai aparatai arba nuotolinio valdymo
radijo bangomis aparatai, monitoriai ir projektoriai, nenurodyti kitoje vie
toje

3

0

8529 90 65

Elektroniniai mazgai, tinkami naudoti vien tik arba daugiausia su radijo
arba televizijos laidų perdavimo ir priėmimo aparatais, televizijos kame
ros, skaitmeninės kameros, vaizdo įrašymo aparatai, radarai, radionaviga
ciniai aparatai arba nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai, monito
riai ir projektoriai, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

8529 90 92

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su televizijos kameromis,
su radijo arba televizijos laidų priėmimo aparatais, monitoriai ir projekto
riai, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus antenas, dėžes ir korpusus, elektro
ninius mazgus bei monitorių ir projektorių, tinkamų naudoti vien tik arba
daugiausia automatinėse duomenų apdorojimo mašinose, dalis)

5

0
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8529 90 97

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su radijo arba televizijos
laidų perdavimo aparatais, neturinčiais signalo priėmimo, vaizdo kamerų
su vaizdo magnetofonu, radarais, radionavigaciniais ir nuotolinio valdymo
aparatais, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus mazgus ir pomazgius, skait
meninių kamerų dalis, skirtas antenoms ir antenų atšvaitams, ir elektroni
nius mazgus)

3

0

8530 10 00

Geležinkelių ir tramvajaus bėgių signalizacijos, saugos arba eismo regulia
vimo elektros įranga (išskyrus mechaninę ar elektromechaninę įrangą, kla
sifikuojamą 8608 pozicijoje)

1,7

0

8530 80 00

Signalizacijos, saugos arba eismo reguliavimo elektros įranga (išskyrus ge
ležinkelių ir tramvajaus bėgių įrangą bei mechaninę ar elektromechaninę
įrangą, klasifikuojamą 8608 pozicijoje)

1,7

0

8530 90 00

Signalizacijos, saugos arba eismo reguliavimo elektros įrangos dalys, ne
nurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8531 10 30

Apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos ir panaši
įranga, skirta naudoti pastatuose

2,2

0

8531 10 95

Apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos ir panaši įranga
(išskyrus naudojamą autotransporto priemonėse ar pastatuose)

2,2

0

8531 20 20

Švieslentės su šviesos diodais (LED) (išskyrus naudojamas transporto prie
monėse, dviračiuose arba signalizacijose bei eismo signalizacijos įrengi
niuose)

Neapmuitinama

0

8531 20 40

Švieslentės su skystųjų kristalų įtaisų (LCD) aktyviąja matrica (išskyrus
naudojamas autotransporto priemonėse, dviračiuose arba signalizacijose
bei eismo signalizacijos įrenginiuose)

Neapmuitinama

0

8531 20 95

Švieslentės su skystųjų kristalų įtaisais (LCD) (išskyrus su aktyviąja skys
tųjų kristalų įtaisų (LCD) matrica bei autotransporto priemonių, dviračių,
motociklų ir signalizacijos bei eismo signalizacijos įrenginius)

Neapmuitinama

0

8531 80 20

Elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos aparatai su plokščiojo vaizduo
klio įtaisu (išskyrus švieslentes su skystųjų kristalų įtaisais arba su šviesos
diodais, apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos ir pana
šią įrangą bei autotransporto priemonių, dviračių, motociklų ir signalizaci
jos bei eismo signalizacijos įrangą)

Neapmuitinama

0

8531 80 95

Elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos aparatai (išskyrus įrenginius su
plokščiojo vaizduoklio įtaisu, švieslentes su skystųjų kristalų įtaisais arba
su šviesos diodais, apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizaci
jos ir panašią įrangą bei autotransporto priemonių, dviračių, motociklų ir
signalizacijos bei eismo reguliavimo įrangą)

2,2

0

8531 90 20

Švieslenčių su skystųjų kristalų įtaisais (LCD) arba su šviesos diodais (LED)
bei elektrinių garso arba vaizdo signalizacijos aparatų su plokščiojo vaiz
duoklio įtaisu dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus daugialusčių inte
grinių grandynų)

Neapmuitinama

0
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8531 90 85

Elektrinių garso arba vaizdo signalizacijos aparatų dalys, nenurodytos ki
toje vietoje (išskyrus švieslenčių su skystųjų kristalų įtaisais arba su šviesos
diodais, elektrinių garso arba vaizdo signalizacijos aparatų su plokščiojo
vaizduoklio įtaisu ir daugialusčių integrinių grandynų dalis)

2,2

0

8532 10 00

Pastovieji kondensatoriai, skirti naudoti 50/60 Hz elektros grandinėse, ku
rių reaktyvioji galia ne mažesnė kaip 0,5 kvar (jėgos kondensatoriai)

Neapmuitinama

0

8532 21 00

Tantaliniai pastovieji elektros kondensatoriai (išskyrus jėgos kondensato
rius)

Neapmuitinama

0

8532 22 00

Aliumininiai elektrolitiniai pastovieji elektros kondensatoriai (išskyrus jė
gos kondensatorius)

Neapmuitinama

0

8532 23 00

Keraminiai dielektriniai pastovieji elektros kondensatoriai, vienasluoksniai
(išskyrus jėgos kondensatorius)

Neapmuitinama

0

8532 24 00

Keraminiai dielektriniai pastovieji elektros kondensatoriai, daugiasluoks
niai (išskyrus jėgos kondensatorius)

Neapmuitinama

0

8532 25 00

Popieriniai arba plastikiniai dielektriniai pastovieji elektros kondensatoriai
(išskyrus jėgos kondensatorius)

Neapmuitinama

0

8532 29 00

Pastovieji elektros kondensatoriai (išskyrus tantalinius, aliumininius elek
trolitinius, keraminius dielektrinius, popierinius, plastikinius ir jėgos kon
densatorius)

Neapmuitinama

0

8532 30 00

Kintamieji arba paderinamieji elektros kondensatoriai

Neapmuitinama

0

8532 90 00

Paderinamųjų, pastoviųjų arba kintamųjų elektros kondensatorių dalys,
nenurodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8533 10 00

Pastovieji angliniai varžai, kompoziciniai arba plėveliniai (išskyrus kaitina
muosius varžus)

Neapmuitinama

0

8533 21 00

Pastovieji elektros varžai, ne didesni kaip 20 W galios (išskyrus kaitina
muosius varžus)

Neapmuitinama

0

8533 29 00

Pastovieji elektros varžai, didesni kaip 20 W galios (išskyrus kaitinamuo
sius varžus)

Neapmuitinama

0

8533 31 00

Kintamieji elektros varžai, vieliniai, įskaitant reostatus ir potenciometrus,
ne didesni kaip 20 W galios (išskyrus kaitinamuosius varžus)

Neapmuitinama

0

8533 39 00

Kintamieji elektros varžai, vieliniai, įskaitant reostatus ir potenciometrus,
didesni kaip 20 W galios (išskyrus kaitinamuosius varžus)

Neapmuitinama

0

8533 40 10

Kintamieji elektros varžai, įskaitant reostatus ir potenciometrus, ne didesni
kaip 20 W galios (išskyrus vielinius kintamuosius varžus ir kaitinamuosius
varžus)

Neapmuitinama

0
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8533 40 90

Kintamieji elektros varžai, įskaitant reostatus ir potenciometrus, didesni
kaip 20 W galios (išskyrus vielinius kintamuosius varžus ir kaitinamuosius
varžus)

Neapmuitinama

0

8533 90 00

Elektros varžų, įskaitant reostatus ir potenciometrus, dalys, nenurodytos
kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8534 00 11

Spausdintinės grandinės, daugiasluoksnės, sudarytos tik iš elektrai laidžių
elementariųjų laidininkų ir kontaktinių jungčių

Neapmuitinama

0

8534 00 19

Spausdintinės grandinės, sudarytos tik iš elektrai laidžių elementų ir kon
taktų (išskyrus daugiasluoksnes spausdintines grandines)

Neapmuitinama

0

8534 00 90

Spausdintinės grandinės, sudarytos iš elektrai laidžių elementų, kontaktų
ir kitų pasyviųjų elementų (išskyrus spausdintines grandines su pasyviai
siais ir aktyviaisiais elementais)

Neapmuitinama

0

8535 10 00

Saugikliai, skirti aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

2,7

0

8535 21 00

Automatiniai grandinės išjungikliai, skirti aukštesnei kaip 1 000 V, bet že
mesnei kaip 72,5 kV įtampai

2,7

0

8535 29 00

Automatiniai grandinės išjungikliai, skirti ne žemesnei kaip 72,5 kV įtam
pai

2,7

0

8535 30 10

Skyrikliai ir pertraukikliai, skirti aukštesnei kaip 1 000 V, bet žemesnei
kaip 72,5 kV įtampai

2,7

0

8535 30 90

Skyrikliai ir pertraukikliai, skirti ne žemesnei kaip 72,5 kV įtampai

2,7

0

8535 40 00

Žaibolaidžiai, įtampos ribotuvai ir viršįtampių slopintuvai, skirti aukštes
nei kaip 1 000 V įtampai

2,7

0

8535 90 00

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, per
jungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti,
skirta aukštesnei kaip 1 000 V įtampai (išskyrus saugiklius, automatinius
grandinės išjungiklius, skyriklius, pertraukiklius, žaibolaidžius, įtampos ri
botuvus, viršįtampių slopintuvus ir elektros srovės valdymo stendus, skirs
tomąsias spintas, plokštes ir kitus konstrukcijų pagrindus, klasifikuojamus
8537 pozicijoje)

2,7

0

8536 10 10

Saugikliai, skirti ne stipresnei kaip 10 A srovei ir ne aukštesnei kaip
1 000 V įtampai

2,3

0

8536 10 50

Saugikliai, skirti stipresnei kaip 10 A, bet ne stipresnei kaip 63 A srovei ir
ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

2,3

0

8536 10 90

Saugikliai, skirti stipresnei kaip 63 A srovei ir ne aukštesnei kaip 1 000 V
įtampai

2,3

0

8536 20 10

Automatiniai grandinės išjungikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V
įtampai ir ne stipresnei kaip 63 A srovei

2,3

0

8536 20 90

Automatiniai grandinės išjungikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V
įtampai ir stipresnei kaip 63 A srovei

2,3

0

8536 30 10

Elektros grandinių apsaugos aparatai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V
įtampai ir ne stipresnei kaip 16 A srovei (išskyrus saugiklius ir automati
nius grandinės išjungiklius)

2,3

0
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8536 30 30

Elektros grandinių apsaugos aparatai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V
įtampai ir stipresnei kaip 16 A, bet ne stipresnei kaip 125 A srovei (išsky
rus saugiklius ir automatinius grandinės išjungiklius)

2,3

0

8536 30 90

Elektros grandinių apsaugos aparatai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V
įtampai ir stipresnei kaip 125 A srovei (išskyrus saugiklius ir automatinius
grandinės išjungiklius)

2,3

0

8536 41 10

Relės, skirtos ne aukštesnei kaip 60 V įtampai ir ne stipresnei kaip 2 A
srovei

2,3

0

8536 41 90

Relės, skirtos ne aukštesnei kaip 60 V įtampai ir stipresnei kaip 2 A srovei

2,3

0

8536 49 00

Relės, skirtos aukštesnei kaip 60 V, bet ne aukštesnei kaip 1 000 V įtam
pai

2,3

0

8536 50 03

Elektroniniai optiniai kintamosios srovės jungikliai, kurie įjungia arba iš
jungia elektros grandinę (izoliuoti tiristoriniai kintamosios srovės jungik
liai) (išskyrus reles ir automatinius grandinės išjungiklius)

Neapmuitinama

0

8536 50 05

Elektroniniai jungikliai, įskaitant temperatūrai atsparius elektroninius jun
giklius, sudaryti iš tranzistoriaus ir loginio grandyno lusto (daugiasluoksnė
integrinių grandynų technologija) (išskyrus reles ir automatinius grandinės
išjungiklius)

Neapmuitinama

0

8536 50 07

Elektromechaniniai vidaus jungikliai, skirti ne stipresnei kaip 11 A srovei
(išskyrus reles ir automatinius grandinės išjungiklius)

Neapmuitinama

0

8536 50 11

Mygtukiniai jungikliai, skirti ne aukštesnei kaip 60 V įtampai

2,3

0

8536 50 15

Sukamieji perjungikliai, skirti ne aukštesnei kaip 60 V įtampai

2,3

0

8536 50 19

Jungikliai, skirti ne aukštesnei kaip 60 V įtampai (išskyrus reles, mygtuki
nius jungiklius ir sukamuosius perjungiklius)

2,3

0

8536 50 80

Jungikliai, skirti aukštesnei kaip 60 V, bet ne aukštesnei kaip 1 000 V
įtampai (išskyrus reles, automatinius grandinės išjungiklius, elektroninius
optinius kintamosios srovės jungiklius, kurie įjungia arba išjungia elektros
grandinę (izoliuotus tiristorinius kintamosios srovės jungiklius), elektroni
nius jungiklius, įskaitant temperatūrai atsparius elektroninius jungiklius,
sudarytus iš tranzistoriaus ir loginio grandyno lusto (daugiasluoksnė inte
grinių grandynų technologija) ir elektromechaninius vidaus jungiklius,
skirtus ne stipresnei kaip 11 A srovei)

2,3

0

8536 61 10

Elektros lempų lizdai su centriniu kontaktu (skirti elektros lempoms su
Edisono sriegiu)

2,3

0

8536 61 90

Elektros lempų laikikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai (išsky
rus elektros lempų lizdus su centriniu kontaktu (skirtus elektros lempoms
su Edisono sriegiu))

2,3

0

8536 69 10

Bendraašių kabelių kištukai ir kištukiniai lizdai, skirti ne aukštesnei kaip
1 000 V įtampai

Neapmuitinama

0

8536 69 30

Spausdintinių grandinių kištukai ir kištukiniai lizdai, skirti ne aukštesnei
kaip 1 000 V įtampai

Neapmuitinama

0
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8536 69 90

Kištukai ir kištukiniai lizdai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai (iš
skyrus bendraašių kabelių ir spausdintinių grandinių kištukus ir kištuki
nius lizdus)

2,3

0

8536 70 00

Šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių jungtys

3

0

8536 90 01

Surinkti elektros grandinių elementai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V
įtampai

2,3

0

8536 90 10

Laidų ir kabelių jungtys ir kontaktų elementai, skirti ne aukštesnei kaip
1 000 V įtampai (išskyrus kištukus, kištukinius lizdus ir surinktus elemen
tus)

Neapmuitinama

0

8536 90 20

Zondiniai plokštelių bandikliai

Neapmuitinama

0

8536 90 85

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms prijungti arba su
jungti, skirta ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai (išskyrus saugiklius, au
tomatinius grandinės išjungiklius ir kitus elektros grandinių apsaugos apa
ratus, reles ir kitus jungiklius, lempų laikiklius, kištukus ir kištukinius liz
dus, surinktus elektros grandinių elementus, kitas laidų ir kabelių bei zon
dinių plokštelių bandiklių jungtis ir kontaktų elementus)

2,3

0

8537 10 10

Skaitmeninio programinio valdymo pultai su įmontuota automatinio duo
menų apdorojimo mašina

2,1

0

8537 10 91

Programuojamieji atmintinės valdikliai (išskyrus skaitmeninio programinio
valdymo pultus su įmontuotomis automatinio duomenų apdorojimo ma
šinomis)

2,1

0

8537 10 99

Skydai, skirstomosios spintos ir panašūs aparatų, naudojamų elektros sro
vės valdymui arba paskirstymui, deriniai, skirti ne aukštesnei kaip
1 000 V įtampai (išskyrus linijinės telefonijos ar linijinės telegrafijos ko
mutatorius, skaitmeninio programinio valdymo pultus su įmontuotomis
automatinio duomenų apdorojimo mašinomis ir programuojamuosius at
mintinės valdiklius)

2,1

0

8537 20 91

Skydai, skirstomosios spintos ir panašūs aparatų, naudojamų elektros sro
vės valdymui arba paskirstymui, deriniai, skirti aukštesnei kaip 1 000 V,
bet ne aukštesnei kaip 72,5 kV įtampai

2,1

0

8537 20 99

Skydai, skirstomosios spintos ir panašūs aparatų, naudojamų elektros sro
vės valdymui arba paskirstymui, deriniai, skirti aukštesnei kaip 72,5 kV
įtampai

2,1

0

8538 10 00

Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti gaminių, kla
sifikuojamų 8537 pozicijoje, konstrukcijų pagrindai be juose montuojamų
aparatų

2,2

0

8538 90 11

Zondinių plokštelių bandiklių, klasifikuojamų 8536.90.20 subpozicijoje,
elektroniniai mazgai

3,2

0

8538 90 19

Zondinių plokštelių bandiklių, klasifikuojamų 8536.90.20 subpozicijoje,
dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus elektroninius mazgus)

1,7

0
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8538 90 91

Elektros aparatūros, naudojamos elektros grandinėms įjungti, išjungti, per
jungti ar apsaugoti arba elektros grandinėms prijungti arba sujungti, klasi
fikuojamos 8535 ar 8536 pozicijoje, valdymo pultų, skirstomųjų spintų
ir panašių aparatų derinių, klasifikuojamų 8537 pozicijoje, elektroniniai
mazgai (išskyrus zondinių plokštelių bandiklius, klasifikuojamus
8536.90.20 subpozicijoje)

3,2

0

8538 90 99

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuoja
mais 8535, 8536 arba 8537 pozicijose, nenurodytos kitoje vietoje (išsky
rus elektroninius mazgus, skydus, plokštes, pultus, stendus, skirstomąsias
spintas ir kitus gaminių, klasifikuojamų 8537 pozicijoje, konstrukcijų pa
grindus be juose montuojamų aparatų bei zondinių plokštelių bandiklių,
klasifikuojamų 8536 90 20 pozicijoje, dalis)

1,7

0

8539 10 00

Sandarios kryptingų spindulių lempos

2,7

0

8539 21 30

Volframohalogeninės kaitinamosios lempos, naudojamos motocikluose ir
kitose autotransporto priemonėse (išskyrus sandarias kryptingų spindulių
lempas)

2,7

0

8539 21 92

Volframohalogeninės kaitinamosios lempos, skirtos aukštesnei kaip 100 V
įtampai

2,7

0

8539 21 98

Volframohalogeninės kaitinamosios lempos, skirtos ne aukštesnei kaip
100 V įtampai (išskyrus naudojamas motocikluose ir kitose autotrans
porto priemonėse)

2,7

0

8539 22 10

Atšvaitinės kaitinamosios lempos, kurių galia ne didesnė kaip 200 W ir
skirtos aukštesnei kaip 100 V įtampai (išskyrus volframohalogenines kaiti
namąsias lempas)

2,7

0

8539 22 90

Kaitinamosios lempos, kurių galia ne didesnė kaip 200 W ir skirtos aukš
tesnei kaip 100 V įtampai (išskyrus volframohalogenines lempas, atšvaiti
nes lempas bei ultravioletines ar infraraudonąsias lempas)

2,7

0

8539 29 30

Kaitinamosios lempos, naudojamos motocikluose ir kitose autotransporto
priemonėse (išskyrus volframohalogenines lempas)

2,7

0

8539 29 92

Kaitinamosios lempos, skirtos aukštesnei kaip 100 V įtampai (išskyrus
volframohalogenines kaitinamąsias lempas, lempas, kurių galia ne didesnė
kaip 200 W bei ultravioletines ar infraraudonąsias lempas)

2,7

0

8539 29 98

Kaitinamosios lempos, skirtos ne aukštesnei kaip 100 V įtampai (išskyrus
volframohalogenines lempas bei lempas, naudojamas motocikluose ir ki
tose autotransporto priemonėse)

2,7

0

8539 31 10

Dujošvytės lempos, liuminescencinės, karštojo katodo, dvicokolės

2,7

0

8539 31 90

Dujošvytės lempos, liuminescencinės, karštojo katodo (išskyrus dvicoko
les)

2,7

0

8539 32 10

Gyvsidabrio garų lempos

2,7

0

8539 32 50

Natrio garų lempos

2,7

0
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8539 32 90

Metalų halogenidų lempos

2,7

0

8539 39 00

Dujošvytės lempos (išskyrus liuminescencines, karštojo katodo lempas,
gyvsidabrio arba natrio garų lempas, metalų halogenidų lempas bei ultra
violetines lempas)

2,7

0

8539 41 00

Lankinės lempos

2,7

0

8539 49 10

Ultravioletinės lempos

2,7

0

8539 49 30

Infraraudonosios lempos

2,7

0

8539 90 10

Kaitinamųjų arba dujošvyčių lempų bei kitų lempų, klasifikuojamų 8539
pozicijoje, lizdai, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

8539 90 90

Kaitinamųjų elektros arba dujošvyčių lempų, įskaitant sandarias kryptinių
spindulių lempas, ultravioletinių arba infraraudonųjų lempų bei lankinių
lempų dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus lempų lizdus)

2,7

0

8540 11 11

Katodinių spindulių kineskopai, įskaitant katodinių spindulių vaizdo mo
nitorių kineskopus, spalvoto vaizdo, kurių ekrano pločio ir aukščio santy
kis mažesnis kaip 1,5, o ekrano įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 42 cm

14

0

8540 11 13

Katodinių spindulių kineskopai, įskaitant katodinių spindulių vaizdo mo
nitorių kineskopus, spalvoto vaizdo, kurių ekrano pločio ir aukščio santy
kis mažesnis kaip 1,5, o ekrano įstrižainės ilgis didesnis kaip 42 cm, bet
ne didesnis kaip 52 cm

14

0

8540 11 15

Katodinių spindulių kineskopai, įskaitant katodinių spindulių vaizdo mo
nitorių kineskopus, spalvoto vaizdo, kurių ekrano pločio ir aukščio santy
kis mažesnis kaip 1,5, o ekrano įstrižainės ilgis didesnis kaip 52 cm, bet
ne didesnis kaip 72 cm

14

0

8540 11 19

Katodinių spindulių kineskopai, įskaitant katodinių spindulių vaizdo mo
nitorių kineskopus, spalvoto vaizdo, kurių ekrano pločio ir aukščio santy
kis mažesnis kaip 1,5, o ekrano įstrižainės ilgis didesnis kaip 72 cm

14

0

8540 11 91

Katodinių spindulių kineskopai, įskaitant katodinių spindulių vaizdo mo
nitorių kineskopus, spalvoto vaizdo, kurių ekrano pločio ir aukščio santy
kis ne mažesnis kaip 1,5, o ekrano įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 75 cm

14

0

8540 11 99

Katodinių spindulių kineskopai, įskaitant katodinių spindulių vaizdo mo
nitorių kineskopus, spalvoto vaizdo, kurių ekrano pločio ir aukščio santy
kis ne mažesnis kaip 1,5, o ekrano įstrižainės ilgis didesnis kaip 75 cm

14

0

8540 12 00

Katodinių spindulių kineskopai, įskaitant katodinių spindulių vaizdo mo
nitorių kineskopus, nespalvoto ar kito vienspalvio vaizdo, kurių ekrano
pločio ir aukščio santykis mažesnis kaip 1,5, o ekrano įstrižainės ilgis di
desnis kaip 72 cm

7,5

0
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8540 20 10

Televizijos kamerų vamzdžiai

2,7

0

8540 20 80

Vaizdo keitikliai ir vaizdo skaisčio stiprintuvai bei kitos fotokatodinės lem
pos (išskyrus televizijos kamerų vamzdžius ir katodinių spindulių kinesko
pus, įskaitant katodinių spindulių vaizdo monitorių kineskopus)

2,7

0

8540 40 00

Spalvoto vaizdo informacinių grafinių vaizduoklių vamzdžiai, kurių švy
talo taško žingsnis ekrane mažesnis kaip 0,4 mm (išskyrus fotokatodines
lempas ir katodinių spindulių kineskopus)

2,6

0

8540 50 00

Nespalvoto ar kito vienspalvio vaizdo informacinių grafinių vaizduoklių
vamzdžiai (išskyrus fotokatodines lempas ir katodinių spindulių kinesko
pus)

2,6

0

8540 60 00

Elektroniniai vamzdžiai (išskyrus katodinių spindulių kineskopus ir vaizdo
monitorių kineskopus, televizijos kamerų vamzdžius, vaizdo keitiklius
arba vaizdo skaisčio stiprintuvus, kitas fotokatodines lempas, nespalvoto
arba kito vienspalvio vaizdo informacinių-grafinių vaizduoklių vamzdžius
ir spalvoto vaizdo informacinių-grafinių vaizduoklių vamzdžius, kurių
švytalo taško žingsnis ekrane mažesnis kaip 0,4 mm)

2,6

0

8540 71 00

Magnetronai

2,7

0

8540 72 00

Klistronai

2,7

0

8540 79 00

Mikrobanginės lempos, pavyzdžiui, bėgančiosios bangos lempos ir atbuli
nės bangos lempos (išskyrus magnetronus, klistronus ir elektronines lem
pas su valdymo tinkleliu)

2,7

0

8540 81 00

Imtuvų arba stiprintuvų elektroninės lempos ir elektroniniai vamzdžiai (iš
skyrus mikrobangines lempas, fotokatodines lempas ir elektroninius
vamzdžius)

2,7

0

8540 89 00

Elektroninės lempos ir elektroniniai vamzdžiai (išskyrus imtuvų arba sti
printuvų elektronines lempas ir elektroninius vamzdžius, mikrobangines
lempas, fotokatodines lempas, katodinių spindulių vamzdžius, nespalvoto
arba kito vienspalvio vaizdo informacinių-grafinių vaizduoklių vamzdžius
ir spalvoto vaizdo informacinių-grafinių vaizduoklių vamzdžius, kurių
švytalo taško žingsnis ekrane mažesnis kaip 0,4 mm)

2,7

0

8540 91 00

Elektroninių vamzdžių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8540 99 00

Elektroninių lempų ir elektroninių vamzdžių su termoelektroniniais, šal
taisiais ar fotokatodais, dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus elektro
ninių vamzdžių dalis)

2,7

0

8541 10 00

Diodai (išskyrus šviesai jautrius diodus (fotodiodus) ir šviesos diodus)

Neapmuitinama

0

8541 21 00

Tranzistoriai, kurių sklaidos sparta mažesnė kaip 1 W (išskyrus šviesai
jautrius tranzistorius (fototranzistorius))

Neapmuitinama

0

8541 29 00

Tranzistoriai, kurių sklaidos sparta ne mažesnė kaip 1 W (išskyrus šviesai
jautrius tranzistorius (fototranzistorius))

Neapmuitinama

0

8541 30 00

Tiristoriai, simetriniai diodiniai tiristoriai ir simetriniai triodiniai tiristoriai
(išskyrus šviesai jautrius įtaisus)

Neapmuitinama

0

L 356/686
KN 2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
Aprašymas

2016 12 24
Bazinė muito norma

Kategorija

8541 40 10

Šviesos diodai, įskaitant lazerinius diodus

Neapmuitinama

0

8541 40 90

Šviesai jautrūs puslaidininkiniai įtaisai, įskaitant fotovoltinius elementus

Neapmuitinama

0

8541 50 00

Puslaidininkiniai įtaisai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8541 60 00

Sumontuoti pjezoelektriniai kristalai

Neapmuitinama

0

8541 90 00

Diodų, tranzistorių ir panašių puslaidininkinių įtaisų dalys; šviesai jautrūs
puslaidininkiniai įtaisai, šviesos diodai ir sumontuoti pjezoelektriniai kris
talai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8542 31 10

Elektroniniai integriniai grandynai – procesoriai ir valdikliai, kombinuoti
arba nekombinuoti su atmintinėmis, keitikliais, loginiais grandynais, sti
printuvais, laikrodžiais ir sinchronizavimo grandinėmis ar kitomis grandi
nėmis, arba daugialusčiai integriniai grandynai, sudaryti iš dviejų ar dau
giau tarpusavyje sujungtų monolitinių integrinių grandynų, kaip nurodyta
85 skirsnio 8 pastabos b dalies 3 punkte

Neapmuitinama

0

8542 31 90

Elektroniniai integriniai grandynai – procesoriai ir valdikliai, kombinuoti
arba nekombinuoti su atmintinėmis, keitikliais, loginiais grandynais, sti
printuvais, laikrodžiais ir sinchronizavimo grandinėmis ar kitomis grandi
nėmis (išskyrus daugialusčių integrinių grandynų forma)

Neapmuitinama

0

8542 32 10

Elektroniniai integriniai grandynai – atmintinės daugialusčių integrinių
grandynų forma, sudaryti iš dviejų ar daugiau tarpusavyje sujungtų mono
litinių integrinių grandynų, kaip nurodyta 85 skirsnio 8 pastabos b dalies
3 punkte

Neapmuitinama

0

8542 32 31

Elektroniniai integriniai grandynai – dinaminės laisvosios kreipties atmin
tinės (D-RAM), kurių atmintinės talpa ne didesnė kaip 512 megabitų (iš
skyrus daugialusčių integrinių grandynų forma)

Neapmuitinama

0

8542 32 39

Elektroniniai integriniai grandynai – dinaminės laisvosios kreipties atmin
tinės (D-RAM), kurių atmintinės talpa didesnė kaip 512 megabitų (išsky
rus daugialusčių integrinių grandynų forma)

Neapmuitinama

0

8542 32 45

Statinės laisvosios kreipties atmintinės (S-RAM), įskaitant sparčiąsias lais
vąsias kreipties atmintines (cache-RAM) (išskyrus daugialusčių integrinių
grandynų forma)

Neapmuitinama

0

8542 32 55

Elektroniniai integriniai grandynai – programuojamosios, ultravioletiniais
spinduliais trinamos pastoviosios atmintinės (EPROM) (išskyrus daugialus
čių integrinių grandynų forma)

Neapmuitinama

0

8542 32 61

Elektroniniai integriniai grandynai – programuojamosios, elektra trinamos
pastoviosios atmintinės (flash E2PROM), kurių atmintinės talpa ne didesnė
kaip 512 megabitų (išskyrus daugialusčių integrinių grandynų forma)

Neapmuitinama

0
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8542 32 69

Elektroniniai integriniai grandynai – programuojamosios, elektra trinamos
pastoviosios atmintinės (flash E2PROM), kurių atmintinės talpa didesnė
kaip 512 megabitų (išskyrus daugialusčių integrinių grandynų forma)

Neapmuitinama

0

8542 32 75

Elektroniniai integriniai grandynai – programuojamosios, elektra trinamos
pastoviosios atmintinės (E2PROM) (išskyrus flash E2PROM atmintines ir
daugialusčius integrinius grandynus)

Neapmuitinama

0

8542 32 90

Daugiakombinacinės atmintinės, tokios kaip dėklinės dinaminės laisvosios
kreipties atmintinės (D-RAM) ir stekiniai moduliai (išskyrus daugialusčius
integrinius grandynus, D-RAM, S-RAM, cache-RAM, EPROM ir flash
E2PROM atmintines)

Neapmuitinama

0

8542 33 00

Elektroniniai integriniai grandynai – stiprintuvai

Neapmuitinama

0

8542 39 10

Elektroniniai integriniai grandynai daugialusčių integrinių grandynų
forma, sudaryti iš dviejų ar daugiau tarpusavyje sujungtų monolitinių inte
grinių grandynų, kaip nurodyta 85 skirsnio 8 pastabos b dalies 3 punkte
(išskyrus procesorius, valdiklius, atmintines ir stiprintuvus)

Neapmuitinama

0

8542 39 90

Elektroniniai integriniai grandynai (išskyrus daugialusčius integrinius gran
dynus, procesorius, valdiklius, atmintines ir stiprintuvus)

Neapmuitinama

0

8542 90 00

Elektroninių integrinių grandynų ir mikromazgų dalys, nenurodytos kitoje
vietoje

Neapmuitinama

0

8543 10 00

Elektriniai dalelių greitintuvai, skirti elektronams, protonams ir pan. (iš
skyrus jonų implantavimo įrangą, skirtą puslaidininkinių medžiagų legira
vimui)

4

0

8543 20 00

Elektriniai signalų generatoriai

3,7

0

8543 30 00

Elektrolitinio dengimo, elektrolizės arba elektroforezės mašinos ir aparatai

3,7

0

8543 70 10

Elektros mašinos, atliekančios vertimo ir žodžių ieškos funkcijas

Neapmuitinama

0

8543 70 30

Antenos stiprintuvai

3,7

0

8543 70 51

Soliariumų gultai, lempos ir panaši soliariumų įranga, kuriuose naudoja
mos fluorescencinės ultravioletinės A spinduliuotės lempos, kurių didžiau
sias lempos ilgis ne didesnis kaip 100 cm

3,7

0

8543 70 55

Soliariumų gultai, lempos ir panaši soliariumų įranga, kuriuose naudoja
mos fluorescencinės ultravioletinės A spinduliuotės lempos, kurių didžiau
sias lempos ilgis didesnis kaip 100 cm

3,7

0

8543 70 59

Soliariumų gultai, lempos ir panaši soliariumų įranga (išskyrus tuos, ku
riuose naudojamos fluorescencinės ultravioletinės A spinduliuotės lem
pos)

3,7

0

8543 70 60

Elektros aptvarų energijos šaltiniai

3,7

0
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8543 70 90

Elektros mašinos ir aparatai, atliekantys specialias funkcijas, nenurodyti ki
toje 85 skirsnio vietoje

3,7

0

8543 90 00

Elektrinių mašinų ir aparatų, atliekančių specialias funkcijas, dalys, nenu
rodytos kitoje 85 skirsnio vietoje

3,7

0

8544 11 10

Apvijiniai variniai laidai elektros instaliacijai, lakuotieji arba emaliuotieji

3,7

0

8544 11 90

Apvijiniai variniai laidai elektros instaliacijai, izoliuotieji (išskyrus lakuo
tuosius arba emaliuotuosius)

3,7

0

8544 19 10

Apvijiniai laidai elektros instaliacijai iš kitų medžiagų, išskyrus varį, lakuo
tieji arba emaliuotieji

3,7

0

8544 19 90

Apvijiniai laidai elektros instaliacijai iš kitų medžiagų, išskyrus varį, izo
liuotieji (išskyrus lakuotuosius arba emaliuotuosius)

3,7

0

8544 20 00

Bendraašiai kabeliai ir kiti bendraašiai elektros laidininkai, izoliuotieji

3,7

0

8544 30 00

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti montavimo rinkiniai, naudojami
antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose

3,7

0

8544 42 10

Elektros laidininkai, skirti naudoti ryšiuose, skirti ne aukštesnei kaip
1 000 V įtampai, izoliuotieji, su pritvirtintomis jungtimis, nenurodyti ki
toje vietoje

Neapmuitinama

0

8544 42 90

Elektros laidininkai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai, izoliuotieji,
su pritvirtintomis jungtimis, nenurodyti kitoje vietoje

3,3

0

8544 49 20

Elektros laidininkai, skirti ne aukštesnei kaip 80 V įtampai, izoliuotieji, be
pritvirtintų jungčių, skirti naudoti ryšiuose, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8544 49 91

Elektros laidai ir kabeliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai, izo
liuotieji, be pritvirtintų jungčių, su atskirais elektros laidininkais, kurių
skersmuo didesnis kaip 0,51 mm, nenurodyti kitoje vietoje

3,7

0

8544 49 93

Elektros laidininkai, skirti ne aukštesnei kaip 80 V įtampai, izoliuotieji, be
pritvirtintų jungčių, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus apvijinius laidus,
bendraašius elektros laidininkus, laidų rinkinius, naudojamus antžeminio
transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose, laidus ir kabelius su ats
kirais elektros laidininkais, kurių skersmuo didesnis kaip 0,51 mm)

3,7

0

8544 49 95

Elektros laidininkai, skirti aukštesnei kaip 80 V, bet žemesnei kaip
1 000 V įtampai, izoliuoti, be pritvirtintų jungčių, nenurodyti kitoje vie
toje (išskyrus apvijinius laidus, bendraašius elektros laidininkus, laidų rin
kinius, naudojamus antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose arba
laivuose, laidus ir kabelius su atskirais elektros laidininkais, kurių skers
muo didesnis kaip 0,51 mm)

3,7

0

8544 49 99

Elektros laidininkai, skirti 1 000 V įtampai, izoliuotieji, be pritvirtintų
jungčių, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus apvijinius laidus, bendraašius
elektros laidininkus, laidų rinkinius, naudojamus antžeminio transporto
priemonėse, orlaiviuose arba laivuose, laidus ir kabelius su atskirais elek
tros laidininkais, kurių skersmuo didesnis kaip 0,51 mm)

3,7

0

8544 60 10

Elektros laidininkai, skirti aukštesnei kaip 1 000 V įtampai, izoliuoti, su
variniais laidininkais, nenurodyti kitoje vietoje

3,7

0
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8544 60 90

Elektros laidininkai, skirti aukštesnei kaip 1 000 V įtampai, izoliuotieji, su
nevariniais laidininkais, nenurodyti kitoje vietoje

3,7

0

8544 70 00

Šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumon
tuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis
jungtimis arba be jų

Neapmuitinama

0

8545 11 00

Elektrodai iš grafito arba kitokios anglies, skirti naudoti elektros krosnyse

2,7

0

8545 19 10

Elektrolizės įrenginių elektrodai iš grafito arba kitokios anglies

2,7

0

8545 19 90

Elektrodai iš grafito arba kitokios anglies, skirti naudoti elektrotechnikoje
(išskyrus elektrolizės įrenginių elektrodus ir skirtus naudoti elektros kros
nyse)

2,7

0

8545 20 00

Angliniai šepetėliai, skirti naudoti elektrotechnikoje

2,7

0

8545 90 10

Kaitinamieji varžai, skirti naudoti elektrotechnikoje, iš grafito arba kito
kios anglies

1,7

0

8545 90 90

Grafito arba kitokios anglies dirbiniai, skirti naudoti elektrotechnikoje (iš
skyrus elektrodus, anglinius šepetėlius ir kaitinamuosius varžus)

2,7

0

8546 10 00

Stikliniai elektros izoliatoriai (išskyrus izoliacinius įtaisus)

3,7

0

8546 20 10

Keraminiai elektros izoliatoriai be metalinių dalių (išskyrus izoliacinius
įtaisus)

4,7

0

8546 20 91

Elektros energijos tiekimo orinių linijų arba kontaktinių tinklų keraminiai
elektros izoliatoriai su metalinėmis dalimis

4,7

0

8546 20 99

Keraminiai elektros izoliatoriai su metalinėmis dalimis (išskyrus elektros
energijos tiekimo orinių linijų arba kontaktinių tinklų elektros izoliatorius
bei izoliacinius įtaisus)

4,7

0

8546 90 10

Plastikiniai elektros izoliatoriai (išskyrus izoliacinius įtaisus)

3,7

0

8546 90 90

Elektros izoliatoriai (išskyrus stiklinius, keraminius ar plastikinius bei izo
liacinius įtaisus)

3,7

0

8547 10 10

Keraminiai izoliaciniai įtaisai, skirti naudoti elektrotechnikoje, kurių sudė
tyje esantys metalų oksidai sudaro ne mažiau kaip 80 % masės

4,7

0

8547 10 90

Keraminiai izoliaciniai įtaisai, skirti naudoti elektrotechnikoje, kurių sudė
tyje esantys metalų oksidai sudaro mažiau kaip 80 % masės

4,7

0

8547 20 00

Plastikiniai izoliaciniai įtaisai, skirti naudoti elektrotechnikoje

3,7

0
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8547 90 00

Izoliaciniai įtaisai, skirti naudoti elektrotechnikoje, pagaminti iš kitų me
džiagų, išskyrus keramiką ar plastikus; elektros grandinių izoliaciniai
vamzdeliai ir jų jungtys, pagaminti iš netauriųjų metalų, padengtų izoliaci
nėmis medžiagomis

3,7

0

8548 10 10

Išeikvoti galvaniniai elementai ir išeikvotos galvaninės baterijos, elektriniai

4,7

0

8548 10 21

Išeikvoti rūgštiniai švino elektros akumuliatoriai

2,6

0

8548 10 29

Išeikvoti elektros akumuliatoriai (išskyrus rūgštinius švino akumuliatorius)

2,6

0

8548 10 91

Elektrinių galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir akumuliatorių, kurių
sudėtyje yra švino, atliekos ir laužas

Neapmuitinama

0

8548 10 99

Elektrinių galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir akumuliatorių, atlie
kos ir laužas (išskyrus tų, kurių sudėtyje yra švino)

Neapmuitinama

0

8548 90 20

Dinaminės laisvosios kreipties įvairių pavidalų atmintinės, tokios kaip dė
klinės D-RAM ir stekiniai moduliai

Neapmuitinama

0

8548 90 90

Mašinų ir aparatų elektros įrangos dalys, nenurodytos kitoje 85 skirsnio
vietoje

2,7

0

8601 10 00

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros energijos šaltinio

1,7

0

8601 20 00

Lokomotyvai, maitinami elektros akumuliatorių

1,7

0

8602 10 00

Dyzeliniai-elektriniai lokomotyvai

1,7

0

8602 90 00

Lokomotyvai (išskyrus maitinamus išorinio elektros energijos šaltinio arba
elektros akumuliatorių bei dyzelinius-elektrinius lokomotyvus)

1,7

0

8603 10 00

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai, prekiniai vago
nai ir pusvagoniai (atviros platformos), maitinami išorinio elektros energi
jos šaltinio (išskyrus klasifikuojamus 8604 pozicijoje)

1,7

0

8603 90 00

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai, prekiniai vago
nai ir pusvagoniai (atviros platformos) (išskyrus maitinamus išorinio elek
tros energijos šaltinio bei klasifikuojamus 8604 pozicijoje)

1,7

0

8604 00 00

Geležinkelių arba tramvajaus bėgių priežiūros vagonai, savaeigiai arba ne
savaeigiai, pavyzdžiui, vagoninės dirbtuvės, kranai, balasto plūktuvai, bė
gių lygintuvai ir balansuotuvai, bėgių bandymo ir tikrinimo vagonai

1,7

0

8605 00 00

Keleiviniai geležinkelio arba tramvajaus vagonai, bagažo vagonai, pašto
vagonai ir kiti specialūs geležinkelio arba tramvajaus vagonai (išskyrus ke
leivinius savaeigius geležinkelio arba tramvajaus vagonus, prekinius vago
nus ir pusvagonius (atviras platformas), geležinkelių arba tramvajų bėgių
priežiūros vagonus ir prekinius vagonus )

1,7

0

8606 10 00

Geležinkelio arba tramvajaus cisternos ir panašūs vagonai (išskyrus savaei
gius)

1,7

0
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8606 30 00

Savivarčiai prekiniai geležinkelio arba tramvajaus vagonai (išskyrus cister
nas ir panašius vagonus bei prekinius vagonus su šilumine izoliacija arba
refrižeratorinius vagonus)

1,7

0

8606 91 10

Dengtieji arba uždarieji prekiniai geležinkelio arba tramvajaus vagonai,
specialiai pritaikyti labai radioaktyvioms medžiagoms vežti (Euratomas)
(išskyrus cisternas ir panašius vagonus bei prekinius vagonus su šilumine
izoliacija, refrižeratorinius arba savivarčius prekinius vagonus)

1,7

0

8606 91 80

Dengtieji arba uždarieji prekiniai geležinkelio arba tramvajaus vagonai (iš
skyrus specialiai pritaikytus labai radioaktyvioms medžiagoms vežti, cis
ternas ir panašius vagonus, taip pat savivarčius prekinius vagonus)

1,7

0

8606 92 00

Atvirieji prekiniai geležinkelio arba tramvajaus vagonai su nenuimamais
bortais, kurių aukštis didesnis kaip 60 cm (išskyrus savivarčius vagonus)

1,7

0

8606 99 00

Geležinkelio arba tramvajaus prekiniai vagonai (išskyrus vagonus, specia
liai pritaikytus labai radioaktyvioms medžiagoms vežti, cisternas ir pana
šius vagonus, prekinius vagonus su šilumine izoliacija, refrižeratorinius
vagonus arba savivarčius prekinius vagonus ir atviruosius prekinius vago
nus su nenuimamais bortais, kurių aukštis didesnis kaip 60 cm)

1,7

0

8607 11 00

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų varantieji veži
mėliai ir vienaašiai (Bisselio) vežimėliai

1,7

0

8607 12 00

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų vežimėliai ir vie
naašiai (Bisselio) vežimėliai (išskyrus varančiuosius vežimėlius)

1,7

0

8607 19 01

Ašys, sumontuotos arba nesumontuotos; geležinkelio arba tramvajaus lo
komotyvų arba riedmenų ratai ir jų dalys, lietiniai, iš ketaus arba iš plieno

2,7

0

8607 19 11

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų ašys, sumontuo
tos arba nesumontuotos, ratai ir jų dalys, kalti iš plieno naudojant uždarą
matricą

2,7

0

8607 19 18

Ašys, sumontuotos arba nesumontuotos; geležinkelio arba tramvajaus lo
komotyvų arba riedmenų ratai ir jų dalys (išskyrus klasifikuojamus
8607.19.01 ir 8607.19.11 subpozicijose)

2,7

0

8607 19 91

Vežimėlių, vienaašių (Bisselio) vežimėlių ir panašių geležinkelio arba tram
vajaus lokomotyvų arba riedmenų dalys, lietinės ketinės arba plienines,
nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8607 19 99

Vežimėlių, vienaašių (Bisselio) vežimėlių ir panašių geležinkelio arba tram
vajaus lokomotyvų arba riedmenų dalys (išskyrus lietines ketines arba
plienines)

1,7

0

8607 21 10

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų pneumatiniai
stabdžių mechanizmai ir jų dalys, lietinės ketinės arba plieninės

1,7

0

8607 21 90

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų pneumatiniai
stabdžių mechanizmai ir jų dalys (išskyrus lietines ketines arba plienines)

1,7

0
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8607 29 10

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų stabdžių mecha
nizmai ir jų dalys, lietinės ketinės arba plienines (išskyrus pneumatinius
stabdžius)

1,7

0

8607 29 90

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų stabdžių mecha
nizmai ir jų dalys (išskyrus pneumatinių stabdžių bei lietines ketines arba
plienines), nenurodyti kitoje vietoje

1,7

0

8607 30 01

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų kabliai ir kiti su
kabinimo įtaisai, buferiai ir jų dalys, lietinės ketinės arba plieninės, nenu
rodytos kitoje vietoje

1,7

0

8607 30 99

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų kabliai ir kiti su
kabinimo įtaisai, buferiai ir jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje

1,7

0

8607 91 10

Lokomotyvų ašių dėžutės ir jų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

3,7

0

8607 91 91

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų dalys, lietinės ketinės arba plie
ninės, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8607 91 99

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų dalys, nenurodytos kitoje vie
toje

1,7

0

8607 99 10

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų, klasifikuojamų
8603, 8604, 8605 ar 8606 pozicijose, ašių dėžutės ir jų dalys, nenurody
tos kitoje vietoje

3,7

0

8607 99 30

Riedmenų, klasifikuojamų 8603, 8604, 8605 ar 8606 pozicijose, kėbulai
ir jų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8607 99 50

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų, klasifikuojamų
8603, 8604, 8605 ar 8606 pozicijose, važiuoklės ir jų dalys, nenurodytos
kitoje vietoje

1,7

0

8607 99 90

Riedmenų, klasifikuojamų 8603, 8604, 8605 ar 8606 pozicijose, dalys,
nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8608 00 10

Geležinkelių arba tramvajaus kelių įrenginiai ir įtaisai bei mechaniniai sig
nalizacijos, saugos arba eismo valdymo įrenginiai (išskyrus medinius, be
toninius ar plieninius pabėgius, nesurinktas bėgių dalis ir kitus kelių įren
ginius bei kelių statybines medžiagas)

1,7

0

8608 00 30

Mechaniniai, įskaitant elektromechaninius, signalizacijos, saugos arba
eismo valdymo įrenginiai

1,7

0

8608 00 90

Geležinkelių arba tramvajų kelių įrenginių ir įtaisų bei mechaninių, įskai
tant elektromechaninius, geležinkelių, tramvajaus kelių, kelių, vidaus van
denų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų arba oro uostų signalizacijos, saugos
arba eismo valdymo įrangos dalys

1,7

0

8609 00 10

Talpyklos (konteineriai) su antiradiaciniu švino apvalkalu, skirtos radioak
tyvioms medžiagoms transportuoti (Euratomas)

Neapmuitinama

0

8609 00 90

Talpyklos (konteineriai), specialiai sukonstruotos ir pritaikytos gabenti vie
nos arba kelių rūšių transportu (išskyrus talpyklas su antiradiaciniu švino
apvalkalu, skirtas radioaktyvioms medžiagoms transportuoti)

Neapmuitinama

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/693

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

8701 10 00

Pėsčiojo traktorininko valdomi žemės ūkio traktoriai ir panašūs pramoni
niai traktoriai (išskyrus traktorių elementus sunkvežimiams su priekaba)

3

0

8701 20 10

Nauji kelių vilkikai, pritaikyti puspriekabėms traukti

16

0

8701 20 90

Naudoti kelių vilkikai, pritaikyti puspriekabėms traukti

16

0

8701 30 10

Sniegaeigiai

Neapmuitinama

0

8701 30 90

Vikšriniai traktoriai (išskyrus valdomus pėsčiojo traktorininko ir sniegaei
gius)

Neapmuitinama

0

8701 90 11

Ratiniai žemės ūkio traktoriai ir miškų ūkio traktoriai, nauji, kurių varik
lio galia ne didesnė kaip 18 kW (išskyrus traktorius, valdomus pėsčiojo
traktorininko)

Neapmuitinama

0

8701 90 20

Ratiniai žemės ūkio traktoriai ir miškų ūkio traktoriai, nauji, kurių varik
lio galia didesnė kaip 18 kW, bet ne didesnė kaip 37 kW (išskyrus trakto
rius, valdomus pėsčiojo traktorininko)

Neapmuitinama

0

8701 90 25

Ratiniai žemės ūkio traktoriai ir miškų ūkio traktoriai, nauji, kurių varik
lio galia didesnė kaip 37 kW, bet ne didesnė kaip 59 kW (išskyrus trakto
rius, valdomus pėsčiojo traktorininko)

Neapmuitinama

0

8701 90 31

Ratiniai žemės ūkio traktoriai ir miškų ūkio traktoriai, nauji, kurių varik
lio galia didesnė kaip 59 kW, bet ne didesnė kaip 75 kW (išskyrus trakto
rių elementus sunkvežimiams su priekaba)

Neapmuitinama

0

8701 90 35

Ratiniai žemės ūkio traktoriai ir miškų ūkio traktoriai, nauji, kurių varik
lio galia didesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 90 kW (išskyrus trakto
rių elementus sunkvežimiams su priekaba)

Neapmuitinama

0

8701 90 39

Ratiniai žemės ūkio traktoriai ir miškų ūkio traktoriai, nauji, kurių varik
lio galia didesnė kaip 90 kW (išskyrus traktorių elementus sunkvežimiams
su priekaba)

Neapmuitinama

0

8701 90 50

Ratiniai žemės ūkio traktoriai ir miškų ūkio traktoriai, naudoti (išskyrus
traktorių elementus sunkvežimiams su priekaba bei traktorius, valdomus
pėsčiojo traktorininko)

Neapmuitinama

0

8701 90 90

Traktoriai, įskaitant traktorių elementus sunkvežimiams su priekaba (iš
skyrus traktorius, klasifikuojamus 8709 pozicijoje, traktorius, valdomus
pėsčiojo traktorininko, kelių vilkikus, pritaikytus puspriekabėms vilkti,
vikšrinius traktorius bei žemės ūkio ir miškų ūkio traktorius)

7

0

8702 10 11

Autotransporto priemonės, skirtos dešimčiai arba daugiau žmonių, įskai
tant vairuotoją, vežti, su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo va
rikliu (dyzelinis arba pusiau dyzelinis variklis), kurio cilindrų darbinis tūris
didesnis kaip 2 500 cm3, naujos

16

0

8702 10 19

Autotransporto priemonės, skirtos dešimčiai arba daugiau žmonių, įskai
tant vairuotoją, vežti, su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo va
rikliu (dyzelinis arba pusiau dyzelinis variklis), kurio cilindrų darbinis tūris
didesnis kaip 2 500 cm3, naudotos

16

0

8702 10 91

Autotransporto priemonės, skirtos dešimčiai arba daugiau žmonių, įskai
tant vairuotoją, vežti, su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo va
rikliu (dyzeliu arba pusiau dyzeliu), kurio cilindrų darbinis tūris ne dides
nis kaip 2 500 cm3, naujos

10

0
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8702 10 99

Autotransporto priemonės, skirtos dešimčiai arba daugiau žmonių, įskai
tant vairuotoją, vežti, su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo va
rikliu (dyzeliu arba pusiau dyzeliu), kurio cilindrų darbinis tūris ne dides
nis kaip 2 500 cm3, naudotos

10

0

8702 90 11

Autotransporto priemonės, skirtos dešimčiai arba daugiau žmonių, įskai
tant vairuotoją, vežti, su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus de
gimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 2 800 cm3, nau
jos

16

0

8702 90 19

Autotransporto priemonės, skirtos dešimčiai arba daugiau žmonių, įskai
tant vairuotoją, vežti, su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus de
gimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 2 800 cm3, nau
dotos

16

0

8702 90 31

Autotransporto priemonės, skirtos dešimčiai arba daugiau žmonių, įskai
tant vairuotoją, vežti, su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus de
gimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3,
naujos

10

0

8702 90 39

Autotransporto priemonės, skirtos dešimčiai arba daugiau žmonių, įskai
tant vairuotoją, vežti, su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus de
gimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3,
naudotos

10

0

8702 90 90

Autotransporto priemonės, skirtos dešimčiai arba daugiau žmonių, įskai
tant vairuotoją, vežti, ne su stūmokliniu vidaus degimo varikliu

10

0

8703 10 11

Autotransporto priemonės, specialiai pritaikytos važiuoti sniegu, su stū
mokliniu vidaus degimo varikliu

5

0

8703 10 18

Autotransporto priemonės, skirtos žmonėms vežti ir pritaikytos važiuoti
sniegu, ne su stūmokliniu vidaus degimo varikliu; golfo automobiliukai ir
panašios autotransporto priemonės

10

0

8703 21 10

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus) ir lenktyninius automobilius, su stūmokliniu kibirkštinio už
degimo vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurių cilindrų
darbinis tūris ne didesnis kaip 1 000 cm3, nauji (išskyrus autotransporto
priemones, skirtas žmonėms vežti sniegu, ir kitas specialiai pritaikytas au
totransporto priemones, klasifikuojamas 8703.10 subpozicijoje)

10

0

8703 21 90

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus) ir lenktyninius automobilius, su stūmokliniu kibirkštinio už
degimo vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurių cilindrų
darbinis tūris ne didesnis kaip 1 000 cm3, naudoti (išskyrus autotrans
porto priemones, skirtas žmonėms vežti sniegu, ir kitas specialiai pritaiky
tas autotransporto priemones, klasifikuojamas 8703.10 subpozicijoje)

10

0

8703 22 10

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus) ir lenktyninius automobilius, su stūmokliniu kibirkštinio už
degimo vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurių cilindrų
darbinis tūris didesnis kaip 1 000 cm3, bet ne didesnis kaip 1 500 cm3,
nauji (išskyrus klasifikuojamas 8702 pozicijoje, ir autotransporto priemo
nes, skirtas žmonėms vežti sniegu, ir kitas panašias autotransporto prie
mones, klasifikuojamas 8703.10 subpozicijoje)

10

0

8703 22 90

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus) ir lenktyninius automobilius, su stūmokliniu kibirkštinio už
degimo vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurių cilindrų
darbinis tūris didesnis kaip 1 000 cm3, bet ne didesnis kaip 1 500 cm3,
naudoti (išskyrus autotransporto priemones, skirtas žmonėms vežti
sniegu, ir kitas specialiai pritaikytas autotransporto priemones, klasifikuo
jamas 8703.10 subpozicijoje)

10

0
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8703 23 11

Automobiliniai nameliai su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus de
gimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurių cilindrų darbinis tūris di
desnis kaip 1 500 cm3, bet ne didesnis kaip 3 000 cm3, nauji

10

0

8703 23 19

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti (išskyrus klasifikuojamas 8702 pozicijoje), įskaitant lengvuo
sius keleivinius-krovininius automobilius (universalus) ir lenktyninius au
tomobilius, su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu
ir slankiąja stūmoklio eiga, kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
1 500 cm3, bet ne didesnis kaip 3 000 cm3, nauji (išskyrus klasifikuoja
mas 8703 10 10 ir 8703 23 11 subpozicijose)

10

0

8703 23 90

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus) ir lenktyninius automobilius, su stūmokliniu kibirkštinio už
degimo vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurių cilindrų
darbinis tūris didesnis kaip 1 500 cm3, bet ne didesnis kaip 3 000 cm3,
naudoti (išskyrus autotransporto priemones, skirtas žmonėms vežti
sniegu, ir kitas specialiai pritaikytas autotransporto priemones, klasifikuo
jamas 8703.10 subpozicijoje)

10

0

8703 24 10

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus) ir lenktyninius automobilius, su stūmokliniu kibirkštinio už
degimo vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurių cilindrų
darbinis tūris didesnis kaip 3 000 cm3, nauji (išskyrus autotransporto
priemones, skirtas žmonėms vežti sniegu, ir kitas specialiai pritaikytas au
totransporto priemones, klasifikuojamas 8703.10 subpozicijoje)

10

0

8703 24 90

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus) ir lenktyninius automobilius, su stūmokliniu kibirkštinio už
degimo vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurių cilindrų
darbinis tūris didesnis kaip 3 000 cm3, naudoti (išskyrus autotransporto
priemones, skirtas žmonėms vežti sniegu, ir kitas specialiai pritaikytas au
totransporto priemones, klasifikuojamas 8703.10 subpozicijoje)

10

0

8703 31 10

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus) ir lenktyninius automobilius, su stūmokliniu slėginio užde
gimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu varikliu), ku
rių cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 1 500 cm3, nauji (išskyrus au
totransporto priemones, skirtas žmonėms vežti sniegu, ir kitas specialiai
pritaikytas autotransporto priemones, klasifikuojamas 8703.10 subpozici
joje)

10

0

8703 31 90

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus) ir lenktyninius automobilius, su stūmokliniu slėginio užde
gimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu varikliu), ku
rių cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 1 500 cm3, naudoti (išskyrus
autotransporto priemones, skirtas žmonėms vežti sniegu, ir kitas specialiai
pritaikytas autotransporto priemones, klasifikuojamas 8703.10 subpozici
joje)

10

0

8703 32 11

Automobiliniai nameliai su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo
varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu varikliu), kurio cilindrų darbinis
tūris didesnis kaip 2 500 cm3, nauji

10

0

8703 32 19

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus), su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu
(dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu varikliu), kurio cilindrų darbinis tūris di
desnis kaip 1 500 cm3, bet ne didesnis kaip 2 500 cm3, nauji (išskyrus
automobilinius namelius ir autotransporto priemones, skirtas važiuoti
sniegu, bei kitas specialias autotransporto priemones, klasifikuojamas
8703.10 subpozicijoje)

10

0
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8703 32 90

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus) ir lenktyninius automobilius, su stūmokliniu slėginio užde
gimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu varikliu), ku
rių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1 500 cm3, bet ne didesnis kaip
2 500 cm3, naudoti (išskyrus autotransporto priemones, skirtas žmonėms
vežti sniegu, ir kitas specialiai pritaikytas autotransporto priemones, klasi
fikuojamas 8703.10 subpozicijoje)

10

0

8703 33 11

Automobiliniai nameliai su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo
varikliu (dyzeliu arba pusiau dyzeliu), kurio cilindrų darbinis tūris didesnis
kaip 2 500 cm3, nauji

10

0

8703 33 19

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus), su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu
(dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu varikliu), kurio cilindrų darbinis tūris di
desnis kaip 2 500 cm3, nauji (išskyrus automobilinius namelius ir auto
transporto priemones, skirtas važiuoti sniegu, bei kitas specialias auto
transporto priemones, klasifikuojamas 8703.10 subpozicijoje)

10

0

8703 33 90

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus) ir lenktyninius automobilius, su stūmokliniu slėginio užde
gimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu varikliu), ku
rių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 2 500 cm3, naudoti (išskyrus auto
transporto priemones, skirtas žmonėms vežti sniegu, ir kitas specialiai pri
taikytas autotransporto priemones, klasifikuojamas 8703.10 subpozici
joje)

10

0

8703 90 10

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, su elektros varikliais (išskyrus autotransporto priemones, kla
sifikuojamas 8702 pozicijoje, autotransporto priemones, skirtas žmonėms
vežti ir pritaikytas važiuoti sniegu, bei kitas specialias autotransporto prie
mones, klasifikuojamas 8703.10 subpozicijoje)

10

0

8703 90 90

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmo
nėms vežti, įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius
(universalus) ir lenktyninius automobilius, su kitokiais varikliais, nei stū
mokliniai kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliai su slankiąja stū
moklio eiga ar elektros varikliai (išskyrus autotransporto priemones, skir
tas žmonėms vežti ir pritaikytas važiuoti sniegu, bei kitas specialias auto
transporto priemones, klasifikuojamas 8703.10 subpozicijoje)

10

0

8704 10 10

Nemagistraliniai savivarčiai su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus de
gimo varikliu (dyzelinis arba pusiau dyzelinis variklis) arba su stūmokliniu
kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu

Neapmuitinama

0

8704 10 90

Nemagistraliniai savivarčiai su kitokiais varikliais, nei stūmokliniai vidaus
degimo varikliai

Neapmuitinama

0

8704 21 10

Autotransporto priemonės, specialiai pritaikytos labai radioaktyvioms me
džiagoms vežti (Euratomas), su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus de
gimo varikliu (dyzelinis arba pusiau dyzelinis variklis), kurių didžiausia
pakrautos transporto priemonės masė ne didesnė kaip 5 tonos

3,5

0

8704 21 31

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu slėgi
nio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu va
rikliu), kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė ne didesnė
kaip 5 tonos ir kurių variklio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
2 500 cm3, naujos (išskyrus nemagistralinius savivarčius, klasifikuojamus
8704.10 subpozicijoje, specialias autotransporto priemones, klasifikuoja
mas 8705 pozicijoje, bei specialias autotransporto priemones, pritaikytas
labai radioaktyvioms medžiagoms vežti)

22

0
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8704 21 39

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu slėgi
nio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu va
rikliu), kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė ne didesnė
kaip 5 tonos ir kurių variklio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
2 500 cm3, naudotos (išskyrus nemagistralinius savivarčius, klasifikuoja
mus 8704.10 subpozicijoje, specialias autotransporto priemones, klasifi
kuojamas 8705 pozicijoje, bei specialias autotransporto priemones, pritai
kytas labai radioaktyvioms medžiagoms vežti)

22

0

8704 21 91

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu slėgi
nio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu va
rikliu), kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė ne didesnė
kaip 5 tonos ir kurių variklio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip
2 500 cm3, naujos (išskyrus nemagistralinius savivarčius, klasifikuojamus
8704.10 subpozicijoje, specialias autotransporto priemones, klasifikuoja
mas 8705 pozicijoje, bei specialias autotransporto priemones, pritaikytas
labai radioaktyvioms medžiagoms vežti)

10

0

8704 21 99

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu slėgi
nio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu va
rikliu), kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė ne didesnė
kaip 5 tonos ir kurių variklio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip
2 500 cm3, naudotos (išskyrus nemagistralinius savivarčius, klasifikuoja
mus 8704.10 subpozicijoje, specialias autotransporto priemones, klasifi
kuojamas 8705 pozicijoje, bei specialias autotransporto priemones, pritai
kytas labai radioaktyvioms medžiagoms vežti)

10

0

8704 22 10

Autotransporto priemonės su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus de
gimo varikliu (dyzelinis arba pusiau dyzelinis variklis), kurių didžiausia
pakrautos transporto priemonės masė didesnė kaip 5 tonos, bet ne di
desnė kaip 20 tonų, specialiai pritaikytos labai radioaktyvioms medžia
goms vežti (Euratomas)

3,5

0

8704 22 91

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu slėgi
nio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu va
rikliu), kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė didesnė
kaip 5 tonos, bet ne didesnė kaip 20 tonų, naujos (išskyrus nemagistrali
nius savivarčius, klasifikuojamus 8704.10 subpozicijoje, specialias auto
transporto priemones, klasifikuojamas 8705 pozicijoje, bei specialias au
totransporto priemones, pritaikytas labai radioaktyvioms medžiagoms
vežti)

22

0

8704 22 99

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu slėgi
nio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu va
rikliu), kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė didesnė
kaip 5 tonos, bet ne didesnė kaip 20 tonų, naudotos (išskyrus nemagistra
linius savivarčius, klasifikuojamus 8704.10 subpozicijoje, specialias auto
transporto priemones, klasifikuojamas 8705 pozicijoje, bei specialias au
totransporto priemones, pritaikytas labai radioaktyvioms medžiagoms
vežti)

22

0

8704 23 10

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu slėgi
nio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzelinis arba pusiau dyzelinis va
riklis), kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė didesnė
kaip 20 tonų, specialiai pritaikytos labai radioaktyvioms medžiagoms
vežti (Euratomas)

3,5

0

8704 23 91

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu slėgi
nio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu va
rikliu), kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė didesnė
kaip 20 tonų, naujos (išskyrus nemagistralinius savivarčius, klasifikuoja
mus 8704.10 subpozicijoje, specialias autotransporto priemones, klasifi
kuojamas 8705 pozicijoje, bei specialias autotransporto priemones, pritai
kytas labai radioaktyvioms medžiagoms vežti)

22

0
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8704 23 99

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu slėgi
nio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu va
rikliu), kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė didesnė
kaip 20 tonų, naudotos (išskyrus nemagistralinius savivarčius, klasifikuoja
mus 8704.10 subpozicijoje, specialias autotransporto priemones, klasifi
kuojamas 8705 pozicijoje, bei specialias autotransporto priemones, pritai
kytas labai radioaktyvioms medžiagoms vežti)

22

0

8704 31 10

Autotransporto priemonės su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus
degimo varikliu, kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė
ne didesnė kaip 5 tonos, specialiai pritaikytos labai radioaktyvioms me
džiagoms vežti (Euratomas)

3,5

0

8704 31 31

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu ki
birkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurių didžiausia pakrautos
transporto priemonės masė ne didesnė kaip 5 tonos ir kurių variklio ci
lindrų darbinis tūris didesnis kaip 2 800 cm3, naujos (išskyrus nemagistra
linius savivarčius, klasifikuojamus 8704.10 subpozicijoje, specialias auto
transporto priemones, klasifikuojamas 8705 pozicijoje, bei specialias au
totransporto priemones, pritaikytas labai radioaktyvioms medžiagoms
vežti)

22

0

8704 31 39

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu ki
birkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurių didžiausia pakrautos
transporto priemonės masė ne didesnė kaip 5 tonos ir kurių variklio ci
lindrų darbinis tūris didesnis kaip 2 800 cm3, naudotos (išskyrus nema
gistralinius savivarčius, klasifikuojamus 8704.10 subpozicijoje, specialias
autotransporto priemones, klasifikuojamas 8705 pozicijoje, bei specialias
autotransporto priemones, pritaikytas labai radioaktyvioms medžiagoms
vežti)

22

0

8704 31 91

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu ki
birkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurių didžiausia pakrautos
transporto priemonės masė ne didesnė kaip 5 tonos ir kurių variklio ci
lindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3, naujos (išskyrus nema
gistralinius savivarčius, klasifikuojamus 8704.10 subpozicijoje, specialias
autotransporto priemones, klasifikuojamas 8705 pozicijoje, bei specialias
autotransporto priemones, pritaikytas labai radioaktyvioms medžiagoms
vežti)

10

0

8704 31 99

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu ki
birkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurių didžiausia pakrautos
transporto priemonės masė ne didesnė kaip 5 tonos ir kurių variklio ci
lindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3, naudotos (išskyrus ne
magistralinius savivarčius, klasifikuojamus 8704.10 subpozicijoje, specia
lias autotransporto priemones, klasifikuojamas 8705 pozicijoje, bei spe
cialias autotransporto priemones, pritaikytas labai radioaktyvioms me
džiagoms vežti)

10

0

8704 32 10

Autotransporto priemonės su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus
degimo varikliu, kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė
didesnė kaip 5 tonos, specialiai pritaikytos labai radioaktyvioms medžia
goms vežti (Euratomas)

3,5

0

8704 32 91

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu ki
birkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurių didžiausia pakrautos
transporto priemonės masė didesnė kaip 5 tonos, naujos (išskyrus nema
gistralinius savivarčius, klasifikuojamus 8704.10 subpozicijoje, specialias
autotransporto priemones, klasifikuojamas 8705 pozicijoje, bei specialias
autotransporto priemones, pritaikytas labai radioaktyvioms medžiagoms
vežti)

22

0
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8704 32 99

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su stūmokliniu ki
birkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurių didžiausia pakrautos
transporto priemonės masė didesnė kaip 5 tonos, naudotos (išskyrus ne
magistralinius savivarčius, klasifikuojamus 8704.10 subpozicijoje, specia
lias autotransporto priemones, klasifikuojamas 8705 pozicijoje, bei spe
cialias autotransporto priemones, pritaikytas labai radioaktyvioms me
džiagoms vežti)

22

0

8704 90 00

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, su kitokiais varikliais,
nei stūmokliniai vidaus degimo varikliai (išskyrus nemagistralinius savivar
čius, klasifikuojamus 8704.10 subpozicijoje, ir specialias autotransporto
priemones, klasifikuojamas 8705 pozicijoje)

10

0

8705 10 00

Automobiliniai kranai (išskyrus techninės pagalbos automobilius)

3,7

0

8705 20 00

Mobilūs gręžimo įrenginiai

3,7

0

8705 30 00

Ugniagesių automobiliai (išskyrus skirtus žmonėms vežti)

3,7

0

8705 40 00

Automobilinės betonmaišės

3,7

0

8705 90 10

Techninės pagalbos automobiliai

3,7

0

8705 90 30

Automobiliniai betono siurbliai

3,7

0

8705 90 90

Specialios autotransporto priemonės (išskyrus daugiausia skirtas žmo
nėms arba kroviniams vežti bei automobilines betonmaišes, ugniagesių
automobilius, mobilius gręžimo įrenginius, automobilinius kranus, auto
mobilinius betono siurblius ir techninės pagalbos automobilius)

3,7

0

8706 00 11

Autotransporto priemonių, skirtų dešimčiai ar daugiau žmonių vežti, ir
autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, važiuoklės su stūmo
kliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų darbinis
tūris didesnis kaip 2 500 cm3, arba su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo
vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
2 800 cm3

19

0

8706 00 19

Automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, važiuoklės su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo
varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 2 500 cm3, arba su stū
mokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų
darbinis tūris didesnis kaip 2 800 cm3; traktorių ir vilkikų, klasifikuojamų
8701 pozicijoje, važiuoklės su pritvirtintais varikliais

6

0

8706 00 91

Automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, važiuoklės su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo
varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 500 cm3, arba su
stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų
darbinis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3

4,5

0

8706 00 99

Automobilių ir kitų autotransporto priemonių, skirtų dešimčiai ar daugiau
žmonių vežti, ir autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, va
žiuoklės su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio
cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 500 cm3, arba su stūmokliniu ki
birkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris
ne didesnis kaip 2 800 cm3; specialių autotransporto priemonių, klasifi
kuojamų 8705 pozicijoje, važiuoklės

10

0
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8707 10 10

Kėbulai, skirti automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia
skirtų žmonėms vežti, pramoniniam surinkimui

4,5

0

8707 10 90

Automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, kėbulai (išskyrus skirtus pramoniniam surinkimui ir klasifi
kuojamus 8707.10.10 subpozicijoje)

4,5

0

8707 90 10

Kėbulai, skirti traktorių, valdomų pėsčiojo traktorininko ir klasifikuojamų
8701.10 subpozicijoje, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti,
su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba
pusiau dyzeliniu varikliu), kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip
2 500 cm3, arba su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo va
rikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3, bei specia
lių autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8705 pozicijoje, pramoni
niam surinkimui

4,5

0

8707 90 90

Traktorių ir vilkikų, autotransporto priemonių, skirtų dešimčiai ar daugiau
žmonių vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, bei spe
cialių autotransporto priemonių kėbulai (išskyrus skirtus autotransporto
priemonių, klasifikuojamų 8707.90.10 subpozicijoje)

4,5

0

8708 10 10

Bamperiai ir jų dalys, skirti automobilių ir kitų autotransporto priemonių,
daugiausia skirtų žmonėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų krovi
niams vežti, su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dy
zeliniu arba pusiau dyzeliniu varikliu), kurio cilindrų darbinis tūris ne di
desnis kaip 2 500 cm3, arba su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus
degimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3,
bei specialių autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8705 pozicijoje,
pramoniniam surinkimui, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

8708 10 90

Traktorių ir vilkikų, autotransporto priemonių, skirtų dešimčiai ar daugiau
žmonių vežti, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia
skirtų žmonėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti,
bei specialių autotransporto priemonių bamperiai ir jų dalys, nenurodyti
kitoje vietoje (išskyrus skirtus autotransporto priemonių, klasifikuojamų
8708.10.10 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui)

4,5

0

8708 21 10

Saugos diržai, skirti automobilių ir kitų autotransporto priemonių, dau
giausia skirtų žmonėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų krovi
niams vežti, su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dy
zeliu arba pusiau dyzeliu), kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip
2 500 cm3, arba su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo va
rikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3, bei specia
lių autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8705 pozicijoje, pramoni
niam surinkimui

3

0

8708 21 90

Autotransporto priemonių saugos diržai (išskyrus skirtus autotransporto
priemonių, klasifikuojamų 8708.21.10 subpozicijoje, pramoniniam surin
kimui)

4,5

0

8708 29 10

Dalys ir reikmenys, skirti traktorių, valdomų pėsčiojo traktorininko, auto
mobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmonėms
vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, su stūmokliniu
slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu
varikliu), kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 500 cm3, arba su
stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų
darbinis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3, bei specialių autotransporto
priemonių, klasifikuojamų 8705 pozicijoje, kėbulų pramoniniam surinki
mui (išskyrus bamperius ir saugos diržus)

3

0
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8708 29 90

Dalys ir reikmenys, skirti traktorių ir vilkikų, autotransporto priemonių,
skirtų dešimčiai ar daugiau žmonių vežti, automobilių ir kitų autotrans
porto priemonių, daugiausia skirtų žmonėms vežti, autotransporto prie
monių, skirtų kroviniams vežti, bei specialių autotransporto priemonių
kėbulų pramoniniam surinkimui (išskyrus bamperius ir jų dalis, saugos
diržus bei kitas dalis bei reikmenis, skirtus autotransporto priemonių, kla
sifikuojamų 8708 29 10 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui)

4,5

0

8708 30 10

Traktorių, valdomų pėsčiojo traktorininko, automobilių ir kitų autotrans
porto priemonių, daugiausia skirtų žmonėms vežti, autotransporto prie
monių, skirtų kroviniams vežti, su stūmokliniu vidaus degimo varikliu su
slėginiu uždegimu (dyzeliniais arba pusiau dyzeliniais varikliais), kurio ci
lindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 500 cm3, arba su stūmokliniu ki
birkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris
ne didesnis kaip 2 800 cm3, bei specialių autotransporto priemonių, klasi
fikuojamų 8705 pozicijoje, pramoniniam surinkimui skirti stabdžiai ir
stabdžiai su stiprintuvais (servo-brakes) bei jų dalys, nenurodyti kitoje vie
toje

3

0

8708 30 91

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų dešimčiai ar daugiau žmonių
vežti, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų
žmonėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, bei
specialių autotransporto priemonių diskinių stabdžių dalys, nenurodytos
kitoje vietoje (išskyrus skirtas autotransporto priemonių, klasifikuojamų
8708.30.10 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui)

4,5

0

8708 30 99

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų dešimčiai ar daugiau žmonių
vežti, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų
žmonėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, bei
specialių autotransporto priemonių stabdžiai ir stabdžiai su stiprintuvais
(servo-brakes) bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus skirtus auto
transporto priemonių, klasifikuojamų 8708.30.10 subpozicijoje, pramoni
niam surinkimui, ir skirtus diskiniams stabdžiams)

4,5

0

8708 40 20

Traktorių, valdomų pėsčiojo traktorininko, automobilių ir kitų autotrans
porto priemonių, daugiausia skirtų žmonėms vežti, autotransporto prie
monių, skirtų kroviniams vežti, su stūmokliniu vidaus degimo varikliu su
slėginiu uždegimu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu varikliu), kurio cilindrų
darbinis tūris ne didesnis kaip 2 500 cm3, arba su stūmokliniu kibirkšti
nio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne di
desnis kaip 2 800 cm3, bei specialių autotransporto priemonių, klasifikuo
jamų 8705 pozicijoje, pramoniniam surinkimui skirtos pavarų dėžės ir jų
dalys, nenurodytos kitoje vietoje

3

0

8708 40 50

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų dešimčiai ar daugiau žmonių
vežti, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų
žmonėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, bei
specialių autotransporto priemonių pavarų dėžės (išskyrus skirtas auto
transporto priemonių, klasifikuojamų 8708.40.20 subpozicijoje, pramoni
niam surinkimui)

4,5

0

8708 40 91

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų dešimčiai ar daugiau žmonių
vežti, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų
žmonėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, bei
specialių autotransporto priemonių, pavarų dėžių dalys, kaltos iš plieno
naudojant uždarą matricą, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus skirtas au
totransporto priemonių, klasifikuojamų 8708.40.20 subpozicijoje, pra
moniniam surinkimui)

4,5

0

8708 40 99

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių pavarų dėžių dalys, nenurodytos kitoje vietoje
(išskyrus skirtas tam tikrų autotransporto priemonių, klasifikuojamų
8708.40.20 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui ir kaltas iš plieno
naudojant uždarą matricą)

3,5

0
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8708 50 20

Autotransporto priemonių varančiosios ašys su diferencialu ir su kitomis
transmisijos detalėmis arba be jų, laisvosios ašys, ir jų dalys, skirtos trak
torių, valdomų pėsčiojo traktorininko, automobilių ir kitų autotransporto
priemonių, daugiausia skirtų žmonėms vežti, autotransporto priemonių,
skirtų kroviniams vežti, su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo
varikliu (dyzeliu arba pusiau dyzeliu), kurio cilindrų darbinis tūris ne di
desnis kaip 2 500 cm3 arba su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus
degimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3,
ir specialių autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8705 pozicijoje,
pramoniniam surinkimui, nenurodytos kitoje vietoje

3

0

8708 50 35

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių varančiosios ašys su diferencialu ir su kitomis
transmisijos detalėmis arba be jų ir laisvosios ašys (išskyrus skirtas auto
transporto priemonių, klasifikuojamų 8708.50.20 subpozicijoje, pramoni
niam surinkimui)

4,5

0

8708 50 55

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių varančiųjų ašių su diferencialu ir su kitomis
transmisijos detalėmis arba be jų bei laisvųjų ašių dalys, kaltos iš plieno
naudojant uždarą matricą, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus skirtas au
totransporto priemonių, klasifikuojamų 8708.50.20 subpozicijoje, pra
moniniam surinkimui)

4,5

0

8708 50 91

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių laisvųjų ašių dalys, nenurodytos kitoje vietoje
(išskyrus skirtas autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8708.50.20
subpozicijoje, pramoniniam surinkimui, ir kaltas iš plieno naudojant už
darą matricą)

4,5

0

8708 50 99

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių varančiųjų ašių su diferencialu ir su kitomis
transmisijos detalėmis arba be jų dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išsky
rus skirtas autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8708.50.20 subpo
zicijoje, pramoniniam surinkimui, laisvųjų ašių dalis ir dalis, kaltas iš
plieno naudojant uždarą matricą)

3,5

0

8708 70 10

Ratai ir jų dalys bei reikmenys, skirti traktorių, valdomų pėsčiojo traktori
ninko, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų
žmonėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, su
stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliu arba pu
siau dyzeliu), kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 500 cm3,
arba su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio
cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3, ir specialių autotrans
porto priemonių, klasifikuojamų 8705 pozicijoje, pramoniniam surinki
mui, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

8708 70 50

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių ratai iš aliuminio ir jų dalys bei reikmenys iš
aliuminio (išskyrus skirtus autotransporto priemonių, klasifikuojamų
8708.70.10 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui)

4,5

0
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8708 70 91

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių žvaigždinės vientisos lietinės geležinės arba
plieninės stebulės (išskyrus skirtas autotransporto priemonių, klasifikuo
jamų 8708.70.10 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui)

3

0

8708 70 99

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių ratai ir jų dalys bei reikmenys, nenurodyti ki
toje vietoje (išskyrus skirtus tam tikrų autotransporto priemonių, klasifi
kuojamų 8708.70.10 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui, iš aliumi
nio ir žvaigždines vientisas lietines geležines arba plienines stebules)

4,5

0

8708 80 20

Pakabos sistemos ir jų dalys (įskaitant pakabos amortizatorius), skirtos au
tomobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmonėms
vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, su stūmokliniu
slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliu ar pusiau dyzeliu), ku
rio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 500 cm3, arba su stūmokli
niu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų darbinis
tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3, ir specialių autotransporto priemonių,
klasifikuojamų 8705 pozicijoje, pramoniniam surinkimui, nenurodytos ki
toje vietoje

3

0

8708 80 35

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių pakabos amortizatoriai (išskyrus skirtus tam
tikrų autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8708.80.20 subpozicijoje,
pramoniniam surinkimui)

4,5

0

8708 80 55

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių skersiniai stabilizatoriai ir torsiono strypai (iš
skyrus skirtus tam tikrų autotransporto priemonių, klasifikuojamų
8708.80.20 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui)

3,5

0

8708 80 91

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių pakabos sistemos ir jų dalys, kaltos iš plieno
naudojant uždarą matricą, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus skirtas tam
tikrų autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8708.80.20 subpozicijoje,
pramoniniam surinkimui, amortizatorius, skersinius stabilizatorius ir tor
siono strypus)

4,5

0

8708 80 99

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių, pakabos sistemos ir jų dalys, nenurodytos ki
toje vietoje (išskyrus skirtas autotransporto priemonių, klasifikuojamų
8708.80.20 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui, amortizatorius, sker
sinius stabilizatorius ir torsiono strypus bei kaltas iš plieno naudojant už
darą matricą)

3,5

0
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8708 91 20

Radiatoriai ir jų dalys, skirti traktorių, valdomų pėsčiojo traktorininko, au
tomobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmonėms
vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, su stūmokliniu
slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliu ar pusiau dyzeliu), ku
rio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 500 cm3, arba su stūmokli
niu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų darbinis
tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3, ir specialių autotransporto priemonių,
klasifikuojamų 8705 pozicijoje, pramoniniam surinkimui, nenurodyti ki
toje vietoje

3

0

8708 91 35

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių radiatoriai (išskyrus skirtus autotransporto
priemonių, klasifikuojamų 8708.91.20 subpozicijoje, pramoniniam surin
kimui)

4,5

0

8708 91 91

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių, radiatorių dalys, kaltos iš plieno naudojant už
darą matricą, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus skirtas autotransporto
priemonių, klasifikuojamų 8708.91.20 subpozicijoje, pramoniniam surin
kimui)

4,5

0

8708 91 99

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių, radiatorių dalys, nenurodytos kitoje vietoje (iš
skyrus skirtas autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8708.91.20 su
bpozicijoje, pramoniniam surinkimui ir kaltas iš plieno naudojant uždarą
matricą)

3,5

0

8708 92 20

Duslintuvai (triukšmo slopintuvai) ir išmetamieji vamzdžiai, jų dalys, skirti
traktorių, valdomų pėsčiojo traktorininko, automobilių ir kitų autotrans
porto priemonių, daugiausia skirtų žmonėms vežti, autotransporto prie
monių, skirtų kroviniams vežti, su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus
degimo varikliu (dyzeliu arba pusiau dyzeliu), kurio cilindrų darbinis tūris
ne didesnis kaip 2 500 cm3, arba su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo
vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip
2 800 cm3, ir specialių autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8705
pozicijoje, pramoniniam surinkimui, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

8708 92 35

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių duslintuvai (triukšmo slopintuvai) ir išmeta
mieji vamzdžiai (išskyrus skirtus autotransporto priemonių, klasifikuo
jamų 8708.92.20 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui)

4,5

0

8708 92 91

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių duslintuvų (triukšmo slopintuvų) ir išmetamųjų
vamzdžių dalys, kaltos iš plieno naudojant uždarą matricą, nenurodytos
kitoje vietoje (išskyrus skirtas autotransporto priemonių, klasifikuojamų
8708.92.20 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui)

4,5

0
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8708 92 99

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių duslintuvų (triukšmo slopintuvų) ir išmetamųjų
vamzdžių dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus skirtas autotrans
porto priemonių, klasifikuojamų 8708.92.20 subpozicijoje, pramoniniam
surinkimui bei kaltas iš plieno naudojant uždarą matricą)

3,5

0

8708 93 10

Sankabos ir jų dalys, skirtos traktorių, valdomų pėsčiojo traktorininko,
automobilių ir autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmonėms
vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, su stūmokliniu
slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliu arba pusiau dyzeliu),
kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 500 cm3, arba su stūmo
kliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų darbi
nis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3, ir specialių autotransporto priemo
nių, klasifikuojamų 8705 pozicijoje, pramoniniam surinkimui, nenurody
tos kitoje vietoje

3

0

8708 93 90

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių sankabos ir jų dalys, nenurodytos kitoje vietoje
(išskyrus skirtas autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8708.93.10
subpozicijoje, pramoniniam surinkimui)

4,5

0

8708 94 20

Vairaračiai, vairo kolonėlės ir vairo mechanizmo karteriai, jų dalys, skirti
automobilių ir autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmonėms
vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, su stūmokliniu
slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliu arba pusiau dyzeliu),
kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 500 cm3, arba su stūmo
kliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų darbi
nis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3, ir specialių autotransporto priemo
nių, klasifikuojamų 8705 pozicijoje, pramoniniam surinkimui, nenurodyti
kitoje vietoje

3

0

8708 94 35

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių vairaračiai, vairo kolonėlės ir vairo mecha
nizmo karteriai (išskyrus skirtus autotransporto priemonių, klasifikuo
jamų 8708.94.20 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui)

4,5

0

8708 94 91

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių vairaračių, vairo kolonėlių, vairo mechanizmo
karterių dalys, kaltos iš plieno naudojant uždarą matricą, nenurodytos ki
toje vietoje (išskyrus skirtas autotransporto priemonių, klasifikuojamų
8708.94.20 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui)

4,5

0

8708 94 99

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių vairaračių, vairo kolonėlių, vairo mechanizmo
karterių dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus skirtas autotransporto
priemonių, klasifikuojamų 8708.94.20 subpozicijoje, pramoniniam surin
kimui ir kaltas iš plieno naudojant uždarą matricą)

3,5

0
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8708 95 10

Apsauginės oro pagalvės su pripūtimo sistema ir jų dalys, skirtos trakto
rių, valdomų pėsčiojo traktorininko, automobilių ir autotransporto prie
monių, daugiausia skirtų žmonėms vežti, autotransporto priemonių,
skirtų kroviniams vežti, su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo
varikliu (dyzeliu arba pusiau dyzeliu), kurio cilindrų darbinis tūris ne di
desnis kaip 2 500 cm3, arba su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus
degimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3,
ir specialių autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8705 pozicijoje,
pramoniniam surinkimui, nenurodyti kitoje vietoje

3

0

8708 95 91

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių, apsauginės oro pagalvės su pripūtimo sistema
ir jų dalys, kaltos iš plieno naudojant uždarą matricą, nenurodytos kitoje
vietoje (išskyrus skirtas autotransporto priemonių, klasifikuojamų
8708.95.10 subpozicijoje, pramoniniam surinkimui)

4,5

0

8708 95 99

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų vežti dešimt ar daugiau žmo
nių, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmo
nėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, ir specialių
autotransporto priemonių apsauginės oro pagalvės su pripūtimo sistema
ir jų dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus skirtas autotransporto
priemonių, klasifikuojamų 8708.95.10 subpozicijoje, pramoniniam surin
kimui ir kaltas iš plieno naudojant uždarą matricą)

3,5

0

8708 99 10

Dalys ir reikmenys, skirtos traktorių, valdomų pėsčiojo traktorininko, au
tomobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia skirtų žmonėms
vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti, su stūmokliniu
slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliu arba pusiau dyzeliu),
kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 2 500 cm3, arba su stūmo
kliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu, kurio cilindrų darbi
nis tūris ne didesnis kaip 2 800 cm3, ir specialių autotransporto priemo
nių, klasifikuojamų 8705 pozicijoje, pramoniniam surinkimui, nenurody
tos kitoje vietoje

3

0

8708 99 93

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų ne mažiau kaip dešimčiai
žmonių vežti, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia
skirtų žmonėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti,
ir specialių autotransporto priemonių dalys ir reikmenys, kalti iš plieno
naudojant uždarą matricą ir nenurodyti kitoje vietoje

4,5

0

8708 99 97

Traktorių, autotransporto priemonių, skirtų ne mažiau kaip dešimčiai
žmonių vežti, automobilių ir kitų autotransporto priemonių, daugiausia
skirtų žmonėms vežti, autotransporto priemonių, skirtų kroviniams vežti,
ir specialių autotransporto priemonių dalys ir reikmenys, nenurodyti ki
toje vietoje (išskyrus kaltus iš plieno naudojant uždarą matricą)

3,5

0

8709 11 10

Elektrinės transporto priemonės be kėlimo ir krovimo įrangos, naudoja
mos labai radioaktyvioms medžiagoms vežti (Euratomas)

2

0

8709 11 90

Elektrinės transporto priemonės be kėlimo ir krovimo įrangos, naudoja
mos gamyklose, sandėliuose, uostuose arba oro uostuose kroviniams
trumpais nuotoliais vežti, įskaitant traktorius ir vilkikus, naudojamus gele
žinkelio stočių platformose (išskyrus transporto priemones, specialiai pri
taikytas labai radioaktyvioms medžiagoms vežti)

4

0
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8709 19 10

Savaeigiai vežimėliai be kėlimo ir krovimo įrangos, naudojami labai radio
aktyvioms medžiagoms vežti (Euratomas) (išskyrus elektrinius vežimėlius)

2

0

8709 19 90

Savaeigiai vežimėliai be kėlimo ir krovimo įrangos, naudojami gamyklose,
sandėliuose, uostuose arba oro uostuose kroviniams trumpais nuotoliais
vežti, įskaitant traktorius ir vilkikus, naudojamus geležinkelio stočių plat
formose (išskyrus transporto priemones, specialiai pritaikytas labai radio
aktyvioms medžiagoms vežti, ir elektrinius vežimėlius)

4

0

8709 90 00

Savaeigių vežimėlių be kėlimo ar krovimo įrangos, naudojamų gamyklose,
sandėliuose, uostuose arba oro uostuose kroviniams trumpais nuotoliais
vežti, įskaitant traktorius ir vilkikus, naudojamus geležinkelio stočių plat
formose, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

3,5

0

8710 00 00

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovos mašinos su ginklais arba be gin
klų bei šių transporto priemonių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8711 10 00

Motociklai, įskaitant mopedus, ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su
stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurio ci
lindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3

8

0

8711 20 10

Motoroleriai, kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne di
desnis kaip 250 cm3

8

0

8711 20 91

Motociklai, įskaitant mopedus, su stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir
slankiąja stūmoklio eiga, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
50 cm3, bet ne didesnis kaip 80 cm3 (išskyrus motorolerius)

8

0

8711 20 93

Motociklai, įskaitant mopedus, su stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir
slankiąja stūmoklio eiga, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
80 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3 (išskyrus motorolerius)

8

0

8711 20 98

Motociklai, įskaitant mopedus, su stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir
slankiąja stūmoklio eiga, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
125 cm3, bet ne didesnis kaip 250 cm3 (išskyrus motorolerius)

8

0

8711 30 10

Motociklai, įskaitant mopedus, su stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir
slankiąja stūmoklio eiga, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
250 cm3, bet ne didesnis kaip 380 cm3

6

0

8711 30 90

Motociklai, įskaitant mopedus, su stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir
slankiąja stūmoklio eiga, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
380 cm3, bet ne didesnis kaip 500 cm3

6

0

8711 40 00

Motociklai, įskaitant mopedus, su stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir
slankiąja stūmoklio eiga, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
500 cm3, bet ne didesnis kaip 800 cm3

6

0

8711 50 00

Motociklai, įskaitant mopedus, su stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir
slankiąja stūmoklio eiga, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
800 cm3

6

0
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8711 90 00

Motociklų priekabos

6

0

8712 00 10

Dviračiai be rutulinių guolių

15

0

8712 00 30

Dviračiai be variklio, su rutuliniais guoliais

14

0

8712 00 80

Pedalinės transporto priemonės, įskaitant transportinius triračius, be va
riklio, su rutuliniais guoliais (išskyrus dviračius)

15

0

8713 10 00

Vežimėliai neįgaliesiems be variklio ir be mechaninių pavarų

Neapmuitinama

0

8713 90 00

Vežimėliai neįgaliesiems su varikliais arba su kitomis mechaninėmis pava
romis (išskyrus specialias autotransporto priemones ir dviračius)

Neapmuitinama

0

8714 11 00

Motociklų, įskaitant mopedus, balneliai

3,7

0

8714 19 00

Motociklų, įskaitant mopedus, dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vie
toje

3,7

0

8714 20 00

Vežimėlių neįgaliesiems dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

8714 91 10

Dviračių be variklio rėmai

4,7

0

8714 91 30

Dviračių priekinės šakės

4,7

0

8714 91 90

Dviračių priekinių šakių dalys

4,7

0

8714 92 10

Dviračių ratlankiai

4,7

0

8714 92 90

Dviračių stipinai

4,7

0

8714 93 10

Dviračių stebulės be laisvosios eigos movų ir stabdymo įtaisų

4,7

0

8714 93 90

Dviračių laisvos eigos movų žvaigždutės

4,7

0

8714 94 10

Dviračių inercinės stabdomosios stebulės ir stebuliniai stabdžiai

4,7

0

8714 94 30

Dviračių stabdžiai (išskyrus inercines stabdomąsias stebules ir stebulinius
stabdžius)

4,7

0

8714 94 90

Dviračių stabdžių, įskaitant inercines stabdomąsias stebules ir stebulinius
stabdžius, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

4,7

0

8714 95 00

Dviračių balneliai

4,7

0

8714 96 10

Dviračių pedalai

4,7

0
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8714 96 30

Dviračių švaistikliniai mechanizmai

4,7

0

8714 96 90

Pedalų ir švaistiklinių mechanizmų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

4,7

0

8714 99 10

Dviračių vairai

4,7

0

8714 99 30

Dviračių bagažinės

4,7

0

8714 99 50

Dviračių pavarų perjungimo mechanizmai

4,7

0

8714 99 90

Dviračių dalys ir reikmenys bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje

4,7

0

8715 00 10

Vaikų vežimėliai

2,7

0

8715 00 90

Vaikų vežimėlių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8716 10 10

Automobilių priekabiniai nameliai ir puspriekabiniai nameliai, surenka
mieji

2,7

0

8716 10 91

Automobilių priekabiniai nameliai ir puspriekabiniai nameliai, nesurenka
mieji, kurių masė ne didesnė kaip 750 kg

2,7

0

8716 10 94

Automobilių priekabiniai nameliai ir puspriekabiniai nameliai, kurių masė
didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 600 kg

2,7

0

8716 10 96

Automobilių priekabiniai nameliai ir puspriekabiniai nameliai, kurių masė
didesnė kaip 1 600 kg, bet ne didesnė kaip 3 500 kg

2,7

0

8716 10 99

Automobilių priekabiniai nameliai ir puspriekabiniai nameliai, nesurenka
mieji, kurių masė didesnė kaip 3 500 kg

2,7

0

8716 20 00

Žemės ūkio savikrovės arba savivartės priekabos ir puspriekabės

2,7

0

8716 31 00

Cisterninės priekabos ir cisterninės puspriekabės, nepritaikytos važiuoti
bėgiais

2,7

0

8716 39 10

Priekabos ir puspriekabės, nepritaikytos važiuoti bėgiais, naudojamos la
bai radioaktyvioms medžiagoms vežti (Euratomas)

2,7

0

8716 39 30

Puspriekabės kroviniams gabenti, naujos (išskyrus žemės ūkio savikroves
arba savivartes puspriekabes, cisternines puspriekabes ir bėgiais važiuoti
nepritaikytas puspriekabes, naudojamas labai radioaktyvioms medžiagoms
vežti (Euratomas))

2,7

0
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8716 39 51

Priekabos kroviniams gabenti, vienaašės, naujos (išskyrus žemės ūkio savi
kroves arba savivartes priekabas, cisternines priekabas ir bėgiais važiuoti
nepritaikytas priekabas, naudojamas labai radioaktyvioms medžiagoms
vežti (Euratomas))

2,7

0

8716 39 59

Priekabos kroviniams gabenti, daugiaašės, naujos (išskyrus žemės ūkio sa
vikroves arba savivartes priekabas, cisternines priekabas ir bėgiais važiuoti
nepritaikytas priekabas, naudojamas labai radioaktyvioms medžiagoms
vežti (Euratomas))

2,7

0

8716 39 80

Priekabos ir puspriekabės kroviniams gabenti, naudotos (išskyrus žemės
ūkio savikroves arba savivartes priekabas ir puspriekabes, cisternines prie
kabas ir puspriekabes ir bėgiais važiuoti nepritaikytas priekabas ir pus
priekabes, naudojamas labai radioaktyvioms medžiagoms vežti (Eurato
mas))

2,7

0

8716 40 00

Priekabos ir puspriekabės, nepritaikytos važiuoti bėgiais (išskyrus prieka
bas ir puspriekabes kroviniams gabenti bei automobilių priekabinius na
melius ir puspriekabinius namelius)

2,7

0

8716 80 00

Transporto priemonės, stumiamos arba traukiamos ranka, ir kitos nesa
vaeigės transporto priemonės (išskyrus priekabas ir puspriekabes)

1,7

0

8716 90 10

Priekabų ir puspriekabių bei kitų nesavaeigių transporto priemonių va
žiuoklės, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8716 90 30

Priekabų ir puspriekabių bei kitų nesavaeigių transporto priemonių kėbu
lai, nenurodyti kitoje vietoje

1,7

0

8716 90 50

Priekabų ir puspriekabių bei kitų nesavaeigių transporto priemonių ašys,
nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8716 90 90

Priekabų ir puspriekabių bei kitų nesavaeigių transporto priemonių dalys,
nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus važiuokles, kėbulus ir ašis)

1,7

0

8801 00 10

Sklandytuvai be variklio, kuriuose variklis negali būti įrengtas, ir skraidy
klės; oro balionai ir dirižabliai (išskyrus oro balionėlius)

3,7

0

8801 00 90

Aitvarai ir kiti orlaiviai be variklių (išskyrus sklandytuvus, skraidykles, oro
balionus ir vaikiškus aitvarus)

2,7

0

8802 11 00

Sraigtasparniai, kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2 000 kg

7,5

0

8802 12 00

Sraigtasparniai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 2 000 kg

2,7

0

8802 20 00

Lėktuvai ir kiti orlaiviai su varikliais, kurių masė be krovinio ne didesnė
kaip 2 000 kg (išskyrus sraigtasparnius ir dirižablius)

7,7

0
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8802 30 00

Lėktuvai ir kiti orlaiviai su varikliais, kurių masė be krovinio didesnė kaip
2 000 kg, bet ne didesnė kaip 15 000 kg (išskyrus sraigtasparnius ir diri
žablius)

2,7

0

8802 40 00

Lėktuvai ir kiti orlaiviai su varikliais, kurių masė be krovinio didesnė kaip
15 000 kg (išskyrus sraigtasparnius ir dirižablius)

2,7

0

8802 60 10

Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus)

4,2

0

8802 60 90

Suborbitinės bei erdvėlaivių paleidimo raketos

4,2

0

8803 10 00

Orlaivių propeleriai ir sraigtai bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

8803 20 00

Orlaivių važiuoklės ir jų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

8803 30 00

Lėktuvų ar sraigtasparnių dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus skir
tas sklandytuvams)

2,7

0

8803 90 10

Aitvarų dalys

1,7

0

8803 90 20

Erdvėlaivių, įskaitant palydovus, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

8803 90 30

Suborbitinių bei erdvėlaivių paleidimo raketų dalys, nenurodytos kitoje
vietoje

1,7

0

8803 90 90

Orlaivių dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus skirtas erdvėlaiviams,
įskaitant palydovus, ir suborbitinėms bei erdvėlaivių paleidimo raketoms)

2,7

0

8804 00 00

Parašiutai, įskaitant dirižablių parašiutus ir parašiutus–skraidykles, ir roto
šiutai; jų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

8805 10 10

Orlaivių paleidimo mechanizmai ir jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje (iš
skyrus sklandytuvų pakėlimo gerves su varikliu)

2,7

0

8805 10 90

Ant laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti panašūs įrenginiai
bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje

1,7

0

8805 21 00

Oro mūšio treniruokliai ir jų dalys

1,7

0

8805 29 00

Stacionarūs lakūnų treniruokliai ir jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje (iš
skyrus oro mūšio treniruoklius ir jų dalis)

1,7

0

8901 10 10

Jūrų kruizų laivai, ekskursijų laivai ir panašios vandens transporto prie
monės, daugiausia skirtos žmonėms vežti; visų rūšių jūrų keltai

Neapmuitinama

0

8901 10 90

Kruizų laivai, ekskursijų laivai ir panašios vandens transporto priemonės,
daugiausia skirtos žmonėms vežti; visų rūšių keltai (išskyrus jūrų laivus)

1,7

0
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Neapmuitinama

0

1,7

0

Neapmuitinama

0

1,7

0

8901 20 10

Jūrų tanklaiviai

8901 20 90

Tanklaiviai (išskyrus jūrų)

8901 30 10

Refrižeratoriniai jūrų laivai (išskyrus tanklaivius)

8901 30 90

Refrižeratoriniai laivai (išskyrus jūrų laivus ir tanklaivius)

8901 90 10

Jūrų laivai kroviniams vežti ir jūrų laivai žmonėms ir kroviniams vežti (iš
skyrus refrižeratorinius laivus, tanklaivius, keltus ir laivus, daugiausia skir
tus žmonėms vežti)

Neapmuitinama

0

8901 90 91

Laivai kroviniams vežti ir laivai žmonėms ir kroviniams vežti, varomi ne
mechaniniu būdu (išskyrus jūrų laivus, refrižeratorinius laivus, tanklaivius,
keltus ir laivus, daugiausia skirtus žmonėms vežti)

1,7

0

8901 90 99

Laivai kroviniams vežti ir laivai žmonėms ir kroviniams vežti, varomi me
chaniniu būdu (išskyrus jūrų laivus, refrižeratorinius laivus, tanklaivius,
keltus ir laivus, daugiausia skirtus žmonėms vežti)

1,7

0

8902 00 12

Jūrų žvejybos laivai; plaukiojančiosios įmonės ir kiti laivai žvejybos pro
duktams perdirbti arba konservuoti, kurių talpa didesnė kaip 250 BRT

Neapmuitinama

0

8902 00 18

Jūrų žvejybos laivai; plaukiojančiosios įmonės ir kiti laivai žvejybos pro
duktams perdirbti arba konservuoti, kurių talpa ne didesnė kaip 250 BRT

Neapmuitinama

0

8902 00 90

Žvejybos laivai; plaukiojančiosios įmonės ir kiti laivai žvejybos produk
tams perdirbti arba konservuoti (išskyrus jūrų laivus ir sportines žvejybos
valtis)

1,7

0

8903 10 10

Pripučiamos vandens transporto priemonės, skirtos pramogoms arba
sportui, kurių kiekvienos masė ne didesnė kaip 100 kg

2,7

0

8903 10 90

Pripučiamos vandens transporto priemonės, skirtos pramogoms arba
sportui, kurių masė didesnė kaip 100 kg

1,7

0

8903 91 10

Jūrų burlaiviai ir jachtos su pagalbiniu varikliu arba be pagalbinio variklio,
skirti pramogoms arba sportui

Neapmuitinama

0

8903 91 92

Burlaiviai (jachtos) su pagalbiniu varikliu arba be variklio, kurie ne ilgesni
kaip 7,5 m

1,7

0

8903 91 99

Burlaiviai ir jachtos su pagalbiniu varikliu arba be pagalbinio variklio,
skirti pramogoms arba sportui, kurie ilgesni kaip 7,5 m (išskyrus jūrų lai
vus)

1,7

0
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8903 92 10

Jūrų motorlaiviai ir jachtos su varikliu, skirti pramogoms arba sportui (iš
skyrus motorlaivius su pakabinamu varikliu)

Neapmuitinama

0

8903 92 91

Motorlaiviai, skirti pramogoms arba sportui, ne ilgesni kaip 7,5 m (išsky
rus motorlaivius su pakabinamu varikliu)

1,7

0

8903 92 99

Motorlaiviai, skirti pramogoms arba sportui, ilgesni kaip 7,5 m (išskyrus
motorlaivius su pakabinamu varikliu ir jūrų motorlaivius)

1,7

0

8903 99 10

Vandens transporto priemonės, skirtos pramogoms arba sportui, irklinės
valtys ir kanojos, kurių kiekvienos masė ne didesnė kaip 100 kg (išskyrus
motorlaivius be pakabinamo variklio, burlaivius su pagalbiniu varikliu
arba be pagalbinio variklio, ir pripučiamas valtis)

2,7

0

8903 99 91

Vandens transporto priemonės, skirtos pramogoms arba sportui, irklinės
valtys ir kanojos, kurių kiekvienos masė didesnė kaip 100 kg ir kurios ne
ilgesnės kaip 7,5 m (išskyrus motorlaivius be pakabinamo variklio, burlai
vius su pagalbiniu varikliu arba be pagalbinio variklio, ir pripučiamas val
tis)

1,7

0

8903 99 99

Vandens transporto priemonės, skirtos pramogoms arba sportui, irklinės
valtys ir kanojos, kurių masė didesnė kaip 100 kg ir kurios ilgesnės kaip
7,5 m (išskyrus motorlaivius ir jachtas su varikliu, bet be pakabinamo va
riklio, burlaivius ir jachtas su pagalbiniu varikliu arba be pagalbinio varik
lio, ir pripučiamas valtis)

1,7

0

8904 00 10

Jūrų ir vidaus vandens kelių vilkikai

Neapmuitinama

0

8904 00 91

Jūrų vilkikai-stūmikai

Neapmuitinama

0

8904 00 99

Vilkikai-stūmikai (išskyrus jūrų)

1,7

0

8905 10 10

Jūrų žemsiurbės

Neapmuitinama

0

8905 10 90

Žemsiurbės (išskyrus jūrų)

1,7

0

8905 20 00

Plaukiojančiosios arba nugramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejy
binės platformos

Neapmuitinama

0

8905 90 10

Jūrų plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, plaukiojantieji kranai
ir kiti specialūs laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija
(išskyrus žemsiurbes; plaukiojančiąsias arba gramzdinamąsias gręžybos
arba verslines-žvejybines platformas, žvejybos laivus ir karinius laivus)

Neapmuitinama

0

8905 90 90

Plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, plaukiojantieji kranai ir kiti
specialūs laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija (išsky
rus laivus, žemsiurbes; plaukiojančiąsias arba gramzdinamąsias gręžybos
arba verslines-žvejybines platformas, žvejybos laivus ir karinius laivus)

1,7

0

8906 10 00

Visų rūšių kariniai laivai

Neapmuitinama

0

8906 90 10

Jūrų laivai, įskaitant gelbėjimo laivus (išskyrus karinius laivus, irklines val
tis ir kitas vandens transporto priemones, klasifikuojamas 8901–8905 po
zicijose, ir laužui skirtus laivus)

Neapmuitinama

0

L 356/714

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

8906 90 91

Laivai, įskaitant gelbėjimo laivus, kurių kiekvieno masė ne didesnė kaip
100 kg (išskyrus irklines valtis ir kitas vandens transporto priemones, kla
sifikuojamas 8901–8905 pozicijose, ir laužui skirtus laivus)

2,7

0

8906 90 99

Laivai, įskaitant gelbėjimo laivus, kurių kiekvieno masė didesnė kaip
100 kg (išskyrus jūrų laivus, karo laivus, irklines valtis ir kitas vandens
transporto priemones, klasifikuojamas 8901–8905 pozicijose, ir laužui
skirtus plaukiojančiuosius įrenginius)

1,7

0

8907 10 00

Pripučiamieji plaustai

2,7

0

8907 90 00

Plaustai, rezervuarai, užtvankos, prieplaukos, plūdurai, navigaciniai ženklai
ir kiti plaukiojantieji įrenginiai (išskyrus pripučiamuosius plaustus, van
dens transporto priemones, klasifikuojamas 8901–8906 pozicijose, ir lau
žui skirtus plaukiojančiuosius įrenginius)

2,7

0

8908 00 00

Laužui skirti laivai ir kiti plaukiojantieji įrenginiai

Neapmuitinama

0

9001 10 10

Šviesolaidžių vaizdo perdavimo kabeliai (išskyrus kabelius, sudarytus iš
atskirų aptrauktų šviesolaidžių, klasifikuojamus 8544 pozicijoje)

2,9

0

9001 10 90

Šviesolaidžiai, šviesolaidžių grįžtės ir kabeliai (išskyrus sudarytus iš atskirų
aptrauktų šviesolaidžių, klasifikuojamus 8544 pozicijoje, ir šviesolaidžių
vaizdo perdavimo kabelius)

2,9

0

9001 20 00

Poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės

2,9

0

9001 30 00

Kontaktiniai lęšiai

2,9

0

9001 40 20

Stikliniai akinių lęšiai, neskirti regėjimui koreguoti

2,9

0

9001 40 41

Stikliniai akinių lęšiai, kurių abi pusės apdorotos, skirti regėjimui kore
guoti, vieno židinio

2,9

0

9001 40 49

Stikliniai akinių lęšiai, kurių abi pusės apdorotos, skirti regėjimui kore
guoti, dviejų arba daugiau židinių

2,9

0

9001 40 80

Stikliniai akinių lęšiai (išskyrus tuos, kurių abi pusės apdorotos)

2,9

0

9001 50 20

Nestikliniai akinių lęšiai, neskirti regėjimui koreguoti

2,9

0

9001 50 41

Nestikliniai akinių lęšiai, kurių abi pusės apdorotos, skirti regėjimui kore
guoti, vieno židinio

2,9

0

9001 50 49

Nestikliniai akinių lęšiai, kurių abi pusės apdorotos, skirti regėjimui kore
guoti (išskyrus dviejų arba daugiau židinių)

2,9

0

9001 50 80

Akinių lęšiai iš kitų medžiagų (išskyrus stiklinius), iš dalies apdoroti

2,9

0

9001 90 00

Neaptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti neaptaisyti optiniai elementai
iš bet kurių medžiagų (išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto
stiklo, kontaktinius lęšius ir akinių lęšius)

2,9

0
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9002 11 00

Fotoaparatų, projektorių, fotografijos didintuvų arba mažintuvų objekty
vai

6,7

0

9002 19 00

Objektyvai (išskyrus fotoaparatų, projektorių, fotografijos didintuvų arba
mažintuvų objektyvus)

6,7

0

9002 20 00

Optiniai filtrai, kurie yra prietaisų, aparatų arba įrenginių dalys ar priedai,
įrėminti arba aptaisyti

6,7

0

9002 90 00

Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti aptaisyti optiniai elementai iš
bet kurių medžiagų, kurie yra prietaisų arba aparatų dalys ar priedai (iš
skyrus fotoaparatų, projektorių, fotografijos didintuvų arba mažintuvų ob
jektyvus, tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo ir filtrus)

6,7

0

9003 11 00

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių) akinių arba panašūs
rėmeliai ir aptaisai iš plastikų

2,2

0

9003 19 10

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių) akinių arba panašūs
rėmeliai ir aptaisai iš tauriųjų metalų arba iš valcuotų tauriųjų metalų

2,2

0

9003 19 30

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių) akinių arba panašūs
rėmeliai ir aptaisai iš netauriųjų metalų

2,2

0

9003 19 90

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių) akinių arba panašūs
rėmeliai ir aptaisai (išskyrus iš metalų ar plastikų)

2,2

0

9003 90 00

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių) akinių arba panašių
rėmelių ir aptaisų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,2

0

9004 10 10

Akiniai nuo saulės su optiškai apdorotais lęšiais

2,9

0

9004 10 91

Akiniai nuo saulės su plastikiniais lęšiais, optiškai neapdorotais

2,9

0

9004 10 99

Akiniai nuo saulės su stikliniais lęšiais, optiškai neapdorotais

2,9

0

9004 90 10

Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai arba kiti aki
niai su plastikiniais lęšiais (išskyrus akinius, skirtus regėjimui tikrinti, aki
nius nuo saulės, kontaktinius lęšius, akinių lęšius ir akinių rėmelius bei ap
taisus)

2,9

0

9004 90 90

Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai arba kiti aki
niai (išskyrus su plastikiniais lęšiais ir išskyrus akinius, skirtus regėjimui
tikrinti, akinius nuo saulės, kontaktinius lęšius, akinių lęšius ir akinių rė
melius bei aptaisus)

2,9

0

9005 10 00

Binokliai

4,2

0

9005 80 00

Monokuliarai, astronomijos ir kiti optiniai teleskopai bei kiti astronomijos
prietaisai (išskyrus binoklius, radioastronomijos prietaisus ir kitus prietai
sus ar aparatus, nurodytus kitoje vietoje)

4,2

0

9005 90 00

Binoklių, monokuliarų, astronomijos ir kitų optinių teleskopų bei kitų ast
ronomijos prietaisų dalys ir reikmenys, įskaitant tvirtinimo įtaisus, nenu
rodyti kitoje vietoje

4,2

0
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9006 10 00

Fotoaparatai, naudojami spausdinimo plokštėms arba cilindrams paruošti

4,2

0

9006 30 00

Fotoaparatai, specialiai pritaikyti fotografuoti po vandeniu, aerofotografijai
arba medicininiam ar chirurginiam vidaus organų tyrimui; lyginamosios
fotografijos aparatai, skirti naudoti teismo medicinoje ar kriminologijoje

4,2

0

9006 40 00

Momentinės fotografijos aparatai (išskyrus specialiuosius fotoaparatus, kla
sifikuojamus 9006.10 ar 9006.30 subpozicijose)

3,2

0

9006 51 00

Fotoaparatai, kuriuos naudojant vaizdo ieška atliekama žiūrint per objek
tyvą (veidrodiniai, su vienu objektyvu (SLR)), pritaikyti ne platesnėms kaip
35 mm ritinėlių pavidalo fotojuostoms) (išskyrus momentinės fotografijos
aparatus ir specialiuosius fotoaparatus, klasifikuojamus 9006.10 ar
9006.30 subpozicijose)

4,2

0

9006 52 00

Fotoaparatai, pritaikyti siauresnėms kaip 35 mm ritinėlių pavidalo foto
juostoms (išskyrus momentinės fotografijos aparatus, veidrodinius foto
aparatus su vienu objektyvu (SLR) ir specialiuosius fotoaparatus, klasifi
kuojamus 9006.10 ar 9006.30 subpozicijose)

4,2

0

9006 53 10

Vienkartiniai fotoaparatai, pritaikyti 35 mm ritinėlių pavidalo fotojuos
toms

4,2

0

9006 53 80

Fotoaparatai, pritaikyti 35 mm ritinėlių pavidalo fotojuostoms (išskyrus
momentinės fotografijos aparatus, veidrodinius fotoaparatus su vienu ob
jektyvu, specialiuosius fotoaparatus, klasifikuojamus 9006.10 ar 9006.30
subpozicijose, ir vienkartinius fotoaparatus)

4,2

0

9006 59 00

Fotoaparatai, pritaikyti platesnėms kaip 35 mm ritinėlių pavidalo foto
juostoms arba plokščiosioms fotojuostoms (išskyrus momentinės fotogra
fijos aparatus ir specialiuosius fotoaparatus, klasifikuojamus 9006.10 ar
9006.30 subpozicijose)

4,2

0

9006 61 00

Elektroninės fotoblykstės su dujošvytėmis lempomis, skirtos naudoti foto
grafijoje

3,2

0

9006 69 00

Fotoblykstės (išskyrus su elektroninėmis dujošvytėmis lempomis)

3,2

0

9006 91 00

Fotoaparatų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

3,7

0

9006 99 00

Fotoblyksčių dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

3,2

0

9007 11 00

Kino kameros, skirtos siauresnėms kaip 16 mm kino juostoms arba dvi
guboms 8 mm kino juostoms

3,7

0

9007 19 00

Kino kameros, skirtos ne siauresnėms kaip 16 mm kino juostoms (išsky
rus skirtas dviguboms 8 mm kino juostoms)

3,7

0

9007 20 00

Kino projektoriai

3,7

0

9007 91 00

Kino kamerų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

3,7

0
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9007 92 00

Kino projektorių dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

3,7

0

9008 10 00

Skaidrių projektoriai

3,7

0

9008 20 00

Mikrofilmų, mikrofišų ir kitų mikroformų skaitymo įrenginiai, pritaikyti
arba nepritaikyti kopijavimui

3,7

0

9008 30 00

Vaizdo projektoriai (išskyrus skaidrių projektorius ir mikrofilmų, mikro
fišų ar kitų mikroformų skaitymo įrenginius)

3,7

0

9008 40 00

Fotografijos didintuvai ir mažintuvai

3,7

0

9008 90 00

Vaizdo projektorių, fotografijos didintuvų ir mažintuvų dalys ir reikme
nys, nenurodyti kitoje vietoje

3,7

0

9010 10 00

Automatinio fotojuostų arba kino juostų arba ritinių pavidalo fotopopie
riaus ryškinimo arba automatinio išryškintų fotojuostų eksponavimo ant
ritinių pavidalo fotopopieriaus aparatai ir įranga

2,7

0

9010 50 00

Fotolaboratorijų ar kino laboratorijų aparatai ir įranga, nenurodyti kitoje
vietoje; negatoskopai

2,7

0

9010 60 00

Projekcijos ekranai

2,7

0

9010 90 00

Fotolaboratorijų ar kino laboratorijų aparatų ir įrangos, negatoskopų ir
projekcijos ekranų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

9011 10 10

Stereoskopiniai optiniai mikroskopai su įranga, specialiai pritaikyta puslai
dininkių plokštelėms arba fotooriginalų tinkleliams pakrauti, iškrauti arba
transportuoti (perkelti)

Neapmuitinama

0

9011 10 90

Stereoskopiniai optiniai mikroskopai (išskyrus su įranga, specialiai pritai
kyta puslaidininkių plokštelėms arba fotooriginalų tinkleliams pakrauti, iš
krauti arba transportuoti (perkelti))

6,7

0

9011 20 10

Mikrofotografijos optiniai mikroskopai su įranga, specialiai pritaikyta pus
laidininkių plokštelėms arba fotooriginalų tinkleliams pakrauti, iškrauti
arba transportuoti (perkelti) (išskyrus stereoskopinius mikroskopus)

Neapmuitinama

0

9011 20 90

Optiniai mikrofotografijos, mikrokinematografijos ar mikroprojektavimo
mikroskopai (išskyrus su specialia įranga, pritaikyta puslaidininkių plokš
telėms arba fotooriginalų tinkleliams pakrauti, iškrauti arba transportuoti
(perkelti), ir stereoskopinius mikroskopus)

6,7

0

9011 80 00

Optiniai mikroskopai (išskyrus mikrofotografijos, mikrokinematografijos
arba mikroprojektavimo mikroskopus, stereoskopinius mikroskopus, bi
nokulinius mikroskopus, skirtus oftalmologijai, ir prietaisus, įrenginius ir
mašinas, klasifikuojamus 9031 pozicijoje)

6,7

0
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9011 90 10

Stereoskopinių optinių mikroskopų ir mikrofotografijos optinių mikro
skopų su įranga, specialiai pritaikyta puslaidininkių plokštelėms arba foto
originalų tinkleliams pakrauti, iškrauti arba transportuoti (perkelti), dalys
ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9011 90 90

Sudėtinių optinių mikroskopų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vie
toje (išskyrus stereoskopinių optinių mikroskopų ir mikrofotografijos op
tinių mikroskopų su įranga, specialiai pritaikyta puslaidininkių plokšte
lėms arba fotooriginalų tinkleliams pakrauti, iškrauti arba transportuoti
(perkelti))

6,7

0

9012 10 10

Elektroniniai mikroskopai su specialia įranga, pritaikyta puslaidininkių
plokštelėms arba fotooriginalų tinkleliams pakrauti, iškrauti arba transpor
tuoti (perkelti)

Neapmuitinama

0

9012 10 90

Elektroniniai mikroskopai, protoniniai mikroskopai ir difrakcijos aparatai
(išskyrus elektroninius mikroskopus su įranga, specialiai pritaikyta puslai
dininkių plokštelėms arba fotooriginalų tinkleliams pakrauti, iškrauti arba
transportuoti (perkelti))

3,7

0

9012 90 10

Elektroninių mikroskopų su specialia įranga, pritaikyta puslaidininkių
plokštelėms arba fotooriginalų tinkleliams pakrauti, iškrauti arba transpor
tuoti (perkelti), dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9012 90 90

Elektroninių mikroskopų, protoninių mikroskopų ir difrakcijos aparatų
dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus elektroninių mikro
skopų su specialia įranga, pritaikyta puslaidininkių plokštelėms arba foto
originalų tinkleliams pakrauti, iškrauti arba transportuoti (perkelti))

3,7

0

9013 10 00

Prie ginklų tvirtinami teleskopiniai taikikliai; periskopai; teleskopiniai opti
niai įtaisai, skirti naudoti kaip mašinų, įrenginių, prietaisų arba aparatų,
klasifikuojamų 90 skirsnyje arba 16 skyriaus 84 ir 85 skirsniuose, sudeda
mosios dalys

4,7

0

9013 20 00

Lazeriai (išskyrus lazerinius diodus)

4,7

0

9013 80 20

Skystųjų kristalų įtaisai su aktyviąja matrica

Neapmuitinama

0

9013 80 30

Skystųjų kristalų įtaisai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9013 80 90

Didinamieji stiklai, siūlų skaitikliai, stereoskopai, kaleidoskopai ir kiti opti
niai įrankiai ir aparatai, nenurodyti kitoje 90 skirsnio vietoje

4,7

0

9013 90 10

Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) dalys ir reikmenys

Neapmuitinama

0

9013 90 90

Lazerių ir kitų įrankių, aparatų ir prietaisų, nenurodytų kitoje 90 skirsnio
vietoje, dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

4,7

0

9014 10 00

Kompasai, naudojami krypčiai nustatyti

2,7

0

9014 20 20

Aeronavigacijos arba kosminės navigacijos inercinės navigacijos sistemos
(išskyrus kompasus ir radionavigacinius prietaisus)

3,7

0
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9014 20 80

Aeronavigacijos arba kosminės navigacijos prietaisai ir aparatai (išskyrus
inercinės navigacijos sistemas, kompasus ir radionavigacinius prietaisus)

3,7

0

9014 80 00

Navigacijos prietaisai ir aparatai (išskyrus aeronavigacijos arba kosminės
navigacijos prietaisus ir aparatus, kompasus ir radionavigacinius prietai
sus)

3,7

0

9014 90 00

Kompasų ir kitų navigacijos prietaisų ir aparatų dalys ir reikmenys, nenu
rodyti kitoje vietoje

2,7

0

9015 10 10

Elektroniniai tolimačiai

3,7

0

9015 10 90

Neelektroniniai tolimačiai

2,7

0

9015 20 10

Elektroniniai teodolitai ir tachimetrai (tacheometrai)

3,7

0

9015 20 90

Neelektroniniai teodolitai ir tachimetrai (tacheometrai)

2,7

0

9015 30 10

Elektroniniai nivelyrai

3,7

0

9015 30 90

Neelektroniniai nivelyrai

2,7

0

9015 40 10

Elektroniniai fotogrametrinės geodezijos prietaisai ir aparatai

3,7

0

9015 40 90

Neelektroniniai fotogrametrinės geodezijos prietaisai ir aparatai

2,7

0

9015 80 11

Elektroniniai meteorologijos, hidrologijos ir geofizikos prietaisai ir apara
tai (išskyrus kompasus, tolimačius, teodolitus, tachimetrus (tacheometrus),
nivelyrus ir fotogrametrinės geodezijos prietaisus ir aparatus)

3,7

0

9015 80 19

Elektroniniai prietaisai ir aparatai, naudojami geodezijoje, topografijoje,
hidrografijoje ar okeanografijoje (išskyrus kompasus, tolimačius, teodoli
tus, tachimetrus (tacheometrus), nivelyrus ir fotogrametrinės geodezijos
prietaisus ir aparatus)

3,7

0

9015 80 91

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai, naudojami geodezijoje, topografijos
ar niveliacijos ir hidrografijos prietaisai ir aparatai (išskyrus kompasus, to
limačius, teodolitus, tachimetrus (tacheometrus), nivelyrus ir fotogrametri
nės geodezijos prietaisus ir aparatus)

2,7

0

9015 80 93

Neelektroniniai meteorologijos, hidrologijos ir geofizikos prietaisai ir apa
ratai (išskyrus kompasus, tolimačius, teodolitus, tachimetrus (tacheomet
rus), nivelyrus ir fotogrametrinės geodezijos prietaisus ir aparatus)

2,7

0

9015 80 99

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai, naudojami okeanografijoje (išskyrus
kompasus, tolimačius, teodolitus, tachimetrus (tacheometrus), nivelyrus ir
fotogrametrinės geodezijos prietaisus ir aparatus)

2,7

0
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9015 90 00

Geodezijos, topografijos, fotogrametrinės geodezijos, hidrografijos, okea
nografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos matavimų prie
taisų ir aparatų, taip pat tolimačių dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje
vietoje

2,7

0

9016 00 10

Svarstyklės, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 50 mg, su svareliais arba
be svarelių

3,7

0

9016 00 90

Svarstyklių, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 50 mg, dalys ir reikmenys,
nenurodyti kitoje vietoje

3,7

0

9017 10 10

Kreivių braižytuvai, naudojami kaip braižybos mašinos

Neapmuitinama

0

9017 10 90

Braižybos stalai ir mašinos, automatiniai arba neautomatiniai (išskyrus
kreivių braižytuvus)

2,7

0

9017 20 05

Kreivių braižytuvai, naudojami kaip ženklinimo prietaisai

Neapmuitinama

0

9017 20 11

Braižiklinės

2,7

0

9017 20 19

Braižybos prietaisai (išskyrus braižybos stalus ir mašinas, kreivių braižytu
vus ir braižiklines)

2,7

0

9017 20 39

Ženklinimo prietaisai

2,7

0

9017 20 90

Matematinių skaičiavimų prietaisai, įskaitant logaritmines liniuotes, diski
nius skaičiuotuvus ir panašius prietaisus (išskyrus skaičiavimo mašinas)

2,7

0

9017 30 10

Mikrometrai ir slankmačiai

2,7

0

9017 30 90

Kalibrai (išskyrus kalibrus be reguliavimo prietaisų)

2,7

0

9017 80 10

Matuoklės ir tieslės bei liniuotės su padalomis

2,7

0

9017 80 90

Rankiniai ilgio matavimo prietaisai, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

9017 90 00

Braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisų ir rankinių
ilgio matavimo prietaisų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

9018 11 00

Elektrokardiografai

Neapmuitinama

0

9018 12 00

Ultragarsiniai tyrimo aparatai

Neapmuitinama

0

9018 13 00

Magnetinio rezonanso introskopijos aparatai

Neapmuitinama

0

9018 14 00

Scintigrafijos aparatai

Neapmuitinama

0

9018 19 10

Elektriniai diagnostikos stebėsenos aparatai, kurie vienu metu gali stebėti
ne mažiau kaip du fiziologinius parametrus

Neapmuitinama

0
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9018 19 90

Elektriniai diagnostikos aparatai, įskaitant funkcinių diagnostinių tyrimų
arba fiziologinių parametrų tikrinimo aparatus (išskyrus elektrokardiogra
fus, ultragarsinius tyrimo aparatus, magnetinio rezonanso introskopijos
aparatus, scintigrafijos aparatus ir stebėsenos aparatus, kurie vienu metu
gali stebėti ne mažiau kaip du fiziologinius parametrus)

Neapmuitinama

0

9018 20 00

Ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės aparatai, naudojami
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje

Neapmuitinama

0

9018 31 10

Plastikiniai švirkštai, su adatomis arba be adatų, naudojami medicinoje,
chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje

Neapmuitinama

0

9018 31 90

Švirkštai, su adatomis arba be adatų, naudojami medicinoje, chirurgijoje,
odontologijoje arba veterinarijoje (išskyrus plastikinius)

Neapmuitinama

0

9018 32 10

Cilindrinės metalinės adatos, naudojamos medicinoje, chirurgijoje, odon
tologijoje arba veterinarijoje

Neapmuitinama

0

9018 32 90

Adatos žaizdoms siūti, naudojamos medicinoje, chirurgijoje, odontologi
joje arba veterinarijoje

Neapmuitinama

0

9018 39 00

Adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs įrankiai, naudojami medicinoje, chi
rurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje (išskyrus švirkštus, cilindrines
metalines adatas ir adatas žaizdoms siūti)

Neapmuitinama

0

9018 41 00

Gręžtuvai, kombinuoti arba nekombinuoti su kita prie to paties pagrindo
pritvirtinta stomatologijos įranga

Neapmuitinama

0

9018 49 10

Dantų gręžtuvų borai, diskai, grąžtai ir šepetėliai

Neapmuitinama

0

9018 49 90

Prietaisai ir aparatai, naudojami stomatologijoje, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9018 50 10

Oftalmologijos prietaisai ir aparatai, neoptiniai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9018 50 90

Oftalmologijos prietaisai ir aparatai, optiniai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9018 90 10

Prietaisai ir aparatai kraujospūdžiui matuoti

Neapmuitinama

0

9018 90 20

Endoskopai, naudojami medicinoje, chirurgijoje arba veterinarijoje

Neapmuitinama

0

9018 90 30

Hemodializės įranga (dirbtiniai inkstai, inkstų mašinos ir dializatoriai)

Neapmuitinama

0

9018 90 41

Ultragarsiniai diatermijos aparatai

Neapmuitinama

0

9018 90 49

Diatermijos aparatai (išskyrus ultragarso ir ultravioletinės arba infraraudo
nosios spinduliuotės aparatus)

Neapmuitinama

0
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9018 90 50

Transfuzijos aparatai, naudojami medicinoje

Neapmuitinama

0

9018 90 60

Anestezijos aparatai ir prietaisai

Neapmuitinama

0

9018 90 70

Ultragarsiniai litotripsijos prietaisai

Neapmuitinama

0

9018 90 75

Aparatai nervams stimuliuoti

Neapmuitinama

0

9018 90 85

Prietaisai ir įrenginiai, naudojami medicinoje, chirurgijoje arba veterinari
joje, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9019 10 10

Elektriniai vibracinio masažo aparatai

Neapmuitinama

0

9019 10 90

Mechanoterapijos įtaisai; masažo aparatai; psichologinio tinkamumo testų
aparatai (išskyrus elektrinius vibracinio masažo aparatus)

Neapmuitinama

0

9019 20 00

Ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos, dirbtinio kvė
pavimo arba kiti kvėpavimo aparatai, naudojami terapijoje

Neapmuitinama

0

9020 00 00

Kvėpavimo įtaisai ir dujokaukės (išskyrus saugos kaukes be mechaninių
dalių ir keičiamų filtrų bei dirbtinio kvėpavimo arba kitus kvėpavimo apa
ratus, naudojamus terapijoje)

1,7

0

9021 10 10

Ortopedijos įtaisai

Neapmuitinama

0

9021 10 90

Įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams gydyti

Neapmuitinama

0

9021 21 10

Plastikiniai dirbtiniai dantys

Neapmuitinama

0

9021 21 90

Dirbtiniai dantys iš kitų medžiagų, išskyrus plastikinius

Neapmuitinama

0

9021 29 00

Dantų dalys (išskyrus dirbtinius dantis)

Neapmuitinama

0

9021 31 00

Dirbtiniai sąnariai, skirti ortopediniams tikslams

Neapmuitinama

0

9021 39 10

Akių protezai

Neapmuitinama

0

9021 39 90

Dirbtinės kūno dalys (išskyrus dirbtinius dantis ir dantų dalis, dirbtinius
sąnarius ir akių protezus)

Neapmuitinama

0

9021 40 00

Klausos aparatai (išskyrus jų dalis ir reikmenis)

Neapmuitinama

0

9021 50 00

Širdies ritmo generatoriai, skirti širdies raumeniui stimuliuoti (išskyrus jų
dalis ir reikmenis)

Neapmuitinama

0

9021 90 10

Klausos aparatų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0
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9021 90 90

Įtaisai ir įrenginiai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į
kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai kompensuoti (išskyrus dirbti
nes kūno dalis, klausos aparatus, įskaitant dalis ir reikmenis, ir širdies
ritmo generatorius, skirtus širdies raumeniui stimuliuoti)

Neapmuitinama

0

9022 12 00

Kompiuterinės tomografijos aparatai

Neapmuitinama

0

9022 13 00

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas rentgeno spinduliuotės naudojimu,
skirti naudoti stomatologijoje

Neapmuitinama

0

9022 14 00

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas rentgeno spinduliuotės naudojimu,
skirti naudoti odontologijoje, chirurgijoje arba veterinarijoje (išskyrus skir
tus naudoti odontologijoje ir kompiuterinės tomografijos aparatus)

Neapmuitinama

0

9022 19 00

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas rentgeno spinduliuotės naudojimu (iš
skyrus skirtus naudoti medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veteri
narijoje)

Neapmuitinama

0

9022 21 00

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas alfa, beta arba gama spinduliuotės nau
dojimu, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje odontologijoje arba veteri
narijoje

Neapmuitinama

0

9022 29 00

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas alfa, beta arba gama spinduliuotės nau
dojimu (išskyrus skirtus naudoti medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
arba veterinarijoje)

2,1

0

9022 30 00

Rentgeno vamzdeliai

2,1

0

9022 90 10

Rentgeno spinduliuotės fluorescenciniai ekranai ir rentgeno spinduliuotės
vaizdo intensyvinimo ekranai; antisklaidiniai (anti-scatter) ekranai ir tin
kleliai

2,1

0

9022 90 90

Rentgeno spinduliuotės generatoriai (išskyrus rentgeno vamzdelius), aukš
tos įtampos generatoriai, valdymo plokštės ir skydai, tyrimų arba gydymo
procedūrų stalai, krėslai ir panaši įranga ir bendrosios dalys bei reikmenys,
skirti aparatams, klasifikuojamiems 9022 pozicijoje, nenurodyti kitoje vie
toje

2,1

0

9023 00 10

Prietaisai, aparatai ir modeliai, naudojami fizikos, chemijos arba techninių
dalykų mokymo metu

1,4

0

9023 00 80

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti demonstravimui, pavyzdžiui, mo
kymo metu arba parodose, netinkami naudoti kitiems tikslams (išskyrus
stacionarius lakūnų treniruoklius, klasifikuojamus 8805 pozicijoje, kolek
cionavimo objektus, klasifikuojamus 9705 pozicijoje, senesnius kaip 100
metų antikvarinius daiktus, klasifikuojamus 9706 pozicijoje, ir daiktus,
naudojamus fizikos, chemijos arba techninių dalykų mokymo metu)

1,4

0

9024 10 10

Elektroninės mašinos ir įtaisai, skirti metalų mechaninėms savybėms tirti

3,2

0

9024 10 91

Mašinos ir įtaisai, skirti metalų mechaninėms savybėms tirti, universalūs
arba tąsumui tirti, neelektroniniai

2,1

0

9024 10 93

Mašinos ir įtaisai, skirti metalų kietumui tirti, neelektroniniai

2,1

0

9024 10 99

Mašinos ir įtaisai, skirti metalų mechaninėms savybėms tirti, neelektroni
niai (išskyrus universalius arba tąsumui tirti ir kietumui tirti)

2,1

0
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9024 80 10

Elektroninės mašinos ir įtaisai, skirti medžiagų mechaninėms savybėms
tirti (išskyrus metalų)

3,2

0

9024 80 91

Mašinos ir įtaisai, skirti tekstilės medžiagų, popieriaus ir kartono mechani
nėms savybėms tirti, neelektroniniai

2,1

0

9024 80 99

Mašinos ir įtaisai, skirti medžiagų mechaninėms savybėms tirti, neelektro
niniai (išskyrus metalų, tekstilės medžiagų, popieriaus arba kartono)

2,1

0

9024 90 00

Mašinų ir įtaisų, skirtų medžiagų mechaninėms savybėms tirti, dalys ir
reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

2,1

0

9025 11 20

Termometrai, naudojami medicinoje arba veterinarijoje, pripildyti skysčio,
kurių parodymai registruojami stebint skysčio padėtį

Neapmuitinama

0

9025 11 80

Termometrai, pripildyti skysčio, kurių parodymai registruojami stebint
skysčio padėtį, nekombinuoti su kitais prietaisais (išskyrus termometrus,
naudojamus medicinoje arba veterinarijoje)

2,8

0

9025 19 20

Elektroniniai termometrai ir pirometrai, nekombinuoti su kitais prietaisais

3,2

0

9025 19 80

Neelektroniniai termometrai ir pirometrai, nekombinuoti su kitais prietai
sais (išskyrus termometrus, pripildytus skysčio, kurių parodymai regist
ruojami stebint skysčio padėtį)

2,1

0

9025 80 20

Barometrai, nekombinuoti su kitais prietaisais

2,1

0

9025 80 40

Elektroniniai hidrometrai, areometrai ir panašūs plūdrieji prietaisai, higro
metrai (drėgmėmačiai) ir psichrometrai, kombinuoti arba nekombinuoti
tarpusavyje arba su termometrais bei barometrais

3,2

0

9025 80 80

Neelektroniniai hidrometrai, areometrai ir panašūs plūdrieji prietaisai, hig
rometrai (drėgmėmačiai) ir psichrometrai, kombinuoti arba nekombinuoti
tarpusavyje arba su termometrais, arba barometrais

2,1

0

9025 90 00

Hidrometrų, aerometrų ir panašių plūdriųjų prietaisų dalys ir reikmenys,
termometrų pirometrų, barometrų, higrometrų (drėgmėmačių) ir psichro
metrų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

3,2

0

9026 10 21

Elektroniniai srauto (debito) matuokliai, skirti skysčių srautui (debitui)
arba lygiui matuoti arba kontroliuoti (išskyrus matuoklius ir reguliatorius)

Neapmuitinama

0

9026 10 29

Elektroniniai prietaisai ir aparatai, skirti skysčių srautui (debitui) arba ly
giui matuoti arba kontroliuoti (išskyrus srauto (debito) matuoklius, ma
tuoklius ir reguliatorius)

Neapmuitinama

0

9026 10 81

Neelektroniniai skysčių matuokliai, skirti skysčių srautui (debitui) arba ly
giui matuoti arba kontroliuoti (išskyrus matuoklius ir reguliatorius)

Neapmuitinama

0

9026 10 89

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai, skirti skysčių srautui (debitui) arba ly
giui matuoti arba kontroliuoti (išskyrus srauto (debito) matuoklius, ma
tuoklius ir reguliatorius)

Neapmuitinama

0

9026 20 20

Elektroniniai prietaisai ir aparatai, skirti skysčių arba dujų slėgiui matuoti
arba kontroliuoti (išskyrus reguliatorius)

Neapmuitinama

0
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9026 20 40

Spiraliniai manometrai arba manometrai su metaline diafragma

Neapmuitinama

0

9026 20 80

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai, skirti skysčių arba dujų slėgiui ma
tuoti arba kontroliuoti (išskyrus spiralinius manometrus arba manometrus
su metaline diafragma ir reguliatorius)

Neapmuitinama

0

9026 80 20

Elektroniniai prietaisai ir aparatai, skirti skysčių arba dujų parametrams
matuoti arba kontroliuoti, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9026 80 80

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai, skirti skysčių arba dujų parametrams
matuoti arba kontroliuoti, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9026 90 00

Prietaisų ir aparatų, skirtų srautui (debitui), lygiui, slėgiui arba kitiems kin
tamiesiems skysčių arba dujų parametrams matuoti arba kontroliuoti, da
lys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9027 10 10

Elektroniniai dujų arba dūmų analizės aparatai

2,5

0

9027 10 90

Neelektroniniai dujų arba dūmų analizės aparatai

2,5

0

9027 20 00

Chromatografai ir elektroforezės prietaisai

Neapmuitinama

0

9027 30 00

Optinės spinduliuotės diapazono (ultravioletinės, matomosios, infraraudo
nosios spinduliuotės) spektrometrai, spektrofotometrai ir spektrografai

Neapmuitinama

0

9027 50 00

Optinės spinduliuotės diapazono (ultravioletinės, matomosios, infraraudo
nosios spinduliuotės) prietaisai ir aparatai, skirti fizinei arba cheminei ana
lizei (išskyrus spektrometrus, spektrofotometrus, spektrografus bei dujų
arba dūmų analizės aparatus)

Neapmuitinama

0

9027 80 05

Eksponometrai

2,5

0

9027 80 11

Elektroniniai pH matuokliai, rH matuokliai ir kiti elektros laidumo mata
vimo aparatai

Neapmuitinama

0

9027 80 13

Elektroniniai puslaidininkinių medžiagų ar skystakristalio vaizduoklio
(LCD) padėklų arba ant jų esančių izoliacinių ir laidžių sluoksnių fizinių
savybių matavimo aparatai, naudojami puslaidininkių plokštelių gamybos
metu arba skystakristalio vaizduoklio (LCD) padėklų gamybos metu

Neapmuitinama

0

9027 80 17

Prietaisai ir aparatai, skirti fizinei arba cheminei analizei, arba klampumui,
poringumui (akytumui), plėtrumui, paviršiaus įtempimui arba panašiems
parametrams matuoti arba šilumos, garso arba šviesos kiekybinėms cha
rakteristikoms matuoti, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9027 80 91

Neelektroniniai viskozimetrai (klampomačiai), poringumo (akytumo) ir
plėtrumo matuokliai

Neapmuitinama

0

9027 80 93

Puslaidininkinių medžiagų ar skystakristalio vaizduoklio (LCD) padėklų
arba ant jų esančių izoliacinių ir laidžių sluoksnių fizinių savybių mata
vimo aparatai, naudojami puslaidininkių plokštelių gamybos metu arba
skystakristalio vaizduoklio (LCD) padėklų gamybos metu, neelektroniniai

Neapmuitinama

0
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9027 80 97

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai, skirti fizinei arba cheminei analizei
arba paviršiaus įtempimui arba panašiems parametrams nustatyti, arba ši
lumai ar garsui matuoti, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9027 90 10

Mikrotomai

2,5

0

9027 90 50

Fizinės arba cheminės analizės prietaisų ir aparatų, pavyzdžiui, poliari
metrų, refraktometrų, spektrometrų, prietaisų ir aparatų, skirtų klampu
mui, akytumui, plėtimuisi, paviršinei įtempčiai arba panašiems kintamie
siems matuoti ir tikrinti; šilumos, garso arba šviesos kiekių matavimo ir
tikrinimo prietaisų ir aparatų, įskaitant eksponometrus, dalys ir reikme
nys, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus dujų arba dūmų analizės aparatų)

Neapmuitinama

0

9027 90 80

Mikrotomų arba dujų ar dūmų analizės aparatų dalys ir reikmenys, nenu
rodytos kitoje vietoje

2,5

0

9028 10 00

Dujų skaitikliai, įskaitant jų kalibratorius

2,1

0

9028 20 00

Skysčių skaitikliai, įskaitant jų kalibratorius

2,1

0

9028 30 11

Elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, kintamosios srovės, vien
faziai, įskaitant jų kalibratorius

2,1

0

9028 30 19

Elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, kintamosios srovės, dau
giafaziai, įskaitant jų kalibratorius

2,1

0

9028 30 90

Elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, nuolatinės srovės, įskai
tant jų kalibratorius

2,1

0

9028 90 10

Elektros skaitiklių dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

2,1

0

9028 90 90

Dujų arba skysčių skaitiklių dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

2,1

0

9029 10 00

Apsisukimų skaičiaus skaitikliai, gamybos produktų kiekio skaitikliai, tak
sometrai, hodometrai, žingsniamačiai ir panašūs prietaisai (išskyrus dujų,
skysčių ir elektros skaitiklius)

1,9

0

9029 20 31

Antžeminio transporto priemonių spidometrai

2,6

0

9029 20 38

Spidometrai ir tachometrai (išskyrus antžeminio transporto priemonių
spidometrus)

2,6

0

9029 20 90

Stroboskopai

2,6

0

9029 90 00

Apsisukimų skaičiaus skaitiklių, gamybos produktų kiekio skaitiklių, tak
sometrų, hodometrų, žingsniamačių ir panašių prietaisų, spidometrų ir ta
chometrų bei stroboskopų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

2,2

0

9030 10 00

Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir
aparatai

4,2

0

9030 20 10

Katodinės spinduliuotės osciloskopai ir katodinės spinduliuotės oscilogra
fai

4,2

0
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9030 20 30

Osciloskopai ir oscilografai, su rašytuvais (išskyrus katodinės spinduliuotės
osciloskopus ir oscilografus)

Neapmuitinama

0

9030 20 91

Elektroniniai osciloskopai ir oscilografai, be rašytuvų (išskyrus katodinės
spinduliuotės osciloskopus ir oscilografus)

Neapmuitinama

0

9030 20 99

Neelektroniniai osciloskopai ir oscilografai be rašytuvų (išskyrus katodinės
spinduliuotės osciloskopus ir oscilografus)

2,1

0

9030 31 00

Įtampos, srovės stiprumo, varžos ar galios matavimo arba kontrolės dau
giaribiai universalieji matuokliai be rašytuvų

4,2

0

9030 32 00

Universalieji matavimo prietaisai su rašytuvais

Neapmuitinama

0

9030 33 10

Elektroniniai įtampos, srovės stiprumo, varžos ar galios matavimo arba
kontrolės prietaisai ir aparatai, be rašytuvų (išskyrus daugiaribius universa
liuosius matuoklius, osciloskopus ir oscilografus)

4,2

0

9030 33 91

Voltmetrai be rašytuvų

2,1

0

9030 33 99

Neelektroniniai įtampos, srovės stiprumo, varžos ar galios matavimo arba
kontrolės prietaisai ir aparatai, be rašytuvų (išskyrus daugiaribius universa
liuosius matuoklius, voltmetrus, osciloskopus ir oscilografus)

2,1

0

9030 39 00

Įtampos, srovės stiprumo, varžos ar galios matavimo arba kontrolės prie
taisai ir aparatai, su rašytuvais (išskyrus daugiaribius universaliuosius ma
tuoklius, osciloskopus ir oscilografus)

Neapmuitinama

0

9030 40 00

Elektros charakteristikoms matuoti arba tikrinti skirti prietaisai ir aparatai,
specialiai pritaikyti nuotoliniam ryšiui, pavyzdžiui, trukdžių lygio matuok
liai, galios stiprinimo matuokliai, iškreipų faktoriaus matuokliai, psofo
metrai (triukšmo įtampos matuokliai)

Neapmuitinama

0

9030 82 00

Prietaisai ir aparatai, skirti puslaidininkių plokštelių ar įtaisų charakteristi
koms matuoti arba tikrinti

Neapmuitinama

0

9030 84 00

Prietaisai ir aparatai, skirti kiekybinėms elektros charakteristikoms matuoti
arba tikrinti, su rašytuvais (išskyrus įtaisus, specialiai pritaikytus nuotoli
niam ryšiui, daugiaribius universaliuosius matuoklius, osciloskopus ir os
cilografus bei aparatus, skirtus puslaidininkių plokštelių ar įtaisų charakte
ristikoms matuoti arba tikrinti)

Neapmuitinama

0

9030 89 30

Elektroniniai prietaisai ir aparatai, skirti kiekybinėms elektros charakteris
tikoms matuoti arba kontroliuoti, be rašytuvų, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9030 89 90

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai, skirti kiekybinėms elektros charakte
ristikoms matuoti arba tikrinti, be rašytuvų, nenurodyti kitoje vietoje

2,1

0

9030 90 20

Prietaisų ir aparatų, skirtų puslaidininkinėms plokštelėms arba įtaisams
matuoti arba tikrinti, dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0
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9030 90 85

Prietaisų ir aparatų, skirtų kiekybinėms elektros charakteristikoms matuoti
arba tikrinti arba jonizuojančiajai spinduliuotei nustatyti, dalys ir reikme
nys, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus prietaisų ir aparatų, skirtų puslaidi
ninkių plokštelių ar įtaisų charakteristikoms matuoti arba tikrinti)

2,5

0

9031 10 00

Mechaninių detalių balansavimo mašinos

2,8

0

9031 20 00

Bandymų stendai, skirti motorams, generatoriams, siurbliams ir kt.

2,8

0

9031 41 00

Optiniai įrankiai ir prietaisai, skirti puslaidininkių plokštelėms ar įtaisams
tikrinti, arba puslaidininkinių įtaisų gamyboje naudojamiems fotokaukėms
arba fotooriginalų tinkleliams tikrinti

Neapmuitinama

0

9031 49 10

Profilių projektoriai

2,8

0

9031 49 90

Optiniai matavimo arba tikrinimo įrankiai, prietaisai ir mašinos, nenuro
dyti kitoje 90 skirsnio vietoje

Neapmuitinama

0

9031 80 32

Elektroniniai įrankiai, prietaisai ir mašinos, skirti puslaidininkių plokšte
lėms ar įtaisams tikrinti, arba puslaidininkinių įtaisų gamyboje naudoja
miems fotokaukėms arba fotooriginalų tinkleliams tikrinti

2,8

0

9031 80 34

Elektroniniai įrankiai, prietaisai ir mašinos, skirti, geometriniams dy
džiams matuoti arba tikrinti (išskyrus skirtus puslaidininkių plokštelėms
ar įtaisams tikrinti, arba puslaidininkinių įtaisų gamyboje naudojamiems
fotokaukėms arba fotooriginalų tinkleliams tikrinti)

2,8

0

9031 80 38

Elektroniniai matavimo arba tikrinimo įrankiai, prietaisai ir mašinos, ne
nurodyti kitoje 90 skirsnio vietoje

4

0

9031 80 91

Įrankiai, prietaisai ir mašinos, skirti geometriniams dydžiams matuoti
arba tikrinti, neoptiniai, neelektroniniai (išskyrus rankinius ilgio matavimo
įrankius)

2,8

0

9031 80 98

Neelektroniniai ir neoptiniai matavimo arba tikrinimo įrankiai, prietaisai
ir mašinos, nenurodyti kitoje 90 skirsnio vietoje

4

0

9031 90 20

Optinių įrankių ir prietaisų, skirtų puslaidininkių plokštelėms ar įtaisams
tikrinti, arba puslaidininkinių įtaisų gamyboje naudojamiems fotokaukėms
arba fotooriginalų tinkleliams tikrinti, arba puslaidininkių plokštelių pavir
šiaus užterštumui makrodalelėmis matuoti, dalys ir reikmenys, nenurodyti
kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9031 90 30

Elektroninių įrankių, prietaisų ir mašinų, skirtų puslaidininkinėms plokšte
lėms ar įtaisams tikrinti, arba puslaidininkinių įtaisų gamyboje naudoja
miems fotokaukėms arba fotooriginalų tinkleliams tikrinti, dalys ir reik
menys, nenurodyti kitoje vietoje

2,8

0

9031 90 85

Matavimo ir tikrinimo įrankių, prietaisų ir mašinų dalys ir reikmenys, ne
nurodyti kitoje vietoje

2,8

0
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9032 10 20

Elektroniniai termostatai

2,8

0

9032 10 81

Neelektroniniai termostatai, automatinio reguliavimo arba valdymo, su
elektriniu paleidimo įtaisu

2,1

0

9032 10 89

Neelektroniniai termostatai, be elektrinio paleidimo įtaiso

2,1

0

9032 20 00

Manostatai (išskyrus čiaupus, ventilius ir vožtuvus, klasifikuojamus 8481
subpozicijoje)

2,8

0

9032 81 00

Hidrauliniai arba pneumatiniai reguliavimo arba valdymo prietaisai ir apa
ratai (išskyrus manostatus ir čiaupus, ventilius ir vožtuvus, klasifikuoja
mus 8481 subpozicijoje)

2,8

0

9032 89 00

Reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai (išskyrus hidraulinius arba
pneumatinius, manostatus, termostatus ir čiaupus, ventilius ir vožtuvus,
klasifikuojamus 8481 pozicijoje)

2,8

0

9032 90 00

Reguliavimo arba valdymo prietaisų ir aparatų dalys ir reikmenys, nenuro
dyti kitoje vietoje

2,8

0

9033 00 00

Mašinų, aparatų, prietaisų arba įrankių ar kitų aparatų, klasifikuojamų 90
skirsnyje, dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje

3,7

0

9101 11 00

Elektriniai rankiniai laikrodžiai, kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų me 4,5 MIN 0,3 EUR p/
talų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, galintys arba negalin st MAX 0,8 EUR p/st
tys atlikti papildomos chronometro funkcijos, tik su mechaniniu rodytuvu
(išskyrus tuos, kurių nugarėlės pagamintos iš plieno)

0

9101 19 00

Elektriniai rankiniai laikrodžiai iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plaki 4,5 MIN 0,3 EUR p/
ruotų tauriaisiais metalais, galintys arba negalintys atlikti papildomos st MAX 0,8 EUR p/st
chronometro funkcijos, su optiniu-elektroniniu rodytuvu ir su kombi
nuotu mechaniniu ir optiniu-elektroniniu rodytuvu (išskyrus tuos, kurių
nugarėlės pagamintos iš plieno)

0

9101 21 00

Rankiniai laikrodžiai, kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš 4,5 MIN 0,3 EUR p/
metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, galintys arba negalintys atlikti pa st MAX 0,8 EUR p/st
pildomos chronometro funkcijos, prisukami automatiškai (išskyrus tuos,
kurių nugarėlės pagamintos iš plieno)

0

9101 29 00

Rankiniai laikrodžiai, kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš 4,5 MIN 0,3 EUR p/
metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, galintys arba negalintys atlikti pa st MAX 0,8 EUR p/st
pildomos chronometro funkcijos, prisukami tik rankiniu būdu (išskyrus
tuos, kurių nugarėlės pagamintos iš plieno)

0

9101 91 00

Elektriniai kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai, įskaitant chronometrus, 4,5 MIN 0,3 EUR p/
kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų st MAX 0,8 EUR p/st
tauriaisiais metalais (išskyrus tuos, kurių nugarėlės pagamintos iš plieno,
bei rankinius laikrodžius)

0

9101 99 00

Kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai, įskaitant chronometrus, kurių korpu 4,5 MIN 0,3 EUR p/
sai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais me st MAX 0,8 EUR p/st
talais, prisukami rankiniu ar automatiniu būdu (išskyrus tuos, kurių nuga
rėlės pagamintos iš plieno, bei rankinius laikrodžius)

0
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9102 11 00

Elektriniai rankiniai laikrodžiai, galintys arba negalintys atlikti papildomos 4,5 MIN 0,3 EUR p/
chronometro funkcijos, tik su mechaniniu rodytuvu (išskyrus tuos, kurių st MAX 0,8 EUR p/st
korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriai
siais metalais)

0

9102 12 00

Elektriniai rankiniai laikrodžiai, galintys arba negalintys atlikti papildomos 4,5 MIN 0,3 EUR p/
chronometro funkcijos, tik su optiniu-elektroniniu rodytuvu (išskyrus st MAX 0,8 EUR p/st
tuos, kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plaki
ruotų tauriaisiais metalais)

0

9102 19 00

Elektriniai rankiniai laikrodžiai, galintys arba negalintys atlikti papildomos 4,5 MIN 0,3 EUR p/
chronometro funkcijos, su kombinuotu mechaniniu ir optiniu-elektroni st MAX 0,8 EUR p/st
niu rodytuvu (išskyrus tuos, kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų
arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais)

0

9102 21 00

Rankiniai laikrodžiai, galintys arba negalintys atlikti papildomos chrono 4,5 MIN 0,3 EUR p/
metro funkcijos, prisukami automatiškai (išskyrus tuos, kurių korpusai pa st MAX 0,8 EUR p/st
gaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais)

0

9102 29 00

Rankiniai laikrodžiai, galintys arba negalintys atlikti papildomos chrono 4,5 MIN 0,3 EUR p/
metro funkcijos, prisukami tik rankiniu būdu (išskyrus tuos, kurių korpu st MAX 0,8 EUR p/st
sai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais me
talais)

0

9102 91 00

Elektriniai kišeniniai ir panašūs laikrodžiai, įskaitant chronometrus (išsky 4,5 MIN 0,3 EUR p/
rus tuos, kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, pla st MAX 0,8 EUR p/st
kiruotų tauriaisiais metalais)

0

9102 99 00

Kišeniniai ir panašūs laikrodžiai, įskaitant chronometrus, prisukami auto 4,5 MIN 0,3 EUR p/
matiškai arba rankiniu būdu (išskyrus tuos, kurių korpusai pagaminti iš st MAX 0,8 EUR p/st
tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais)

0

9103 10 00

Elektriniai laikrodžiai su rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių me
chanizmais (išskyrus rankinius, kišeninius ir kitus laikrodžius, klasifikuoja
mus 9101 arba 9102 pozicijose, bei prietaisų skydų ir panašius laikro
džius, klasifikuojamus 9104 pozicijoje)

4,7

0

9103 90 00

Laikrodžiai su rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmais
(išskyrus elektrinius, rankinius, kišeninius ir kitus laikrodžius, klasifikuoja
mus 9101 arba 9102 pozicijose, bei prietaisų skydų ir panašius laikro
džius, klasifikuojamus 9104 pozicijoje)

4,7

0

9104 00 00

Prietaisų skydų ir panašūs laikrodžiai, naudojami transporto priemonėse,
orlaiviuose, laivuose ir kitose transporto priemonėse

3,7

0

9105 11 00

Elektriniai žadintuvai

4,7

0

9105 19 00

Žadintuvai (išskyrus elektrinius)

3,7

0

9105 21 00

Elektriniai sieniniai laikrodžiai

4,7

0

9105 29 00

Sieniniai laikrodžiai (išskyrus elektrinius)

3,7

0
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9105 91 00

Elektriniai laikrodžiai (išskyrus rankinius, kišeninius ir kitus laikrodžius,
klasifikuojamus 9101 arba 9102 pozicijose, laikrodžius su rankinių, kiše
ninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmais, klasifikuojamus 9103 po
zicijoje, bei prietaisų skydų ir panašius laikrodžius, klasifikuojamus 9104
pozicijoje, žadintuvus ir sieninius laikrodžius)

4,7

0

9105 99 10

Staliniai arba židinio laikrodžiai, neelektriniai (išskyrus žadintuvus)

3,7

0

9105 99 90

Neelektriniai laikrodžiai (išskyrus rankinius, kišeninius ir kitus laikrodžius,
klasifikuojamus 9101 arba 9102 pozicijose, laikrodžius su rankinių, kiše
ninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmais, klasifikuojamus 9103 po
zicijoje, bei prietaisų skydų ir panašius laikrodžius, klasifikuojamus 9104
pozicijoje, žadintuvus, sieninius laikrodžius ir stalinius ar židinio laikro
džius)

3,7

0

9106 10 00

Laiko registratoriai ir laiko užrašymo įtaisai

4,7

0

9106 90 10

Technologinių procesų valdymo laikmačiai, chronometrai ir panašūs įtai
sai

4,7

0

9106 90 80

Paros laiko registravimo aparatai ir laiko matavimo prietaisai, kiti registra
vimo aparatai arba rodytuvai su rankinių arba kišeninių laikrodžių arba
kitų laikrodžių mechanizmais arba su sinchroniniais varikliais (išskyrus
laikrodžius, klasifikuojamus 9101–9105 pozicijose, laiko registratorius ir
laiko užrašymo įtaisus, technologinių procesų valdymo laikmačius, chro
nometrus ir panašius įtaisus)

4,7

0

9107 00 00

Laikrodiniai jungikliai su laikrodžių mechanizmais arba su sinchroniniais
varikliais

4,7

0

9108 11 00

Elektriniai rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai, su
komplektuoti ir surinkti, tik su mechaniniu rodytuvu arba su įtaisu, prie
kurio gali būti prijungtas mechaninis rodytuvas

4,7

0

9108 12 00

Elektriniai rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai, su
komplektuoti ir surinkti, tik su optiniu-elektroniniu rodytuvu

4,7

0

9108 19 00

Elektriniai rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai, su
komplektuoti ir surinkti, su kombinuotu optiniu-elektroniniu ir mechani
niu rodytuvu, su ciferblatu ir rodyklėmis arba be ciferblato ir rodyklių

4,7

0

9108 20 00

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai, sukomplek
tuoti ir surinkti, prisukami automatiškai

5 MIN 0,17 EUR p/
st

0

9108 90 00

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai, sukomplek
tuoti ir surinkti, prisukami tik rankiniu būdu

5 MIN 0,17 EUR p/
st

0

9109 11 00

Elektriniai žadintuvų mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti (išskyrus
rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmus)

4,7

0

9109 19 00

Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių elektriniai mecha
nizmai, sukomplektuoti ir surinkti (išskyrus žadintuvų ir rankinių laikro
džių mechanizmus)

4,7

0
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9109 90 00

Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių mechanizmai, su
komplektuoti ir surinkti (išskyrus elektrinius ir rankinių laikrodžių mecha
nizmus)

4,7

0

9110 11 10

Sukomplektuoti rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechaniz
mai, nesurinkti arba iš dalies surinkti laikrodžių mechanizmų rinkiniai su
balansyru ir su plaukine spyruokle

5 MIN 0,17 EUR p/
st

0

9110 11 90

Sukomplektuoti rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechaniz
mai, nesurinkti arba iš dalies surinkti laikrodžių mechanizmų rinkiniai (iš
skyrus su balansyru ir su plaukine spyruokle)

4,7

0

9110 12 00

Surinkti, tačiau nesukomplektuoti rankinių, kišeninių ir kitų panašių laik
rodžių mechanizmai

3,7

0

9110 19 00

Nebaigti surinkti laikrodžių mechanizmai

4,7

0

9110 90 00

Sukomplektuoti, nesurinkti arba iš dalies surinkti laikrodžių mechanizmai
(laikrodžių mechanizmų rinkiniai); surinkti, tačiau nesukomplektuoti laik
rodžių mechanizmai (išskyrus nebaigtus surinkti laikrodžių mechanizmus)

3,7

0

9111 10 00

Rankinių, kišeninių ir kitų laikrodžių, klasifikuojamų 9101 arba 9102 po
zicijose, korpusai, pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų
tauriaisiais metalais

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAX 4,6

0

9111 20 00

Rankinių, kišeninių ir kitų laikrodžių, klasifikuojamų 9101 arba 9102 po
zicijose, korpusai, pagaminti iš netauriųjų metalų, paauksuoti arba ne
paauksuoti, pasidabruoti arba nepasidabruoti

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAX 4,6

0

9111 80 00

Rankinių, kišeninių ir kitų laikrodžių, klasifikuojamų 9101 arba 9102 po
zicijose, korpusai, pagaminti iš kitų medžiagų (ne tauriųjų metalų), plaki
ruotų tauriaisiais metalais arba netauriaisiais metalais

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAX 4,6

0

9111 90 00

Rankinių, kišeninių ir kitų laikrodžių, klasifikuojamų 9101 arba 9102 po
zicijose, korpusų dalys, nenurodytos kitoje vietoje

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAX 4,6

0

9112 20 00

Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių korpusai (išskyrus
rankinių, kišeninių ir kitų laikrodžių, klasifikuojamų 9101 arba 9102 po
zicijose, korpusus)

2,7

0

9112 90 00

Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių korpusų dalys, ne
nurodytos kitoje vietoje (išskyrus rankinių, kišeninių ir kitų laikrodžių,
klasifikuojamų 9101 arba 9102 pozicijose, korpusų dalis)

2,7

0

9113 10 10

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyran
kės bei jų dalys, pagaminti iš tauriųjų metalų, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

9113 10 90

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyran
kės bei jų dalys, pagaminti iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, ne
nurodyti kitoje vietoje

3,7

0

9113 20 00

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyran
kės bei jų dalys, pagaminti iš netauriųjų metalų, paauksuotų arba ne
paauksuotų, pasidabruotų arba nepasidabruotų, nenurodyti kitoje vietoje

6

0

9113 90 10

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyran
kės bei jų dalys iš odos arba iš kompozicinės odos

6

0

9113 90 80

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyran
kės bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje

6

0
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9114 10 00

Laikrodžių spyruoklės, įskaitant plaukines spyruokles

3,7

0

9114 20 00

Laikrodžių akmenys (išskyrus brangakmenius laikrodžių korpusams)

2,7

0

9114 30 00

Laikrodžių ciferblatai

2,7

0

9114 40 00

Laikrodžių plokštės ir tiltai

2,7

0

9114 90 00

Laikrodžių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

9201 10 10

Nauji pianinai

4

0

9201 10 90

Naudoti pianinai

4

0

9201 20 00

Rojaliai

4

0

9201 90 00

Klavesinai ir kiti klavišiniai styginiai instrumentai (išskyrus pianinus)

4

0

9202 10 10

Smuikai

3,2

0

9202 10 90

Styginiai strykiniai muzikos instrumentai (išskyrus smuikus)

3,2

0

9202 90 30

Gitaros

3,2

0

9202 90 80

Mandolinos, citros ir kiti styginiai muzikos instrumentai (išskyrus klaviši
nius, strykinius ir gitaras)

3,2

0

9205 10 00

Variniai pučiamieji instrumentai

3,2

0

9205 90 10

Akordeonai ir panašūs instrumentai

3,7

0

9205 90 30

Lūpinės armonikėlės

3,7

0

9205 90 50

Vamzdiniai klavišiniai vargonai; fisharmonijos ir panašūs klavišiniai in
strumentai su oro srove virpinamais metaliniais liežuvėliais (išskyrus stygi
nius muzikos instrumentus)

3,2

0

9205 90 90

Pučiamieji muzikos instrumentai (išskyrus varinius pučiamuosius instru
mentus, akordeonus ir panašius instrumentus, lūpines armonikėles, vamz
dinius klavišinius vargonus, fisharmonijas ir panašius klavišinius instru
mentus su oro srove virpinamais metaliniais liežuvėliais)

3,2

0

9206 00 00

Mušamieji muzikos instrumentai, pavyzdžiui, būgnai, ksilofonai, cimbolai,
kastanjetės, marakasai)

3,2

0
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9207 10 10

Klavišiniai vargonai, kurių garsui sukurti arba stiprinti būtinai naudojama
elektra

3,2

0

9207 10 30

Klavišiniai skaitmeniniai pianinai

3,2

0

9207 10 50

Klavišiniai sintezatoriai

3,2

0

9207 10 80

Klavišiniai muzikos instrumentai, kurių garsui sukurti arba stiprinti būti
nai naudojama elektra (išskyrus vargonus, skaitmeninius pianinus, sinteza
torius ir akordeonus)

3,2

0

9207 90 10

Gitaros, kurių garsui sukurti arba stiprinti būtinai naudojama elektra

3,7

0

9207 90 90

Akordeonai ir neklavišiniai muzikos instrumentai, kurių garsui sukurti
arba stiprinti būtinai naudojama elektra (išskyrus gitaras)

3,7

0

9208 10 00

Muzikinės skrynutės

2,7

0

9208 90 00

Mugių vargonėliai, mechaninės rylos, mechaniniai čiulbantys paukščiai,
muzikiniai pjūklai ir kiti muzikos instrumentai, nenurodyti jokioje kitoje
92 skirsnio pozicijoje; visų rūšių vilbynės; švilpukai, ragai ir kiti signaliniai
pučiamieji instrumentai

3,2

0

9209 30 00

Muzikos instrumentų stygos

2,7

0

9209 91 00

Fortepijonų ir pianinų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

9209 92 00

Styginių neklavišinių muzikos instrumentų dalys ir reikmenys, nenurodyti
kitoje vietoje (išskyrus stygas ir tų muzikos instrumentų dalis ir reikmenis,
kurių garsui sukurti arba stiprinti būtinai naudojama elektra)

2,7

0

9209 94 00

Muzikos instrumentų, kurių garsui sukurti arba stiprinti būtinai naudo
jama elektra, dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

9209 99 20

Klarnetų, triūbų, dūdmaišių, vamzdinių klavišinių vargonų, fisharmonijų
ir panašių klavišinių instrumentų su oro srove virpinamais metaliniais lie
žuvėliais, akordeonų ir panašių instrumentų, lūpinių armonikėlių ir kitų
varinių pučiamųjų instrumentų, klasifikuojamų 9205 pozicijoje, dalys ir
reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

9209 99 40

Metronomai, kamertonai ir vienatoniai vamzdeliai

3,2

0

9209 99 50

Muzikinių skrynučių mechanizmai

1,7

0

9209 99 70

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys (pavyzdžiui, mechaninių instru
mentų kortos, diskai ir velenėliai) mugių vargonėlių, mechaninių rylų ir
kitų muzikos instrumentų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje (iš
skyrus metronomus, kamertonus, vienatonius vamzdelius, muzikinių
skrynučių mechanizmus, muzikos instrumentų stygas, fortepijonų ir pia
ninų, styginių neklavišinių muzikos instrumentų, vamzdinių klavišinių
vargonų, fisharmonijų ir panašių klavišinių bei pučiamųjų instrumentų
dalis ir reikmenis)

2,7

0
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9301 11 00

Artilerijos ginklai, pavyzdžiui, pabūklai, haubicos ir mortyros, savaeigiai

Neapmuitinama

0

9301 19 00

Artilerijos ginklai, pavyzdžiui, pabūklai, haubicos ir mortyros, nesavaei
giai

Neapmuitinama

0

9301 20 00

Raketų paleidikliai; liepsnosvaidžiai; granatsvaidžiai; torpediniai vamzdžiai
ir panašūs svaidomieji įtaisai

Neapmuitinama

0

9301 90 00

Koviniai ginklai, įskaitant automatinius šautuvus (išskyrus artilerijos gink
lus, raketų paleidiklius, liepsnosvaidžius, granatsvaidžius, torpedinius
vamzdžius ir panašius svaidomuosius įtaisus, revolverius ir pistoletus, kla
sifikuojamus 9302 pozicijoje, ir pjautinius bei durtinius ginklus, klasifi
kuojamus 9307 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

9302 00 00

Revolveriai ir pistoletai (išskyrus klasifikuojamus 9303 arba 9304 pozici
jose bei automatinius šautuvus koviniams tikslams)

2,7

0

9303 10 00

Per vamzdį užtaisomi šaunamieji ginklai, nesukurti ir netinkami šaudyti
šoviniais

3,2

0

9303 20 10

Sportiniai, medžiokliniai arba šaudymui į taikinius skirti šratiniai šautuvai,
vienvamzdžiai, lygiavamzdžiai (išskyrus ginklus, užtaisomus per vamzdį,
bei spyruoklinius, pneumatinius ar dujinius šautuvus)

3,2

0

9303 20 95

Sportiniai, medžiokliniai arba šaudymui į taikinius skirti šratiniai šautuvai,
su vienu ar dviem lygiais vamzdžiais, kombinuotais su graižtviniu vamz
džiu bei dvivamzdžiai lygiavamzdžiai šratiniai šautuvai

3,2

0

9303 30 00

Sportiniai, medžiokliniai ir šaudymui į taikinius skirti šratiniai šautuvai, su
vienu ar daugiau graižtvinių vamzdžių (išskyrus spyruoklinius, pneumati
nius ar dujinius šautuvus)

3,2

0

9303 90 00

Šaunamieji ginklai ir panašūs įtaisai, veikiantys uždegant sprogstamąjį už
taisą (išskyrus sportinius, medžioklinius arba šaudymui į taikinius skirtus
graižtvinius šautuvus, revolverius ir pistoletus, klasifikuojamus 9302 pozi
cijoje, ir kovinius ginklus)

3,2

0

9304 00 00

Spyruokliniai, pneumatiniai arba dujiniai šautuvai ir pistoletai, policininkų
lazdos ir kiti nešaunamieji ginklai (išskyrus kardus, trumpus kardus, dur
tuvus ir panašius ginklus, klasifikuojamus 9307 pozicijoje)

3,2

0

9305 10 00

Revolverių arba pistoletų dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

3,2

0

9305 21 00

Lygiavamzdžių šautuvų vamzdžiai sportiniams, medžiokliniams bei šaudy
mui į taikinius skirtiems graižtviniams šautuvams, klasifikuojamiems
9303 pozicijoje

2,7

0

9305 29 00

Sportinių, medžioklinių bei šaudymui į taikinius skirtų graižtvinių šau
tuvų, klasifikuojamų 9303 pozicijoje, dalys ir reikmenys, nenurodyti ki
toje vietoje (išskyrus šratinių šautuvų vamzdžius)

2,7

0

9305 91 00

Kovinių ginklų, klasifikuojamų 9301 pozicijoje, dalys ir reikmenys, nenu
rodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9305 99 00

Ginklų ir panašių gaminių, klasifikuojamų 9303 arba 9304 pozicijose, da
lys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus šratinių ar graižtvinių
šautuvų, klasifikuojamų 9303 pozicijoje)

2,7

0
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9306 21 00

Lygiavamzdžių šautuvų šoviniai

2,7

0

9306 29 40

Šratinių šautuvų šovinių tūtelės

2,7

0

9306 29 70

Lygiavamzdžių šautuvų arba graižtvinių šautuvų šovinių dalys, nenurody
tos kitoje vietoje; švininiai pneumatinių šautuvų šratai

2,7

0

9306 30 10

Revolverių ir pistoletų, klasifikuojamų 9302 pozicijoje, bei automatinių
šautuvų, klasifikuojamų 9301 pozicijoje, šoviniai ir jų dalys

2,7

0

9306 30 30

Kovinių ginklų šoviniai ir jų dalys

1,7

0

9306 30 91

Centrinio mušimo graižtvinių šautuvų šoviniai

2,7

0

9306 30 93

Kraštinio mušimo graižtvinių šautuvų šoviniai

2,7

0

9306 30 97

Šoviniai ir jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

9306 90 10

Bombos, granatos, torpedos, minos, raketos ir kiti šaudmenys bei sviedi
niai ir jų dalys, skirti koviniams tikslams, nenurodyti kitoje vietoje (išsky
rus šovinius)

1,7

0

9306 90 90

Šaudmenys ir sviediniai bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
skirtus koviniams tikslams)

2,7

0

9307 00 00

Kardai, špagos, rapyros, trumpieji kardai, durtuvai, ietys ir panašūs ginklai
bei jų dalys, jų makštys ir dėklai (išskyrus pagamintus iš tauriųjų metalų
arba plakiruotus tauriaisiais metalais, bukus ginklus fechtavimuisi, me
džioklinius peilius ir durklus, stovyklavimo peilius ir kitus peilius, klasifi
kuojamus 8211 pozicijoje, kardų diržus ir panašius dirbinius iš odos arba
tekstilės medžiagų, ir kardasaičius)

1,7

0

9401 10 00

Sėdimieji baldai, naudojami orlaiviuose

Neapmuitinama

0

9401 20 00

Sėdimieji baldai, naudojami autotransporto priemonėse

3,7

0

9401 30 10

Sukami sėdimieji baldai su aukščio reguliavimo įtaisu, apmušti, su atlošais
ir su pritvirtintais ratukais arba slystukais (išskyrus skirtus naudoti medici
noje, chirurgijoje ir odontologijoje)

Neapmuitinama

0

9401 30 90

Sukami sėdimieji baldai su aukščio reguliavimo įtaisu (išskyrus apmuštus,
su atlošais ir su pritvirtintais ratukais arba slystukais, skirtus naudoti me
dicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje, bei kirpyklų krės
lus)

Neapmuitinama

0

9401 40 00

Sėdimieji baldai, transformuojami į gulimuosius baldus (išskyrus sodo bal
dus ir stovyklaviečių įrenginius bei baldus, skirtus naudoti medicinoje,
odontologijoje ar chirurgijoje)

Neapmuitinama

0

9401 51 00

Sėdimieji baldai iš bambuko arba rotango

5,6

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/737

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

9401 59 00

Sėdimieji baldai iš nendrių, vytelių arba panašių medžiagų (išskyrus iš
bambuko arba rotango)

5,6

0

9401 61 00

Apmušti sėdimieji baldai su mediniais karkasais (išskyrus transformuoja
mus į gulimuosius baldus)

Neapmuitinama

0

9401 69 00

Sėdimieji baldai su mediniais karkasais (išskyrus apmuštus)

Neapmuitinama

0

9401 71 00

Apmušti sėdimieji baldai su metaliniais karkasais (išskyrus sėdimuosius
baldus, naudojamus orlaiviuose arba autotransporto priemonėse, sukamus
sėdimuosius baldus su aukščio reguliavimo įtaisu bei baldus, skirtus nau
doti medicinoje, odontologijoje ar chirurgijoje)

Neapmuitinama

0

9401 79 00

Sėdimieji baldai su metaliniais karkasais (išskyrus apmuštus, sukamus sė
dimuosius baldus su aukščio reguliavimo įtaisu bei baldus, skirtus naudoti
medicinoje, odontologijoje ar chirurgijoje)

Neapmuitinama

0

9401 80 00

Sėdimieji baldai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9401 90 10

Sėdimųjų baldų, naudojamų orlaiviuose, dalys, nenurodytos kitoje vietoje

1,7

0

9401 90 30

Sėdimųjų baldų dalys, medinės, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

9401 90 80

Sėdimųjų baldų dalys, ne iš medžio, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

9402 10 00

Stomatologijos, kirpyklų ir panašūs sukamieji krėslai su atlošimo ir pakė
limo įtaisais; išvardytų dirbinių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9402 90 00

Operaciniai stalai, tyrimų stalai ir kiti baldai, skirti naudoti medicinoje,
odontologijoje, chirurgijoje arba veterinarijoje (išskyrus stomatologinius ar
panašius krėslus, specialius stalus, skirtus tyrimams rentgeno spinduliais,
ir neštuvus, įskaitant vežimėlius-neštuvus)

Neapmuitinama

0

9403 10 10

Braižomieji biuro stalai su metaliniais karkasais (išskyrus stalus su specia
liais priedais braižymui, klasifikuojamus 9017 pozicijoje)

Neapmuitinama

0

9403 10 51

Biuro rašomieji stalai su metaliniais karkasais

Neapmuitinama

0

9403 10 59

Metaliniai biuro baldai, kurių aukštis ne didesnis kaip 80 cm (išskyrus ra
šomuosius stalus bei braižomuosius stalus)

Neapmuitinama

0

9403 10 91

Metalinės indaujos (bufetai) su durelėmis, atverčiamais arba nuleidžiamais
skydais, skirtos biurams, kurių aukštis didesnis kaip 80 cm

Neapmuitinama

0

9403 10 93

Metalinės bylų, kartotekų ir kitos spintos, skirtos biurams, kurių aukštis
didesnis kaip 80 cm

Neapmuitinama

0

9403 10 99

Metaliniai biuro baldai, kurių aukštis didesnis kaip 80 cm (išskyrus braižo
muosius stalus, indaujas (bufetus) su durelėmis, atverčiamais arba nulei
džiamais skydais bei sėdimuosius baldus)

Neapmuitinama

0
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9403 20 20

Metaliniai gulimieji baldai (išskyrus ligoninės lovas su metaline furnitūra)

Neapmuitinama

0

9403 20 80

Metaliniai baldai (išskyrus biuro baldus, skirtus naudoti medicinoje, chi
rurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje, bei gulimuosius ir sėdimuo
sius baldus)

Neapmuitinama

0

9403 30 11

Biuro rašomieji stalai su mediniais karkasais

Neapmuitinama

0

9403 30 19

Mediniai biuro baldai, kurių aukštis ne didesnis kaip 80 cm (išskyrus rašo
muosius stalus bei sėdimuosius baldus)

Neapmuitinama

0

9403 30 91

Medinės indaujos (bufetai), skirtos biurams, kurių aukštis didesnis kaip
80 cm

Neapmuitinama

0

9403 30 99

Mediniai biuro baldai, kurių aukštis didesnis kaip 80 cm (išskyrus indaujas
(bufetus))

Neapmuitinama

0

9403 40 10

Atskiri baldai, pritaikyti virtuvės įrangai montuoti

2,7

0

9403 40 90

Mediniai virtuvės baldai (išskyrus sėdimuosius baldus bei atskirus baldus,
pritaikytus virtuvės įrangai montuoti)

2,7

0

9403 50 00

Mediniai miegamųjų baldai (išskyrus sėdimuosius baldus)

Neapmuitinama

0

9403 60 10

Mediniai valgomųjų ir svetainių baldai (išskyrus sėdimuosius baldus)

Neapmuitinama

0

9403 60 30

Mediniai parduotuvių baldai (išskyrus sėdimuosius baldus)

Neapmuitinama

0

9403 60 90

Mediniai baldai (išskyrus biuro ar parduotuvių, virtuvės, valgomųjų, sve
tainių ir miegamųjų bei sėdimuosius baldus)

Neapmuitinama

0

9403 70 00

Plastikiniai baldai (išskyrus baldus, skirtus naudoti medicinoje, odontolo
gijoje, chirurgijoje arba veterinarijoje, bei sėdimuosius baldus)

Neapmuitinama

0

9403 81 00

Baldai iš bambuko arba rotango (išskyrus sėdimuosius baldus bei baldus,
skirtus naudoti medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje)

5,6

0

9403 89 00

Baldai iš nendrių, vytelių arba panašių medžiagų (išskyrus iš bambuko, ro
tango, metalo, medžio ir plastikų, sėdimuosius baldus bei baldus, skirtus
naudoti medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje)

5,6

0

9403 90 10

Metalinės baldų dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus sėdimųjų baldų
ir baldų, skirtų naudoti medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba vete
rinarijoje)

2,7

0

9403 90 30

Medinės baldų dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus sėdimuosius bal
dus)

2,7

0

9403 90 90

Baldų dalys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus metalines arba medines,
ir sėdimųjų baldų bei baldų, skirtų naudoti medicinoje, chirurgijoje, odon
tologijoje arba veterinarijoje)

2,7

0
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9404 10 00

Čiužinių karkasai gulimiesiems baldams (išskyrus spyruoklinius karkasus
sėdimiesiems baldams)

3,7

0

9404 21 10

Čiužiniai iš akytos gumos

3,7

0

9404 21 90

Čiužiniai iš akytų plastikų

3,7

0

9404 29 10

Spyruokliniai čiužiniai

3,7

0

9404 29 90

Čiužiniai, kimštiniai ar užpildyti bet kuriomis medžiagomis (išskyrus iš
akytos gumos ar plastikų, spyruoklinius bei oro ar vandens čiužinius ir
pagalves)

3,7

0

9404 30 00

Miegmaišiai, šildomi arba nešildomi elektra

3,7

0

9404 90 10

Patalynės reikmenys ir panašūs baldų reikmenys su vidiniu plunksnų arba
pūkų sluoksniu (išskyrus čiužinius ir miegmaišius)

3,7

0

9404 90 90

Patalynės reikmenys ir panašūs baldų reikmenys, spyruokliniai, kimštiniai,
užpildyti bet kuriomis medžiagomis arba pagaminti iš akytos gumos ar
plastikų (išskyrus su vidiniu plunksnų arba pūkų sluoksniu, čiužinių kar
kasus, čiužinius, miegmaišius, oro ar vandens čiužinius ir pagalves, ant
klodes ir apklotus)

3,7

0

9405 10 21

Elektros šviestuvai, tvirtinami prie lubų arba prie sienų, iš plastikų, ku
riuose naudojamos kaitrinės lempos

4,7

0

9405 10 28

Elektros šviestuvai, tvirtinami prie lubų arba prie sienų, iš plastikų, ku
riuose naudojamos dujošvytės lempos

4,7

0

9405 10 30

Elektros šviestuvai, tvirtinami prie lubų arba prie sienų, pagaminti iš kera
minių medžiagų

4,7

0

9405 10 50

Sietynai ir kiti elektros šviestuvai, tvirtinami prie lubų arba prie sienų, pa
gaminti iš stiklo

3,7

0

9405 10 91

Elektros šviestuvai, tvirtinami prie lubų arba prie sienų, kuriuose naudoja
mos kaitrinės lempos (išskyrus plastikinius, keraminius ar stiklinius švies
tuvus)

2,7

0

9405 10 98

Elektros šviestuvai, tvirtinami prie lubų arba prie sienų, kuriose naudoja
mos išsikraunančios lempos (išskyrus šviestuvus, pagamintus iš plastiko,
keramikos arba stiklo)

2,7

0

9405 20 11

Staliniai, biuro, naktiniai arba ant grindų statomi elektros šviestuvai iš
plastiko, kuriuose naudojamos kaitrinės lempos

4,7

0

9405 20 19

Staliniai, biuro, naktiniai arba ant grindų statomi elektros šviestuvai iš
plastiko, kuriuose naudojamos dujošvytės lempos

4,7

0

9405 20 30

Staliniai, biuro, naktiniai arba ant grindų statomi elektros šviestuvai iš ke
raminių medžiagų

4,7

0
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9405 20 50

Staliniai, biuro, naktiniai arba ant grindų statomi elektros šviestuvai iš
stiklo

3,7

0

9405 20 91

Staliniai, biuro, naktiniai arba ant grindų statomi elektros šviestuvai, ku
riuose naudojamos kaitrinės lempos (išskyrus plastikinius, keraminius ir
stiklinius)

2,7

0

9405 20 99

Staliniai, biuro, naktiniai arba ant grindų statomi elektros šviestuvai, ku
riuose naudojamos dujošvytės lempos (išskyrus plastikinius, keraminius ir
stiklinius)

2,7

0

9405 30 00

Kalėdų eglučių apšvietimo rinkiniai

3,7

0

9405 40 10

Atvirose vietose ir patalpose naudojami prožektoriai (išskyrus skirtus nau
doti orlaiviuose, autotransporto priemonėse ar dviračiuose bei prožektori
nius šviestuvus)

3,7

0

9405 40 31

Elektros šviestuvai ir apšvietimo įranga, plastikiniai, kuriuose naudojamos
kaitrinės lempos, nenurodyti kitoje vietoje

4,7

0

9405 40 35

Elektros šviestuvai ir apšvietimo įranga, plastikiniai, kuriuose naudojamos
vamzdinės liuminescencinės lempos, nenurodyti kitoje vietoje

4,7

0

9405 40 39

Elektros šviestuvai ir apšvietimo įranga, plastikiniai, nenurodyti kitoje vie
toje

4,7

0

9405 40 91

Elektros šviestuvai ir apšvietimo įranga, plastikiniai, kuriuose naudojamos
kaitrinės lempos, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus plastikinius)

2,7

0

9405 40 95

Elektros šviestuvai ir apšvietimo įranga, plastikiniai, kuriuose naudojamos
vamzdinės liuminescencinės lempos, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
plastikinius)

2,7

0

9405 40 99

Elektros šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus
plastikinius)

2,7

0

9405 50 00

Neelektriniai šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

9405 60 20

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs gaminiai, su stacio
nariai įtvirtintu šviesos šaltiniu, iš plastikų

4,7

0

9405 60 80

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs gaminiai, su stacio
nariai įtvirtintu šviesos šaltiniu, išskyrus pagamintus iš plastiko

2,7

0

9405 91 11

Briaunoti stiklai, plokštelės, rutuliai, kriaušės pavidalo pakabučiai, gėlės
žiedo pavidalo detalės, karuliai ir panašios sietynų apdailos detalės

5,7

0

9405 91 19

Šviesos sklaidytuvai, lubiniai plafonai, vazos arba taurės formos gaubtai,
lempų gaubtai, apvalūs stikliniai gaubtai, tulpės žiedo formos detalės ir
panašūs stikliniai dirbiniai apšvietimo įrangai (išskyrus sietynus, atvirose
vietose ir patalpose naudojamus prožektorius)

5,7

0

9405 91 90

Stiklinės šviestuvų ir apšvietimo įrangos, šviečiančiųjų ženklų, šviečian
čiųjų iškabų ir panašių dirbinių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

3,7

0

9405 92 00

Plastikinės šviestuvų ir apšvietimo įrangos, šviečiančiųjų ženklų bei iškabų
ir panašių įrenginių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

4,7

0

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/741

KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

9405 99 00

Šviestuvų ir apšvietimo įrangos, šviečiančiųjų ženklų bei iškabų ir panašių
įrenginių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

9406 00 11

Mobilūs namai

2,7

0

9406 00 20

Surenkamieji statiniai, pagaminti vien iš medžio arba daugiausia iš me
džio, užbaigti ar neužbaigti arba jau surinkti (išskyrus mobilius namus)

2,7

0

9406 00 31

Šiltnamiai, surenkamieji, užbaigti ar neužbaigti arba jau surinkti, paga
minti tiktai arba daugiausia iš geležies arba iš plieno

2,7

0

9406 00 38

Surenkamieji statiniai, užbaigti ar neužbaigti arba jau surinkti, pagaminti
tiktai arba daugiausia iš geležies arba iš plieno (išskyrus mobilius namus ir
šiltnamius)

2,7

0

9406 00 80

Surenkamieji statiniai, užbaigti ar neužbaigti arba jau surinkti (išskyrus
mobilius namus ir pagamintus tiktai arba daugiausia iš medžio, iš geležies
arba iš plieno)

2,7

0

9503 00 10

Triratukai, paspirtukai, pedaliniai automobiliukai ir panašūs žaislai su ra
tukais; lėlių vežimėliai (išskyrus įprastinius dviračius su rutuliniais guo
liais)

Neapmuitinama

0

9503 00 21

Tik žmonių pavidalo lėlės, aprengtos arba neaprengtos

4,7

0

9503 00 29

Tik žmonių pavidalo lėlių dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9503 00 30

Elektriniai traukiniai, įskaitant jų kelius, signalizacijos įrangą ir kitus reik
menis; rinkiniai, iš kurių galima surinkti pagal mastelį sumažintus mode
lius

Neapmuitinama

0

9503 00 35

Plastikiniai konstravimo rinkiniai ir konstruojami žaislai (išskyrus rinki
nius, iš kurių galima surinkti pagal mastelį sumažintus modelius)

4,7

0

9503 00 39

Konstravimo rinkiniai ir konstruojami žaislai (išskyrus iš plastiko ir rinki
nius, iš kurių galima surinkti pagal mastelį sumažintus modelius)

Neapmuitinama

0

9503 00 41

Kimštiniai žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas ne žmonių pavidalo
būtybes

4,7

0

9503 00 49

Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas ne žmonių pavidalo būtybes (iš
skyrus kimštinius)

Neapmuitinama

0

9503 00 55

Žaisliniai muzikos instrumentai ir aparatai

Neapmuitinama

0

9503 00 61

Mediniai galvosūkiai

Neapmuitinama

0

9503 00 69

Galvosūkiai (išskyrus medinius)

4,7

0

9503 00 70

Žaislai, sukomplektuoti į rinkinius arba komplektus (išskyrus elektrinius
traukinius, įskaitant priedus, rinkinius, iš kurių galima surinkti pagal mas
telį sumažintus modelius, konstravimo rinkinius ir konstruojamus žaislus
bei deliones)

4,7

0
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9503 00 75

Plastikiniai žaislai ir modeliai su varikliais (išskyrus elektrinius traukinius,
rinkinius, iš kurių galima surinkti pagal mastelį sumažintus modelius, ir
žaislus, vaizduojančius gyvūnus, žmonių arba ne žmonių pavidalo būty
bes)

4,7

0

9503 00 79

Žaislai ir modeliai su varikliais (išskyrus plastikinius, elektrinius trauki
nius, rinkinius, iš kurių galima surinkti pagal mastelį sumažintus mode
lius, ir žaislus, vaizduojančius gyvūnus, žmonių arba ne žmonių pavidalo
būtybes)

Neapmuitinama

0

9503 00 81

Žaisliniai ginklai

Neapmuitinama

0

9503 00 85

Metaliniai miniatiūriniai lietiniai modeliai

4,7

0

9503 00 95

Plastikiniai žaislai su mechaninėmis dalimis, nenurodyti kitoje vietoje

4,7

0

9503 00 99

Žaislai, nenurodyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0

9504 10 00

Videožaidimai, žaidžiami naudojant televizijos imtuvą

Neapmuitinama

0

9504 20 10

Biliardo stalai

Neapmuitinama

0

9504 20 90

Visų rūšių biliardo įranga ir reikmenys (išskyrus stalus)

Neapmuitinama

0

9504 30 10

Žaidimai su ekranu, įjungiami įmetus monetą, įdėjus banknotą, banko
kortelę, žetoną arba kitaip sumokėjus

Neapmuitinama

0

9504 30 30

Fliperiai, įjungiami įmetus monetą, įdėjus banknotą, banko kortelę, žetoną
arba kitaip sumokėjus

Neapmuitinama

0

9504 30 50

Žaidimai be ekrano, įjungiami įmetus monetą, banknotą, žetoną arba ki
taip sumokėjus (išskyrus žaidimus su ekranu, fliperius ir automatinių kėg
lių takų įrenginius)

Neapmuitinama

0

9504 30 90

Žaidimų, įjungiamų įmetus monetą, banknotą, žetoną arba kitaip sumokė
jus (išskyrus automatinių kėglių takų įrenginius), dalys

Neapmuitinama

0

9504 40 00

Lošimo kortos

2,7

0

9504 90 10

Varžybiniams žaidimams skirti elektrinių lenktyninių automobilių rinki
niai

Neapmuitinama

0

9504 90 90

Specialūs kazino lošimų stalai, automatiniai kėglių takų įrenginiai ir kiti
pramogų reikmenys, stalo arba kambario žaidimai, įskaitant pinbolo sta
lus (išskyrus žaidimus, įjungiamus įmetus monetą, banknotą, žetoną arba
kitą panašų daiktą, visų rūšių biliardo įrangą, videožaidimus, žaidžiamus
naudojant televizijos imtuvą, lošimo kortas ir varžybiniams žaidimams
skirtus elektrinių lenktyninių automobilių rinkinius)

Neapmuitinama

0

9505 10 10

Kalėdų šventėms skirti dirbiniai iš stiklo (išskyrus elektrines girliandas)

Neapmuitinama

0
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9505 10 90

Kalėdų šventėms skirti dirbiniai (išskyrus stiklinius, žvakes ir elektrines
girliandas, tikras Kalėdų eglutes ir stovus Kalėdų eglutėms)

2,7

0

9505 90 00

Šventiniai, karnavaliniai arba kiti pramogoms skirti dirbiniai, įskaitant
priemones, naudojamas triukams rodyti ir pokštams krėsti, nenurodyti ki
toje vietoje

2,7

0

9506 11 10

Lygumų slidinėjimui skirtos slidės

3,7

0

9506 11 21

Vienslidės ir snieglentės

3,7

0

9506 11 29

Kalnų slidės (išskyrus vienslides ir snieglentes)

3,7

0

9506 11 80

Šuoliams nuo tramplino skirtos slidės

3,7

0

9506 12 00

Slidžių apkaustai

3,7

0

9506 19 00

Slidinėjimo reikmenys skirti žiemos sportui (išskyrus slides ir slidžių ap
kaustus)

2,7

0

9506 21 00

Burlentės

2,7

0

9506 29 00

Vandens slidės, banglentės bei kiti vandens sporto reikmenys (išskyrus
burlentes)

2,7

0

9506 31 00

Golfo lazdų komplektai

2,7

0

9506 32 00

Golfo kamuoliai

2,7

0

9506 39 10

Golfo lazdų dalys

2,7

0

9506 39 90

Golfo reikmenys (išskyrus kamuolius, lazdas ir jų dalis)

2,7

0

9506 40 10

Stalo teniso raketės, kamuoliukai ir tinkleliai

2,7

0

9506 40 90

Stalo teniso reikmenys ir įranga (išskyrus raketes, kamuoliukus ir tinkle
lius)

2,7

0

9506 51 00

Teniso raketės, su stygomis arba be stygų (išskyrus stalo teniso raketes)

4,7

0

9506 59 00

Badmintono arba panašios raketės, su stygomis arba be stygų (išskyrus te
niso raketes ir stalo teniso raketes)

2,7

0

9506 61 00

Teniso kamuoliukai (išskyrus stalo teniso kamuoliukus)

2,7

0

9506 62 10

Pripučiami odiniai kamuoliukai

2,7

0
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2,7

0

Neapmuitinama

0

2,7

0

Neapmuitinama

0

9506 62 90

Pripučiami kamuoliukai (išskyrus odinius)

9506 69 10

Kriketo ir polo kamuoliai

9506 69 90

Kamuoliai (išskyrus pripučiamus, golfo, stalo teniso, teniso, kriketo ir
polo kamuolius)

9506 70 10

Pačiūžos, įskaitant čiuožimo batus su tvirtinamomis pačiūžomis

9506 70 30

Riedučiai, įskaitant čiuožimo batus su tvirtinamais riedučiais

2,7

0

9506 70 90

Pačiūžų ir riedučių dalys ir reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje

2,7

0

9506 91 10

Fizinių pratimų prietaisai su keičiamomis apkrovomis

2,7

0

9506 91 90

Bendrųjų fizinių pratimų, gimnastikos arba atletinių sporto šakų reikme
nys ir įrenginiai (išskyrus fizinių pratimų prietaisus su keičiamomis apkro
vomis)

2,7

0

9506 99 10

Kriketo ir polo reikmenys (išskyrus kamuolius)

Neapmuitinama

0

9506 99 90

Sporto ir lauko žaidimų reikmenys ir įrenginiai, nenurodyti kitoje vietoje;
plaukimo baseinai ir pliuškenimosi baseinai

2,7

0

9507 10 00

Meškerykočiai

3,7

0

9507 20 10

Meškeriojimo kabliukai be pavadėlių, nesumontuoti

1,7

0

9507 20 90

Meškeriojimo kabliukai su pavadėliais, sumontuoti

3,7

0

9507 30 00

Meškerių ritės

3,7

0

9507 90 00

Meškeriojimo reikmenys, nenurodyti kitoje vietoje; žūklės graibštukai, tin
kleliai drugeliams gaudyti ir panašūs tinkleliai; masalai ir panašūs medžio
klės arba šaudymo reikmenys (išskyrus visų rūšių vilbynes bei paukščių iš
kamšas, klasifikuojamas 9705 pozicijoje)

3,7

0

9508 10 00

Keliaujantys cirkai ir keliaujantys žvėrynai

1,7

0

9508 90 00

Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos (tirai) ir kita pramogų įranga; keliaujantys
teatrai (išskyrus keliaujančius cirkus ir keliaujančius žvėrynus, kioskus, įs
kaitant prekybai skirtas prekes, prekes, skirtas prizams, lošimo automatus,
veikiančius įmetus monetą ar žetoną, ir vilkikus bei kitas transporto prie
mones, įskaitant tipines priekabas)

1,7

0

9601 10 00

Apdorotas dramblio kaulas ir dramblio kaulo dirbiniai, nenurodyti kitoje
vietoje

2,7

0

9601 90 10

Apdoroti koralai, gamtiniai arba aglomeruoti, ir koralų dirbiniai, nenuro
dyti kitoje vietoje

Neapmuitinama

0
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9601 90 90

Apdoroti kaulai, vėžlių šarvai, ragai, elnių ragai, koralai, perlamutras ir ki
tos gyvūninės raižybos medžiagos bei šių medžiagų dirbiniai, nenurodyti
kitoje vietoje (išskyrus dramblio kaulą arba koralus)

Neapmuitinama

0

9602 00 00

Apdorotos augalinės arba mineralinės raižybos medžiagos ir šių medžiagų
dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje; formuoti arba raižyti vaško, parafino,
stearino, gamtinių lipų, gamtinių dervų arba modeliavimo pastų dirbiniai
ir kiti formuoti arba raižyti dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje; apdorota
nesukietinta želatina ir dirbinai iš nesukietintos želatinos, nenurodyti ki
toje vietoje

2,2

0

9603 10 00

Šluotos ir šepečiai, surišti iš vytelių arba iš kitų augalinių medžiagų, su
rankenomis arba be rankenų

3,7

0

9603 21 00

Dantų šepetėliai, įskaitant šepetėlius, skirtus dantų plokštelėms valyti

3,7

0

9603 29 30

Plaukų šepečiai

3,7

0

9603 29 80

Skutimosi šepetėliai, nagų šepetėliai, blakstienų teptukai ir kiti asmens tua
letui skirti šepečiai (išskyrus dantų šepetėlius, šepetėlius, skirtus dantų
plokštelėms valyti, ir plaukų šepečius)

3,7

0

9603 30 10

Dailininkų teptukai ir rašymo teptukai

3,7

0

9603 30 90

Teptukai, naudojami kosmetikos preparatams užtepti

3,7

0

9603 40 10

Teptukai, naudojami aliejiniais ar klijiniais dažais dažyti, lakuoti, arba pa
našūs teptukai (išskyrus dailininkų teptukus ir panašius teptukus, klasifi
kuojamus 9603.30 subpozicijoje)

3,7

0

9603 40 90

Dažymo pagalvėlės ir voleliai

3,7

0

9603 50 00

Šepečiai – sudėtinės mašinų, prietaisų arba transporto priemonių dalys

2,7

0

9603 90 10

Rankiniai mechaniniai grindų šlavimo įtaisai be variklio

2,7

0

9603 90 91

Šepečiai keliams valyti; šluotos ir šepečiai, naudojami buityje, įskaitant
batų šepečius ir drabužių šepečius; šepečiai, skirti gyvūnų priežiūrai (išsky
rus šepečius – sudėtines mašinų, prietaisų arba transporto priemonių dalis
bei šluotas ir šepečius, surištus iš vytelių arba iš kitų augalinių medžiagų)

3,7

0

9603 90 99

Plaušinės šluotos ir plunksninės dulkių šluostės; mazgeliai ir kuokšteliai,
paruošti naudoti šluotų arba šepečių gamyboje; valytuvai su gumos ar pa
našių lanksčių medžiagų sluoksniu; šluotos ir šepečiai, nenurodyti kitoje
vietoje

3,7

0

9604 00 00

Rankiniai sietai ir rankiniai rėčiai (išskyrus kiaurasamčius)

3,7

0

9605 00 00

Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai
(išskyrus manikiūro rinkinius)

3,7

0

9606 10 00

Spraustukai, spausteliai ir kniedinės spraustės ir jų dalys

3,7

0
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9606 21 00

Plastikinės sagos, neaptrauktos tekstilės medžiagomis (išskyrus spraustu
kus, spaustelius, kniedines spraustes ir rankogalių sąsagas)

3,7

0

9606 22 00

Sagos iš netauriųjų metalų, neaptrauktos tekstilės medžiagomis (išskyrus
spraustukus, spaustelius, kniedines spraustes ir rankogalių sąsagas)

3,7

0

9606 29 00

Sagos (išskyrus plastikines ar iš netauriųjų metalų, neaptrauktas tekstilės
medžiagomis, spraustukus, spaustelius, kniedines spraustes ir rankogalių
sąsagas)

3,7

0

9606 30 00

Sagų formos ir kitos sagų dalys; sagų ruošiniai

2,7

0

9607 11 00

Užtrauktukai, kurių dantukai pagaminti iš netauriųjų metalų

6,7

0

9607 19 00

Užtrauktukai (išskyrus tuos, kurių dantukai pagaminti iš netauriųjų me
talų)

7,7

0

9607 20 10

Užtrauktukų dalys iš netauriųjų metalų

6,7

0

9607 20 90

Užtrauktukų dalys (išskyrus pagamintas iš netauriųjų metalų)

7,7

0

9608 10 10

Tušinukai (tušinukai su šrateliu), užpildyti skystu rašalu arba tušu

3,7

0

9608 10 30

Tušinukai (tušinukai su šrateliu), kurių korpusai arba antgaliai pagaminti
iš tauriųjų metalų arba iš valcuotų tauriųjų metalų (išskyrus tušinukus, už
pildytus skystu rašalu arba tušu)

3,7

0

9608 10 91

Tušinukai (tušinukai su šrateliu) su keičiamomis šerdelėmis (išskyrus tuši
nukus, kurių korpusai arba antgaliai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš
valcuotų tauriųjų metalų, bei tušinukus, užpildytus skystu rašalu arba
tušu)

3,7

0

9608 10 99

Tušinukai (tušinukai su šrateliu) (išskyrus tušinukus su keičiamomis šerde
lėmis bei tušinukus, užpildytus skystu rašalu arba tušu)

3,7

0

9608 20 00

Rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš
kitų akytųjų medžiagų

3,7

0

9608 31 00

Braižybai tušu skirti plunksnakočiai

3,7

0

9608 39 10

Automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir kiti plunksnakočiai, kurių kor
pusai arba antgaliai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš valcuotų tauriųjų
metalų (išskyrus braižybai tušu skirtus plunksnakočius)

3,7

0

9608 39 90

Automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir kiti plunksnakočiai (išskyrus
tuos, kurių korpusai arba antgaliai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš
valcuotų tauriųjų metalų ir braižybai tušu skirtus plunksnakočius)

3,7

0

9608 40 00

Automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis

3,7

0

9608 50 00

Rinkiniai, sudaryti iš dviejų ar daugiau šių dirbinių: tušinukų, rašymo prie
monių ir žymeklių su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų
medžiagų, automatinių plunksnakočių ir automatinių pieštukų su išstu
miamomis šerdelėmis

3,7

0
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KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

9608 60 10

Tušinukų šerdelės, sudarytos iš šratinio antgalio ir rašalo arba tušo cilind
rėlio, užpildytos skystu rašalu arba tušu

2,7

0

9608 60 90

Tušinukų šerdelės, sudarytos iš šratinio antgalio ir rašalo arba tušo cilind
rėlio (išskyrus užpildytas skystu rašalu arba tušu)

2,7

0

9608 91 00

Plunksnos ir plunksnų antgaliai

2,7

0

9608 99 20

Tušinukų, rašymo priemonių ir žymeklių su antgaliais, pagamintais iš vel
tinio ir iš kitų akytųjų medžiagų, stilografų ir kitų plunksnakočių ir pieš
tukų su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis, dalys, metalinės,
nenurodytos kitoje vietoje; kopijavimo stilografai (rapidografai), plunksna
kočių koteliai, pieštukų koteliai ir panašūs koteliai, metaliniai

2,7

0

9608 99 80

Tušinukų, rašymo priemonių ir žymeklių su antgaliais, pagamintais iš vel
tinio ir iš kitų akytųjų medžiagų, stilografų ir kitų plunksnakočių ir pieš
tukų su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis dalys, nemetalinės,
nenurodytos kitoje vietoje; kopijavimo stilografai (rapidografai), plunksna
kočių koteliai, pieštukų koteliai ir panašūs koteliai, nemetaliniai

2,7

0

9609 10 10

Pieštukai su grafito šerdelėmis, kurių šerdelės turi kietą apvalkalą

2,7

0

9609 10 90

Pieštukai ir spalvotieji pieštukai, kurių šerdelės turi kietą apvalkalą (išsky
rus su grafito šerdelėmis)

2,7

0

9609 20 00

Pieštukų šerdelės, juodos arba spalvotos

2,7

0

9609 90 10

Pastelės ir angliniai pieštukai

2,7

0

9609 90 90

Pieštukai, rašymo arba piešimo kreidelės ir siuvėjų kreidelės

1,7

0

9610 00 00

Grifelinės lentelės ir lentos su rašyti arba piešti pritaikytais paviršiais, įrė
mintos arba neįrėmintos

2,7

0

9611 00 00

Spaudai datai pažymėti, antspaudui uždėti arba numeriui nurodyti ir pa
našūs rankiniai įtaisai; rankiniai rinktuvai ir rankiniai spaudos rinkiniai

2,7

0

9612 10 10

Rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės, įmirkytos rašalu ar
kitu būdu paruoštos atspaudams gauti, suvyniotos arba nesuvyniotos ant
ričių, sudėtos arba nesudėtos į kasetes, plastikinės (išskyrus austas iš teksti
lės medžiagų)

2,7

0

9612 10 20

Juostelės iš cheminių pluoštų, kurių plotis mažesnis kaip 30 mm, įdėtos į
plastikines arba metalines kasetes ir iš jų neišimamos, naudojamos auto
matinėse rašomosiose mašinėlėse, automatinio duomenų apdorojimo įren
giniuose ir kitokiose mašinose

Neapmuitinama

0

9612 10 80

Rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės, įmirkytos rašalu ar
kitu būdu paruoštos atspaudams gauti, suvyniotos arba nesuvyniotos ant
ričių, sudėtos arba nesudėtos į kasetes, iš pluoštų arba popieriaus (išskyrus
iš cheminių pluoštų, klasifikuojamų 9612.10.20 subpozicijoje)

2,7

0
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KN 2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

9612 20 00

Antspaudų pagalvėlės, įmirkytos arba neįmirkytos rašalu, su dėžutėmis
arba be jų

2,7

0

9613 10 00

Kišeniniai žiebtuvėliai, užpildyti dujomis ir iš naujo neužpildomi

2,7

0

9613 20 10

Kišeniniai žiebtuvėliai, užpildyti dujomis ir iš naujo užpildomi, su elek
trine uždegimo sistema

2,7

0

9613 20 90

Kišeniniai žiebtuvėliai, užpildyti dujomis ir iš naujo užpildomi, su mecha
nine uždegimo sistema

2,7

0

9613 80 00

Žiebtuvėliai (išskyrus dujomis užpildytus kišeninius žiebtuvėlius, šovininio
parako ir sprogmenų degtuvus ir detonatorius)

2,7

0

9613 90 00

Žiebtuvėlių dalys, nenurodytos kitoje vietoje

2,7

0

9614 00 10

Grubiai apdoroti pypkių ruošiniai, pagaminti iš medienos arba iš šaknų ir
naudojami pypkių gamyboje

Neapmuitinama

0

9614 00 90

Pypkės, įskaitant pypkių kaušelius, cigarų arba cigarečių kandikliai, jų da
lys, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus grubiai apdorotus pypkių ruoši
nius, pagamintus iš medienos arba iš šaknų ir naudojamus pypkių gamy
boje)

2,7

0

9615 11 00

Šukos, plaukų laikikliai ir kiti panašūs dirbiniai, iš kietos gumos arba iš
plastikų

2,7

0

9615 19 00

Šukos, plaukų laikikliai ir panašūs dirbiniai (išskyrus iš kietos gumos arba
iš plastikų)

2,7

0

9615 90 00

Plaukų segtukai ir spaustukai plaukams garbanoti, suktukai ir panašūs dir
biniai ir jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus elektroterminius prie
taisus, klasifikuojamus 8516 pozicijoje)

2,7

0

9616 10 10

Kvepalų purkštuvėliai ir panašūs tualetiniai purkštuvėliai (išskyrus veikian
čius įmetus monetą ar žetoną)

2,7

0

9616 10 90

Kvepalų purkštuvėlių ir panašių tualetinių purkštuvėlių antgaliai ir galvu
tės (išskyrus veikiančius įmetus monetą ar žetoną)

2,7

0

9616 20 00

Pūkučiai ir kempinėlės pudrai bei kosmetikos arba tualetiniams prepara
tams užtepti

2,7

0

9617 00 11

Termosai ir kiti vakuuminiai indai, kurių talpa ne didesnė kaip 0,75 litro

6,7

0

9617 00 19

Termosai ir kiti vakuuminiai indai, kurių talpa didesnė kaip 0,75 litro

6,7

0

9617 00 90

Termosų ir kitų vakuuminių indų dalys (išskyrus stiklines kolbas)

6,7

0

9618 00 00

Siuvėjų manekenai ir kiti manekenai, automatai ir kita judanti prekių de
monstravimo įranga, naudojama parduotuvių vitrinoms apipavidalinti (iš
skyrus demonstruojamas prekes, mokomuosius modelius ir žaislines lėles)

1,7

0
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Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

9701 10 00

Paveikslai, pavyzdžiui, aliejiniai paveikslai, akvarelės ir pastelės, ir pieši
niai, nupiešti tik ranka (išskyrus techninius ir panašius brėžinius, klasifi
kuojamus 4906 pozicijoje, ir pramonės gaminius, tapytus arba dekoruo
tus ranka)

Neapmuitinama

0

9701 90 00

Koliažai ir panašios dekoratyvinės plaketės

Neapmuitinama

0

9702 00 00

Graviūrų, estampų ir litografijų originalai

Neapmuitinama

0

9703 00 00

Skulptūrų ir statulų originalai iš bet kurių medžiagų

Neapmuitinama

0

9704 00 00

Pašto arba žyminiai (rinkliavos) ženklai, siuntmenos, pažymėtos pašto rin
kliavos antspaudais, pirmosios dienos vokai, pašto reikmenys (markiruoti
popieriaus dirbiniai) ir panašūs spaudiniai, naudoti arba nenaudoti, išsky
rus klasifikuojamus 4907 pozicijoje

Neapmuitinama

0

9705 00 00

Zoologijos, botanikos, mineralogijos, anatomijos, istorijos, archeologijos,
paleontologijos, etnografijos arba numizmatikos kolekcijos ir kolekciona
vimo objektai

Neapmuitinama

0

9706 00 00

Senesni kaip 100 metų antikvariniai daiktai

Neapmuitinama

0“.
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IV PRIEDAS
„D SKIRSNIS

EKVADORO MUITŲ TARIFŲ, TAIKOMŲ EUROPOS SĄJUNGOS KILMĖS PREKĖMS, PANAIKINIMO
SĄRAŠAS

Nebent Ekvadoro muitų tarifų panaikinimo sąraše būtų nustatyta kitaip, toliau nurodytos mažinimo kategorijos
taikomos, kaip nustatyta šio Susitarimo III antraštinės dalies (Prekyba prekėmis) 22 straipsnyje (Muitų panaikinimas):
1. Europos Sąjungos kilmės prekėms (toliau – kilmės prekės), nurodytoms 0 mažinimo kategorijos tarifų eilutėse,
taikomi muitai visiškai panaikinami nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.
2. Kilmės prekėms, nurodytoms 3 mažinimo kategorijos tarifų eilutėse, taikomi muitai naikinami keturiais vienodais
etapais, pradedant nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau muitai mažinami paskesnių metų sausio 1 d. ir
vėliau šios prekės neapmuitinamos.
3. Kilmės prekėms, nurodytoms 5 mažinimo kategorijos tarifų eilutėse, taikomi muitai naikinami šešiais vienodais
etapais, pradedant nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau muitai mažinami paskesnių metų sausio 1 d. ir
vėliau šios prekės neapmuitinamos.
4. Kilmės prekėms, nurodytoms 7 mažinimo kategorijos tarifų eilutėse, taikomi muitai naikinami aštuoniais vienodais
etapais, pradedant nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau muitai mažinami paskesnių metų sausio 1 d. ir
vėliau šios prekės neapmuitinamos.
5. Kilmės prekėms, nurodytoms 10 mažinimo kategorijos tarifų eilutėse, taikomi muitai naikinami vienuolika vienodų
etapų, pradedant nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau muitai mažinami paskesnių metų sausio 1 d. ir
vėliau šios prekės neapmuitinamos.
6. Kilmės prekėms, nurodytoms 15 mažinimo kategorijos tarifų eilutėse, taikomi muitai naikinami šešiolika vienodų
etapų, pradedant nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau muitai mažinami paskesnių metų sausio 1 d. ir
vėliau šios prekės neapmuitinamos.
7. E mažinimo kategorijos tarifų eilutėse nurodytoms kilmės prekėms jokie su muitais susiję įsipareigojimai netaikomi.
8. Kilmės prekėms, nurodytoms IB mažinimo kategorijos tarifų eilutėse, kurioms taikomas kainų stabilizavimo
mechanizmas (toliau – KSM), taikomi muitai palaipsniui naikinami. Naikinant muitus bazinė muito norma yra
mažiausia muitų panaikinimo sąraše nurodyta bazinė muito norma arba taikomas DPS muitas. Muitai naikinami
keturiais vienodais etapais, pradedant nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau muitai mažinami paskesnių
metų sausio 1 d. ir vėliau šios prekės neapmuitinamos.
9. Kilmės prekėms, nurodytoms IC mažinimo kategorijos tarifų eilutėse, kurioms taikomas KSM, taikomi muitai
palaipsniui naikinami. Naikinant muitus bazinė muito norma yra mažiausia muitų panaikinimo sąraše nurodyta
bazinė muito norma arba taikomas DPS muitas. Muitai naikinami šešiais vienodais etapais, pradedant nuo šio
Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau muitai mažinami paskesnių metų sausio 1 d. ir vėliau šios prekės neapmui
tinamos.
10. Kilmės prekėms, nurodytoms ID mažinimo kategorijos tarifų eilutėse, kurioms taikomas KSM, taikomi muitai
palaipsniui naikinami. Naikinant muitus bazinė muito norma yra mažiausia muitų panaikinimo sąraše nurodyta
bazinė muito norma arba taikomas DPS muitas. Muitai naikinami aštuoniais vienodais etapais, pradedant nuo šio
Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau muitai mažinami paskesnių metų sausio 1 d. ir vėliau šios prekės neapmui
tinamos.
11. Kilmės prekėms, nurodytoms IE mažinimo kategorijos tarifų eilutėse, kurioms taikomas KSM, taikomi muitai
palaipsniui naikinami. Naikinant muitus bazinė muito norma yra mažiausia muitų panaikinimo sąraše nurodyta
bazinė muito norma arba taikomas DPS muitas. Muitai naikinami vienuolika vienodų etapų, pradedant nuo šio
Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau muitai mažinami paskesnių metų sausio 1 d. ir vėliau šios prekės neapmui
tinamos.
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12. Kilmės prekėms, nurodytoms IF mažinimo kategorijoje, fiksuoto dydžio dalis pagal KSM (15 %) naikinama nuo šio
Susitarimo įsigaliojimo dienos.
13. Kilmės prekėms, nurodytoms IG mažinimo kategorijoje, fiksuoto dydžio dalis pagal KSM (20 %) naikinama nuo šio
Susitarimo įsigaliojimo dienos.
14. Kilmės prekėms, nurodytoms IH mažinimo kategorijoje, fiksuoto dydžio dalis pagal KSM (15 %) naikinama šešiais
vienodais etapais, pradedant nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau ta dalis mažinama paskesnių metų sausio
1 d.
15. Kilmės prekėms, nurodytoms II mažinimo kategorijoje, fiksuoto dydžio dalis pagal KSM (20 %) naikinama
aštuoniais vienodais etapais, pradedant nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau ta dalis mažinama paskesnių
metų sausio 1 d.
16. Kilmės prekėms, nurodytoms IJ mažinimo kategorijoje, fiksuoto dydžio dalis pagal KSM (15 %) naikinama
vienuolika vienodų etapų, pradedant nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau ta dalis mažinama paskesnių
metų sausio 1 d.
17. Kilmės prekėms, nurodytoms IK mažinimo kategorijoje, fiksuoto dydžio dalis pagal KSM (20 %) naikinama
vienuolika vienodų etapų, pradedant nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau ta dalis mažinama paskesnių
metų sausio 1 d.
18. Kilmės prekėms, nurodytoms B mažinimo kategorijoje, muitų tarifai nenaikinami; neatsižvelgdamas į minėtą
nuostatą, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Ekvadoras naikina fiksuoto dydžio dalį pagal KSM (15 %)
800 metrinių tonų metinei kvotai; toliau nuo pirmųjų metų ta kvota kasmet didinama 24 metrinėmis tonomis.
19. Kilmės prekėms, nurodytoms B1 mažinimo kategorijoje, muitų tarifai nenaikinami; neatsižvelgdamas į minėtą
nuostatą, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Ekvadoras netaiko importo muitų metinei 800 metrinių tonų
bendrajai kvotai (1), o toliau nuo pirmųjų metų ta kvota kasmet didinama 24 metrinėmis tonomis.
20. Kilmės prekėms, nurodytoms D mažinimo kategorijoje, muitų tarifai nenaikinami; neatsižvelgdamas į minėtą
nuostatą, Ekvadoras netaiko importo muitų metinei 500 metrinių tonų bendrajai kvotai, o toliau nuo pirmųjų metų
ta kvota kasmet didinama 15 metrinių tonų.
21. Kilmės prekėms, nurodytoms L1 mažinimo kategorijoje, muitų tarifai nenaikinami; neatsižvelgdamas į minėtą
nuostatą, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Ekvadoras netaiko importo muitų metinei 400 metrinių tonų
bendrajai kvotai; toliau nuo pirmųjų metų ta kvota kasmet didinama 20 metrinių tonų.
22. Kilmės prekėms, nurodytoms L2 mažinimo kategorijoje, muitų tarifai nenaikinami; neatsižvelgdamas į minėtą
nuostatą, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Ekvadoras netaiko importo muitų metinei 600 metrinių tonų
bendrajai kvotai; toliau nuo pirmųjų metų ta kvota kasmet didinama 30 metrinių tonų.
23. Kilmės prekėms, nurodytoms L3 mažinimo kategorijoje, muitų tarifai nenaikinami; neatsižvelgdamas į minėtą
nuostatą, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Ekvadoras netaiko importo muitų metinei 500 metrinių tonų
bendrajai kvotai; toliau nuo pirmųjų metų ta kvota kasmet didinama 25 metrinėmis tonomis.
24. Kilmės prekėms, nurodytoms L4 mažinimo kategorijoje, muitų tarifai naikinami aštuoniolika vienodų etapų,
pradedant nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau muitai mažinami paskesnių metų sausio 1 d. ir vėliau šios
prekės neapmuitinamos; neatsižvelgdamas į minėtą nuostatą, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Ekvadoras
netaiko importo muitų metinei 1 000 metrinių tonų bendrajai kvotai; toliau nuo pirmųjų metų ta kvota kasmet
didinama 50 metrinių tonų.
25. Kilmės prekėms, nurodytoms M mažinimo kategorijoje, muitų tarifai nenaikinami; neatsižvelgdamas į minėtą
nuostatą, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Ekvadoras netaiko importo muitų metinei 300 metrinių tonų
bendrajai kvotai.
26. Kilmės prekėms, nurodytoms MC mažinimo kategorijoje, muitų tarifai nenaikinami; neatsižvelgdamas į minėtą
nuostatą, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Ekvadoras netaiko importo muitų metinei 400 metrinių tonų
bendrajai kvotai.
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27. Kilmės prekėms, nurodytoms PA mažinimo kategorijoje, muitų tarifai nenaikinami; neatsižvelgdamas į minėtą
nuostatą, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Ekvadoras netaiko importo muitų 250 metrinių tonų bendrajai
kvotai; toliau nuo pirmųjų metų ta kvota kasmet didinama 7,5 metrinių tonų.
28. Kilmės prekėms, nurodytoms P mažinimo kategorijoje, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Ekvadoras netaiko
importo muitų 800 metrinių tonų bendrajai kvotai; toliau nuo pirmųjų metų ta kvota kasmet didinama
24 metrinėmis tonomis. Prekėms, importuotoms viršijant bendrą kiekvienų metų kiekį, taikomas šis režimas:
a) kilmės prekėms, nurodytoms 16010000 tarifų eilutėje, muitų tarifai nenaikinami;
b) prekėms, nurodytoms 02101200 tarifų eilutėje, fiksuoto dydžio dalis pagal KSM (20 %) naikinama aštuoniais
vienodais etapais, pradedant nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos; toliau ta dalis mažinama paskesnių metų
sausio 1 d.;
c) 02101900, 16024100 ir 16024200 tarifų eilutes atitinkantys muitai naikinami pagal 15 kategorijai taikomas
nuostatas.
29. Kilmės prekėms, nurodytoms SP mažinimo kategorijoje, muitų tarifai nenaikinami; neatsižvelgdamas į minėtą
nuostatą, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Ekvadoras netaiko importo muitų metinei 750 metrinių tonų
bendrajai kvotai.
30. Kiekvieno etapo muitų normos apvalinamos į mažesniąją pusę, bent iki artimiausios dešimtosios procentinio
punkto dalies arba, jei muito norma išreikšta piniginiais vienetais, bent iki artimiausios 0,001 oficialaus Ekvadoro
piniginio vieneto dalies.
31. Šiame skirsnyje „pirmieji metai“ – kalendoriniai metai, prasidedantys kitų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo metų
sausio 1 d., kaip nustatyta šio Susitarimo 330 straipsnyje (Įsigaliojimas). „Antrieji metai“, „tretieji metai“ ir etc. yra
kalendoriniai metai po pirmųjų metų, kaip apibrėžta šioje dalyje.
32. Šio skirsnio nuostatos išdėstytos pagal Andų bendrijos valstybių narių nomenklatūrą (NANDINA), pagrįstą 2007 m.
Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema (SS).
33. Šio skirsnio nuostatos aiškinamos ir tarifų eilutės atnaujinamos pagal NANDINA bendrąsias pastabas, skirsnių
pastabas ir skyrių pastabas. Jei šio skirsnio nuostatos tapačios atitinkamoms NANDINA nuostatoms, jos reiškia tą
patį kaip ir atitinkamos NANDINA nuostatos.
34. Jei šis Susitarimas įsigalioja po sausio 1 d., bet prieš tų pačių kalendorinių metų gruodžio 31 d., kvotos neviršijantis
kiekis bus proporcingai paskirstytas likusiai tų kalendorinių metų daliai.
(1) Bendroji kvota – tai kvota, apimanti į atitinkamą liberalizavimo sąrašą įtrauktas muitų tarifų eilutes; taigi, pagal šią
kvotą gali būti naudojama viena tarifų eilutė arba įvairios tarifų eilutės.“.“
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V PRIEDAS
„EKVADORO MUITŲ TARIFŲ, TAIKOMŲ EUROPOS SĄJUNGOS KILMĖS PREKĖMS, PANAIKINIMO SĄRAŠAS
NANDINA
2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

01011010

– – Arkliai

15

0

01011020

– – Asilai

10

0

01019011

– – – Lenktynių žirgai

15

0

01019019

– – – Kiti

15

0

01019090

– – Kiti

15

0

01021000

– Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

0

0

01029010

– – Kovų buliai

10

0

01029090

– – Kiti

5

0

01031000

– Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

0

0

01039100

– – Mažesnės kaip 50 kg masės

10

0

01039200

– – Ne mažesnės kaip 50 kg masės

10

0

01041010

– – Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

0

0

01041090

– – Kiti

10

0

01042010

– – Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

0

0

01042090

– – Kiti

10

0

01051100

– – Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos)

0

0

01051200

– – Kalakutai

0

0

01051900

– – Kiti

0

0

01059400

– – Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos)

10

0

01059900

– – Kiti

10

0

01061100

– – Primatai

10

0

01061200

– – Banginiai, delfinai ir jūrų kiaulės (Cetacea būrio
žinduoliai); lamantinai ir diugoniai (Sirenia bū
rio žinduoliai)

10

0

01061911

––––

10

0

Lamos (Lama glama), įskaitant guanakus

Pastabos
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2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

01061912

––––

Alpakos (Lama pacus)

10

0

01061919

––––

Kiti

10

0

01061990

Šunys

10

0

01062000

– Ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

10

0

01063100

– – Paukščiai plėšrūnai

10

0

01063200

– – Papūginių būrio paukščiai (įskaitant papūgas,
ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu)

10

0

01063900

– – Kiti

10

0

01069010

Bitės

5

0

01069090

– – Kiti

10

0

02011000

– Skerdenos ir skerdenų pusės

20

E

02012000

– Kiti mėsos gabalai su kaulais

20

E

02013000

– Be kaulų

20

E

02021000

– Skerdenos ir skerdenų pusės

20

E

02022000

– Kiti mėsos gabalai su kaulais

20

E

02023000

– Be kaulų

20

E

02031100

– – Skerdenos ir skerdenų pusės

MEP

E

02031200

– – Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais

MEP

E

02031900

– – Kiti

MEP

E

02032100

– – Skerdenos ir skerdenų pusės

MEP

E

02032200

– – Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais

MEP

E

02032900

– – Kiti

MEP

E

02041000

– Ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės, šviežios
arba atšaldytos

20

10

02042100

– – Skerdenos ir skerdenų pusės

20

10

02042200

– – Kiti mėsos gabalai su kaulais

20

10

Pastabos
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NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/755

Bazinė muito norma

Kategorija

02042300

– – Be kaulų

20

10

02043000

– Ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės, sušaldytos

20

10

02044100

– – Skerdenos ir skerdenų pusės

20

10

02044200

– – Kiti mėsos gabalai su kaulais

20

10

02044300

– – Be kaulų

20

10

02045000

– Ožkiena

20

5

02050000

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, at
šaldyta arba sušaldyta

25

5

02061000

– Galvijienos, švieži arba atšaldyti

20

E

02062100

– – Liežuviai

20

E

02062200

– – Kepenys

20

E

02062900

– – Kiti

20

E

02063000

– Kiaulienos, švieži arba atšaldyti

20

0

02064100

– – Kepenys

25

0

02064900

– – Kiti

25

0

02068000

– Kiti, švieži arba atšaldyti

25

5

02069000

– Kiti, sušaldyti

25

5

02071100

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, šviežios
arba atšaldytos

MEP

E

02071200

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos

MEP

E

02071300

– – Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduk
tai, švieži arba atšaldyti

MEP

E

02071400

– – Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduk
tai, sušaldyti

MEP

E

02072400

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, šviežios
arba atšaldytos

MEP

E

02072500

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos

MEP

E

02072600

– – Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduk
tai, švieži arba atšaldyti

MEP

E

02072700

– – Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduk
tai, sušaldyti

MEP

E

02073200

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, šviežios
arba atšaldytos

MEP

E

Pastabos

L 356/756

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas
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Bazinė muito norma

Kategorija

02073300

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos

MEP

E

02073400

– – Riebiosios kepenys, šviežios arba atšaldytos

MEP

E

02073500

– – Kiti, švieži arba atšaldyti

MEP

E

02073600

– – Kiti, sušaldyti

MEP

E

02081000

– Triušių arba kiškių

25

0

02083000

– Primatų

20

0

02084000

– Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio
žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio
žinduolių)

20

0

02085000

– Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

20

0

02089000

– Kiti

20

0

02090010

– Papilvės

25

0

02090090

– Kiti

25

0

02101100

– – Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais

25

7

02101200

– – Papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos gabalai

MEP

P

02101900

– – Kiti

45

P

02102000

– Galvijiena

25

E

02109100

– – Primatų

25

0

02109200

– – Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio
žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia bū
rio žinduolių)

25

0

02109300

– – Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

25

0

02109910

– – – Valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų
miltai

Pastabos

02109910 A

––––

Valgomieji mėsos arba mėsos subpro
duktų miltai

30

10

Išskyrus paukš
tieną

02109910 B

––––

Valgomieji mėsos arba mėsos subpro
duktų miltai

30

E

Paukštiena
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NANDINA
2007

02109990

Aprašymas

L 356/757

Bazinė muito norma

Kategorija

Pastabos

– – – Kitos

02109990 A

––––

Kiti

30

10

Išskyrus paukš
tieną

02109990 B

––––

Kiti

30

E

Paukštiena

0301100000

– Dekoratyvinės žuvytės

10

0

0301911000

– – – Pramoninei veislininkystei ir auginimui

5

0

0301919000

– – – Kitos

10

0

0301920000

– – Unguriai (Anguilla spp.)

5

0

0301930000

– – Karpiai

5

0

0301940000

– – Melsvieji tunai (Thunnus thynnus)

10

0

0301950000

– – Australiniai tunai (Thunnus maccoyii)

10

0

0301991000

– – – Pramoninei veislininkystei ir auginimui

5

0

0301999000

– – – Kitos

10

0

0302110000

– – Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhychus apache ir On
corhynchus chrysogaster)

20

0

0302120000

– – Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus ne
rka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rho
durus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Duno
jaus lašišos (Hucho hucho)

20

0

0302190000

– – Kiti

20

0

0302210000

– – Otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenole
pis)

20

0

0302220000

– – Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa)

20

0

0302230000

– – Jūriniai liežuviai (Solea spp.)

20

0

0302290000

– – Kiti

20

0

0302310000

– – Albakorai arba baltieji tunai (Thunnus alalunga)

20

0
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Bazinė muito norma

Kategorija

0302320000

– – Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares)

0

0

0302330000

– – Dryžuotieji tunai

0

0

0302340000

– – Didžiaakiai tunai (Thunnus obesus)

0

0

0302350000

– – Melsvieji tunai (Thunnus thynnus)

20

0

0302360000

– – Australiniai tunai (Thunnus maccoyii)

20

0

0302390000

– – Kiti

0

0

0302400000

– Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii), išskyrus
jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu)
ir pienius

20

0

0302500000

– Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės
plėvelės apvalkalu) ir pienius

20

0

0302610000

– – Sardinės (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
sardinėlės (Sardinella spp.), šprotai (Sprattus
sprattus)

20

0

0302620000

– – Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefi
nus)

20

0

0302630000

– – Ledjūrio menkės (Pollachius virens)

20

0

0302640000

– – Skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australa
sicus, Scomber japonicus)

20

0

0302650000

– – Rykliai

20

0

0302660000

– – Unguriai (Anguilla spp.)

20

0

0302670000

– – Kardžuvės (Xiphias Gladius)

20

0

0302680000

– – Ilčiai (Dissostichus spp.)

20

0

0302690010

– – – Tilapijos

20

0

0302690090

– – – Kitos

20

0

0302700000

– Kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir
pieniai

20

0

0303110000

– – Nerkos (Oncorhynchus nerka)

20

0

0303190000

– – Kiti

20

0

Pastabos
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Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

0303210000

– – Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhychus apache ir On
corhynchus chrysogaster)

20

0

0303220000

– – Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus laši
šos (Hucho hucho)

20

0

0303290000

– – Kiti

20

0

0303310000

– – Otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenole
pis)

20

0

0303320000

– – Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa)

20

0

0303330000

– – Jūriniai liežuviai (Solea spp.)

20

0

0303390000

– – Kiti

20

0

0303410000

– – Albakorai arba baltieji tunai (Thunnus alalunga)

0

0

0303420000

– – Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares)

0

0

0303430000

– – Dryžuotieji tunai

0

0

0303440000

– – Didžiaakiai tunai (Thunnus obesus)

0

0

0303450000

– – Melsvieji tunai (Thunnus thynnus)

20

0

0303460000

– – Australiniai tunai (Thunnus maccoyii)

20

0

0303490000

– – Kiti

20

0

0303510000

– – Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0303520000

– – Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

20

0

0303610000

– – Kardžuvės (Xiphias Gladius)

0

0

0303620000

– – Ilčiai (Dissostichus spp.)

0

0

0303710000

– – Sardinės (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
sardinėlės (Sardinella spp.), šprotai (Sprattus
sprattus)

20

0

0303720000

– – Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefi
nus)

20

0

0303730000

– – Ledjūrio menkės (Pollachius virens)

20

0
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Kategorija

0303740000

– – Skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australa
sicus, Scomber japonicus)

20

0

0303750000

– – Rykliai

20

0

0303760000

– – Unguriai (Anguilla spp.)

20

0

0303770000

– – Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax, Di
centrarchus punctatus)

20

0

0303780000

– – Merlūzos (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

0

0303790010

– – – Tilapijos

0

0

0303790090

– – – Kitos

0

0

0303800000

– Kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir
pieniai

20

0

0304110000

– – Kardžuvės (Xiphias Gladius)

20

0

0304120000

– – Ilčiai (Dissostichus spp.)

20

0

0304190010

– – – Tilapijos

20

0

0304190090

– – – Kitos

20

0

0304210000

– – Kardžuvės (Xiphias Gladius)

20

0

0304220000

– – Ilčiai (Dissostichus spp.)

20

0

0304291000

– – – Merlūzų (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

0

0304299010

––––

Tilapijos

20

0

0304299090

––––

Kiti

20

0

0304910000

– – Kardžuvės (Xiphias Gladius)

20

0

0304920000

– – Ilčiai (Dissostichus spp.)

20

0

0304990000

– – Kiti

20

0

0305100000

– Žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti
žmonių maistui

10

0

0305200000

– Žuvų kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apval
kalu) ir pieniai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti
sūrymu

20

0

0305301000

– – Menkių (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

20

0
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Kategorija

0305309000

– – Kiti

20

0

0305410000

– – Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus ne
rka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rho
durus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Duno
jaus lašišos (Hucho hucho)

20

0

0305420000

– – Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0305490000

– – Kiti

20

0

0305510000

– – Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

20

0

0305591000

– – – Ryklių pelekai

20

0

0305592000

– – – Merlūzos (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

0

0305599000

– – – Kitos

20

0

0305610000

– – Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0305620000

– – Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

20

0

0305630000

– – Ančiuviai (Engraulis spp.)

20

0

0305690000

– – Kiti

20

0

0306110000

– – Langustai ir kiti jūriniai vėžiai (Palinurus spp.,
Panulirus spp., Jasus spp.)

20

0

0306120000

– – Omarai (Homarus spp.)

20

0

0306131100

––––

Sveiki (neišdarinėti)

20

0

0306131200

––––

Krevetės, luptos

20

0

0306131300

––––

Krevetės, neluptos, nevirtos garuose arba
vandenyje

20

0

0306131400

––––

Krevetės, neluptos, virtos garuose arba
vandenyje

20

0

0306131900

––––

Kiti

20

0

0306139100

––––

Krevetės

20

0

0306139900

––––

Kiti

20

0

0306140000

– – Krabai

20

0
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0306190000

– – Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš
vėžiagyvių, tinkami vartoti žmonių maistui

20

0

0306210000

– – Langustai ir kiti jūriniai vėžiai (Palinurus spp.,
Panulirus spp., Jasus spp.)

20

0

0306220000

– – Omarai (Homarus spp.)

20

0

0306231100

––––

Pramoninei veislininkystei ir auginimui

5

0

0306231900

––––

Kiti

20

0

0306239100

––––

Pramoninei veislininkystei ir auginimui

5

0

0306239900

––––

Kiti

20

0

0306240000

– – Krabai

20

0

0306291000

– – – Miltai, rupiniai ir milteliai

20

0

0306299000

– – – Kiti

20

0

0307100000

– Austrės

20

0

0307211000

– – – Didžiosios šukutės

20

0

0307219000

– – – Kiti

20

0

0307291000

– – – Didžiosios šukutės

20

0

0307299000

– – – Kiti

20

0

0307310000

– – Gyvi, švieži arba atšaldyti

20

0

0307390000

– – Kiti

20

0

0307410000

– – Gyvi, švieži arba atšaldyti

20

0

0307490000

– – Kiti

20

0

0307510000

– – Gyvi, švieži arba atšaldyti

20

0

0307590000

– – Kiti

20

0

0307600000

– Sraigės, išskyrus jūrines sraiges

20

0

0307911000

– – – Jūrų ežiai

20

0

0307919000

– – – Kiti

20

0

0307992000

– – – Jūrų ausytės (Concholepas concholepas)

20

0

Pastabos
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L 356/763

Bazinė muito norma

Kategorija

0307993000

– – – Jūros agurkai (Isostichopus fuscus)

20

0

0307994000

– – – Krantinės sraigės

20

0

0307995000

– – – Moliuskai

20

0

0307999000

– – – Kiti

20

0

04011000

– Kurių riebumas ne didesnis kaip 1 % masės

MEP

E

04012000

– Kurių riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne dides
nis kaip 6 % masės

MEP

E

04013000

– Kurių riebumas didesnis kaip 6 % masės

MEP

E

04021010

– – Išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne di
desnė nei 2,5 kg

MEP

L1

04021090

– – Kiti

MEP

L1

04022111

––––

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto
masė ne didesnė kaip 2,5 kg

MEP

L1

04022119

––––

Kiti

MEP

L1

04022191

– Išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė
kaip 2,5 kg

MEP

L1

04022199

––––

Kiti

MEP

L1

04022911

––––

Išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne
didesnė kaip 2,5 kg

MEP

L1

04022919

––––

Kiti

MEP

L1

04022991

––––

Išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne
didesnė kaip 2,5 kg

MEP

L1

04022999

––––

Kiti

MEP

L1

04029110

– – – Sutirštintas pienas

MEP

L2

04029190

– – – Kiti

MEP

L1

04029910

– – – Sutirštintas pienas

30

L2

04029990

– – – Kiti

MEP

L2

04031000

– Jogurtas

30

L3

04039010

– – Pasukos

30

L1

04039090

– – Kiti

30

L1

Pastabos
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2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

5

5

04041010

– – Iš dalies ar visiškai demineralizuotos išrūgos

04041090

– – Kiti

MEP

L1

04049000

– Kiti

MEP

L1

04051000

– Sviestas

MEP

E

04052000

– Pieno pastos

MEP

L3

04059020

– – Bevandeniai pieno riebalai („lydytas sviestas“)

MEP

E

04059090

– – Kiti

MEP

E

04061000

– Švieži (nenokinami arba nekonservuojami) sū
riai, įskaitant išrūgų sūrius, ir varškė

20

E

04062000

– Visų rūšių trinti arba miltelių pavidalo sūriai

20

L3

04063000

– Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavi
dalo sūrius

MEP

L3

04064000

– Pelėsiniai sūriai ir kiti sūriai su Penicillium roque
forti pelėsių gijomis

20

L4

04069040

– – Kurių sudėtyje esantis vanduo sudaro mažiau
kaip 50 % masės, skaičiuojant visiškai pašali
nus riebalus

25

L4

04069050

– – Kurių sudėtyje esantis vanduo sudaro ne ma
žiau kaip 50 %, bet mažiau kaip 56 % masės,
skaičiuojant visiškai pašalinus riebalus

25

L4

04069060

– – Kurių sudėtyje esantis vanduo sudaro ne ma
žiau kaip 56 %, bet mažiau kaip 69 % masės,
skaičiuojant visiškai pašalinus riebalus

04069060 A

– – – Kurių sudėtyje esantis vanduo sudaro ne
mažiau kaip 56 %, bet ne daugiau kaip
63,5 % masės, skaičiuojant visiškai pašali
nus riebalus

25

L4

04069060 B

– – – Kurių sudėtyje esantis vanduo sudaro dau
giau kaip 63,5 %, bet mažiau kaip 69 %
masės, skaičiuojant visiškai pašalinus rieba
lus

MEP

L3

04069090

– – Kiti

MEP

L3

04070010

– Skirti inkubacijai (perinimui)

0

0

04070020

– Vakcinų gamybai (be konkrečių patogenų)

0

0

Pastabos
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04070090

– Kiti

25

E

04081100

– – Išdžiovinti

25

E

04081900

– – Kiti

25

E

04089100

– – Išdžiovinti

25

E

04089900

– – Kiti

25

E

04090010

– Talpyklose, kurių talpa didesnė kaip 300 kg

15

10

04090090

– Kiti

30

10

04100000

Gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti ki
toje vietoje

25

5

05010000

Neapdoroti žmonių plaukai, plauti arba neplauti,
valyti arba nevalyti; žmonių plaukų atliekos

20

0

05021000

– Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai, taip pat šių
šerių arba plaukų atliekos

0

0

05029000

– Kiti

10

0

05040010

– Skrandžiai

20

D

05040020

– Žarnos

10

D

05040030

– Pūslės

10

D

05051000

– Plunksnos, naudojamos kimšimui; pūkai

10

0

05059000

– Kiti

10

0

05061000

– Oseinas ir kaulai, apdoroti rūgštimi

10

0

05069000

– Kiti

10

0

05071000

– Dramblio kaulas; dramblio kaulo milteliai ir at
liekos

10

0

05079000

– Kiti

10

0

0508000000

Koralai ir panašios medžiagos, neapdorotos arba
paprastai apdorotos, bet neapdorotos kitu būdu;
moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių
kiautai, sepijų skeleto plokštelės, neapdorotos arba
paprastai apdorotos, bet neišpjautos pagal formą,
jų milteliai ir atliekos

10

0

05100010

– Tulžis, džiovinta arba nedžiovinta; liaukos ir ki
tos gyvūninės medžiagos, naudojamos farmaci
jos preparatams gaminti

10

0

Pastabos
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05100090

– Kiti

10

0

05111000

– Galvijų sperma

0

0

0511911000

– – – Žuvų ikrai

0

0

0511912000

– – – Žuvų atliekos

5

0

0511919000

– – – Kiti

0

0

05119910

– – – Dactylopius coccus ir panašūs vabzdžiai

0

0

05119930

– – – Gyvūnų, išskyrus galvijus, sperma

0

0

05119940

– – – Embrionai

0

0

05119990

– – – Kiti

0

0

06011000

– Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvo
gūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys
vegetacinės ramybės būsenoje

0

0

06012000

– Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvo
gūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys
vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės
(cikorijos) augalai ir šaknys

0

0

06021010

– – Gegužraibės (orchidėjos)

0

0

06021090

– – Kiti

0

0

06022000

– Valgomuosius vaisius arba riešutus vedančių rū
šių medžiai, krūmai ir kerai, skiepyti arba neskie
pyti

0

0

06023000

– Rododendrai ir azalijos, skiepytos arba neskiepy
tos

0

0

06024000

– Rožės, skiepytos arba neskiepytos

0

0

06029010

– – Gegužraibės (orchidėjos) ir įsišakniję jų augi
niai

0

0

06029090

– – Kiti

0

0

06031100

– – Rožės

15

0

06031210

– – – Miniatiūros

15

0

06031290

– – – Kiti

15

0

06031300

– – Gegužraibės (orchidėjos)

15

0

06031410

– – – Chrizantemos

15

0

06031490

– – – Kitos

15

0

Pastabos
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06031910

– – – Gubojos (Gypsophilia paniculata L.)

15

0

06031920

– – – Astrai

15

0

06031930

– – – Peru lelijos

15

0

06031940

– – – Gerberos

15

0

06031990

– – – Lelijiniai

15

0

06039000

– Kiti

15

0

06041000

– Samanos ir kerpės

15

0

06049100

– – Šviežios

15

0

06049900

– – Kitos

15

0

07011000

– Sėklinės

0

0

07019000

– Kitos

20

15

07020000

Pomidorai, švieži arba atšaldyti

15

7

07031000

– Svogūnai ir valgomieji svogūnėliai

15

10

07032010

– – Sėklos

15

0

07032090

– – Kitos

20

0

07039000

– Daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės

15

0

07041000

– Žiediniai kopūstai ir brokoliai

15

0

07042000

– Briuseliniai kopūstai

15

5

07049000

– Kiti

15

5

07051100

– – Gūžinės salotos

15

0

07051900

– – Kitos

15

0

07052100

– – Salotinės trūkažolės (Cichorium intybus var. fo
liosum)

15

0

07052900

– – Kitos

15

5

07061000

– Morkos ir ropės

15

5

Pastabos
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Kategorija

07069000

– Kiti

15

5

07070000

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži
arba atšaldyti

15

5

07081000

– Žirniai (Pisum sativum)

15

10

07082000

– Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

25

10

07089000

– Kiti

15

5

07092000

– Smidrai

15

5

07093000

– Baklažanai

15

5

07094000

– Lapkotiniai salierai, išskyrus gumbinius salierus

15

5

07095100

– – Pievagrybiai (Agaricus genties)

15

5

07095900

– – Kitos

15

5

07096000

– Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai

15

10

07097000

– Špinatai, špinokai ir daržinės balandūnės (gigan
tiškieji špinatai)

15

5

07099010

– Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

15

M

07099020

– – Alyvuogės

15

10

07099030

– – Artišokai

15

0

07099090

– – Kitos

15

10

07101000

– Bulvės

25

PA

07102100

– – Žirniai (Pisum sativum)

15

10

07102200

– – Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

25

10

07102900

– – Kitos

15

5

07103000

– Špinatai, špinokai ir daržinės balandūnės (gigan
tiškieji špinatai)

15

5

07104000

– Cukriniai kukurūzai

15

MC

07108010

– – Smidrai

15

0

07108090

– – Kitos

15

0

Pastabos
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07109000

– Daržovių mišiniai

15

7

07112000

– Alyvuogės

15

0

07114000

– Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

15

5

07115100

– Pievagrybiai (Agaricus genties)

15

5

07115900

– – Kiti

15

5

07119000

– Kitos daržovės; daržovių mišiniai

15

5

07122000

– Svogūnai

25

7

07123100

– – Pievagrybiai (Agaricus genties)

15

5

07123200

– – Ausiagrybiai (wood ears) (Auricularia spp.)

15

5

07123300

– – Žiūryčiai (jelly fungi) (Tremella spp.)

15

5

07123900

– – Kiti (ausiagrybiai (wood ears) ir grybai)

15

5

07129010

– – Valgomieji česnakai

15

5

07129020

– – Cukriniai kukurūzai

15

0

07129090

– – Kiti

15

0

07131010

– – Sėklos

0

0

07131090

– – Kitos (žirniai)

15

10

07132010

– – Sėklos

0

0

07132090

– – Kitos (avinžirniai)

15

10

07133110

– – – Sėklos

0

0

07133190

– – – Kitos (pupelės)

20

10

07133210

– – – Sėklos

0

0

07133290

– – – Kitos

20

10

07133311

––––

Juodosios

0

0

07133319

––––

Kiti

0

0

07133391

––––

Juodosios

15

10

07133392

––––

Geltonosios pupelės (Canary)

15

10

Pastabos
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15

10

07133399

––––

07133910

– – – Sėklos

0

0

07133991

––––

Lenktasėklės pupelės (Phaseolus lunatus)

20

10

07133992

––––

Kininės pupuolės (Vigna unguiculata)

20

10

07133999

––––

Kiti

20

10

07134010

– – Sėklos

0

0

07134090

– – Kitos (lęšiai)

15

5

07135010

– – Sėklos

0

0

07135090

– – – Kitos (stambiasėklės pupos)

15

5

07139010

– – Sėklos

0

0

07139090

– – Kitos (džiovintos ankštinės daržovės)

15

5

07141000

– Maniokai

15

0

07142010

– – Sėklos

15

0

07142090

– – Kiti

15

0

07149010

– – Peruvinė pipirnė (Lepidium meyenii)

15

0

07149090

– – Kiti

15

5

08011110

– – – Sėklos

0

0

08011190

– – – Kiti

15

0

08011900

– – Kiti

15

0

08012100

– – Su kevalais

15

0

08012200

– – Be kevalų (riešutai)

15

10

08013100

– – Su kevalais

15

5

08013200

– – Be kevalų

15

5

08021100

– – Su kevalais

15

5

08021210

– – – Sėklos

0

0

Pastabos
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Pastabos

08021290

– – – Kiti

15

0

08022100

– – Su kevalais

15

5

08022200

– – Be kevalų

15

0

08023100

– – Su kevalais

15

5

08023200

– – Be kevalų

15

0

08024000

– Kaštainiai (Castanea spp.)

15

5

08025000

– Pistacijos

15

5

08026000

– Makadamijos

15

0

08029000

– Kiti

15

0

08030011

– – Tikrieji bananai (plantains) (valgiui ruošti)

15

0

08030012

– – Cavendish Valery bananai

15

0

08030013

– – Mažieji bananai (Musa acuminata)

15

0

08030019

– – Kiti

15

0

08030020

– Džiovinti

15

0

08041000

– Datulės

15

5

08042000

– Figos

15

5

08043000

– Ananasai

15

5

08044000

– Avokadai

15

0

08045010

– – Gvajavos

15

0

08045020

– – Mangai ir mangostaninės garcinijos

15

0

08051000

– Apelsinai

08051000 A

– Apelsinai

20

0

Nuo lapkričio 1
d. iki balandžio
30 d.

08051000 B

– Apelsinai

20

10

Nuo gegužės 1 d.
iki spalio 31 d.

L 356/772

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

Pastabos

08052010

– – Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir
likerinius mandarinus)

08052010 A

– – – Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus
ir likerinius mandarinus)

20

5

Nuo lapkričio 1
d. iki balandžio
30 d.

08052010 B

– – – Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus
ir likerinius mandarinus)

20

10

Nuo gegužės 1 d.
iki spalio 31 d.

08052020

– – Mandarino ir greipfruto hibridas (Citrus reticu
lata x Citrus paradisis)

08052020 A

– – – Mandarino ir greipfruto hibridas (Citrus reti
culata x Citrus paradisis)

15

0

Nuo lapkričio 1
d. iki balandžio
30 d.

08052020 B

– – – Mandarino ir greipfruto hibridas (Citrus reti
culata x Citrus paradisis)

15

10

Nuo gegužės 1 d.
iki spalio 31 d.

08052090

– – Kiti

08052090 A

– – – Kiti

15

0

Nuo lapkričio 1
d. iki balandžio
30 d.

08052090 B

– – – Kiti

15

10

Nuo gegužės 1 d.
iki spalio 31 d.

08054000

– Greipfrutai, įskaitant didžiuosius greipfrutus

15

5

08055010

– – Tikrosios citrinos (Citrus limon, Citrus limonum)

15

10

08055021

– – – Tikrųjų citrinų (Citrus limonum) (Citrus au
rantifolia)

15

5

08055022

– – – Persinės citrinos (Citrus latifolia)

15

5

08059000

– Kiti

15

5

08061000

– Šviežios

15

0

08062000

– Džiovintos, įskaitant razinas

15

0

08071100

– – Arbūzai

15

0

08071900

– – Kiti (melionai)

15

5

08072000

– Tikrosios papajos

15

5

2016 12 24
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Kategorija

08081000

– Obuoliai

15

0

08082010

– – Kriaušės

15

0

08082020

– – Svarainiai

15

0

08091000

– Abrikosai

15

0

08092000

– Vyšnios

15

0

08093000

– Persikai, švieži, įskaitant nektarinus

15

0

08094000

– Slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai

15

0

08101000

– Braškės ir žemuogės

15

0

08102000

– Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavai
sės gervuogės

15

0

08104000

– Spanguolės, mėlynės ir kiti šilauogių (Vaccinium)
genties augalų vaisiai

15

5

08105000

– Kiviai

15

0

08106000

– Durijai

15

5

08109010

– – Įvairios pasifloros (Passiflora spp.)

15

5

08109020

– – Peruvinės anonos, dygliuotosios anonos ir ki
tos Annona rūšys (Annona spp.)

15

5

08109030

– – Stambiavaisė basovija (pomidorų medis, tama
rilas) (Cyphomandra betacea)

15

5

08109040

– – Kertuočiai (Cereus spp.)

15

5

08109050

– – Peruvinė dumplūnė (Physalis peruviana)

15

5

08109090

– – Kiti

15

0

08111010

– – Į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių

15

0

08111090

– – Kitos

15

0

08112000

– Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavai
sės gervuogės, juodieji, baltieji arba raudonieji
serbentai

15

0

08119010

– Į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių

15

10

Pastabos

L 356/774

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

08119091

– – – Mangai (Mangifera indica L.)

15

0

08119092

– – – Vaistinė juodmirtė (Myrciaria dubia)

15

0

08119093

– – – Paprastieji sargečiai (Lucuma obovata)

15

0

08119094

– – – Kvapiosios pasifloros (Passiflora edulis)

15

0

08119095

– – – Dygliuotosios anonos (Annona muricata)

15

0

08119096

– – – Tikrosios papajos

15

0

08119099

– – – Kiti

15

5

08121000

– Vyšnios

15

0

08129020

– – Persikai, švieži, įskaitant nektarinus

15

0

08129090

– – Kiti

15

5

08131000

– Abrikosai

15

5

08132000

– Slyvos

15

5

08133000

– Obuoliai

15

5

08134000

– Kiti vaisiai

15

5

08135000

– Šiame skirsnyje klasifikuojamų džiovintų vaisių
ir riešutų mišiniai

15

5

08140010

– Citrusinių vaisių (Citrus aurantifolia)

15

5

08140090

– Kiti

15

5

09011110

– – – Sėklos

10

10

09011190

– – – Kiti

15

10

09011200

– – Be kofeino

15

10

09012110

– – – Pupelės

15

10

09012120

– – – Malta

20

10

09012200

– – Be kofeino

20

10

09019000

– Kiti

20

10

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

L 356/775

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

09021000

– Žalioji arbata (nefermentuota), tiesiogiai fasuota
į pakus, kuriuose jos kiekis ne didesnis kaip
3 kg

15

10

09022000

– Kita žalioji arbata (nefermentuota)

15

10

09023000

– Juodoji arbata (fermentuota) ir iš dalies fermen
tuota arbata, tiesiogiai fasuota į pakus, kuriuose
jos kiekis ne didesnis kaip 3 kg

20

10

09024000

– Kita juodoji arbata (fermentuota) ir kita iš dalies
fermentuota arbata

20

10

09030000

Matė

20

0

09041100

– – Negrūsti ir nemalti

15

5

09041200

– – Grūsti arba malti

15

5

09042010

– – Paprikos (Capsicum annuum, L.)

15

0

09042090

– – Kiti

15

0

09050000

Vanilė

15

0

09061100

– – Cinamonas (Cinnamomum zeylanicum Blume)

10

5

09061900

– – Kiti

10

5

09062000

– Susmulkintas arba sumaltas į miltelius

15

5

09070000

Gvazdikėliai (sveiki vaisiai, žiedai ir žiedkočiai)

10

5

09081000

– Muskatai

10

5

09082000

– Macis (mace)

10

0

09083000

– Kardamonas

10

5

09091000

– Anyžinių ožiažolių arba žvaigždanyžių (badi
jonų) sėklos

10

0

09092010

– – Sėklos

10

0

09092090

– – Kiti

10

5

09093000

– Kmynų sėklos

10

5

09094000

– Paprastųjų kmynų sėklos

10

0

09095000

– Pankolių sėklos; kadagių uogos

10

0

09101000

– Imbieras

10

5

Pastabos

L 356/776

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

09102000

– Šafranas

10

0

09103000

– Ciberžolė

10

0

09109100

– – Mišiniai, nurodyti šio skirsnio 1 pastabos b
punkte

10

5

09109910

– – – Lauro lapai

10

0

09109990

– – – Kiti

10

0

10011010

– – Sėklos

0

0

10011090

– – Kiti

36

IC

10019010

– – Kviečių sėklos, skirtos sėjai

0

0

10019020

– – Kiti kviečiai

36

IC

10019030

– – Meslinas (kviečių bei rugių mišinys)

36

IC

10020010

– Sėkla

0

0

10020090

– Kiti

15

5

10030010

– Sėkla

0

0

10030090

– Kiti

36

IC

10040010

– Sėkla

0

0

10040090

– Kiti

5

5

10051000

– Sėkla

0

0

10059011

– – – Geltonieji

MEP

E

10059012

– – – Baltieji

MEP

E

10059020

– – Kukurūzai spragėsiams (Zea mays convar. mic
rosperma arba Zea mays var. everta)

15

E

10059030

– – Baltieji didieji kukurūzai (Zea mays amylacea
cv. gigante)

MEP

E

10059040

– – Purpuriniai kukurūzai (Zea mays amylacea cv.
morado)

MEP

E

10059090

– – Kiti

MEP

E

10061010

– – Sėklos

0

0

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/777

Bazinė muito norma

Kategorija

10061090

– – Kiti

MEP

E

10062000

– Lukštenti (rudieji) ryžiai

MEP

E

10063000

– Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti
arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti

MEP

E

10064000

– Skaldyti ryžiai

MEP

E

10070010

– Sėkla

0

0

10070090

– Kiti

MEP

E

10081010

– – Sėkla

0

0

10081090

– – Kiti

20

0

10082010

– – Sėkla

0

0

10082090

– – Kiti

15

0

10083010

– – Sėkla

0

0

10083090

– – Kiti

15

0

10089011

– – – Sėkla

0

0

10089019

– – – Kiti

20

0

10089091

– – – Sėkla

0

0

10089092

– – – Uodeguotasis burnotis (Amaranthus cauda
tus), išskyrus sėklą

20

0

10089099

– – – Kiti

20

0

11010000

Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio)
miltai

36

IC

11021000

– Ruginiai miltai

20

5

11022000

– Kukurūziniai miltai

MEP

E

11029000

– Kiti

Pastabos

11029000 A

– – Kiti

20

10

Išskyrus ryžinius
miltus

11029000 B

– – Kiti

20

E

Ryžiniai miltai

MEP

0

20

E

11031100

– – Kviečių

11031300

– – Kukurūzų

L 356/778
NANDINA
2007

11031900

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

Aprašymas

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

Pastabos

– – Kitų javų

11031900 A

– – – Kitų javų

20

10

Išskyrus ryžių
kruopas ir rupi
nius

11031900 B

– – – Kitų javų

20

E

Ryžių kruopos ir
rupiniai

11032000

– Granulės

11032000 A

– – Granulės

20

10

Išskyrus kuku
rūzų ir ryžių gra
nules

11032000 B

– – Granulės

20

E

Kukurūzų ir ryžių
granulės

11041200

– – Avižų

20

0

11041900

– – Kitų javų

30

5

11042200

– – Avižų

20

0

11042300

– – Kukurūzų

20

E

11042910

– – – Miežių

20

10

11042990

– – – Kitos

30

5

11043000

– Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribs
nius arba malti

15

5

11051000

– Miltai, rupiniai ir milteliai

30

10

11052000

– Dribsniai ir granulės

30

10

11061000

– Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų
0713 pozicijoje

30

5

11062010

– – Peruvinė pipirnė (Lepidium meyenii)

20

0

11062090

– – Kiti

20

0

11063010

– – Bananų ir tikrųjų bananų (plantains)

20

0

11063020

– – Paprastųjų sargečių (Lucuma obovata)

20

0

11063090

– – Kiti

20

0

11071000

– Neskrudintas

MEP

0

11072000

– Skrudintas

MEP

0

11081100

– – Kviečių krakmolas

36

IE

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/779

Bazinė muito norma

Kategorija

MEP

E

11081200

– – Kukurūzų krakmolas

11081300

– – Bulvių krakmolas

20

E

11081400

– – Maniokų krakmolas

20

E

11081900

– – Kiti krakmolai

MEP

E

11082000

– Inulinas

20

10

11090000

Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas

20

10

12010010

– Skirtos sėjai

0

0

12010090

– Kiti

MEP

E

12021010

– – Sėkla

0

0

12021090

– – Kiti

MEP

IJ

12022000

– Gliaudyti, skaldyti arba neskaldyti

MEP

IJ

12030000

Kopra

10

0

12040010

– Skirti sėjai

0

0

12040090

– Kiti

10

0

12051010

– – Skirtos sėklai

0

0

12051090

– – Kitos

MEP

IF

12059010

– – Skirtos sėklai

0

0

12059090

– – Kitos

MEP

IF

12060010

– Skirti sėjai

0

0

12060090

– Kitos

MEP

IJ

12072010

– – Skirtos sėjai

0

0

12072090

– – Kitos

15

10

12074010

– – Skirtos sėjai

0

0

12074090

– – Kitos

MEP

IF

12075010

– – Skirtos sėjai

0

0

Pastabos

L 356/780

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

12075090

– – Kitos

15

0

12079100

– – Aguonų sėklos

15

0

12079911

––––

Palmių riešutai ir branduoliai

0

0

12079919

––––

Kiti

0

0

12079991

––––

Taukmedžių sėklos

MEP

IF

12079999

––––

Kiti

MEP

IK

12081000

– Iš sojų pupelių

MEP

E

12089000

– Kiti

MEP

IJ

12091000

– Cukrinių runkelių sėklos

0

0

12092100

– – Mėlynžiedžių liucernų daigų

0

0

12092200

– – Dobilų (Trifolium spp.)

0

0

12092300

– – Eraičinų sėklų

0

0

12092400

– – Pievinių miglių (Poa pratensis L.) sėklų

0

0

12092500

– – Svidrių (Lolium multiflorum Lam., Lolium per
enne L.) sėklų

0

0

12092900

– – Kitos

0

0

12093000

– Žolinių augalų, daugiausia auginamų dėl jų
žiedų, sėklos

0

0

12099110

– – – Svogūnų, daržinių porų, valgomųjų česnakų
ir kitų Allium genties daržovių

0

0

12099120

– – – Kopūstų, žiedinių kopūstų, brokolių, ropių
ir kitų Brassica genties daržovių

0

0

12099130

– – – Morkų (Daucus carota)

0

0

12099140

– – – Salotų (Lactuca sativa)

0

0

12099150

– – – Pomidorų (Licopersicum spp.)

0

0

12099190

– – – Kitos

0

0

12099910

– – – Vaisius vedančių medžių ir miško medžių
sėklos

0

0

12099920

– – – Tabako sėklos

0

0

Pastabos
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Europos Sąjungos oficialusis leidinys
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NANDINA
2007

L 356/781

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

12099930

– – – Dažinės cezalpinijos (Caesalpinea spinosa)
sėklos

0

0

12099940

– – – Anato (dažinės urlijos) sėklos

0

0

12099990

– – – Kitos

0

0

12101000

– Apynių spurgai, nesusmulkinti, nesumalti į mil
telius ir negranuliuoti

10

0

12102000

– Apynių spurgai, susmulkinti, sumalti į miltelius
arba granuliuoti; lupulinas

0

0

12112000

– Ženšenių šaknys

10

0

12113000

– Kokamedžių lapai

10

0

12114000

– Aguonų stiebeliai

10

0

12119030

– – Raudonėlis (Origanum vulgare)

10

0

12119050

– – Gauruotoji unkarija (Uncaria tomentosa)

10

0

12119060

– – Tikroji citrinžolė (Cymbopogon citratus)

10

0

12119090

– – Kiti

10

0

12122000

– Jūriniai vandens augalai

5

0

12129100

– – Cukriniai runkeliai

10

0

12129910

– – – Cukranendrės

10

10

12129990

– – – Kiti

10

0

12130000

Javų šiaudai ir pelai, neapdoroti, kapoti arba neka
poti, susmulkinti arba nesusmulkinti, presuoti arba
nepresuoti, granuliuoti arba negranuliuoti

10

0

12141000

– Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės

15

5

12149000

– Kiti

10

0

13012000

– Gumiarabikas

0

0

13019040

– – Tragakanto derva

5

0

13019090

– – Kiti

0

0

13021110

– – – Aguonų stiebelių koncentratai

15

0

13021190

– – – Kiti

15

0

Pastabos
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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

13021200

– – Saldišaknės

5

0

13021300

– – Apynių

0

0

13021911

––––

Paruošta ir supakuota į mažmeninei pre
kybai skirtas pakuotes

15

0

13021919

––––

Kiti

15

0

13021920

– – – Sojų pupelių ekstraktas, milteliais arba ne

5

0

13021991

––––

Paruošta ir supakuota į mažmeninei pre
kybai skirtas pakuotes

5

0

13021999

––––

Kiti

5

0

13022000

– Pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai

0

0

13023100

– – Agaras

5

0

13023200

– – Gleivės ir tirštikliai iš saldžiavaisio pupmedžio
vaisių, saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų
arba siampupės sėklų, modifikuoti arba nemo
difikuoti

15

0

13023910

– – – Dažinės cezalpinijos (Caesalpinea spinosa)
gleivės

15

0

13023990

– – – Kiti

0

0

14011000

– Bambukai

10

0

14012000

– Rotangai (rattans)

10

0

14019000

– Kiti

10

0

14042000

– Medvilnės pūkai

10

0

14049010

– – Anato (dažinės urlijos) milteliai

10

0

14049020

– – Dažinės cezalpinijos (Caesalpinea spinosa) mil
teliai

10

0

14049090

– – Kiti

10

0

15010010

– Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus)

MEP

IG

15010030

– Naminių paukščių taukai

MEP

IG

15020011

– – Denatūruoti

MEP

IJ

15020019

– – Kiti

MEP

IK

15020090

– Kiti

MEP

IK

Pastabos

2016 12 24
NANDINA
2007

15030000

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 356/783

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus,
oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemul
suoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu

MEP

IK

1504101000

– – Menkių kepenų

15

0

1504102100

– – – Neapdoroti

15

0

1504102900

– – – Kiti

15

0

1504201000

– – Neapdoroti

10

0

1504209000

– – Kiti

10

0

1504300000

– Jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos

15

0

15050010

– Neapdoroti avių prakaitiniai riebalai

5

0

15050091

– – Lanolinas

0

0

15050099

– – Kiti

5

0

15060010

– Jaučio kojos taukai

MEP

0

15060090

– Kiti

MEP

IG

15071000

– Neapdorotas aliejus, išvalytas arba neišvalytas
nuo gleivių

MEP

IK

15079010

– – Kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 1 % dena
tūruotų medžiagų priedų

MEP

IK

15079090

– – Kiti

MEP

IK

15081000

– Neapdorotas aliejus

MEP

IK

15089000

– Kiti

MEP

IK

15091000

– Pirmojo spaudimo aliejus

20

0

15099000

– Kiti

20

0

15100000

Kitas aliejus ir jo frakcijos, gauti tik iš alyvuogių,
nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifi
kuoti, įskaitant šio aliejaus arba jo frakcijų mišinius
su aliejumi arba frakcijomis, klasifikuojamus 1509
pozicijoje

20

0

15111000

– Neapdorotas aliejus

MEP

IK

15119000

– Kiti

MEP

IK

Pastabos

L 356/784

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

15121110

– Saulėgrąžų

MEP

IK

15121120

– – – Dygminų

MEP

IK

15121910

– Saulėgrąžų

MEP

IK

15121920

– – – Dygminų

MEP

IK

15122100

– – Neapdorotas aliejus, iš kurio pašalintas arba
nepašalintas gosipolis

MEP

IK

15122900

– – Kiti

MEP

IK

15131100

– – Neapdorotas aliejus

MEP

IK

15131900

– – Kiti

MEP

IK

15132110

– Palmių branduolių

MEP

IK

15132120

– – – Atalių

20

0

15132910

– – – Palmių branduolių

MEP

IK

15132920

– – – Atalių

20

0

15141100

– – Neapdorotas aliejus

MEP

IK

15141900

– – Kiti

MEP

II

15149100

– – Neapdoroti aliejai

MEP

IK

15149900

– – Kiti

MEP

IK

15151100

– – Neapdorotas aliejus

20

10

15151900

– – Kiti

20

10

15152100

– – Neapdorotas aliejus

MEP

IK

15152900

– – Kiti

MEP

IK

15153000

– Ricinos aliejus ir jo frakcijos

MEP

IK

15155000

– Sezamų aliejus ir jo frakcijos

MEP

IK

15159000

– Kiti

MEP

IK

15161000

– Gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos

20

10

15162000

– Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos

MEP

IK

Pastabos
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NANDINA
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Aprašymas

L 356/785

Bazinė muito norma

Kategorija

15171000

– Margarinas, išskyrus skystąjį margariną

MEP

IK

15179000

– Kiti

MEP

IK

15180010

– Linoksinas

MEP

IG

15180090

– Kiti

MEP

IK

15200000

Neapdorotas glicerolis; glicerolio vandenys ir glice
rolio šarmai

5

0

15211010

– – Karnaubo vaškas

0

0

15211020

– – Rimbinės karpažolės vaškas

15

0

15211090

– – Kiti

15

0

– – Spermacetas

15

0

15219010

– – Bičių vaškas, kitas vabzdžių vaškas

15

0

15220000

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augali
nio vaško apdorojimo atliekos

0

0

16010000

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos su
bproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiau
sia pagaminti iš šių produktų

MEP

P

16021000

– Homogenizuoti produktai

25

E

16022000

– Iš bet kurių gyvūnų kepenų

25

E

16023110

– – – Gabalai, su prieskoniais ir sušaldyti

MEP

E

16023190

– – – Kiti

25

E

16023210

– – – Gabalai, su prieskoniais ir sušaldyti

MEP

E

16023290

– – – Kiti

25

E

16023910

– – – Gabalai, su prieskoniais ir sušaldyti

MEP

E

16023990

– – – Kiti

25

E

16024100

– – Kumpiai ir jų dalys

30

P

16024200

– – Mentės ir jų dalys

30

P

16024900

– – Kiti, įskaitant mišinius

25

7

1521902000

Pastabos
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Bazinė muito norma

Kategorija

16025000

– Iš jautienos

25

E

16029000

– Kiti, įskaitant produktus iš bet kurių gyvūnų
kraujo

25

E

16030000

Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų
vandens bestuburių ekstraktai ir syvai

30

10

1604110000

– – Lašišos

20

0

1604120000

– – Silkės

20

0

1604131000

– – – Pomidorų padaže

20

0

1604132000

– – – Aliejuje

20

0

1604133000

– – – Sūdytos vandenyje

20

0

1604139000

– – – Kitos

20

0

1604141000

– – – Tunai

20

0

1604142000

– – – Dryžuotieji tunai ir Atlanto tunai

20

0

1604150000

– – Skumbrės

20

0

1604160000

– – Ančiuviai

20

0

1604190000

– – Kitos

20

0

1604200000

– Kitos paruoštos arba konservuotos žuvys

20

0

1604300000

– Ikrai ir ikrų pakaitalai

20

0

1605100000

– Krabai

20

0

1605200000

– Krevetės

20

0

1605300000

– Langustai

20

0

1605400000

– Kiti vėžiagyviai

20

0

1605901000

– – Dvigeldžiai moliuskai ir jūrų ausytės

20

0

1605909000

– – Kiti

20

0

17011110

– – – Rudasis cukrus gabalais (panela, chancaca,
raspadura)

30

E

17011190

– – – Kitos

MEP

E

Pastabos
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Aprašymas

L 356/787

Bazinė muito norma

Kategorija

17011200

– – Cukrinių runkelių

MEP

E

17019100

– – Į kurį pridėta aromatinių arba dažančiųjų me
džiagų

MEP

E

17019910

– – – Chemiškai gryna sacharozė

MEP

E

17019990

– – – Kitos

MEP

E

17021100

– – Kurių sudėtyje esančios laktozės masė, išreikš
ta bevandenės laktozės kiekiu sausojoje me
džiagoje, sudaro ne mažiau kaip 99 %

0

0

17021910

– – – Laktozė

0

0

17021920

– – – Laktozės sirupas

15

0

17022000

– Klevų cukrus ir klevų sirupas

15

0

17023010

– – Kurių sudėtyje esančios gliukozės masė,
išreikšta bevandenės gliukozės kiekiu sausojoje
medžiagoje, sudaro ne mažiau kaip 99 %
(dekstrozė)

0

0

17023020

– – Gliukozės sirupas

MEP

E

17023090

– – Kiti

MEP

E

17024010

– – Gliukozė

MEP

E

17024020

– – Gliukozės sirupas

MEP

E

17025000

– Chemiškai gryna fruktozė

5

0

17026000

– Kita fruktozė ir fruktozės sirupas, kurių sudėtyje
esanti fruktozė sudaro daugiau kaip 50 % sauso
sios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cu
krų

MEP

E

17029010

– – Dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišy
tas su natūraliu medumi

20

5

17029020

– – Karamelė (degintas cukrus)

MEP

E

17029030

– – Cukrus, į kurį pridėta aromatinių arba dažan
čiųjų medžiagų

MEP

E

17029040

– – Kiti sirupai

MEP

E

17029090

– – Kiti

MEP

E

17031000

– Cukranendrių melasa

MEP

E

17039000

– Kiti

MEP

E

Pastabos
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Kategorija

Pastabos

17041010

– – Su cukraus apvalkalu

20

3

17041090

– – Kiti

20

3

17049010

– – Saldainiai iš virtos cukraus masės, pastilės ir
panašūs konditerijos gaminiai iš cukraus

20

3

17049090

– – Kiti

20

3

18010011

– – Sėkla

10

0

18010019

– – Kiti

20

0

18010020

– Skrudintas

20

5

18020000

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos
atliekos

20

5

18031000

– Iš kurių riebalai nepašalinti

20

10

18032000

– Iš kurių visiškai arba iš dalies pašalinti riebalai

20

10

18040011

– – Kurių rūgščių rodiklis, išreikštas oleino rūgš
ties kiekiu, ne didesnis kaip 1 %

20

10

18040012

– – Kurių rūgščių rodiklis, išreikštas oleino rūgš
ties kiekiu, didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis
kaip 1,65 %

20

10

18040013

– – Kurių rūgščių rodiklis, išreikštas oleino rūgš
ties kiekiu, didesnis kaip 1,65 %

20

10

18040020

– Kakavos riebalai ir aliejus

20

10

18050000

Kakavos milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus arba
kitų saldiklių

20

10

18061000

– Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba
kitų saldiklių

18061000 A

– Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba
kitų saldiklių

20

10

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

18061000 B

– Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba
kitų saldiklių

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

– – Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

20

10

18062010
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Kategorija

Pastabos

18062090

– – Kiti

18062090 A

– – Kiti

20

10

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

18062090 B

– – Kiti

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

18063110

– – – Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

20

10

18063190

– – – Kiti

20

10

18063200

– – Neįdaryti

20

10

18069000

– Kiti

20

10

19011010

– – Pieno mišiniai kūdikiams iki 12 mėn.

15

5

19011091

– – – Daugiausiai iš miltų, krakmolo arba salyklo
ekstrakto

15

5

19011099

– – – Kiti

15

5

19012000

– Mišiniai ir tešlos, skirti kepinių, klasifikuojamų
1905 pozicijoje, gamybai

20

10

19019010

– – Salyklo ekstraktas

25

5

19019020

– – Blanmanžė arba dulce de leche

30

5

19019090

– – Kiti

20

5

19021100

– – Su kiaušiniais

30

5

19021900

– – Kiti

30

IB

19022000

– Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti
arba neparuošti kitu būdu

30

5

19023000

– Kiti tešlos gaminiai

30

5

19024000

– Kuskusas

20

3

19030000

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai,
turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba pa
našų pavidalą

5

5

L 356/790
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Kategorija

19041000

– Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant
arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų pro
duktus

20

10

19042000

– Paruošti maisto produktai, pagaminti iš neskru
dintų javų grūdų dribsnių arba iš neskrudintų
javų grūdų dribsnių ir skrudintų javų grūdų
dribsnių arba išpūstų javų grūdų mišinių

20

10

19043000

– Apvirti ir išdžiovinti kviečiai

20

5

19049000

– Kiti

20

10

19051000

– Duoniniai traškučiai

20

5

19052000

– Meduoliai su imbiero priedais ir panašūs pro
duktai

20

5

19053100

– – Saldūs sausainiai (į kuriuos pridėta saldiklių)

20

5

19053200

– – Vafliai ir sausblyniai

20

5

19054000

– Džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės
ir panašūs kepinti produktai

20

5

19059010

– – Sūrūs arba aromatizuoti sausainiai

20

5

19059090

– – Kiti

20

5

20011000

– Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

30

5

20019010

– – Alyvuogės

20

5

20019090

– – Kiti

30

5

20021000

– Pomidorai, sveiki arba supjaustyti gabalais

20

5

20029000

– Kiti

20

5

20031000

– Pievagrybiai (Agaricus genties)

30

5

20032000

– Trumai

20

0

20039000

– Kiti

30

0

20041000

– Bulvės

20

10

20049000

– Kitos daržovės ir daržovių mišiniai

30

5

20051000

– Homogenizuotos daržovės

30

5

20052000

– Bulvės

20

10

20054000

– Žirniai (Pisum sativum)

30

10

Pastabos
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20055100

– – Be kevalų

30

10

20055900

– – Kiti

30

10

20056000

– Smidrai

20

0

20057000

– Alyvuogės

20

5

20058000

– Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

20

MC

20059100

– – Bambukų ūgliai

20

0

20059910

– – – Artišokai

20

0

20059920

– – – Paprikos (Capsicum annuum)

20

0

20059990

– – – Kiti

30

5

20060000

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos
augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos,
apcukruotos (glacé) arba cukruotos)

30

10

20071000

– Homogenizuoti produktai

30

10

20079110

– – – Džemai, vaisių drebučiai (želė) ir marmela
dai

20

10

20079120

– – – Tyrės ir pastos

30

10

20079911

––––

Džemai, vaisių drebučiai (želė) ir marme
ladai

30

10

20079912

––––

Tyrės ir pastos

30

10

20079991

––––

Džemai, drebučiai (želė) ir marmeladai

30

10

20079992

––––

Tyrės ir pastos

30

10

20081110

– – – Sviestas

30

5

20081190

– – – Kiti

30

5

20081910

– – – Anakardžiai

20

5

20081920

– – – Pistacijos

20

0

20081990

– – – Kiti, įskaitant mišinius

20

0

20082010

– – Vandenyje, į kurį pridėta cukraus ar kitų sal
diklių, įskaitant sirupą

30

10

20082090

– – Kiti

30

10

20083000

– Citrusinių vaisiai

20

10

Pastabos
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Kategorija

Pastabos

20084000

– Kriaušės

20

0

20085000

– Abrikosai

30

10

20086010

– – Vandenyje, į kurį pridėta cukraus ar kitų sal
diklių, įskaitant sirupą

30

10

20086090

– – Kiti

30

10

20087020

– – Vandenyje, į kurį pridėta cukraus ar kitų sal
diklių, įskaitant sirupą

20

0

20087090

– – Kiti

20

0

20088000

– Braškės ir žemuogės

30

10

20089100

– – Palmių šerdys

20

0

20089200

– – Mišiniai

20

10

20089920

– – – Tikrosios papajos

30

10

20089930

– – – Mangai

30

10

20089990

– – – Kiti

20

10

20091100

– – Sušaldytos

20091100 A

– – Sušaldytos

30

10

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

20091100 B

– – Sušaldytos

30

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

20091200

– – Nesušaldytos, kurių Brikso vertė ne didesnė
kaip 20

30

10

20091900

– – Kiti

20091900 A

– – – Kiti

30

10

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

20091900 B

– – – Kiti

30

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

– – Kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20

30

10

20092100
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Pastabos

– – Kiti

20092900 A

– – – Kiti

30

10

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

20092900 B

– – – Kiti

30

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

20093100

– – Kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20

30

10

20093910

– – – Žaliųjų citrinų, klasifikuojamų 0805 50 21
subpozicijoje

30

10

20093990

– – – Kiti

20093990 A

––––

Kiti

30

10

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

20093990 B

––––

Kiti

30

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

30

10

20094100

– – Kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20

20094900

– – Kiti

20094900 A

– – – Kiti

30

10

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

20094900 B

– – – Kiti

30

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

20095000

– Pomidorų sultys

30

5

20096100

– – Kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 30

10

10

20096900

– – Kiti
10

10

20096900 A

– – – Kiti

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

L 356/794

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
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Kategorija

Pastabos

– – – Kiti

10

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

20097100

– – Kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20

20

10

20097900

– – Kiti

20096900 B

Aprašymas

2016 12 24

20097900 A

– – – Kiti

20

10

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

20097900 B

– – – Kiti

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

20098011

– – – Tikrosios papajos

20098011 A

––––

Tikrosios papajos

30

5

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

20098011 B

––––

Tikrosios papajos

30

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

20098012

– – – Kvapiųjų pasiflorų (Passiflora edulis)

20098012 A

––––

Kvapiųjų pasiflorų (Passiflora edulis)

20

0

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

20098012 B

––––

Kvapiųjų pasiflorų (Passiflora edulis)

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

20

0

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

20098013

20098013 A

– – – Dygliuotųjų anonų (Annona muricata)

––––

Dygliuotųjų anonų (Annona muricata)

2016 12 24
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20098014

Aprašymas

––––
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Kategorija

Pastabos

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

– – – Mangų

20098014 A

––––

Mangų

20

0

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

20098014 B

––––

Mangų

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

20

0

20098015

– – – Vaistinių juodmirčių (Myrciaria dubia)

20098019

– – – Kiti

20098019 A

––––

Kiti

30

10

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

20098019 B

––––

Kiti

30

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

20098020

– – Kokios nors vienos daržovės sultys

20098020 A

– – – Kokios nors vienos daržovės sultys

30

5

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

20098020 B

– – – Kokios nors vienos daržovės sultys

30

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

20

10

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 30 %

20099000

– Sulčių mišiniai

20099000 A

– Sulčių mišiniai

L 356/796

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
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NANDINA
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Bazinė muito norma

Kategorija

Pastabos

– Sulčių mišiniai

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
30 %

21011100

– – Ekstraktai, esencijos ir koncentratai

30

5

21011200

– – Produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų,
esencijų ar koncentratų arba iš kavos

21011200 A

– – – Produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstra
ktų, esencijų ar koncentratų arba iš kavos

30

5

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21011200 B

– – – Produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstra
ktų, esencijų ar koncentratų arba iš kavos

30

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

21012000

– Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir kon
centratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti
iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba
daugiausia sudaryti iš arbatos arba matės

21012000 A

– – Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir
koncentratai, taip pat produktai, daugiausia
sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncent
ratų arba daugiausia sudaryti iš arbatos arba
matės

5

5

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21012000 B

– – Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir
koncentratai, taip pat produktai, daugiausia
sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncent
ratų arba daugiausia sudaryti iš arbatos arba
matės

5

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

21013000

– Skrudintos trūkažolės ir kiti skrudinti kavos pa
kaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir kon
centratai

20

0

21021010

– – Mielių kultūros

15

3

21021090

– – Kiti

15

3

21022000

– Neaktyviosios mielės; kiti negyvi vienaląsčiai
mikroorganizmai

15

3

21023000

– Paruošti kepimo milteliai

15

3

21031000

– Sojos padažas

20

3

20099000 B

Aprašymas
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21032000

– Pomidorų kečupas (kečupas) ir kiti pomidorų pa
dažai

20

3

21033010

– – Garstyčių miltai

20

0

21033020

– – Paruoštos garstyčios

20

0

21039010

– – Majonezas

20

5

21039020

– – Sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai

30

3

21039090

– – Kiti

20

5

21041010

– – Sriubų ir sultinių pusgaminiai

20

5

21041020

– – Paruoštos sriubos ir sultiniai

20

5

21042000

– Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

20

5

21050010

– Ledai be pieno ir pieno produktų

20

10

21050090

– Kiti

20

10

21061011

– – – Iš sojos, proteinų kiekis sausojoje medžia
goje 65–75 %

20

3

21061019

– – – Kiti

20

3

21061020

– – Tekstūruotos baltyminės medžiagos

20

3

21069010

– – Kavos grietinėlės, drebučių (želė), valgomųjų
ledų milteliai ir panašūs preparatai

21069010 A

– – Kavos grietinėlės, drebučių (želė), valgomųjų
ledų milteliai ir panašus preparatai

15

3

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069010 B

– – Kavos grietinėlės, drebučių (želė), valgomųjų
ledų milteliai ir panašūs preparatai

15

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

21069021

– – – Pateikta mažmeninei prekybai skirtose pa
kuotėse
10

10

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069021 A

––––

Pateikta mažmeninei prekybai skirtose
pakuotėse

Pastabos
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––––
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Pastabos

10

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

– – – Kiti

21069029 A

––––

Kiti

10

10

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069029 B

––––

Kiti

10

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

21069030

– – Baltymų hidrolizatai

21069030 A

– – – Baltymų hidrolizatai

5

0

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069030 B

– – – Baltymų hidrolizatai

5

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

21069040

– – Mielių autolizatai

21069040 A

– – – Mielių autolizatai

15

0

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069040 B

– – – Mielių autolizatai

15

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

15

0

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069050

21069050 A

– – Duonos savybes gerinančios medžiagos

– – – Duonos savybes gerinančios medžiagos

2016 12 24
NANDINA
2007

21069050 B

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
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Bazinė muito norma

Kategorija

Pastabos

15

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

21069060

– – Dirbtinių saldiklių mišiniai su maisto produk
tais

21069060 A

– – – Dirbtinių saldiklių mišiniai su maisto pro
duktais

20

5

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069060 B

– – – Dirbtinių saldiklių mišiniai su maisto pro
duktais

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

21069071

– – – Kurių sudėtyje yra tik augalų, augalų dalių,
sėklų ir vaisių mišiniai ir ekstraktai

21069071 A

––––

Kurių sudėtyje yra tik augalų, augalų da
lių, sėklų ir vaisių mišiniai ir ekstraktai

20

5

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069071 B

––––

Kurių sudėtyje yra tik augalų, augalų da
lių, sėklų ir vaisių mišiniai ir ekstraktai

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

21069072

– – – Kurių sudėtyje yra tik augalų, augalų dalių,
sėklų ir vaisių mišiniai ir ekstraktai su vita
minais, mineralais ir kitomis medžiagomis

21069072 A

––––

Kurių sudėtyje yra tik augalų, augalų da
lių, sėklų ir vaisių mišiniai ir ekstraktai su
vitaminais, mineralais ir kitomis medžia
gomis

20

3

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069072 B

––––

Kurių sudėtyje yra tik augalų, augalų da
lių, sėklų ir vaisių mišiniai ir ekstraktai su
vitaminais, mineralais ir kitomis medžia
gomis

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

21069073

– – – Kurių sudėtyje yra tik vitaminų ir mineralų
mišiniai
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Pastabos

21069073 A

––––

Kurių sudėtyje yra tik vitaminų ir mine
ralų mišiniai

20

3

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069073 B

––––

Kurių sudėtyje yra tik vitaminų ir mine
ralų mišiniai

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

21069074

– – – Kurių sudėtyje yra tik vitaminų mišiniai

21069074 A

––––

Kurių sudėtyje yra tik vitaminų mišiniai

20

5

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069074 B

––––

Kurių sudėtyje yra tik vitaminų mišiniai

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

21069079

– – – Kiti

21069079 A

––––

Kiti

20

3

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069079 B

––––

Kiti

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

21069080

– – Mišiniai kūdikiams iki 12 mėn., išskyrus pieno
mišinius

21069080 A

– – – Mišiniai kūdikiams iki 12 mėn., išskyrus
pieno mišinius

20

5

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069080 B

– – – Mišiniai kūdikiams iki 12 mėn., išskyrus
pieno mišinius

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

21069090

– – Kiti
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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/801

Bazinė muito norma

Kategorija

Pastabos

21069090 A

– – – Kiti

20

7

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra ne daugiau
kaip 70 %

21069090 B

– – – Kiti

20

SP

Produktai, kurių
sudėtyje cukraus
yra daugiau kaip
70 %

22011000

– Mineraliniai ir gazuotieji vandenys

20

5

22019000

– Kiti

20

5

22021000

– Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius
vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų sal
diklių arba aromatinių medžiagų

30

5

22029000

– Kiti

30

5

22030000

Salyklinis alus

20

0

22041000

– Putojantys vynai

20

0

22042100

– – Induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

20

0

22042910

– – – Vynuogių misa, kurios fermentacijai neleista
vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio

15

0

22042990

– – – Kiti

20

0

22043000

– Kita vynuogių misa

15

0

22051000

– Induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

30

0

22059000

– Kiti

30

0

22060000

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriau
šių sidras, midus); fermentuotų gėrimų mišiniai,
taip pat fermentuotų gėrimų ir nealkoholinių gė
rimų mišiniai, nenurodyti kitoje vietoje

20

0

22071000

– Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne ma
žesnė kaip 80 % tūrio

15

0

22072000

– Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti
bet kurio stiprumo spiritai

15

0

22082021

– – – Pisco (vynuogių brendis)

20

0
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20

0

22082022

– – – Singani (vynuogių brendis)

22082029

– – – Kiti

22082029a

––––

Alkoholio ekstraktai ir koncentratai bren
džiui gaminti, supakuoti į didmenines pa
kuotes, kurių alkoholio koncentracija pa
gal Gay'aus Lussaco skalę ne mažesnė
kaip 50 laipsnių (50 G. L.), netinkami tie
siogiai parduoti vartotojams

20

0

22082029b

––––

Kiti

20

0

22082030

– – Spiritai, pagaminti distiliuojant vaisių išspau
das (grapa ir kt.)

20

0

22083000

– Viskiai

22083000a

– – Alkoholio ekstraktai ir koncentratai viskiams
gaminti, supakuoti į didmenines pakuotes, ku
rių alkoholio koncentracija pagal Gay'aus Lus
saco skalę ne mažesnė kaip 50 laipsnių (50 G.
L.), netinkami tiesiogiai parduoti vartotojams

20

0

22083000b

– – Viskiai

20

0

22084000

– Romai ir kiti spiritai, gauti distiliuojant fermen
tuotus cukranendrių produktus

22084000a

– – Alkoholio ekstraktai ir koncentratai romams
gaminti, supakuoti į didmenines pakuotes, ku
rių alkoholio koncentracija pagal Gay'aus Lus
saco skalę ne mažesnė kaip 50 laipsnių (50 G.
L.), netinkami tiesiogiai parduoti vartotojams

20

0

22084000b

– – Romai ir kiti spiritai, gauti distiliuojant fer
mentuotus cukranendrių produktus

20

0

22085000

– Džinai ir Geneva

22085000a

– – Alkoholio ekstraktai ir koncentratai džinams
ir geneva gaminti, supakuoti į didmenines pa
kuotes, kurių alkoholio koncentracija pagal
Gay'aus Lussaco skalę ne mažesnė kaip 50
laipsnių (50 G. L.), netinkami tiesiogiai pa
rduoti vartotojams

30

0

22085000b

– – Džinai ir Geneva

30

0

22086000

– Degtinės

30

0

22087010

– – Anyžinė

30

0

22087020

– – Likeriai

30

0

Pastabos
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22087090

– – Kiti

30

0

22089010

– – Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoho
lio koncentracija, išreikšta tūrio procentais,
mažesnė kaip 80 % tūrio

15

0

22089020

– – Spiritai, pagaminti distiliuojant agavą (tekila ir
kt.)

30

0

22089042

– – – Anyžinė

30

0

22089049

– – – Kiti

30

0

22089090

– – Kiti

30

0

22090000

Actas ir acto pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties

20

0

23011010

– – Taukų likučiai

15

10

23011090

– – Kiti

15

0

2301201100

– – – Kurių sudėtyje riebalai sudaro daugiau kaip
2 % masės

15

0

2301201900

– – – Kurių sudėtyje riebalai sudaro ne daugiau
kaip 2 % masės

15

0

2301209000

– – Kiti

15

0

23021000

– Kukurūzų

MEP

IJ

23023000

– Kviečių

MEP

IH

23024000

– Kitų javų

MEP

IJ

23025000

– Ankštinių augalų

15

10

23031000

– Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos

15

0

23032000

– Cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių
išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos

15

0

23033000

– Žlaugtai arba kitos alaus gamybos arba alkoholio
distiliavimo atliekos

15

0

23040000

Išspaudos ir kitos kietos sojos pupelių aliejaus ekst
rakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuo
tos arba negranuliuotos

MEP

IJ

23050000

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų (arachių)
aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos,
granuliuotos arba negranuliuotos

15

10

Pastabos
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MEP

IJ

15

10

MEP

IJ

Pastabos

23061000

– Medvilnės sėklų

23062000

– Linų sėmenų

23063000

– Saulėgrąžų sėklų

23064100

– – Mažo eruko rūgšties kiekio

15

0

23064900

– – Kiti

15

5

23065000

– Kokosų arba kopros

15

5

23066000

– Palmių riešutų arba palmių branduolių

15

5

23069000

– Kiti

MEP

IH

23070000

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

15

0

23080010

– Medetkos žiedų milteliai

15

0

23080090

– Kiti

MEP

IJ

23091010

– – Hermetiškose skardinėse

20

10

23091090

– – Kiti

MEP

B1

23099010

– – Saldintas silosas

MEP

B1

23099020

– – Premiksai

5

0

23099030

– – Pieno pakaitalai veršeliams maitinti

5

0

23099090

– – Kiti (kiti produktai, naudojami gyvūnų paša
rams)

23099090 A

– – – Kiti (kiti produktai, naudojami gyvūnų pa
šarams)

MEP

B

Išskyrus tuos, ku
rių sudėtyje yra
ryžių ir kukurūzų

23099090 B

– – – Kiti (kiti produktai, naudojami gyvūnų pa
šarams)

MEP

E

Kurių sudėtyje
yra ryžių ir kuku
rūzų

24011010

– – Tamsusis tabakas

15

10

24011020

– – Šviesusis tabakas

15

3

24012010

– – Tamsusis tabakas

15

10

24012020

– – Šviesusis tabakas

15

10

24013000

– Tabako liekanos

15

10
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24021000

– Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais,
ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako

30

10

24022010

– – Tamsusis tabakas

30

10

24022020

– – Šviesusis tabakas

30

10

24029000

– Kiti

30

10

24031000

– Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako
pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis

30

10

24039100

– – „Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ taba
kas

20

10

24039900

– – Kitas

20

10

2501001000

– Valgomoji druska

5

5

2501002000

– Natrio chloridas, kurio grynumas ne mažesnis
kaip 99,5 %, ištirpintas ar neištirpintas vande
nyje

0

0

2501009100

– – Denatūruota

5

0

2501009200

– – Galvijams

5

0

2501009900

– – Kitas

5

5

2502000000

Nedegti geležies piritai

5

0

2503000000

Visų rūšių siera, išskyrus sublimacinę sierą, nusodi
namąją sierą ir koloidinę sierą

0

0

2504100000

– Turintis miltelių arba žvynelių pavidalą

0

0

2504900000

– Kiti

0

0

2505100000

– Silikatiniai smėliai ir kvarciniai smėliai

0

0

2505900000

– Kiti

0

0

2506100000

– Kvarcas

5

0

2506200000

– Kvarcitas

5

0

2507001000

– Kaolinas, degtas arba nedegtas

0

0

2507009000

– Kiti

0

0

2508100000

– Bentonitas

0

0

2508300000

– Ugniai atsparus molis

5

0

Pastabos
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2508400000

– Kiti moliai

0

0

2508500000

– Andalūzitas, kianitas ir silimanitas

5

0

2508600000

– Mulitas

5

0

2508700000

– Šamotas arba dinasas

5

0

2509000000

Kreida

0

0

2510100000

– Nemalti

5

0

2510200000

– Malti

5

0

2511100000

– Gamtinis bario sulfatas (baritai)

0

0

2511200000

– Gamtinis bario karbonatas (viteritas)

5

0

2512000000

Silicinės infuzorinės žemės (pavyzdžiui, kizelgūras,
trepelis ir diatomitas) ir panašios silicinės žemės,
degtos arba nedegtos, kurių savitasis sunkis ne di
desnis kaip 1

0

0

2513100000

– Pemza

5

0

2513200000

– Švitras, gamtinis korundas, gamtinis granatas ir
kiti gamtiniai abrazyvai

0

0

2514000000

Skalūnai, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik
suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu
būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blo
kus arba plokštes

5

0

2515110000

– – Neapdorotas ar grubiai aplygintas

5

5

2515120000

– – Tiktai suskaldytas pjaunant ar kitu būdu į sta
čiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus
arba plokštes

5

5

2515200000

– Ekausinas ir kiti kalkakmeniai, skirti paminklams
ar statybai; alebastras

5

0

2516110000

– – Neapdorotas ar grubiai aplygintas

5

0

2516120000

– – Tiktai suskaldytas pjaunant ar kitu būdu į sta
čiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus
arba plokštes

5

0

2516200000

– Smiltainis

5

0

2516900000

– Kiti paminklams ar statybai skirti akmenys

5

0
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2517100000

– Gargždas, žvyras, skalda ir skaldyti akmenys, pa
prastai naudojami kaip betono užpildas, kelio
skalda, geležinkelių arba kitas balastas, žvirgždas
ir titnagas, termiškai apdoroti arba neapdoroti

5

0

2517200000

– Makadamas iš šlako, nuodegų arba panašių pra
monės atliekų, kurių sudėtyje yra arba nėra me
džiagų, nurodytų 2517 10 00 subpozicijoje

5

0

2517300000

– Dervotas makadamas

5

0

2517410000

– – Marmuro

5

0

2517490000

– – Kitas

5

0

2518100000

– Nedegtas ar nesukepintas dolomitas

5

0

2518200000

– Degtas ar sukepintas dolomitas

5

0

2518300000

– Plūktas dolomito mišinys

5

0

2519100000

– Gamtinis magnio karbonatas (magnezitas)

0

0

2519901000

– – Lydyta magnezija

5

0

2519902000

– – Magnio oksidai, chemiškai gryni arba negryni

0

0

2519903000

– – Perdegta (sukepinta) magnezija, su nedideliais
kiekiais kitų oksidų, pridėtų prieš sukepinimą,
arba be jų

5

0

2520100000

– Gipsas; anhidritas

5

0

2520200000

– Gipsiniai tinkai

0

0

2521000000

Klintinis fliusas; klintys ir kiti kalkakmeniai, naudo
jami kalkių arba cemento gamyboje

0

0

2522100000

– Negesintos kalkės

5

0

2522200000

– Gesintos kalkės

5

0

2522300000

– Hidraulinės kalkės

5

0

2523100000

– Cementų klinkeriai

5

5

2523210000

– – Baltasis cementas, dirbtiniu būdu nudažytas
arba nenudažytas

10

0
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2523290000

– – Kiti

10

5

2523300000

– Aliuminatinis cementas

10

0

2523900000

– Kiti hidrauliniai cementai

10

5

2524101000

– – Pluoštas

0

0

2524109000

– – Kiti

5

0

2524900000

– Kiti

0

0

2525100000

– Neapdorotas žėrutis ir žėrutis, suskaldytas lakš
tais ar žvyneliais

5

0

2525200000

– Žėručio milteliai

0

0

2525300000

– Žėručio atliekos

5

0

2526100000

– Nesusmulkintas ir nesumaltas į miltelius

5

0

2526200000

– Susmulkintas arba sumaltas į miltelius

0

0

2528100000

– Gamtiniai natrio boratai ir jų koncentratai (degti
ar nedegti)

0

0

2528900000

– Kiti

0

0

2529100000

– Putnagas (lauko špatas)

5

0

2529210000

– – Kurio sudėtyje kalcio fluoridas sudaro ne dau
giau kaip 97 % masės

5

0

2529220000

– – Kurio sudėtyje kalcio fluoridas sudaro daugiau
kaip 97 % masės

5

0

2529300000

– Leucitas; nefelinas ir nefelininis sienitas

5

0

2530100000

– Vermikulitas, perlitas ir chloritai, nepūstieji

0

0

2530200000

– Kizeritas, epsomitas (gamtiniai magnio sulfatai)

5

0

2530900000

– Kiti

5

0

2601110000

– – Neaglomeruoti

5

0

2601120000

– – Aglomeruoti

5

0

2601200000

– Degti geležies piritai

0

0
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2602000000

Mangano rūdos ir koncentratai, įskaitant geležingas
mangano rūdas ir koncentratus, kuriuose manga
nas sudaro ne mažiau kaip 20 % sauso produkto
masės

5

0

2603000000

Vario rūdos ir koncentratai

5

0

2604000000

Nikelio rūdos ir koncentratai

5

0

2605000000

Kobalto rūdos ir koncentratai

5

0

2606000000

Aliuminio rūdos ir koncentratai

5

0

2607000000

Švino rūdos ir koncentratai

5

0

2608000000

Cinko rūdos ir koncentratai

5

0

2609000000

Alavo rūdos ir koncentratai

5

0

2610000000

Chromo rūdos ir koncentratai

5

0

2611000000

Volframo rūdos ir koncentratai

5

0

2612100000

– Urano rūdos ir koncentratai

5

0

2612200000

– Torio rūdos ir koncentratai

5

0

2613100000

– Iškaitinti

5

0

2613900000

– Kiti

5

0

2614000000

Titano rūdos ir koncentratai

5

0

2615100000

– Cirkonio rūdos ir koncentratai

0

0

2615900000

– Kiti

5

0

2616100000

– Sidabro rūdos ir koncentratai

5

0

2616901000

– – Aukso rūdos ir koncentratai

5

0

2616909000

– – Kiti

5

0

2617100000

– Stibio rūdos ir koncentratai

5

0

2617900000

– Kiti

5

0
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2618000000

Granuliuotas šlakas (šlakinis smėlis), susidarantis
geležies arba plieno gamybos procese

5

0

2619000000

Šlakas, nuodegos (išskyrus granuliuotą šlaką),
dzindros ir kitos geležies arba plieno gamybos at
liekos

5

0

2620110000

– – Kietasis techninis cinkas

0

0

2620190000

– – Kitos

5

0

2620210000

– – Benzino su švinu šlamai ir antidetonatorių su
švinu šlamai

5

0

2620290000

– – Kitos

5

0

2620300000

– Kuriose didžiausią dalį sudaro varis

5

0

2620400000

– Kuriose didžiausią dalį sudaro aliuminis

5

0

2620600000

– Kurių sudėtyje yra arseno, gyvsidabrio, talio arba
jų mišinių, naudojami arsenui arba šiems meta
lams išgauti, arba jų cheminiams junginiams ga
minti

5

0

2620910000

– – Kurių sudėtyje yra stibio, berilio, kadmio,
chromo arba jų mišinių

5

0

2620990000

– – Kitos

5

0

2621100000

– Pelenai ir liekanos, susidariusios deginant buiti
nes atliekas

5

0

2621900000

– Kiti

5

0

2701110000

– – Antracitas

0

0

2701120000

– – Bituminės akmens anglys

0

0

2701190000

– Kitos akmens anglys

0

0

2701200000

– Briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys,
pagamintos iš akmens anglių

5

0

2702100000

– Lignitas (rusvosios anglys), dulkinis arba nedulki
nis, bet neaglomeruotas

0

0

2702200000

– Aglomeruotas lignitas (rusvosios anglys)

5

0

2703000000

– Durpės (įskaitant kraikines durpes), aglomeruo
tos ar neaglomeruotos

0

0
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2704001000

– Koksas ir puskoksis iš akmens anglių

5

5

2704002000

– Koksas ir puskoksis iš lignito (rusvųjų anglių) ar
durpių

5

0

2704003000

– Retortų anglis

5

0

2705000000

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios
dujos, išskyrus naftos dujas ir kitus dujinius anglia
vandenilius

5

0

2706000000

Dervos, distiliuotos iš akmens anglių, lignito (rus
vųjų anglių) arba durpių, taip pat kitos mineralinės
dervos, dehidratuotos arba nedehidratuotos, iš da
lies distiliuotos ar nedistiliuotos, įskaitant regene
ruotas dervas

5

0

2707100000

– Benzolas (benzenas)

5

0

2707200000

– Toluolas (toluenas)

5

0

2707300000

– Ksilolas (ksilenai)

0

0

2707400000

– Naftalenas

0

0

2707501000

– – Solventnafta

0

0

2707509000

– – Kiti

0

0

2707910000

– – Kreozoto alyvos

5

0

2707991000

– – – Antracenas

5

0

2707999000

– – – Kiti

0

0

2708100000

– Pikis

10

5

2708200000

– Pikio koksas

10

0

2709000000

Neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų

10

5

2710111100

––––

0

0

2710111310

–––––

Kurių antidetonacinis rodiklis yra nuo
80 iki 87

0

0

2710111320

–––––

Kurių antidetonacinis rodiklis yra nuo
87 iki 90

0

0

2710111330

–––––

Kurių antidetonacinis rodiklis yra nuo
90 iki 95

0

0

2710111340

–––––

Kurių antidetonacinis rodiklis yra di
desnis kaip 95

0

0

2710111390

–––––

Kitos

0

0

Orlaivių varikliams
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0

0

2710111900

––––

2710112000

– – – Ligroinas, kurio sudėtyje yra tetraetilšvino

0

0

2710119100

––––

Vaitspiritas

10

0

2710119200

––––

Ligroininiai (benzino tipo) reaktyviniai ir
aviaciniai degalai

15

0

2710119300

––––

Tetrapropilenas

10

0

2710119400

––––

Maišyti n-parafinai

0

0

2710119500

––––

Maišyti n-olefinai

10

0

2710119910

–––––

Žemės ūkio paskirties alyvos, kurių su
dėtyje esančios naftos alyvos arba aly
vos, gautos iš bituminių mineralų, su
daro ne mažiau kaip 70 % masės, nau
dojamos žemės ūkyje kaip pagalbinės
medžiagos junginiuose nuo kenksmin
gųjų organizmų

0

0

2710119920

–––––

Purškiamoji alyva

0

0

2710119930

–––––

Mėgėjiškos žvejybos laivų variklių de
galai

0

0

2710119990

–––––

Kitos

10

10

2710191200

––––

Maišyti n-parafinai

5

0

2710191300

––––

Maišyti n-olefinai

10

0

2710191410

–––––

Reaktyviniai degalai

0

0

2710191420

–––––

Aviaciniai degalai N 4

0

0

2710191490

–––––

Kiti

0

0

2710191500

––––

Žibaliniai reaktyviniai degalai

0

0

2710191900

––––

Kiti

0

0

2710192110

–––––

Kurių cetaninis indeksas yra nuo 40 iki
44

0

0

2710192120

–––––

Kurių cetaninis indeksas yra didesnis
kaip 45

0

0

2710192130

–––––

Dyzelinas 2

0

0

2710192140

–––––

Žvejybos laivų variklių dyzelinas

0

0

2710192190

–––––

Kiti

0

0
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0

0

2710192200

–––––

2710192900

––––

Kiti

10

5

2710193100

––––

Maišyti n-parafinai

5

0

2710193200

––––

Maišyti n-olefinai

10

0

2710193300

–––––

5

0

2710193400

––––

10

5

2710193510

–––––

Gumos tirpikliai

0

0

2710193520

–––––

Tirpiklis Nr. 1

0

0

2710193530

–––––

Mineralinis terpentinas

0

0

2710193590

–––––

Kiti

5

0

2710193600

––––

Skysčiai hidraulinių pavarų sistemoms

10

5

2710193700

––––

Šviesiosios alyvos (iš vazelino ar para
fino)

5

5

2710193800

–––––

Kitos tepalinės alyvos

10

5

2710193900

–––––

Kitos

10

5

2710910000

– – Kurių sudėtyje yra polichlorintųjų bifenilų
(PCB), polichlorintųjų terfenilų (PCT) arba po
libromintųjų bifenilų (PBB)

10

0

2710990000

– – Kitos

10

0

2711110000

– – Gamtinės dujos

0

0

2711120000

– – Propanas

0

0

2711130000

– – Butanas

0

0

2711140000

– – Etilenas (etenas), propenas, butenas ir butadie
nas

0

0

2711190000

– – Kitos

0

0

2711210000

– – Gamtinės dujos

5

0

2711290000

– – Kiti

5

0

2712101000

– – Neapdoroti

5

5

Elektroizoliacinės alyvos
Tepalai
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2712109000

– – Kiti

5

0

2712200000

– Parafinas, kurio sudėtyje alyva sudaro mažiau
kaip 0,75 % masės

5

0

2712901000

– – Mikrokristalinis naftos vaškas

0

0

2712902000

– – Ozokeritas (kalnų vaškas) ir cerezinas

5

0

2712903000

– – Parafinas, kurio sudėtyje alyva sudaro ne ma
žiau kaip 0,75 % masės

0

0

2712909000

– – Kitas

0

0

2713110000

– – Nedegtas

5

0

2713120000

– – Degtas

10

0

2713200000

– Naftos bitumas

10

0

2713900000

– Kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mi
neralų, likučiai

10

10

2714100000

– Bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroni
niai smėliai

10

0

2714900010

– – Asfaltiniai cementai

0

0

2714900020

– – Greitai kietėjantis cementas

0

0

2714900030

– – Pramoniniai asfaltai (oksiduoti)

0

0

2714900090

– – Kiti

10

5

2715001000

– Bituminės mastikos

10

5

2715009000

– Kiti

10

5

2716000000

Elektros energija

0

0

2801100000

– Chloras

0

0

2801200000

– Jodas

0

0

2801300000

– Fluoras; bromas

0

0

2802000000

Siera, sublimacinė arba nusodinamoji; koloidinė
siera

0

0

2803001000

– Acetileno suodžiai

0

0

2803009000

– Kiti

0

0

2804100000

– Vandenilis

5

5
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2804210000

– – Argonas

5

0

2804290000

– – Kiti

5

0

2804300000

– Azotas

5

0

2804400000

– Deguonis

5

0

2804501000

– – Boras

5

0

2804502000

– – Telūras

5

0

2804610000

– – Kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 99,99 %
masės silicio

5

0

2804690000

– – Kiti

5

0

2804701000

– – Raudonasis ar amorfinis fosforas

5

0

2804709000

– – Kiti

5

0

2804800000

– Arsenas

0

0

2804901000

– – Milteliai

5

0

2804909000

– – Kiti

5

0

2805110000

– – Natris

0

0

2805120000

– – Kalcis

0

0

2805190010

– – – Stroncis ir baris

0

0

2805190090

– – – Kiti

5

0

2805300000

– Retųjų žemių metalai (lantanoidai), skandis ir
itris, tarpusavyje sumaišyti arba nesumaišyti, su
lydyti arba nesulydyti

0

0

2805400000

– Gyvsidabris

0

0

2806100000

– Vandenilio chloridas (druskos rūgštis)

5

7

2806200000

– Chlorsulfato rūgštis

0

0

2807001000

– Sieros rūgštis (sulfato rūgštis)

5

5

2807002000

– Oleumas (rūkstančioji sieros rūgštis (sulfato
rūgštis))

5

5

2808001000

– Azoto rūgštis (nitrato rūgštis)

0

0

2808002000

– Sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai

0

0
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2809100000

– Difosforo pentoksidas

5

0

2809201010

– – – Ortofosfato rūgštis, kurios koncentracija ne
mažesnė kaip 75 %

0

0

2809201090

– – – Kiti

0

0

2809202000

– – Polifosforo rūgštys (polifosfato rūgštys)

0

0

2810001000

– Ortoboro rūgštis

0

0

2810009000

– Kiti

0

0

2811110000

– – Vandenilio fluoridas (vandenilio fluorido rūgš
tis)

5

0

2811191000

––––

Amidosulfoninė rūgštis (sulfamo rūgštis)

5

0

2811193000

––––

Fosforo dariniai

0

0

2811194000

––––

Vandenilio cianidas

5

0

2811199000

––––

Kiti

0

0

2811210000

– – Anglies dioksidas (angliarūgštė)

10

5

2811221000

– – – Silikagelis

0

0

2811229000

– – – Kiti

0

0

2811292000

– – – Azoto oksidas („juoko dujos“, diazoto mo
noksidas)

10

0

2811294000

– – – Diarseno trioksidas (arseno seskvioksidas,
arseno anhidritas, arseno oksidas)

10

0

2811299010

––––

Sieros dioksidas

5

0

2811299090

––––

Kiti

0

0

2812101000

– – Arseno trichloridas

5

0

2812102000

– – Karbonildichloridas (fosgenas)

5

0

2812103100

– – – Fosforo trichlorido oksidas

5

0

2812103200

– – – Fosforo trichloridas

5

0

2812103300

– – – Fosforo pentachloridas

5

0

2812103900

– – – Kiti

5

0

2812104100

– – – Sieros monochloridas

5

0
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2812104200

– – – Sieros dichloridas

5

0

2812104900

– – – Kiti

5

0

2812105000

– – Tionilchloridas

5

0

2812109000

– – Kiti

5

0

2812900000

– Kiti

5

0

2813100000

– Anglies disulfidas

10

0

2813902000

– – Fosforo sulfidai

5

0

2813909000

– – Kiti

5

0

2814100000

– Bevandenis amoniakas

0

0

2814200000

– Vandeninis amoniako tirpalas

0

0

2815110000

– – Kietos būsenos

5

0

2815120000

– – Vandeninis tirpalas (natrio šarmo tirpalas)

5

0

2815200000

– Kalio hidroksidas (kalio šarmas)

0

0

2815300000

– Natrio arba kalio peroksidai

0

0

2816100000

– Magnio hidroksidas ir peroksidas

0

0

2816400000

– Stroncio ir bario oksidai, hidroksidai ir peroksi
dai

0

0

2817001000

– Cinko oksidas (cinko baltasis)

5

5

2817002000

– Cinko peroksidas

10

0

2818100000

– Dirbtinis korundas, chemijos atžvilgiu apibūdin
tas arba neapibūdintas

0

0

2818200000

– Kitas aliuminio oksidas, išskyrus dirbtinį ko
rundą

0

0

2818300000

– Aliuminio hidroksidas

0

0

2819100000

– Chromo trioksidas

5

0

2819901000

– – Chromo (III) oksidas (chromo seskvioksidas
arba „žalias chromo oksidas“)

0

0
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2819909000

– – Kiti

5

0

2820100000

– Mangano dioksidas

0

0

2820900000

– Kiti

0

0

2821101000

– – Oksidai

0

0

2821102000

– – Hidroksidai

5

0

2821200000

– Žemės dažai

5

0

2822000000

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto
oksidai

0

0

2823001000

– Titano dioksidas (titano oksidas arba titano anhi
dridas)

0

0

2823009000

– Kiti

0

0

2824100000

– Švino monoksidas (gletas, masikotas)

0

0

2824900010

– – Raudonasis švino surikas ir oranžinis švino
surikas

5

0

2824900090

– – Kiti

0

0

2825100000

– Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės
druskos

10

0

2825200000

– Ličio oksidas ir hidroksidas

5

0

2825300000

– Vanadžio oksidai ir hidroksidai

5

0

2825400000

– Nikelio oksidai ir hidroksidai

0

0

2825500000

– Vario oksidai ir hidroksidai

0

0

2825600000

– Germanio oksidai ir cirkonio dioksidas

5

0

2825700000

– Molibdeno oksidai ir hidroksidai

0

0

2825800000

– Stibio oksidai

5

0

2825901000

– – Alavo oksidai ir hidroksidai

0

0

2825904000

– – Kalcio oksidai ir hidroksidai

0

0

2825909000

– – Kiti

0

0

2826120000

– – Aliuminio

5

0

2826191000

– – – Natrio

5

0
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2826199000

– – – Kiti

0

0

2826300000

– Natrio heksafluoraliuminatas (sintetinis kriolitas)

5

0

2826900000

– Kiti

5

0

2827100000

– Amonio chloridas

0

0

2827200000

– Kalcio chloridas

0

0

2827310000

– – Magnio

0

0

2827320000

– – Aliuminio

0

0

2827350000

– – Nikelio

0

0

2827391000

– – – Vario

0

0

2827393000

– – – Alavo

0

0

2827394000

– – – Geležies

5

0

2827395000

– – – Cinko

0

0

2827399000

– – – Kiti

0

0

2827410000

– – Vario

5

0

2827491000

– – – Aliuminio

0

0

2827499000

– – – Kiti

0

0

2827510000

– – Natrio arba kalio bromidai

0

0

2827590000

– – Kiti

0

0

2827601000

– – Natrio arba kalio

0

0

2827609000

– – Kiti

0

0

2828100000

– Techninis kalcio hipochloritas ir kiti kalcio hi
pochloritai

0

0

2828901100

– – – Natrio

10

5

2828901900

– – – Kiti

10

0

2828902000

– – Chloritai

0

0

2828903000

– – Hipobromitai

0

0
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2829110000

– – Natrio

5

0

2829191000

– – – Kalio

5

0

2829199000

– – – Kiti

0

0

2829901000

– – Perchloratai

5

0

2829902000

– – Kalio jodatai

0

0

2829909000

– – Kiti

0

0

2830101000

– – Natrio sulfidas

0

0

2830102000

– – Natrio vandenilio sulfidas (natrio hidrosulfi
das)

5

0

2830901000

– – Kalio sulfidas

5

0

2830909000

– – Kiti

5

0

2831100000

– Natrio

0

0

2831900000

– Kiti

5

0

2832100000

– Natrio sulfitai

0

0

2832201000

– – Amonio

5

0

2832209000

– – Kiti

5

0

2832301000

– – Natrio

10

0

2832309000

– – Kiti

10

0

2833110000

– – Dinatrio sulfatas

0

0

2833190000

– – Kiti

0

0

2833210000

– – Magnio

0

0

2833220000

– – Aliuminio

10

5

2833240000

– – Nikelio

0

0

2833250000

– – Vario

0

0

2833270000

– – Bario

0

0

2833291000

– – – Geležies

0

0
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2833293000

– – – Alavo

0

0

2833295000

– – – Chromo

10

0

2833296000

– – – Cinko

0

0

2833299000

– – – Kiti

0

0

2833301000

– – Aliuminio

5

0

2833309000

– – Kiti

5

0

2833401000

– – Natrio

0

0

2833409000

– – Kiti

0

0

2834100000

– Nitritai

0

0

2834210000

– – Kalio

0

0

2834291000

– – – Magnio

0

0

2834299000

– – – Kiti

0

0

2835100000

– Fosfinatai (hipofosfitai) ir fosfonatai (fosfitai)

0

0

2835220000

– – Natrio arba dinatrio

5

7

2835240000

– – Kalio

0

0

2835250000

– – Dikalcio rūgštusis fosfatas („dikalcio fosfatas“)

0

0

2835260000

– – Kiti kalcio fosfatai

0

0

2835291000

– – – Geležies

0

0

2835292000

– – – Triamonio

0

0

2835299000

– – – Kiti

0

0

2835310000

– – Natrio trifosfatas (natrio tripolifosfatas)

0

0

2835391000

– – – Natrio pirofosfatai

0

0

2835399000

– – – Kiti

0

0

2836200000

– Dinatrio karbonatas

0

0
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2836300000

– Natrio rūgštusis karbonatas (natrio bikarbonatas)

0

0

2836400000

– Kalio karbonatai

0

0

2836500000

– Kalcio karbonatas

0

0

2836600000

– Bario karbonatas

5

0

2836910000

– – Ličio karbonatas

5

0

2836920000

– – Stroncio karbonatas

5

0

2836991000

– – – Nusodinamasis magnio karbonatas

5

0

2836992000

– – – Amonio karbonatai

0

0

2836993000

– – – Kobalto karbonatas

0

0

2836994000

– – – Nikelio karbonatas

0

0

2836995000

– – – Natrio seskvikarbonatas

0

0

2836999000

– – – Kiti

0

0

2837111000

– – – Cianidai

5

0

2837112000

– – – Oksocianidai

5

0

2837190000

– – Kiti

5

0

2837200000

– Cianidų kompleksai

5

0

2839110000

– – Natrio metasilikatai (dinatrio trioksosilikatai)

5

7

2839190000

– – Kiti

5

0

2839901000

– – Aliuminio

0

0

2839902000

– – Nusodinto kalcio

0

0

2839903000

– – Magnio

0

0

2839904000

– – Kalio

5

0

2839909000

– – Kiti

0

0

2840110000

– – Bevandenis

5

0

2840190000

– – Kiti

0

0
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2840200000

– Kiti boratai

5

0

2840300000

– Peroksoboratai

5

0

2841300000

– Natrio dichromatas

0

0

2841501000

– – Cinko arba švino chromatai

5

0

2841502000

– – Kalio chromatai

0

0

2841503000

– – Natrio chromatai

0

0

2841504000

– – Kalio dichromatas

0

0

2841505000

– – Talio dichromatas

0

0

2841509000

– – Kiti

0

0

2841610000

– – Kalio permanganatas

0

0

2841690000

– – Kiti

5

0

2841700000

– Molibdatai

10

0

2841800000

– Volframatai

10

0

2841901000

– – Aliuminatai

0

0

2841909000

– – Kiti

5

0

2842100000

– Dvigubieji arba kompleksiniai silikatai, įskaitant
aliumosilikatus, chemijos atžvilgiu apibūdintus
arba neapibūdintus

0

0

2842901000

– – Arsenatai ir arsenitai

5

0

2842902100

– – – Amonio ir cinko

5

0

2842902900

– – – Kiti

0

0

2842903000

– – Dvigubieji arba kompleksiniai fosfatai (fosforo
druskos)

0

0

2842909000

– – Kiti

0

0

2843100000

– Tauriųjų metalų koloidai

5

0

2843210000

– – Sidabro nitratas

10

5

2843290000

– – Kiti

10

0

2843300000

– Aukso junginiai

5

0
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2843900000

– Kiti junginiai; amalgamos

10

0

2844100000

– Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersi
jos (įskaitant kermetus (metalo keramiką)), kera
mikos produktai ir mišiniai, junginiai, kurių su
dėtyje yra gamtinio urano arba gamtinio urano
junginių

5

0

2844200000

– Uranas, įsodrintas U 235, ir jo junginiai; pluto
nis ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos (įskaitant
kermetus (metalo keramiką)), keramikos produk
tai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra urano, įso
drinto U 235, plutonio arba šių produktų jungi
nių

5

0

2844300000

– Uranas, kuriame sumažintas U 235, ir jo jungi
niai; toris ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos, įs
kaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos
produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra urano,
kuriame sumažintas U 235, torio arba šių pro
duktų junginių

5

0

2844401000

– – Radioaktyviosios atliekos

5

0

2844409000

– – Kiti

5

0

2844500000

– Naudoti (apšvitinti) branduolinių reaktorių kuro
elementai (kasetės)

5

0

2845100000

– Sunkusis vanduo (deuterio oksidas)

5

0

2845900000

– Kiti

5

0

2846100000

– Cerio junginiai

5

0

2846900000

– Kiti

5

0

2847000000

Vandenilio peroksidas, sukietintas karbamidu arba
nesukietintas

0

0

2848000000

Fosfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neap
ibūdinti, išskyrus ferofosforą

5

0

2849100000

– Kalcio

10

0

2849200000

– Silicio

5

0

2849901000

– – Volframo

5

0

2849909000

– – Kiti

0

0

2850001000

– Švino nitridai

0

0

2850002000

– Azidai

0

0

2850009000

– Kiti

0

0
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2852001000

– Gyvsidabrio sulfatai

0

0

2852002100

– – Merbrominas (INN) (gyvsidabrio chromas)

0

0

2852002900

– – Kiti

0

0

2852009000

– Kiti

0

0

2853001000

– Chlorcianas (chlormetannitrilas)

5

0

2853003000

– Distiliuotas vanduo, vanduo, skirtas laidumui
matuoti, taip pat panašaus švarumo vanduo; su
skystintas oras ir išvalytas oras

0

0

2853009000

– Kiti

5

0

2901100000

– Sotieji

5

0

2901210000

– – Etilenas (etenas)

5

0

2901220000

– – Propenas (propilenas)

5

0

2901230000

– – Butenas (butilenas) ir jo izomerai

5

0

2901240000

– – 1,3-Butadienas ir izoprenas

5

0

2901290000

– – Kiti

5

5

2902110000

– – Cikloheksanas

0

0

2902190000

– – Kiti

0

0

2902200000

– Benzenas

0

0

2902300000

– Toluenas

0

0

2902410000

– – O-ksilenas

0

0

2902420000

– – M-ksilenas

0

0

2902430000

– – P-ksilenas

0

0

2902440000

– – Ksileno izomerų mišiniai

0

0

2902500000

– Stirenas

0

0

2902600000

– Etilbenzenas

5

0

2902700000

– Kumenas

5

0

2902901000

– – Naftalenas

5

0
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2902909000

– – Kiti

0

0

2903111000

– – – Chlormetanas (metilchloridas)

5

0

2903112000

– – – Chloretanas (etilchloridas)

5

0

2903120000

– – Dichlormetanas (metileno chloridas)

5

0

2903130000

– – Chloroformas (trichlormetanas)

0

0

2903140000

– – Anglies tetrachloridas

5

0

2903150000

– – Etileno dichloridas (ISO) (1,2-dichloretanas)

10

0

2903191000

– – – 1,1,1-Trichloretanas (metilchloroformas)

5

0

2903199000

– – – Kiti

5

0

2903210000

– – Vinilchloridas (chloretilenas)

10

0

2903220000

– – Trichloretilenas

0

0

2903230000

– – Tetrachloretilenas (perchloretenas)

5

0

2903291000

– – – Vinilidenchloridas (monomeras)

5

0

2903299000

– – – Kiti

5

0

2903310000

– – Etileno dibromidas (ISO) (1,2-dibrometanas)

0

0

2903391000

– – – Brommetanas (metilbromidas)

0

0

2903392100

––––

Difluormetanas

5

0

2903392200

––––

Trifluormetanas

5

0

2903392300

––––

Difluoretanas

5

0

2903392400

––––

Trifluoretanas

5

0

2903392500

––––

Tetrafluoretanas

5

0

2903392600

––––

Pentafluoretanas

5

0

2903393000

– – – 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormetil)prop-1enas

5

0

2903399000

– – – Kiti

0

0

2903410000

– – Trichlorfluormetanas

5

0
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2903420000

– – Dichlordifluormetanas

5

0

2903430000

– – Trichlortrifluoretanai

5

0

2903440000

– – Dichlortetrafluoretanai ir chlorpentafluoreta
nas

5

0

2903451000

– – – Chlortrifluormetanas

5

0

2903452000

– – – Pentachlorfluoretanas

5

0

2903453000

– – – Tetrachlordifluoretanai

5

0

2903454100

––––

Heptachlorfluorpropanai

5

0

2903454200

––––

Heksachlordifluorpropanai

5

0

2903454300

––––

Pentachlortrifluorpropanai

5

0

2903454400

––––

Tetrachlortetrafluorpropanai

5

0

2903454500

––––

Trichlorpentafluorpropanai

5

0

2903454600

––––

Dichlorheksafluorpropanai

5

0

2903454700

––––

Chlorheptafluorpropanai

5

0

2903459000

– – – Kiti

0

0

2903460000

– – Bromchlordifluormetanas, bromtrifluormeta
nas ir dibromtetrafluoretanai

5

0

2903470000

– – Kiti perhalogeninti dariniai

5

0

2903491100

––––

Chlordifluormetanas

5

0

2903491300

––––

Dichlorpentafluorpropanai

5

0

2903491400

––––

Dichlortrifluoretanai

5

0

2903491500

––––

Chlortetrafluoretanai

5

0

2903491600

––––

Dichlorfluoretanai

5

0

2903491700

––––

Chlordifluoretanai

5

0

2903491800

––––

Trichlorfluoretanai

0

0

2903491900

––––

Kiti

0

0
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2903492000

– – – Metano, etano arba propano dariniai halo
geninti vien tik fluoru ir bromu

5

0

2903499000

– – – Kiti

5

0

2903511000

– – – Lindano (ISO) gama-izomeras

5

0

2903512000

– – – Alfa, beta ir delta izomerai

10

0

2903519000

– – – Kiti

5

0

2903521000

– – – Aldrinas (ISO)

10

0

2903522000

– – – Chlordanas (ISO)

10

0

2903523000

– – – Heptachloras (ISO)

0

0

2903591000

– – – Kamfechloras (toksafenas)

0

0

2903592000

– – – Mireksas

0

0

2903599000

– – – Kiti

0

0

2903610000

– – Chlorbenzenas, o-dichlorbenzenas ir p-dich
lorbenzenas

5

0

2903621000

– – – Heksachlorbenzenas (ISO)

5

0

2903622000

– – – DDT (ISO) (klofenotanas (INN), 1,1,1-trich
loro-2,2-bis(p-chlorofenil)etanas)

5

0

2903690000

– – Kiti

5

0

2904101000

– – Naftalensulfoninė rūgštis

5

5

2904109000

– – Kiti

0

0

2904201000

– – Dinitrotoluenas

10

0

2904202000

– – Trinitrotoluenas (TNT)

10

0

2904203000

– – Trinitrobutilmetaksilenas ir dinitrobutilparaci
menas

5

0

2904204000

– – Nitrobenzenas

5

0

2904209000

– – Kiti

5

0

2904901000

– – Trichlornitrometanas (chlorpikrinas)

5

0
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2904909000

– – Kiti

0

0

2905110000

– – Metanolis (metilo alkoholis)

0

0

2905121000

– – – Propilo alkoholis

0

0

2905122000

– – – Izopropilo alkoholis

0

0

2905130000

– – 1-Butanolis (n-butilo alkoholis)

0

0

2905141000

– – – Izobutilas

0

0

2905149000

– – – Kiti

0

0

2905161000

– – – 2-etilheksanolis

0

0

2905169000

– – – Kiti oktanoliai

0

0

2905170000

– – 1-Dodekanolis (laurilo alkoholis), 1-heksade
kanolis (cetilo alkoholis) ir 1-oktadekanolis
(stearilo alkoholis)

0

0

2905191000

– – – Metilamilo alkoholis

0

0

2905192000

– – – Kiti heksilo alkoholiai (heksanoliai); heptilo
alkoholiai (heptanoliai)

0

0

2905193000

– – – Nonilo alkoholiai (nonanoliai)

5

0

2905194000

– – – Decilo alkoholiai (dekanoliai)

0

0

2905195000

– – – 3,3-dimetilbutan-2-olis (pinakolilo alkoho
lis)

5

0

2905196000

– – – Pentanolis (amilo alkoholis) ir jo izomerai

5

0

2905199000

– – – Kiti

0

0

2905220000

– – Alifatiniai terpenų alkoholiai

0

0

2905290000

– – Kiti

0

0

2905310000

– – Etilenglikolis (etandiolis)

0

0

2905320000

– – Propilenglikolis (1,2-propandiolis)

0

0

2905391000

– – – Butilenglikolis (butandiolis)

0

0

2905399000

– – – Kiti

0

0
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2905410000

– – 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diolis (tri
metilolpropanas)

0

0

2905420000

– – Pentaeritritolis (pentaeritritas)

0

0

29054300

– – Manitolis

5

0

29054400

– – D-gliucitolis (sorbitolis)

15

E

2905450000

– – Glicerolis

10

5

2905490000

– – Kiti

0

0

2905510000

– – Etilchlorvinolis (INN)

0

0

2905590000

– – Kiti

0

0

2906110000

– – Mentolis

0

0

2906120000

– – Cikloheksanolis, metilcikloheksanoliai ir dime
tilcikloheksanoliai

5

0

2906130000

– – Steroliai ir inozitoliai

0

0

2906190000

– – Kiti

0

0

2906210000

– – Benzilo alkoholis

0

0

2906290000

– – Kiti

0

0

2907111000

– – – Fenolis (benzenolis)

0

0

2907112000

– – – Druskos

0

0

2907120000

– – Krezoliai ir jų druskos

0

0

2907131000

– – – Nonifenolis

0

0

2907139000

– – – Kiti

0

0

2907150000

– – Naftoliai ir jų druskos

0

0

2907190000

– – Kiti

0

0

2907210000

– – Rezorcinolis ir jo druskos

0

0

2907220000

– – Hidrochinonas (chinolis) ir jo druskos

0

0
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2907230000

– – 4,4'-Izopropilidendifenolis (bisfenolis A, dife
nilolpropanas)

0

0

2907291000

– – – Fenolalkoholiai

0

0

2907299000

– – – Kiti

0

0

2908110000

– – Pentachlorfenolis (ISO)

0

0

2908190000

– – Kiti

0

0

2908910000

– – Dinosebas (ISO) ir jo druskos

0

0

2908991000

– – – Tik sulfoninti dariniai, jų druskos ir esteriai

0

0

2908992100

––––

Dinitro-orto-krezolis (DNOC)

0

0

2908992200

––––

Dinitrofenolis

0

0

2908992300

––––

Pikro rūgštis (trinitrofenolis)

0

0

2908992900

––––

Kiti

0

0

2908999000

– – – Kiti

0

0

2909110000

– – Dietileteris (etiloksidas)

0

0

2909191000

– – – Metil tert-butil eteris

0

0

2909199000

– – – Kiti

0

0

2909200000

– Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba cikloterpeni
niai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti
arba nitrozinti dariniai

0

0

2909301000

– – Anetolas

0

0

2909309000

– – Kiti

0

0

2909410000

– – 2,2′– oksidietanolis (dietilenglikolis)

0

0

2909430000

– – Etilenglikolio arba dietilenglikolio monobutili
niai eteriai

0

0

2909440000

– – Kiti etilenglikolio arba dietilenglikolio monoal
kiliniai eteriai

0

0

2909491000

– – – Dipropilenglikolis

5

0

2909492000

– – – Trietilenglikolis

0

0
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2909493000

– – – Gliceril-gvajakolis

0

0

2909494000

– – – Propilenglikolio metilo eteris

0

0

2909495000

– – – Kiti propilenglikolio eteriai

0

0

2909496000

– – – Kiti etilenglikolių eteriai

0

0

2909499000

– – – Kiti

0

0

2909501000

– – Gvajakolis, eugenolis ir izoeugenolis; kalio
gvajakolsulfonatas

0

0

2909509000

– – Kiti

0

0

2909601000

– – Metiletilketono peroksidas

0

0

2909609000

– – Kiti

0

0

2910100000

– Oksiranas (etilenoksidas)

5

0

2910200000

– Metiloksiranas (propilenoksidas)

0

0

2910300000

– 1-Chlor-2,3-epoksipropanas (epichlorhidrinas)

5

0

2910400000

– Dieldrinas (ISO, INN)

10

0

2910902000

– – Endrinas (ISO)

10

0

2910909000

– – Kiti

0

0

2911000000

Acetaliai ir hemiacetaliai, kurių molekulėse yra
arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų
halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dari
niai

5

0

2912110000

– – Metanalis (formaldehidas)

5

0

2912120000

– – Etanalis (acetaldehidas)

0

0

2912192000

– – – Citralis ir citronelalis

0

0

2912193000

– – – Glutaraldehidas

5

0

2912199000

– – – Kiti

0

0

2912210000

– – Benzaldehidas

0

0

2912291000

– – – Cinamono aldehidas ir fenilacetaldehidas

0

0

2912299000

– – – Kiti

0

0
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2912300000

– Aldehidalkoholiai

0

0

2912410000

– – Vanilinas (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehidas)

0

0

2912420000

– – Etilvanilinas
das)

(3-etoksi-4-hidroksibenzaldehi

0

0

2912490010

– – – Anyžių aldehidas (4-anyžių aldehidas, 4-me
toksibenzaldehidas)

0

0

2912490090

– – – Kiti

5

0

2912500000

– Cikliniai aldehidų polimerai

0

0

2912600000

– Paraformaldehidas

5

0

2913000000

Produktų, klasifikuojamų 29.12 pozicijoje, haloge
ninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

0

0

2914110000

– – Acetonas

10

0

2914120000

– – Butanonas (metiletilketonas)

0

0

2914130000

– – 4-Metilpentan-2-onas (metilizobutilketonas)

0

0

2914190000

– – Kiti

0

0

2914210000

– – Kamparas

0

0

2914221000

– – – Cikloheksanonas

0

0

2914222000

– – – Metilcikloheksanonai

0

0

2914230000

– – Jononai ir metiljononai

0

0

2914292000

– – – Izoforonas

0

0

2914299000

– – – Kiti

0

0

2914310000

– – Fenilacetonas (fenilpropan-2-onas)

0

0

2914390000

– – Kiti

0

0

2914401000

– – 4-Hidroksi-4-metilpentan-2-onas
alkoholis)

0

0

2914409000

– – Kiti

0

0

2914500000

– – Ketofenoliai ir ketonai, kurių molekulėse yra
kitų deguoninių funkcinių grupių

0

0

(diacetono
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2914610000

– – Antrachinonas

0

0

2914690000

– – Kiti

0

0

2914700000

– Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti
dariniai

0

0

2915110000

– – Skruzdžių rūgštis

0

0

2915121000

– – – Natrio formiatas

5

0

2915129000

– – – Kiti

0

0

2915130000

– – Skruzdžių rūgšties esteriai

0

0

2915210000

– – Acto rūgštis

0

0

2915240000

– – Acto rūgšties anhidridas (acetanhidridas)

0

0

2915291000

– – – Kalcis, švinas, varis, chromas, aliuminis arba
geležies acetatai

0

0

2915292000

– – – Natrio acetatas

0

0

2915299000

– – – Kiti

0

0

2915310000

– – Etilacetatas

0

0

2915320000

– – Vinilacetatas

0

0

2915330000

– – n-Butilacetatas

0

0

2915360000

– – Dinosebo (ISO) acetatas

0

0

2915391000

– – – Metilacetatas

0

0

2915392100

––––

Propilacetatas

0

0

2915392200

––––

Izopropilacetatas

0

0

2915393000

– – – Amil- ir izoamilacetatai

0

0

2915399000

– – – Kiti

0

0

2915401000

– – Rūgštys

10

0

2915402000

– – Druskos ir esteriai

0

0

2915501000

– – Propiono rūgštis

0

0

2915502100

– – – Druskos

0

0
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2915502200

– – – Esteriai

0

0

2915601100

– – – Butano (sviesto) rūgštys

0

0

2915601900

– – – Kiti

0

0

2915602000

– – Pentano rūgštys, jų druskos ir esteriai

0

0

2915701000

– – – Palmitino rūgštis, jos druskos ir esteriai

0

0

2915702100

– – – Stearino rūgštis

0

0

2915702200

– – – Druskos

0

0

2915702900

– – – Esteriai

0

0

2915902000

– – Bromacto rūgštis

0

0

2915903100

– – – Acetilchloridas

0

0

2915903900

– – – Kiti

0

0

2915904000

– – Alavo oktanoatas

0

0

2915905000

– – Lauro rūgštis

0

0

2915909000

– – Kiti

0

0

2916111000

– – – Akrilo rūgštis

0

0

2916112000

– – – Druskos

0

0

2916121000

– – – Butilakrilatas

0

0

2916129000

– – – Kiti

0

0

2916130000

– – Metakrilo rūgštis ir jos druskos

0

0

2916141000

– – – Metilmetakrilatas

0

0

2916149000

– – – Kiti

0

0

2916151000

– – – Oleino rūgštis

5

5

2916152000

– – – Oleino rūgšties druskos ir esteriai

0

0

2916159000

– – – Kiti

0

0

2916191000

– – – Sorbo rūgštis ir jos druskos

0

0
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2916192000

– – – Akrilo rūgšties dariniai

0

0

2916199010

––––

Metakrilo rūgšties dariniai

0

0

2916199090

––––

Kiti

0

0

2916201000

– – Aletrinas (ISO)

5

0

2916202000

– – Permetrinas (ISO) (INN)

5

0

2916209000

– – Kiti

5

0

2916311000

– – – Benzenkarboksirūgštis

0

0

2916313000

– – – Natrio benzoatas

0

0

2916314000

– – – Naftaleno benzoatas, amonio benzoatas, ka
lio benzoatas, kalcio benzoatas, metilben
zoatas ir etilbenzoatas

0

0

2916319000

– – – Kiti

0

0

2916321000

– – – Benzoilperoksidas

0

0

2916322000

– – – Benzoilchloridas

0

0

2916340000

– – Fenilacto rūgštis ir jos druskos

0

0

2916350000

– – Fenilacto rūgšties esteriai

0

0

2916360000

– – Binapakrilas (ISO)

0

0

2916390000

– – Kiti

0

0

2917111000

– – – Oksalo rūgštis

0

0

2917112000

– – – Druskos ir esteriai

0

0

2917121000

– – – Adipo rūgštis

0

0

2917122000

– – – Druskos ir esteriai

0

0

2917131000

– – – Azelaino rūgštis (INN), jos druskos ir este
riai

0

0

2917132000

– – – Benzenkarboksirūgštis, jos druskos ir este
riai

0

0

2917140000

– – Maleino rūgšties anhidridas

0

0
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2917191000

– – – Maleino rūgštis

0

0

2917192000

– – – Maleino rūgšties druskos, esteriai ir kiti da
riniai

0

0

2917193000

– – – Fumaro rūgštis

0

0

2917199000

– – – Kiti

0

0

2917200000

– Cikloalkaninės, cikloalkeninės arba cikloterpeni
nės polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogeni
dai, peroksidai, peroksirūgštys ir jų dariniai

0

0

2917320000

– – Dioktilortoftalatai

5

0

2917330000

– – Dinonil- arba didecilortoftalatai

10

0

2917341000

– – – Dimetilortoftalatai arba dietilortoftalatai

10

0

2917342000

– – – Dibutilortoftalatai

5

0

2917349000

– – – Kiti

5

0

2917350000

– – Ftalio rūgšties anhidridas

0

0

2917361000

– – – Tereftalio rūgštis

0

0

2917362000

– – – Druskos

5

0

2917370000

– – Dimetiltereftalatas

0

0

2917392000

– – – Ortoftalio rūgštis ir jos druskos

5

0

2917393000

– – – Izoftalio rūgštis, jos druskos ir esteriai

0

0

2917394000

– – – Trimelito rūgšties anhidridas

0

0

2917399000

– – – Kiti

5

0

2918111000

– – – Pieno rūgštis

0

0

2918112000

– – – Kalcio laktatas

0

0

2918119000

– – – Kiti

0

0

2918120000

– – Vyno rūgštis

0

0

2918130000

– – Vyno rūgšties druskos ir esteriai

0

0

2918140000

– – Citrinų rūgštis

0

0
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2918153000

– – – Natrio citratas

0

0

2918159000

– – – Kiti

0

0

2918161000

– – – Gliukono rūgštis

0

0

2918162000

– – – Kalcio gliukonatas

0

0

2918163000

– – – Natrio gliukonatas

0

0

2918169000

– – – Kiti

0

0

2918180000

– – Chlorbenzilatas (ISO)

0

0

2918191000

– – – 2-2-difenil-2-hidroksiacto rūgštis (benzilo
rūgštis)

0

0

2918192000

– – – Gliukono rūgšties dariniai

0

0

2918199000

– – – Kiti

0

0

2918211000

– – – Salicilo rūgštis

0

0

2918212000

– – – Druskos

0

0

2918221000

– – – o-Acetilsalicilo rūgštis

5

0

2918222000

– – – Druskos ir esteriai

0

0

2918230000

– – Kiti salicilo rūgšties esteriai ir jų druskos

5

0

2918291100

––––

Metilo p-hidroksibenzoatas

0

0

2918291200

––––

Propilo p-hidroksibenzoatas

0

0

2918291900

––––

Kiti

0

0

2918299000

– – – Kiti

0

0

2918300000

– Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra aldehidinė
arba ketoninė funkcinė grupė, tačiau nėra kitų
deguoninių funkcinių grupių, jų anhidridai, halo
genidai, peroksidai, peroksirūgštys ir jų dariniai

0

0

2918910000

– – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgš
tis), jos druskos ir esteriai

0

0

2918991100

––––

2,4-D (ISO)

0

0

2918991200

––––

Druskos

0

0

2918992000

– – – 2,4-D esteriai

0

0
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2918993000

– – – Dikamba (ISO)

0

0

2918994000

– – – MCPA (ISO)

0

0

2918995000

– – – 2,4-DB-(2,4-dichlorfenoksi) sviesto rūgštis

0

0

2918996000

– – – Dichlorpropas (ISO)

0

0

2918997000

– – – Diklofop-metil (metil 2-(4-(2,4-dichlorfe
noksi)fenoksi)propionatas)

0

0

2918999100

––––

Natrio naproksenas

0

0

2918999200

––––

2,4-dichlorfenoksipropiono rūgštis

0

0

2918999900

––––

Kiti

0

0

2919100000

– Tri (2,3-dibrompropilo) fosfatas

5

0

2919901100

– – – Natrio glicerolfosfatas

0

0

2919901900

– – – Kiti

0

0

2919902000

– – Dimetil-dichlor-vinil-fosfatas (DDVP)

0

0

2919903000

– – Chlorfenvinfosas (ISO)

0

0

2919909000

– – Kiti

5

0

2920111000

– – – Parationas (ISO)

0

0

2920112000

– – – Parationmetilas (ISO) (metilparationas)

10

0

2920192000

– – – O-etil-o-p-nitrofenil
(EPN)

5

0

2920199000

– – – Kiti

0

0

2920901000

– – Nitroglicerinas (glicerolio trinitratas)

5

0

2920902000

– – Pentritas (tetranitropentaeritritolis)

5

0

2920903100

– – – Dimetilo ir trimetilo

5

0

2920903200

– – – Dietilo ir trietilo

5

0

2920903900

– – – Kiti

5

0

2920909000

– – Kiti

0

0

benzentiolfosfonatas

Pastabos

L 356/840

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

2016 12 24

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

2921110000

– – Metilaminas, di- arba trimetilaminas ir jų
druskos

0

0

2921191000

– – – Bis (2-chloretil) etilaminas

0

0

2921192000

– – – Chlormetinas (INN) (bis (2-chloretil) metila
minas)

5

0

2921193000

– – – Trichlormetinas (INN) (tris (2-chloretil)ami
nas)

5

0

2921194000

– – – N,N-dialkil(metil-, etil-, n-propil- arba izo
propil-) 2-chloretilaminai ir jų protonuotos
druskos

5

0

2921195000

– – – Dietilaminas ir jo druskos

5

0

2921199000

– – – Kiti

0

0

2921210000

– – Etilendiaminas ir jo druskos

5

0

2921220000

– – Heksametilendiaminas ir jo druskos

5

0

2921290000

– – Kiti

0

0

2921300000

– Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir cikloterpeniniai
mono- arba poliaminai ir jų dariniai; jų druskos

0

0

2921410000

– – Anilinas ir jo druskos

0

0

2921421000

– – – Chloranilinai

0

0

2921422000

– – – N-metil-n,2,4,6-tetranitroanilinas (tetrilas)

5

0

2921429000

– – – Kiti

0

0

2921430000

– – Toluidinai ir jų dariniai; jų druskos

5

0

2921440000

– – Difenilaminas ir jo dariniai; jų druskos

5

0

2921450000

– – 1-Naftilaminas (alfa-naftilaminas), 2-naftilami
nas (beta-naftilaminas) ir jų dariniai; jų drus
kos

5

0

2921461000

– – – Amfetaminas (INN)

0

0

2921462000

– – – Benzamfetaminas (INN), deksamfetaminas
(INN), etilamfetaminas (INN) ir fencamfami
nas (INN)

5

0

2921463000

– – – Lefetaminas (INN), levamfetaminas (INN),
mefenoreksas (INN) ir fenterminas (INN)

5

0

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/841

Bazinė muito norma

Kategorija

2921469000

– – – Kiti

0

0

2921491000

– – – Ksilidai

5

0

2921499000

– – – Kiti

0

0

2921510000

– – O, m-, p-Fenilendiaminas, diamintoluenai ir jų
dariniai; jų druskos

0

0

2921590000

– – – Kiti

0

0

2922111000

– – – Monoetanolaminas

0

0

2922112000

– – – Druskos

0

0

2922121000

– – – Dietanolaminas

0

0

2922122000

– – – Druskos

5

0

2922131000

– – – Trietanolaminas

0

0

2922132000

– – – Druskos

5

0

2922141000

– – – Dekstropropoksifenas (INN)

0

0

2922142000

– – – Druskos

0

0

2922192100

––––

N,N-Dimetil-2 aminoetanolis ir jo proto
nuotos druskos

0

0

2922192200

––––

N,N-Dietil-2 aminoetanolis ir jo proto
nuotos druskos

5

0

2922192900

––––

Kiti

0

0

2922193000

– – – Etildietanolaminas

0

0

2922194000

– – – Metildietanolaminas

0

0

2922199000

– – – Kiti

0

0

2922210000

– – Aminohidroksinaftalen-sulfonrūgštys
druskos

5

0

2922290000

– – Kiti

5

0

2922311000

– – – Amfepramonas (INN)

5

0

2922312000

– – – Metadonas (INN)

0

0

2922313000

– – – Normetadonas (INN)

0

0

ir

jų
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2922319000

– – – Kiti

0

0

2922390000

– – Kiti

0

0

2922410000

– – Lizinas ir jo esteriai; jų druskos

0

0

2922421000

– – – Mononatrio glutamatas

5

0

2922429000

– – – Kiti

0

0

2922430000

– – Antranilo rūgštis (2-aminobenzenkarboksi
rūgštis) ir jos druskos

5

0

2922441000

– – – Tilidinas (INN)

0

0

2922449000

– – – Kiti

0

0

2922491000

– – – Glicinas (INN), jo druskos ir esteriai

0

0

2922493000

– – – Alaninai (INN), fenilalaninai (INN), leucinas
(INN), izoleucinas (INN) ir asparto rūgštis
(INN)

0

0

2922494100

––––

Etilendiamino tetraacto rūgštis (EDTA)
(edeto rūgštis (INN))

0

0

2922494200

––––

Druskos

5

0

2922499000

– – – Kiti

0

0

2922503000

– – 2-amino-1-(2,5-dimetoksi-4-metil)-fenilpropa
nas (STP, DOM)

0

0

2922504000

– – Aminorūgščių fenoliai, jų druskos ir dariniai

0

0

2922509000

– – Kiti

0

0

2923100000

– Cholinas ir jo druskos

0

0

2923200000

– Lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai

5

0

2923901000

– – Cholino dariniai

0

0

2923909000

– – Kiti

0

0

2924110000

– – Meprobamatas (INN)

0

0

2924120000

– – Fluoracetamidas (ISO), fosfamidonas (ISO) ir
monokrotofosas (ISO)

0

0

2924190000

– – Kiti

0

0
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2924211000

– – – Diuronas (ISO)

0

0

2924219000

– – – Kiti

0

0

2924230000

– – 2-Acetamidobenzenkarboksirūgštis
lantranilo rūgštis) ir jos druskos

0

0

2924240000

– – Etinamatas (INN)

0

0

2924291000

– – – Acetil-p-aminofenolis (paracetamolis) (INN)

0

0

2924292000

– – – Lidokainas (INN)

0

0

2924293000

– – – Karbarilas (ISO) (INN)

0

0

2924294000

– – – Propanilas (ISO)

5

5

2924295000

– – – Metalaksilas (ISO)

0

0

2924296000

– – – Aspartamas (INN)

0

0

2924297000

– – – Atenololis (INN)

0

0

2924298000

– – – Butachlor (2'-chloro-2',6' dietil-N-(butoksi
metil) acetanilidas)

0

0

2924299100

––––

2'-chloro-2',6' dietil-N-(metoksimetil) ace
tanilidas)

0

0

2924299900

––––

Kiti

0

0

2925110000

– – Sacharinas ir jo druskos

0

0

2925120000

– – Glutetimidas (INN)

0

0

2925190000

– – Kiti

0

0

2925210000

– – Chlordimeformas (ISO)

10

0

2925291000

– – – Guanidinai, jų druskos ir dariniai

0

0

2925299000

– – – Kiti

5

5

2926100000

– Akrilnitrilas

5

0

2926200000

– 1-Cianguanidinas (diciandiamidas)

5

0

2926301000

– – Fenpropreksas (INN) ir jo druskos

5

0

(N-aceti
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2926302000

– – Metadono (INN) tarpinis produktas (4-cian-2dimetilamino-4,4-difenilbutanas)

0

0

2926902000

– – Acetonitrilas

5

0

2926903000

– – Acetoncianhidrinas

5

0

2926904000

– – 2-ciano-N-[(etilamino)carbonil]-2-(metoksia
mino) acetamidas (cimoksanilas)

0

0

2926905000

– – Cipermetrinas

0

0

2926909000

– – Kiti

0

0

2927000000

– Diazo-, azo- ir azoksijunginiai

5

0

2928001000

– Etilmetilketoksimas (butanono oksimas)

0

0

2928002000

– Foksimas (ISO) (INN)

0

0

2928009000

– Kiti

0

0

2929101000

– – Tolueno diizocianatas

5

0

2929109000

– – Kiti

0

0

2929901000

– – N,N-dialkil (metil-, etil-, n-propil- arba izopro
pil-) fosforamido digalidai

10

0

2929902000

– – Dialkil (metil-, etil-, n-propil- arba izopropil-)
N,N-dialkil (metil-, etil-, n-propil- arba izopro
pil-) fosforamidatai

10

0

2929903000

– – Natrio ciklamatas (INN)

10

0

2929909000

– – Kiti

10

0

2930201000

– – Etildipropiltiokarbamatas

0

0

2930202000

– – Butilatas (ISO), tiobenkarbas, vernolatas

5

5

2930209000

– – Kiti

5

0

2930301000

– – Tetrametiltiuramo disulfidas (ISO) (INN)

0

0

2930309000

– – Kiti

5

0

2930400000

– Metioninas

0

0
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2930500000

– Kaptafolas (ISO) ir metamidofosas (ISO)

0

0

2930901100

– – – Metiltiofanatas (ISO)

0

0

2930901900

– – – Kiti

0

0

2930902100

– – – N,N-dialkil (metil-, etil-, n-propil- arba izo
propil-) aminoetanas-2-tioliai ir jų proto
nuotos druskos

0

0

2930902900

– – – Kiti

0

0

2930903000

– – Malationas (ISO)

0

0

2930905100

– – – Natrio izopropilo ksantatas (ISO)

10

0

2930905900

– – – Kiti

5

0

2930906000

– – Tiodiglikolis (bis(2-hidroksietil) sulfidas)

0

0

2930907000

– – O,O-dietil, S-[2-(dietilamino) etil] fosfortioatas
ir jo alkilintos arba protonuotos druskos

0

0

2930908000

– – O-etil, S-fenil etilfosfonotiolotionatas (fonofo
sas)

5

0

2930909200

– – – Metionino druskos, esteriai ir dariniai

5

0

2930909300

– – – Dimetoatas (ISO), fentionas (ISO)

0

0

2930909400

– – – [S-2-(dialkil (metil-, etil-, n-propil- arba izo
propil-) amino)etil] vandenilio alkilo (metil-,
etil-, n-propil- arba izopropil-) fosfonotioa
tai ir jų O-alkil (≤ C10, įskaitant cikloalki
lus) esteriai; jų alkilintos arba protonuotos
druskos

0

0

2930909500

– – – 2-chloretilsulfidas ir chlormetilsulfidas; bis
(2-chloretil) sulfidas

0

0

2930909600

– – – Bis (2-chloretiltio)metanas; 1,2-bis (2-chlo
retiltio)etanas; 1,3-bis(2-chloretiltio)-n-pro
panas; 1,4-bis (2-chloretiltio)-n-butanas;
1,5-bis (2-chloretiltio)-n-pentanas

0

0

2930909700

– – – Bis-(2-chloretiltiometil) oksidas; bis (2-chlo
retiltioetil) oksidas

0

0
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2930909800

– – – Kiti, kurių sudėtyje yra fosforo atomas, su
jungtas su viena metil-, etil-, n-propil- arba
izopropil- grupe, bet ne su kitais anglies
atomais

5

0

2930909900

– – – Kiti

0

0

2931001000

– Tetraetilšvinas

5

0

2931003100

– – Glifosatas (ISO)

0

0

2931003200

– – Druskos

0

0

2931004000

– O-alkil (≤C10, įskaitant cikloalkilus) alkil (metil-,
etil-, n-propil- arba izopropil-) fosfonofluoridai

5

0

2931009200

– – Trichlorfonas (ISO)

0

0

2931009300

– – O-alkil (≤C10, įskaitant cikloalkilus) N,N dial
kil (metil-, etil-, n-propil- arba izopropil-) fos
fonoamidocianidai

0

0

2931009400

– – 2-Chlorvinildichlorarsinas;
bis(2-chlorvinil)
chlorarsinas; tris(2-chlorvinil)arsinas

0

0

2931009500

– – Alkil (metil-, etil-, n-propil- arba izopropil-)
fosfonildifluoridai

0

0

2931009600

– – [O-2-(dialkil (metil-, etil-, n-propil- arba izo
propil-) amino)etil] vandenilio alkilo (metil-,
etil-, n-propil- arba izopropil-) fosfonitai ir jų
O-alkil (≤ C10, įskaitant cikloalkilus) esteriai;
jų alkilintos arba protonuotos druskos

0

0

2931009700

– – O-izopropilmetilfosfonochloridas; O-pinakolil
metilfosfonochloridas

0

0

2931009800

– – Kiti, kurių sudėtyje yra fosforo atomas, su ku
riuo sujungta viena metil-, etil-, n-propil- arba
izopropil- grupė, bet ne kiti anglies atomai

0

0

2931009900

– – Kiti

0

0

2932110000

– – Tetrahidrofuranas

0

0

2932120000

– – 2-Furaldehidas (furfurolas)

5

0

2932131000

– – – Furfurilo alkoholis

5

0

2932132000

– – – Tetrahidrofurfurilo alkoholis

10

0

2932190000

– – Kiti

0

0
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2932210000

– – Kumarinas, metilkumarinai ir etilkumarinai

0

0

2932291000

– – – Varfarinas (ISO) (INN)

0

0

2932292000

– – – Fenolftaleinas (INN)

0

0

2932299000

– – – Kiti

0

0

2932910000

– – Izosafrolas

0

0

2932920000

– – 1–(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-onas

0

0

2932930000

– – Piperonalis

0

0

2932940000

– – Safrolas

0

0

2932950000

– – Tetrahidrokanabinolis (visi izomerai)

0

0

2932991000

– – – Piperonilbutoksidas

0

0

2932992000

– – – Eukaliptolis

0

0

2932994000

– – – Karbofuranas (ISO)

0

0

2932999000

– – – Kiti

0

0

2933111000

– – – Fenazonas (INN) (antipirinas)

0

0

2933113000

– – – Dipironas (4-metilamino-1,5-dimetil-2-fe
nil-3-pirazolonas natrio metansufonatas)

0

0

2933119000

– – – Kiti

0

0

2933191000

– – – Fenilbutazonas (INN)

5

0

2933199000

– – – Kiti

0

0

2933210000

– – Hidantoinas ir jo dariniai

0

0

2933290000

– – Kiti

0

0

2933310000

– – Piridinas ir jo druskos

0

0

2933320000

– – Piperidinas ir jo druskos

0

0

2933331000

– – – Bromazepamas (INN)

0

0
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2933332000

– – – Fentanilas (INN)

5

0

2933333000

– – – Petidinas (INN)

5

0

2933334000

– – – Petidino (INN) tarpinis produktas A; (4ciano-1-metil-4-fenilpiperidinas arba 1-me
til-4-fenil-4-cianopiperidinas)

5

0

2933335000

– – – Alfentanilas (INN), anileridinas (INN), bez
itramidas (INN), difenoksilatas (INN), dife
noksinas (INN), dipipanonas (INN), fencikli
dinas (INN) (PCP), fenoperidinas (INN), ke
tobemidonas (INN), metilfenidatas (INN),
pentazocinas (INN), pipradrolas (INN), piri
tramidas (INN), propiramas (INN) ir trime
peridinas (INN)

5

0

2933339000

– – – Kiti

0

0

2933391100

––––

Pikloramas (ISO)

0

0

2933391200

––––

Druskos

5

0

2933392000

– – – Parakvato dichloridas

0

0

2933393000

– – – Izonikotino rūgšties hidrazidas

0

0

2933396000

– – – 3-chinuklidinilbenzilatas

5

0

2933397000

– – – Chinuklidin-3-olis

5

0

2933399000

– – – Kiti

0

0

2933410000

– – Levorfanolis (INN) ir jo druskos

5

0

2933491000

– – – 6-etoksi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilchinolinas
(etoksichinas)

0

0

2933499000

– – – Kiti

0

0

2933520000

– – Barbitūro rūgštis (2,4,6(1H, 3H, 5H)-pirimi
dintrionas) ir jos druskos

5

0

2933531000

– – – Fenobarbitalis (INN)

0

0

2933532000

– – – Alobarbitalis (INN), amobarbitalis (INN),
barbitalis (INN), butalbitalis (INN) ir buto
barbitalis

0

0

2933533000

– – – Ciklobarbitalis (INN), metilfenobarbitalis
(INN) ir pentobarbitalis (INN)

5

0

2933534000

– – – Sekbutabarbitalis (INN), sekobarbitalis (INN)
ir vinilbitalis (INN)

0

0

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/849

Bazinė muito norma

Kategorija

2933539000

– – – Kiti

0

0

2933540000

– – Kiti barbitūro rūgšties (2,4,6(1H, 3H, 5H)-piri
midintriono) dariniai; jų druskos

0

0

2933551000

– – – Loprazolamas (INN)

0

0

2933552000

– – – Meklokvalonas (INN)

5

0

2933553000

– – – Metakvalonas (INN)

5

0

2933554000

– – – Zipeprolis (INN)

5

0

2933559000

– – – Kiti

0

0

2933591000

– – – Piperazinas (dietilendiaminas) ir 2,5-dimetil
piperazinas (dimetil-2,5-dietilendiaminas)

0

0

2933592000

– – – Amprolis (INN)

5

0

2933593000

– – – Kiti piperazino dariniai

0

0

2933594000

– – – Natrio tiopentalis (INN)

0

0

2933595000

– – – Ciprofloksacinas (INN) ir jo druskos

0

0

2933596000

– – – Hidroksizinas (INN)

0

0

2933599000

– – – Kiti

0

0

2933610000

– – Melaminas

0

0

2933691000

– – – Atrazinas (ISO)

0

0

2933699000

– – – Kiti

0

0

2933710000

– – 6-Heksanlaktamas (epsilon-kaprolaktamas)

10

0

2933720000

– – Klobazamas (INN) ir metiprilonas (INN)

0

0

2933791000

– – – Primidonas (INN)

0

0

2933799000

– – – Kiti

0

0

2933911000

– – – Alprazolamas (INN)

0

0

2933912000

– – – Diazepamas (INN)

0

0

2933913000

– – – Lorazepamas (INN)

0

0
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2933914000

– – – Triazolamas (INN)

0

0

2933915000

– – – Kamazepamas (INN), chlordiazepoksidas
(INN), klonazepamas (INN), chlorazepatas,
delorazepamas (INN), estazolamas (INN),
fludiazepamas (INN) ir flunitrazepamas
(INN)

0

0

2933916000

– – – Flurazepamas (INN), halazepamas (INN),
etilloflazepatas (INN), lormetazepamas
(INN), mazindolas (INN), medazepamas
(INN), midazolamas (INN), nimetazepamas
(INN)

0

0

2933917000

– – – Nitrazepamas (INN), nordazepamas (INN),
oksazepamas (INN), pinazepamas (INN),
prazepamas (INN), pirovaleronas (INN), te
mazepanas (INN) ir tetrazepamas (INN)

0

0

2933919000

– – – Kiti

0

0

2933991000

– – – Parbendazolas (INN)

5

0

2933992000

– – – Albendazolas (INN)

0

0

2933999000

– – – Kiti

0

0

2934101000

– – Tiabendazolas (ISO)

0

0

2934109000

– – Kiti

0

0

2934200000

– Junginiai, kurių molekulėse yra benztiazolo žie
dinė sistema (hidrinta arba nehidrinta), kuri to
liau nekondensuota

0

0

2934300000

– Junginiai, kurių molekulėse yra fentiazino žie
dinė sistema (hidrinta arba nehidrinta), kuri to
liau nekondensuota

0

0

2934911000

– – – Aminoreksas (INN), brotizolamas (INN),
klotiazepamas (INN), kloksazolamas (INN)
ir dekstromoramidas (INN)

0

0

2934912000

– – – Haloksazolamas (INN), ketazolamas (INN),
mezokarbas (INN), oksazolamas (INN) ir pe
molinas (INN)

0

0

2934913000

– – – Fendimetrazinas (INN), fenmetrazinas (INN)
ir sufentanilas (INN)

0

0

2934919000

– – – Kiti

0

0

2934991000

– – – Sultonai ir sultamai

0

0
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2934992000

– – – 6-aminopenicilino rūgštis

0

0

2934993000

– – – Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir jų drus
kos

0

0

2934994000

– – – Levamizolas (INN)

0

0

2934999000

– – – Kiti

0

0

2935001000

– Sulpiridas (INN)

0

0

2935009000

– Kiti

0

0

2936210000

– – Vitaminai A ir jų dariniai

0

0

2936220000

– – Vitaminas B1 ir jo dariniai

0

0

2936230000

– – Vitaminas B2 ir jo dariniai

0

0

2936240000

– – D–arba DL-pantoteno rūgštis (vitaminas B3
arba vitaminas B5) ir jos dariniai

0

0

2936250000

– – Vitaminas B6 ir jo dariniai

0

0

2936260000

– – Vitaminas B12 ir jo dariniai

0

0

2936270000

– – Vitaminas C ir jo dariniai

0

0

2936280000

– – Vitaminas E ir jo dariniai

0

0

2936291000

– – – Vitaminas B9 ir jo dariniai

0

0

2936292000

– – – Vitaminas K ir jo dariniai

0

0

2936293000

– – – Vitaminas PP ir jo dariniai

0

0

2936299000

– – – Kiti vitaminai ir jų dariniai

0

0

2936900000

– Kiti, įskaitant natūralius koncentratus

0

0

2937110000

– – Somatotropinas, jo dariniai ir struktūriniai
analogai

5

0

2937120000

– – Insulinas ir jo druskos

0

0

2937191000

– – – Oksitocinas (INN)

5

0

2937199000

– – – Kiti

0

0

2937211000

– – – Hidrokortizonas

5

0

2937212000

– – – Prednizolonas (INN) (dehidrohidrokortizo
nas)

0

0
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2937219000

– – – Kiti

0

0

2937221000

– – – Betametazonas (INN)

0

0

2937222000

– – – Deksametazonas (INN)

5

0

2937223000

– – – Triamcinolonas (INN)

5

0

2937224000

– – – Fluocinonidas (INN)

0

0

2937229000

– – – Kiti

0

0

2937231000

– – – Progesteronas (INN) ir jo dariniai

0

0

2937232000

– – – Estriolis (folikulino hidratas)

0

0

2937239000

– – – Kiti

0

0

2937291000

– – – Ciproteronas (INN)

5

0

2937292000

– – – Finasteridas (INN)

5

0

2937299000

– – – Kiti

0

0

2937310000

– – Epinefrinas (INN) (adrenalinas)

0

0

2937390000

– – Kiti

0

0

2937400000

– Aminorūgščių dariniai

0

0

2937500000

– Prostaglandinai, tromboksanai ir leukotrienai, jų
dariniai ir struktūriniai analogai

5

0

2937900000

– Kiti

5

0

2938100000

– Rutozidas (rutinas) ir jo dariniai

5

0

2938902000

– – Saponinai

0

0

2938909000

– – Kiti

0

0

2939111000

– – – Aguonų stiebelių koncentratai; jų druskos

0

0

2939112000

– – – Kodeinas ir jo druskos

0

0

2939113000

– – – Dihidrokodeinas (INN) ir jo druskos

0

0

2939114000

– – – Heroinas ir jo druskos

0

0

2939115000

– – – Morfinas ir jo druskos

0

0
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2939116000

– – – Buprenorfinas (INN), etilmorfinas, etorfinas
(INN), hidrokodonas (INN), hidromorfonas
(INN); jų druskos

0

0

2939117000

– – – Folkodinas (INN), nikomorfinas (INN), oksi
kodonas (INN), oksimorfonas (INN), tebako
nas (INN) ir tebainas; jų druskos

5

0

2939191000

– – – Papaverinas, jo druskos ir dariniai

0

0

2939199000

– – – Kiti

0

0

2939200000

– Chininmedžio žievės alkaloidai ir jų dariniai; jų
druskos

0

0

2939300000

– Kofeinas ir jo druskos

0

0

2939410000

– – Efedrinas ir jo druskos

0

0

2939420000

– – Pseudoefedrinas (INN) ir jo druskos

0

0

2939430000

– – Katinas (INN) ir jo druskos

5

0

2939492000

– – – DL-Norefedrinas (fenilpropanolaminas) ir jo
druskos

5

0

2939499000

– – – Kiti

0

0

2939510000

– – Fenetilinas (INN) ir jo druskos

5

0

2939590000

– – Kiti

0

0

2939610000

– – Ergometrinas (INN) ir jo druskos

0

0

2939620000

– – Ergotaminas (INN) ir jo druskos

0

0

2939630000

– – Lizergo rūgštis ir jos druskos

5

0

2939690000

– – Kiti

0

0

2939911000

– – – Kokainas, jo druskos, esteriai ir kiti dariniai

0

0

2939912000

– – – Ekgoninas, jo druskos, esteriai ir kiti dari
niai

0

0

2939914000

– – – Metamfetaminas (INN), jo druskos, esteriai
ir kiti dariniai

0

0

2939915000

– – – Metamfetamino racematas, jo druskos, este
riai ir kiti dariniai

0

0
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2939916000

– – – Levometamfetaminas, jo druskos, esteriai ir
kiti dariniai

0

0

2939991000

– – – Skopolaminas, jo druskos ir dariniai

10

5

2939999000

– – – Kiti

0

0

2940000000

Chemiškai gryni cukrūs, išskyrus sacharozę, lak
tozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę; cukrų eteriai,
cukrų acetaliai ir cukrų esteriai bei jų druskos, iš
skyrus produktus, klasifikuojamus 29.37, 29.38
arba 29.39 pozicijoje

0

0

2941101000

– – Ampicilinas (INN) ir jo druskos

0

0

2941102000

– – Amoksicilinas (INN) ir jo druskos

0

0

2941103000

– – Oksacilinas (INN), kloksacilinas (INN), diklok
sacilinas (INN) ir jų druskos

0

0

2941104000

– – Ampicilino, amoksiciklino ir dikloksacilino
dariniai

0

0

2941109000

– – Kiti

0

0

2941200000

– Streptomicinai ir jų dariniai; jų druskos

0

0

2941301000

– – Oksitetraciklinas (ISO) (INN) ir jo dariniai, jų
druskos

0

0

2941302000

– – Chlortetraciklinas ir jo dariniai; jo druskos

0

0

2941309000

– – Kiti

0

0

2941400000

– Chloramfenikolis ir jo dariniai; jo druskos

5

0

2941500000

– Eritromicinas ir jo dariniai; jo druskos

0

0

2941901000

– – Neomicinas (INN) ir jo dariniai, jų druskos

0

0

2941902000

– – Aktinomicinas ir jo dariniai; jo druskos

0

0

2941903000

– – Bacitracinas (INN) ir jo dariniai, jų druskos

0

0

2941904000

– – Gramicidinas (INN) ir jo dariniai, jų druskos

0

0
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2941905000

– – Tirotricinas (INN) ir jo dariniai, jų druskos

0

0

2941906000

– – Cefaleksinas (INN) ir jo dariniai, jų druskos

0

0

2941909000

– – Kiti

0

0

2942000000

Kiti organiniai junginiai

0

0

3001201000

– – Iš kepenų

5

0

3001202000

– – Iš tulžies

5

0

3001209000

– – Kiti

5

0

3001901000

– – Heparinas ir jo druskos

5

0

3001909000

– – Kiti

5

0

3002101100

– – – Gyvačių priešnuodis

5

0

3002101200

– – – Nuo difterijos

5

0

3002101300

– – – Nuo stabligės

5

0

3002101900

– – – Kiti

5

5

3002103100

– – – Žmogaus plazma ir kitos žmogaus kraujo
frakcijos

5

0

3002103200

– – – Vėžiui ir ŽIV gydyti

5

0

3002103300

– – – Laboratoriniai arba diagnostiniai reagentai,
neskirti įvesti į paciento kūną

5

0

3002103900

– – – Kiti

5

0

3002201000

– – Vakcina nuo poliomielito

5

0

3002202000

– – Vakcina nuo pasiutligės

5

0

3002203000

– – Vakcina nuo tymų

5

0

3002209000

– – Kiti

5

0

3002301000

– – Nuo snukio ir nagų ligos

0

0

3002309000

– – Kiti

0

0

3002901000

– – Mikroorganizmų kultūros

0

0
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3002902000

– – Laboratoriniai arba diagnostiniai reagentai, ne
skirti įvesti į paciento kūną

0

0

3002903000

– – Žmonių kraujas

5

0

3002904000

– – Saksitoksinas

5

0

3002905000

– – Ricinas

5

0

3002909000

– – Kiti

5

0

3003100000

– Kurių sudėtyje yra penicilinų arba jų darinių, tu
rinčių penicilano rūgšties struktūrą arba strepto
micinų ar jų darinių

5

5

3003200000

– Kurių sudėtyje yra kitų antibiotikų

5

5

3003310000

– – Kurių sudėtyje yra insulino

5

0

3003390000

– – Kiti

5

5

3003400000

– Kurių sudėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet
nėra hormonų ar kitų produktų, klasifikuojamų
2937 pozicijoje, arba antibiotikų

5

5

3003901000

– – Skirti žmonėms

0

0

3003902000

– – Skirti naudoti veterinarijoje

0

0

3004101000

– – Skirti žmonėms

5

10

3004102000

– – Skirti naudoti veterinarijoje

5

5

3004201100

– – – Onkologinėms ligoms ir ŽIV gydyti

5

5

3004201900

– – – Kiti

5

10

3004202000

– – Skirti naudoti veterinarijoje

5

5

3004310000

– – Kurių sudėtyje yra insulino

0

0

3004321100

––––

Onkologinėms ligoms ir ŽIV gydyti

5

5

3004321900

––––

Kiti

5

10

3004322000

– – – Skirti naudoti veterinarijoje

5

5

3004391100

––––

Onkologinėms ligoms ir ŽIV gydyti

5

5

3004391900

––––

Kiti

5

5
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3004392000

– – – Skirti naudoti veterinarijoje

5

5

3004401100

– – – Anestetikai

5

5

3004401200

– – – Onkologinėms ligoms ir ŽIV gydyti

5

5

3004401900

– – – Kiti

5

5

3004402000

– – Skirti naudoti veterinarijoje

5

5

3004501000

– – Skirti žmonėms

5

10

3004502000

– – Skirti naudoti veterinarijoje

5

5

3004901000

– – Sintetiniai žmogaus plazmos pakaitalai

5

5

3004902100

– – – Anestetikai

5

5

3004902200

– – – Nitroglicerinu įmirkyta tvarsliava

10

5

3004902300

– – – Parenteraliniam maitinimui

5

5

3004902400

– – – Onkologinėms ligoms ir ŽIV gydyti

5

5

3004902900

– – – Kiti

5

5

3004903000

– – Kiti medikamentai, skirti naudoti veterinari
joje

5

5

3005101000

– – Pleistrai ir nedideli tvarsčiai

10

5

3005109000

– – Kiti

10

5

3005901000

– – Higroskopinė vata

15

10

3005902000

– – Tvarsliava

15

10

3005903100

– – – Padengta plastiku ar kitomis lūžių gydymui
tinkamomis medžiagomis

15

10

3005903900

– – – Kiti

15

10

3005909000

– – Kiti

15

10

3006101000

– – Sterilus chirurginis ketgutas, panašios sterilios
siuvimo medžiagos (įskaitant sterilius absor
buojamus chirurginius arba odontologinius
siūlus)

5

0

3006102000

– – Sterilūs audinių adhezyvai, skirti chirurginiam
žaizdų uždarymui

15

10
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3006109000

– – Kiti

5

0

3006200000

– Reagentai kraujo grupei nustatyti

5

0

3006301000

– – Kontrastiniai preparatai, kurių sudėtyje yra ba
rio sulfato

5

0

3006302000

– – Kiti kontrastiniai preparatai

5

0

3006303000

– – Diagnostiniai reagentai

5

0

3006401000

– – Odontologiniai cementai ir kiti odontologiniai
užpildai

5

0

3006402000

– – Kaulų rekonstrukcijos cementai

5

0

3006500000

– Pirmosios pagalbos vaistinėlės ir rinkiniai

15

5

3006600000

– Cheminės kontracepcinės priemonės, kurių pa
grindinės medžiagos yra hormonai, kiti produk
tai, klasifikuojami 2937 pozicijoje, arba spermi
cidai

10

5

3006700000

– Želė preparatai, skirti naudoti medicinoje arba
veterinarijoje paciento kūno dalims sutepti chi
rurginių operacijų arba fizinės apžiūros metu
arba kaip kontaktinė medžiaga tarp kūno ir me
dicinos priemonės

5

0

3006910000

– – Reikmenys, atpažįstami kaip skirti ostomijai

15

5

3006920000

– – Farmacinės atliekos

15

10

3101001000

– Jūros paukščių mėšlas

0

0

3101009000

– Kiti

0

0

3102101000

– – Kurio sudėtyje azotas (trąša) sudaro ne mažiau
kaip 45 % ir ne daugiau kaip 46 % masės

0

0

3102109000

– – Kiti

0

0

3102210000

– – Amonio sulfatas

0

0

3102290000

– – Kiti

0

0

3102300000

– Amonio nitratas, įskaitant turintį vandeninio tir
palo pavidalą

0

0
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3102400000

– Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu
arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, ku
rios nėra trąšos

0

0

3102500000

– Natrio nitratas

0

0

3102600000

– Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios
druskos ir mišiniai

0

0

3102800000

– Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys
vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą

0

0

3102901000

– – Kalcio nitrato ir magnio nitrato mišiniai

0

0

3102909000

– – Kiti

0

0

3103100000

– Superfosfatai

0

0

3103900010

– – Tomamilčiai

0

0

3103900090

– – Kiti

0

0

3104201000

– – Kurio sudėtyje kalis, išreikštas kaip kalio oksi
das (trąša), sudaro ne mažiau kaip 22 % ir ne
daugiau kaip 62 % masės

0

0

3104209000

– – Kiti

0

0

3104300000

– Kalio sulfatas

0

0

3104901000

– – Magnio ir kalio sulfatas

0

0

3104909000

– – Kiti

0

0

3105100000

– Prekės, klasifikuojamos šiame skirsnyje, turinčios
tablečių arba panašių formų pavidalą arba supa
kuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė
kaip 10 kg

5

0

3105200000

– Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje
yra trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis

0

0

3105300000

– Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas)

0

0

3105400000

– Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfa
tas) ir jo mišiniai su diamonio rūgščiuoju fosfatu
(diamonio fosfatu)

0

0
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3105510000

– – Kurių sudėtyje yra nitratų ir fosfatų

0

0

3105590000

– – Kiti

0

0

3105600000

– Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje
yra du trąšų elementai: fosforas ir kalis

0

0

3105901000

– – Natrio ir kalio nitratas (salietra)

0

0

3105902000

– – Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių
sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fos
foras

0

0

3105909000

– – Kiti

0

0

3201100000

– Kvebrachų ekstraktas

10

0

3201200000

– Akacijų ekstraktas

10

0

3201902000

– – Kvebrachų rauginimo ekstraktas

10

0

3201903000

– – Ąžuolų arba kaštonų ekstraktas

10

0

3201909000

– – Kiti

10

0

3202100000

– Sintetinės organinės rauginimo medžiagos

10

5

3202901000

– – Fermentiniai (enziminiai) parengiamojo raugi
nimo preparatai

10

5

3202909000

– – Kiti

10

5

3203001100

– – Kampešmedžio

5

0

3203001200

– – Chlorofilai

0

0

3203001300

– – Natūrali indigažolė

5

0

3203001400

– – Anato (dažinės urlijos, ruku)

10

5

3203001500

– – Medetkos (ksantofilo)

10

5

3203001600

– – Purpurinių kukurūzų (antocianino)

10

5

3203001700

– – Ciberžolės (kurkumos)

10

5

3203001900

– – Kiti

10

5

3203002100

– – Dactylopius coccus

10

5
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3203002900

– – Kiti

10

0

3204110000

– – Dispersiniai dažikliai ir preparatai, kuriuose jie
yra pagrindinės sudėtinės dalys

0

0

3204120000

– – Rūgštiniai dažikliai, metalizuoti arba nemetali
zuoti, ir preparatai, kuriuose jie yra pagrindi
nės sudėtinės dalys; kandikiniai dažikliai ir
preparatai, kuriuose jie yra pagrindinės sudėti
nės dalys

0

0

3204130000

– – Baziniai dažikliai ir preparatai, kuriuose jie yra
pagrindinės sudėtinės dalys

0

0

3204140000

– – Tiesioginiai dažikliai ir preparatai, kuriuose jie
yra pagrindinės sudėtinės dalys

0

0

3204151000

– – – Sintetinis indigas

0

0

3204159000

– – – Kiti

0

0

3204160000

– – Chemiškai aktyvūs dažikliai ir preparatai, ku
riuose jie yra pagrindinės sudėtinės dalys

0

0

3204170000

– – Pigmentai ir preparatai, kuriuose jie yra pa
grindinės sudėtinės dalys

0

0

3204191000

– – – Preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės da
lys yra karotenoidai

0

0

3204199000

– – – Kiti

0

0

3204200000

– Sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip
fluorescuojančios balinimo medžiagos

0

0

3204900000

– Kiti

0

0

3205000000

Spalvotieji lakai; preparatai, kurių pagrindinės su
dėtinės dalys yra spalvotieji lakai, nurodyti šio
skirsnio 3 pastaboje

10

5

3206110000

– – Kurių sudėtyje esantis titano dioksidas sudaro
ne mažiau kaip 80 % sauso produkto masės

0

0

3206190000

– – Kiti

5

0

3206200000

– Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinės sudėti
nės dalys yra chromo junginiai

0

0

3206410000

– – Ultramarinas ir preparatai, kuriuose jis yra pa
grindinė sudėtinė dalis

0

0

3206420000

– – Litoponas ir kiti pigmentai bei preparatai, ku
rių pagrindinė sudėtinė dalis yra cinko sulfidas

0

0
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3206491000

– – – Koncentruotos kitų pigmentų dispersijos,
plastike, gumoje arba kitoje terpėje

5

0

3206492000

– – – Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinės
sudėtinės dalys yra kadmio junginiai

0

0

3206493000

– – – Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinės
sudėtinės dalys yra heksacianoferatai (fero
cianidai ir fericianidai)

0

0

3206499100

––––

Mineraliniai juodieji pigmentai

0

0

3206499900

––––

Kiti

0

0

3206500000

– Neorganiniai produktai, naudojami kaip liumi
noforai

5

0

3207100000

– Paruošti pigmentai, paruošti drumstikliai ir pa
ruošti dažai bei panašūs preparatai

0

0

3207201000

– – Stiklėjantys emaliai ir glazūros

10

5

3207209000

– – Kiti

5

0

3207300000

– Skysti blizgikliai ir panašūs preparatai

10

0

3207401000

– – Stiklo fritas

5

5

3207409000

– – Kiti

10

0

3208100000

– Kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra poliesteriai

15

0

3208200000

– Kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra akrilo arba
vinilo polimerai

15

5

3208900000

– Kiti

15

0

3209100000

– Kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra akrilo arba
vinilo polimerai

15

7

3209900000

– Kiti

15

7

3210001000

– Antikorozinės ir antiinkrustacinės laivų dangos

15

7

3210002000

– Paruošti vandeniniai pigmentai, naudojami odų
apdailai

5

7

3210009000

– Kiti

5

7

3211000000

Paruošti sikatyvai (džiovikliai)

5

7
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3212100000

– Spaudos folija

0

0

3212901000

– – Pigmentai (įskaitant metalo miltelius ir dribs
nius), disperguoti nevandeninėje terpėje, turin
tys skysčio arba pastos pavidalą, naudojami
dažų gamyboje

5

0

3212902000

– – Dažikliai ir kitos dažiosios medžiagos, supa
kuotos ar kitaip paruoštos mažmeninei preky
bai

5

7

3213101000

– – Vandeniniai dažai (sumaišyti, akvarelė)

15

7

3213109000

– – Kiti

15

7

3213900000

– Kiti

5

7

3214101000

– – Glaistai, kanifolijos glaistai ir kitos mastikos

15

7

3214102000

– – Gruntai

5

7

3214900000

– Kiti

15

7

3215110000

– – Juodi

5

0

3215190000

– – Kiti

5

7

3215901000

– – Hektografams ir rotorinės spaudos mašinoms

15

0

3215902000

– – Tušinukams

15

0

3215909000

– – Kiti

5

0

33011200

– – Apelsinų

0

0

33011300

– – Citrinų

5

0

33011910

– – – Žaliųjų citrinų

5

0

33011990

– – – Kiti

5

0

33012400

– – Pipirmėčių (Mentha piperita)

0

0

33012500

– – Kitų rūšių mėtų

0

0

33012910

– – – Anyžių

5

0

33012920

– – – Eukalipto

5

5

33012930

– – – Levandų arba levandinų

0

0

33012990

– – – Kiti

5

5
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33013000

– Kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai)

10

0

33019010

– – Eterinių aliejų vandeniniai distiliatai arba van
deniniai tirpalai

5

0

33019020

– – Ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai)

5

0

33019090

– – Kiti

5

0

3302101000

– – Kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, didesnė kaip 0,5 % tūrio

10

5

3302109000

– – Kiti

10

5

3302900000

– Kiti

5

5

3303000000

Kvepalai ir tualetiniai vandenys

20

7

3304100000

– Lūpų makiažo preparatai

20

7

3304200000

– Akių makiažo preparatai

20

7

3304300000

– Manikiūro arba pedikiūro preparatai

20

10

3304910000

– – Pudros, presuotos arba nepresuotos

20

10

3304990000

– – Kiti

20

7

3305100000

– Šampūnai

20

7

3305200000

– Ilgalaikio plaukų garbanojimo arba ištiesinimo
preparatai

20

7

3305300000

– Plaukų lakai

20

7

3305900000

– Kiti

20

7

3306100000

– Dantų pastos ir milteliai

20

7

3306200000

– Tarpdančių valymo siūlai

15

7

3306900000

– Kiti

20

7

3307100000

– Preparatai, naudojami prieš skutimąsi, skutimosi
metu arba po skutimosi

20

7

3307200000

– Kūno dezodorantai ir priemonės nuo prakaita
vimo (antiperspirantai)

20

7

3307300000

– Kvepintos vonios druskos ir kiti vonios prepara
tai

20

7
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3307410000

– – „Agarbatti“ ir kiti gardžiakvapiai preparatai,
kurie skleidžia kvapą degdami

20

7

3307490000

– – Kiti

20

7

3307901000

– – Kontaktinių lęšių arba akių protezų preparatai

20

7

3307909000

– – Kiti

20

7

3401110000

– – Tualetinės paskirties (įskaitant produktus su
medikamentais)

20

10

3401191000

– – – Gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų
pavidalo

20

10

3401199000

– – – Kiti

20

10

3401200000

– Kitų formų muilas

20

10

3401300000

– Organinės paviršinio aktyvumo medžiagos ir
preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo,
skirti odai plauti ir turintys skysčio arba kremo
pavidalą, supakuoti į mažmeninei prekybai skir
tas pakuotes

15

10

3402111000

– – – Riebieji alkoholio sulfatai arba sulfonatai

15

5

3402119000

– – – Kiti

20

5

3402121000

– – – Riebiosios aminų druskos

15

10

3402129000

– – – Kiti

15

5

3402131000

– – – Gauti kondensuojant etilenoksidą linijinių
alkoholių su vienuolika ar daugiau anglies
atomų mišiniais

15

5

3402139000

– – – Kiti, nejoniniai

15

5

3402191000

– – – Alkilbetainas arba sulfobetaino baltymai

15

5

3402199000

– – – Kiti

20

5

3402200000

– Supakuoti ar kitaip paruošti mažmeninei preky
bai

15

10

3402901000

– – Tekstilės pramonės plovikliai

15

5

3402909100

– – – Paviršinio aktyvumo preparatai, kurių pa
grindinė sudėtinė dalis natrio nonanoiloksi
benzeno sulfonatas

5

5
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3402909900

– – – Kiti

5

5

3403110000

– – Preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms,
odoms, kailiams arba kitoms medžiagoms ap
doroti

15

5

3403190000

– – Kiti

15

10

3403910000

– – Preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms,
odoms, kailiams arba kitoms medžiagoms ap
doroti

15

5

3403990000

– – Kiti

5

0

3404200000

– Iš poli(oksietileno) (polietilenglikolio)

5

0

3404903000

– – Iš chemiškai modifikuoto lignito

10

0

3404904010

– – – Dirbtiniai

0

0

3404904020

– – – Paruošti

10

5

3404909010

– – – Dirbtiniai

0

0

3404909020

– – – Paruošti

10

7

3405100000

– Blizginimo priemonės, kremai ir panašūs prepa
ratai, skirti avalynės arba odos priežiūrai

20

7

3405200000

– Blizginimo priemonės, kremai ir panašūs prepa
ratai, skirti medinių baldų, grindų arba kitų me
dienos dirbinių priežiūrai

15

7

3405300000

– Blizginimo priemonės ir panašūs preparatai,
skirti kėbulų priežiūrai, išskyrus metalo blizgi
nimo priemones

15

7

3405400000

– Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti šveitimo pre
paratai

15

7

3405900000

– Kiti

5

7

3406000000

Žvakės, plonos žvakės ir panašūs dirbiniai

20

10

3407001000

– Modeliavimo pastos

20

7

3407002000

– Odontologiniai vaškai arba odontologiniai dantų
atspaudų mišiniai

15

5

3407009000

– Kiti preparatai iš gipso, skirti naudoti odontolo
gijoje

10

0

35011000

– Kazeinas

5

0

35019010

– – Kazeininiai klijai

5

0
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35019090

– – Kiti

0

0

35021100

– – Išdžiovinti

10

0

35021900

– – Kiti

10

0

35022000

– Pieno albuminas (laktalbuminas), įskaitant dviejų
arba daugiau išrūgų baltymų koncentratus

10

0

35029010

– – Albuminai

10

0

35029090

– – Albuminatai ir kiti albumino dariniai

10

0

35030010

– Želatina ir jos dariniai

5

0

35030020

– Žuvų klijai; kiti gyvūniniai klijai

10

0

35040010

– Peptonai ir jų dariniai

0

0

35040090

– Kiti

0

0

35051000

– Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai

MEP

E

35052000

– Klijai

MEP

E

3506100000

– Bet kokie produktai, tinkami naudoti kaip klijai
arba adhezyvai, supakuoti ar kitaip paruošti
mažmeninei prekybai kaip klijai arba adhezyvai,
kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

15

7

3506910000

– – Klijai, daugiausia sudaryti iš polimerų, klasifi
kuojamų 39.01–39.13 pozicijose, arba iš kau
čiuko

15

5

3506990000

– – Kiti

15

5

3507100000

– Reninas ir jo koncentratai

0

0

3507901300

– – – Pankreatinas

0

0

3507901900

– – – Kiti

0

0

3507903000

– – Papainas

5

0

3507904000

– – Kiti fermentai (enzimai) ir jų koncentratai

0

0

3507905000

– – Fermentų (enzimų) preparatai mėsai minkš
tinti

10

0

3507906000

– – Fermentų (enzimų) preparatai gėrimams skai
drinti

10

0

3507909000

– – Kiti

0

0
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3601000000

Šovininis parakas

10

5

3602001100

– – Dinamitas

10

5

3602001900

– – Kiti

10

5

3602002000

– Kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra amonio ni
tratas

10

5

3602009000

– Kiti

10

0

3603001000

– Degtuvai

10

5

3603002000

– Sprogdikliai

10

5

3603003000

– Detonatoriai

10

5

3603004000

– Sprogdinimo kapsulės

10

5

3603005000

– Degikliai

10

5

3603006000

– Elektriniai detonatoriai

10

5

3604100000

– Fejerverkai

10

5

3604900000

– Kiti

10

0

3605000000

– Degtukai, išskyrus pirotechnikos gaminius, klasi
fikuojamus 3604 pozicijoje

20

10

3606100000

– Skysti arba suskystintų dujų pavidalo degalai,
esantys talpyklose, naudojami cigarečių arba pa
našiems žiebtuvėliams užpildyti arba iš naujo
pripildyti, kurių talpa ne didesnė kaip 300 cm3

15

0

3606900000

– Kiti

10

0

3701100000

– Rentgeno spinduliuotei

0

0

3701200000

– Momentinės fotografijos juostos

10

0

3701301000

– – – Metalo plokštės grafikai kurti

5

0

3701309000

– – Kitos

5

0

3701910000

– – Spalvotosios fotografijos (polichrominės)

5

0

3701990000

– – Kitos

5

0

3702100000

– Rentgeno spinduliuotei

0

0
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3702310000

– – Spalvotosios fotografijos (polichrominės)

10

0

3702320000

– – Kitos, su sidabro halogenido emulsija

10

0

3702390000

– – Kitos

10

0

3702410000

– – Kurių plotis didesnis kaip 610 mm, o ilgis di
desnis kaip 200 m, spalvotosios fotografijos
(polichrominės)

10

0

3702420000

– – Kurių plotis didesnis kaip 610 mm, o ilgis di
desnis kaip 200 m, išskyrus spalvotosios foto
grafijos (polichromines)

10

0

3702430000

– – Kurių plotis didesnis kaip 610 mm, o ilgis ne
didesnis kaip 200 m

10

0

3702440000

– – Kurių plotis didesnis kaip 105 mm, bet ne di
desnis kaip 610 mm

5

0

3702510000

– – Kurių plotis ne didesnis kaip 16 mm, o ilgis
ne didesnis kaip 14 m

10

0

3702520000

– – Kurių plotis ne didesnis kaip 16 mm, o ilgis
didesnis kaip 14 m

10

0

3702530000

– – Kurių plotis didesnis kaip 16 mm, bet ne di
desnis kaip 35 mm, o ilgis ne didesnis kaip
30 m, skirtos skaidrėms

10

0

3702540000

– – Kurių plotis didesnis kaip 16 mm, bet ne di
desnis kaip 35 mm, o ilgis ne didesnis kaip
30 m, išskyrus skirtas skaidrėms

10

0

3702550000

– – Kurių plotis didesnis kaip 16 mm, bet ne di
desnis kaip 35 mm, o ilgis didesnis kaip 30 m

10

0

3702560000

– – Kurių plotis didesnis kaip 35 mm

10

0

3702910000

– – Kurių plotis ne didesnis kaip 16 mm

10

0

3702930000

– – Kurių plotis didesnis kaip 16 mm, bet ne di
desnis kaip 35 mm, o ilgis ne didesnis kaip
30 m

10

0

3702940000

– – Kurių plotis didesnis kaip 16 mm, bet ne di
desnis kaip 35 mm, o ilgis didesnis kaip 30 m

10

0

3702950000

– – Kurių plotis didesnis kaip 35 mm

10

0

3703100000

– Ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 610 mm

10

0
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3703200000

– Kiti, spalvotosios fotografijos (polichrominės)

10

0

3703900000

– Kiti

10

0

3704000000

– Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, karto
nas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet ne
išryškintos

10

0

3705100000

– Skirtos ofsetiniam atkūrimui (dauginimui)

10

0

3705900000

– Kitos

5

0

3706100000

– Kurių plotis ne mažesnis kaip 35 mm

10

0

3706900000

– Kitos

10

0

3707100000

– Įjautrinančiosios emulsijos

10

0

3707900000

– Kiti

10

0

3801100000

– Dirbtinis grafitas

5

0

3801200000

– Koloidinis arba pusiau koloidinis grafitas

0

0

3801300000

– Anglinės pastos elektrodams ir panašios pastos
krosnių klojiniams

5

0

3801900000

– Kiti

5

0

3802100000

– Aktyvintos anglys

5

0

3802901000

– – Silicinės infuzorinės žemės (pavyzdžiui, kizel
gūras, trepelis ir diatomitas), aktyvintos

0

0

3802902000

– – Gyvūninės anglys, įskaitant panaudotas gyvū
nines anglis

5

0

3802909000

– – Kiti

5

0

3803000000

Talo alyva, rafinuota arba nerafinuota

5

0

3804001000

– Koncentruotas sulfitinis šarmas

5

0

3804009000

– Kiti

0

0

3805100000

– Sakų, medienos arba sulfatinis terpentinas

5

0

3805901000

– – Pušų aliejus

5

0

3805909000

– – Kiti

5

0
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3806100000

– Kanifolija ir kanifolijos rūgštys

0

0

3806200000

– Kanifolijos, kanifolijos rūgščių arba kanifolijos ar
kanifolijos rūgščių darinių druskos, išskyrus ka
nifolijos aduktų druskas

5

0

3806300000

– Esterinės dervos

0

0

3806903000

– – Kanifolijos spiritas ir kanifolijos alyvos

5

0

3806904000

– – Takiosios dervos

5

0

3806909000

– – Kiti

5

0

3807000000

Degutas; deguto alyvos; medienos kreozotas; me
dienos alyva (wood naphtha); augalinis pikis; alaus
pikis ir panašūs preparatai, kurių pagrindinės sudė
tinės dalys yra kanifolija, kanifolijos rūgštys arba
augalinis pikis

0

0

3808500011

– – – Suformuoti į formas ar pakuotes, skirtas
mažmeninei prekybai, arba gaminių formos

5

0

3808500019

– – – Kiti

5

5

3808500021

– – – Suformuoti į formas ar pakuotes, skirtas
mažmeninei prekybai, arba gaminių formos

5

5

3808500029

– – – Kiti

0

0

3808500031

– – – Suformuoti į formas ar pakuotes, skirtas
mažmeninei prekybai, arba gaminių formos

5

5

3808500039

– – – Kiti

0

0

3808500090

– – Kiti

0

0

3808911100

––––

Kurių sudėtyje yra permetrino arba ciper
metrino arba kitų sintetinių skaistenio
(piretrumo) pakaitalų

10

5

3808911200

––––

Kurių sudėtyje yra brommetano (metil
bromido) arba bromchlorometano

0

0

3808911300

––––

Kurių sudėtyje yra mirekso arba endrino

5

5

3808911900

––––

Kiti

0

0

3808919100

––––

Kurių sudėtyje yra skaistenio (piretrumo)

0

0

3808919200

––––

Kurių sudėtyje yra permetrino arba ciper
metrino arba kitų sintetinių skaistenio
(piretrumo) pakaitalų

10

5
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3808919300

––––

Kurių sudėtyje yra karbofurano

5

5

3808919400

––––

Kurių sudėtyje yra dimetoato

5

5

3808919500

––––

Kurių sudėtyje yra brommetano (metil
bromido) arba bromchlorometano

0

0

3808919600

––––

Kurių sudėtyje yra mirekso arba endrino

5

5

3808919900

––––

Kiti

5

5

3808921100

––––

Kurių sudėtyje yra brommetano (metil
bromido) arba bromchlorometano

5

5

3808921900

––––

Kiti

5

5

3808929100

––––

Kurių sudėtyje yra vario junginių

0

0

3808929300

––––

Kurių sudėtyje yra brommetano (metil
bromido) arba bromchlorometano

0

0

3808929400

––––

Kurių sudėtyje yra pirazofoso

0

0

3808929900

––––

Kiti

0

0

3808931100

––––

Kurių sudėtyje yra brommetano (metil
bromido) arba bromchlorometano

5

0

3808931900

––––

Kiti

5

5

3808939100

––––

Kurių sudėtyje yra brommetano (metil
bromido) arba bromchlorometano

0

0

3808939200

––––

Kurių sudėtyje yra butachloro arba alach
loro

0

0

3808939900

––––

Kiti

0

0

3808941100

––––

Kurių sudėtyje yra brommetano (metil
bromido) arba bromchlorometano

0

0

3808941900

––––

Kiti

0

0

3808949100

––––

Kurių sudėtyje yra brommetano (metil
bromido) arba bromchlorometano

0

0

3808949900

––––

Kiti

0

0

3808991100

––––

Kurių sudėtyje yra brommetano (metil
bromido) arba bromchlorometano

0

0
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3808991900

––––

Kiti

0

0

3808999100

––––

Kurių sudėtyje yra brommetano (metil
bromido) arba bromchlorometano

0

0

3808999900

––––

Kiti

0

0

– Daugiausia iš krakmolingų medžiagų

5

0

3809910000

– – Naudojami tekstilės pramonėje arba panašiose
pramonės šakose

10

5

3809920000

– – Naudojami popieriaus pramonėje arba pana
šiose pramonės šakose

5

0

3809930000

– – Naudojami odos pramonėje arba panašiose
pramonės šakose

10

7

3810101000

– – Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai)

0

0

3810102000

– – Litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba
suvirinimo milteliai ir pastos, kurių pagrindi
nės sudėtinės dalys alavas, švinas arba stibio
lydiniai

0

0

3810109000

– – Kiti

0

0

3810901000

– – Fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti lita
vimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba viri
nimui

0

0

3810902000

– – Preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų
arba strypų šerdims ar apvalkalams

0

0

3811110000

– – Kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra švino
junginiai

10

0

3811190000

– – Kiti

10

0

3811211000

– – – Tirštikliai, sumaišyti arba nesumaišyti su ki
tais priedais

10

0

3811212000

– – – Plovikliai arba dispergentai, sumaišyti arba
nesumaišyti su kitais priedais, išskyrus tirš
tiklius

10

0

3811219000

– – – Kiti

10

0

3811290000

– – Kiti

10

0

3811900000

– Kiti

5

5

3812100000

– Paruošti vulkanizacijos greitikliai

5

0

38091000

Pastabos

L 356/874

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

2016 12 24

NANDINA
2007

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

3812200000

– Sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai

10

0

3812301000

– – Antioksidacijos preparatai

0

0

3812309000

– – Kiti

0

0

3813001200

– – Kurių sudėtyje yra bromchlordifluormetano,
bromtrifluormetano arba dibromtetrafluore
tanų

10

0

3813001300

– – Kurių sudėtyje yra metano, etano arba pro
pano hidrobromfluorangliavandenilių (HBFC)

10

0

3813001400

– – Kurių sudėtyje yra metano, etano arba pro
pano hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC)

10

0

3813001500

– – Kurių sudėtyje yra bromchlorometano

10

0

3813001900

– – Kiti

10

0

3813002000

– Užpildytos gesinimo granatos

10

0

3814001000

– Kurių sudėtyje yra metano, etano arba propano
chlorfluorangliavandenilių (CFC), turinčių arba
neturinčių savo sudėtyje hidrochlorfluoranglia
vandenilių (HCFC)

10

5

3814002000

– Kurių sudėtyje yra metano, etano arba propano
hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC), išskyrus
tuos, kurių sudėtyje yra chlorfluorangliavandeni
lių (CFC)

10

5

3814003000

– Kurių sudėtyje yra anglies tetrachlorido, bromch
lorometano arba 1,1,1-trichloretano (metilchlo
roformo)

10

5

3814009000

– Kiti

10

5

3815110000

– – Kurių aktyviosios medžiagos yra nikelis arba
nikelio junginiai

10

0

3815120000

– – Kurių aktyviosios medžiagos yra taurieji meta
lai arba tauriųjų metalų junginiai

10

0

3815191000

– – – Kurių aktyviosios medžiagos yra titanas
arba titano junginiai

10

0

3815199000

– – – Kiti

10

0

3815900000

– Kiti

5

0
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3816000000

– Ugniai atsparūs cementai, statybiniai skiediniai,
betonai ir panašūs mišiniai, išskyrus produktus,
klasifikuojamus 3801 pozicijoje

0

0

3817001000

– Dodecilbenzenas

5

0

3817002000

– Alkilanaftalenų mišiniai

5

0

3817009010

– – Tridecilbenzenas

10

0

3817009090

– – Kiti

5

0

3818000000

Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti
elektronikoje, turintys diskų, plokštelių arba pana
šių formų pavidalą; cheminiai junginiai, su priedais,
skirti naudoti elektronikoje

10

0

3819000000

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidrau
linių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra
mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų,
gautų iš bituminių mineralų

10

5

3820000000

Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo
apledėjimo skysčiai

10

5

3821000000

Paruoštos terpės mikroorganizmų (įskaitant virusus
ir panašius organizmus) arba augalų, žmogaus ar
gyvūnų ląstelių kultūroms auginti arba išlaikyti

5

0

3822003000

– Sertifikuotos etaloninės medžiagos

0

0

3822009000

– Kiti

0

0

38231100

– – Stearino rūgštis

MEP

0

38231200

– – Oleino rūgštis

31,5

ID

38231300

– – Talo alyvos riebalų rūgštys

15

5

38231900

– – Kiti

31,5

ID

38237010

– – Laurilo alkoholis

15

5

38237020

– – Cetilo alkoholis

15

5

38237030

– – Stearilo alkoholis

15

5

38237090

– – Kiti

15

0

– Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai

5

0

3824100000
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3824300000

– Neaglomeruoti metalų karbidai, tarpusavyje su
maišyti arba su metaliniais rišikliais

10

0

3824400000

– Paruošti cementų, statybinių skiedinių arba be
tonų priedai

10

7

3824500000

– Ugniai neatsparūs statybiniai skiediniai ir beto
nai

10

5

38246000

– Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą
2905.44 subpozicijoje

15

E

3824710000

– – Kurių sudėtyje yra chlorfluorangliavandenilių
(CFC), turinčių arba neturinčių savo sudėtyje
hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC), per
fluorangliavandenilių (PFC) arba hidrofluoran
gliavandenilių (HFC)

0

0

3824720000

– – Kurių sudėtyje yra bromchlordifluormetano,
bromtrifluormetano arba dibromtetrafluore
tanų

0

0

3824730000

– – Kurių sudėtyje yra hidrobromfluorangliavan
denilių (HBFC)

0

0

3824740000

– – Kurių sudėtyje yra hidrochlorfluorangliavan
denilių (HCFC), turinčių arba neturinčių savo
sudėtyje perfluorangliavandenilių (PFC) arba
hidrofluorangliavandenilių (HFC), bet neturin
čių chlorfluorangliavandenilių (CFC)

0

0

3824750000

– – Kurių sudėtyje yra anglies tetrachlorido

0

0

3824760000

– – Kurių sudėtyje yra 1,1,1-trichloretano (me
tilchloroformo)

0

0

3824770000

– – Kurių sudėtyje yra brommetano (metilbro
mido) arba bromchlorometano

0

0

3824780000

– – Kurių sudėtyje yra perfluorangliavandenilių
(PFC) arba hidrofluorangliavandenilių (HFC),
bet nėra chlorfluorangliavandenilių (CFC) arba
hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC)

0

0

3824790000

– – Kiti

0

0

3824810000

– – Kurių sudėtyje yra oksirano (etilenoksido)

0

0

3824820000

– – Kurių sudėtyje yra polichlorintųjų bifenilų
(PCB), polichlorintųjų terfenilų (PCT) arba po
libromintųjų bifenilų (PBB)

0

0

3824830000

– – Kurių sudėtyje yra tri(2,3-dibromopropil) fos
fato

0

0
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3824901000

– – Naftos sulfonatai

5

0

3824902100

– – – Chloroparafinai

0

0

3824902200

– – – Mažos molekulinės masės polietilenglikolių
mišiniai

0

0

3824903100

– – – Preparatai nuo nuovirų susidarymo

0

0

3824903200

– – – Preparatai vynams skaidrinti; preparatai
skysčiams skaidrinti

5

0

3824904000

– – Lydūs keramikos išdegimo bandikliai (etalo
nai); natrio kalkės; hidratsilicio gelis; kopija
vimo pastos, kurių pagrindinė sudėtinė dalis
yra želatina

0

0

3824905000

– – Naftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios
druskos ir jų esteriai

5

5

3824906000

– – Skysčių, naudojamų gręžiniuose, preparatai

10

5

3824907000

– – Mineralų sodrinimo preparatai, išskyrus pre
paratus, kurių sudėtyje yra ksantatų

10

0

3824908000

– – Anabolikai; natrio sulfato ir natrio chromato
mišiniai

0

0

3824909100

– – – Manebas, zinebas, mankozebas

0

0

3824909200

– – – Feritai su aglomeratais, miltelių arba granu
lių pavidalo

5

0

3824909300

– – – Jonitai

0

0

3824909400

– – – Sudėtiniai kietikliai

5

7

3824909500

– – – Fosforo rūgštis (fosfato rūgštis), neizoliuota,
koncentruota arba nekoncentruota, kurios
sudėtyje esančio P205 kiekis neviršija 54 %

5

0

3824909600

– – – Korektūriniai skysčiai, supakuoti į mažme
ninei prekybai skirtas pakuotes

5

5

3824909700

– – – Propinebas

0

0

3824909800

– – – Pilkojo arba juodojo oksido preparatai,
skirti akumuliatorių plokštelių gamybai

0

0

3824909910

––––

0

0

Kitos prekės, nurodytos šio skirsnio 1 su
bpozicijos pastaboje
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3824909920

––––

Fuzelis; kaulų alyva

10

0

3824909990

––––

Kiti

0

0

3825100000

– Buitinės atliekos

15

5

3825200000

– Nuotekų šlamas

15

5

3825300000

– Klinikinės atliekos

15

5

3825410000

– – Halogeninti

15

5

3825490000

– – Kiti

15

5

3825500000

– Metalų ėsdinimo tirpalų, hidraulinių skysčių,
stabdžių skysčių ir antifrizų atliekos

15

5

3825610000

– – Kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra organi
nės medžiagos

15

5

3825690010

– – – Amoniakiniai dujiniai skysčiai ir akmens
anglies dujų valymo metu išlaisvintas oksi
das

10

0

3825690090

– – – Kiti

15

5

3825900000

– Kiti

15

5

3901100000

– Polietilenas, kurio savitasis sunkis mažesnis kaip
0,94

0

0

3901200000

– Polietilenas, kurio savitasis sunkis ne mažesnis
kaip 0,94

0

0

3901300000

– Etileno-vinilacetato kopolimerai

0

0

3901901000

– – Etileno kopolimerai su kitais olefinais

0

0

3901909000

– – Kiti

0

0

3902100000

– Polipropilenas

0

0

3902200000

– Poliizobutilenas

5

0

3902300000

– Propileno kopolimerai

0

0

3902900000

– Kiti

5

0

3903110000

– – Plėtrusis

5

0

3903190000

– – Kiti

0

0
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3903200000

– Stireno-akrilnitrilo (SAN) kopolimerai

0

0

3903300000

– Akrilnitrilo-butadieno-stireno (ABS) kopolimerai

0

0

3903900000

– Kiti

0

0

3904101000

– – Gauti emulsinės polimerizacijos būdu

0

0

3904102000

– – Gauti suspensinės polimerizacijos būdu

0

0

3904109000

– – Kiti

0

0

3904210000

– – Neplastifikuoti

15

0

3904220000

– – Plastifikuoti

15

7

3904301000

– – Nesumaišyti su jokiomis kitomis medžiagomis

0

0

3904309000

– – Kiti

0

0

3904400000

– Kiti vinilchlorido kopolimerai

15

5

3904500000

– Vinilidenchlorido polimerai

5

0

3904610000

– – Politetrafluoretilenas

5

0

3904690000

– – Kiti

15

0

3904900000

– Kiti

15

0

3905120000

– – Vandeninėje dispersijoje

10

5

3905190000

– – Kiti

10

5

3905210000

– – Vandeninėje dispersijoje

10

5

3905290000

– – Kiti

10

5

3905300000

– Poli(vinilo alkoholis), kurio struktūroje yra arba
nėra nehidrolizuotų acetato grupių

0

0

3905910000

– – Kopolimerai

10

5

3905991000

– – – Polivinilbutiralis

0

0

3905992000

– – – Polivinilpirolidonas

0

0

3905999000

– – – Kiti

0

0
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3906100000

– Polimetilmetakrilatas

0

0

3906901000

– – Poliakrilnitrilas

5

0

3906902100

– – – Natrio poliakrilatas, galintis sugerti dvide
šimt arba daugiau kartų nei jis pats sveria
vandeninio tirpalo, kurio 1 % masės sudaro
natrio chloridas

0

0

3906902900

– – – Kiti

0

0

3906909000

– – Kiti

15

0

3907100000

– Poliacetaliai

0

0

3907201000

– – Polietilenglikolis

0

0

3907202000

– – Polipropilenglikolis

0

0

3907203090

– – Polieterio polioliai, gauti iš propilenoksido

5

5

3907209000

– – Kiti

0

0

3907301000

– – Skysti

0

0

3907309000

– – Kiti

5

0

3907400000

– Polikarbonatai

0

0

3907500000

– Alkidinės dervos

15

7

3907601000

– – Kurių sudėtyje yra titano dioksido

0

0

3907609000

– – Kiti

0

0

3907700000

– Poli(pieno rūgštis)

15

7

3907910000

– – Nesotieji

5

7

3907990000

– – Kiti

15

7

3908101000

– – Poliamidas-6 (polikaprolaktamas)

0

0

3908109000

– – Kiti

5

0

3908900000

– – Kiti

0

0

3909101000

– – Karbamido formaldehido liejinių milteliai

10

7
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3909109000

– – Kiti

10

7

3909201000

– – Melamino formaldehidas

0

0

3909209000

– – Kiti

5

0

3909300000

– Kitos aminodervos

10

7

3909400000

– Fenolio dervos

10

7

3909500000

– Poliuretanai

5

0

3910001000

– Dispersijos (emulsijos arba suspensijos) arba tir
palai

0

0

3910009000

– Kiti

0

0

3911101000

– – Kumaroninės-indeninės dervos

10

0

3911109000

– – Kiti

0

0

3911900000

– Kiti

0

0

3912110000

– – Neplastifikuoti

0

0

3912120000

– – Plastifikuoti

0

0

3912201000

– – Kolodijai ir kiti tirpalai bei dispersijos (emulsi
jos arba suspensijos)

5

0

3912209000

– – Kiti

0

0

3912310000

– – Karboksimetilceliuliozė ir jos druskos

5

0

3912390000

– – Kiti

0

0

3912900000

– Kiti

0

0

3913100000

– Algino rūgštis, jos druskos ir esteriai

0

0

3913901000

– – Chlorkaučiukas

5

0

3913903000

– – Kiti gamtinio kaučiuko cheminiai dariniai

5

0

3913904000

– – Kiti modifikuoti gamtiniai polimerai

5

0

3913909000

– – Kiti

0

0
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3914000000

Jonitai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra poli
merai, klasifikuojami 39.01–39.13 pozicijose, pir
minės formos

5

0

3915100000

– Iš etileno polimerų

15

0

3915200000

– Iš stireno polimerų

15

0

3915300000

– Iš vinilchlorido polimerų

15

7

3915900000

– Iš kitų plastikų

15

7

3916100000

– Iš etileno polimerų

10

0

3916200000

– Iš vinilchlorido polimerų

10

7

3916900000

– Iš kitų plastikų

5

7

3917100000

– Dirbtinės žarnos (dešrų arba dešrelių apvalkalai)
iš sukietintų baltymų arba iš celiuliozinių me
džiagų

0

0

3917211000

– – – Skirti lašelinio drėkinimo, drėkinimo nau
dojant purkštuvus ir kitoms drėkinimo sis
temoms

15

0

3917219000

– – – Kiti

15

0

3917220000

– – Iš propileno polimerų

15

10

3917231000

– – – Skirti lašelinio drėkinimo, drėkinimo nau
dojant purkštuvus ir kitoms drėkinimo sis
temoms

15

10

3917239000

– – – Kiti

15

10

3917291000

– – – Iš vulkanizuoto pluošto

15

0

3917299100

––––

Skirti lašelinio drėkinimo, drėkinimo
naudojant purkštuvus ir kitoms drėki
nimo sistemoms

15

10

3917299900

––––

Kiti

15

10

3917310000

– – Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos, ku
rių minimalus pratrūkimo slėgis – 27,6 MPa

15

10

3917321000

– – – Dirbtinės žarnos, išskyrus klasifikuojamas
3917 10 00 subpozicijoje

15

7

3917329100

––––

Skirti lašelinio drėkinimo, drėkinimo
naudojant purkštuvus ir kitoms drėki
nimo sistemoms

15

10

3917329900

––––

Kiti

15

10
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3917331000

– – – Skirti lašelinio drėkinimo, drėkinimo nau
dojant purkštuvus ir kitoms drėkinimo sis
temoms

15

10

3917339000

– – – Kiti

15

10

3917391000

– – – Skirti lašelinio drėkinimo, drėkinimo nau
dojant purkštuvus ir kitoms drėkinimo sis
temoms

15

10

3917399000

– – – Kiti

15

10

3917400000

– Priedai

15

10

3918101000

– – Grindų danga

20

7

3918109000

– – Kiti

20

7

3918901000

– – Grindų danga

20

7

3918909000

– – Kiti

20

7

3919100000

– Susukti į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip
20 cm

5

7

3919901100

– – – Susukti į ritinius, kurių plotis ne didesnis
kaip 1 m

15

7

3919901900

– – – Kiti

15

5

3919909000

– – Kiti

15

5

3920100000

– Iš etileno polimerų

0

0

3920201000

– – Metalizuotas polipropilenas, kurio storis ne
didesnis kaip 25 mikrometrai

20

7

3920209000

– – Kiti

20

5

3920301000

– – Kurių storis ne didesnis kaip 5 mm

20

5

3920309000

– – Kiti

20

7

3920430000

– – Kurių sudėtyje esantis plastifikatorius sudaro
ne mažiau kaip 6 % masės

20

5

3920490000

– – Kiti

20

7

3920510000

– – Iš polimetilmetakrilato

20

7

3920590000

– – Kiti

20

7

3920610000

– – Iš polikarbonatų

20

0
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3920620000

– – Iš poli(etileno tereftalato)

20

7

3920630000

– – Iš nesočiųjų poliesterių

20

7

3920690000

– – Iš kitų poliesterių

20

7

3920710000

– – Iš regeneruotos celiuliozės

15

0

3920730000

– – Iš celiuliozės acetato

0

0

3920790000

– – Iš kitų celiuliozės darinių

15

0

3920911000

– – – Skirti beskeveldriam stiklui gaminti

0

0

3920919000

– – – Kiti

0

0

3920920000

– – Iš poliamidų

0

0

3920930000

– – Iš amino dervų

20

0

3920940000

– – Iš fenolio dervų

20

7

3920990000

– – Iš kitų plastikų

20

7

3921110000

– – Iš stireno polimerų

20

7

3921120000

– – Iš vinilchlorido polimerų

20

7

3921130000

– – Iš poliuretanų

20

7

3921140000

– – Iš regeneruotos celiuliozės

15

0

3921191000

– – – Polietileno ir polipropileno mišinio lakštai,
su neaustinio polipropileno pagrindu

20

7

3921199000

– – – Kiti

20

7

3921901000

– – Gauti laminuojant popieriaus lakštus

20

7

3921909000

– – Kiti

20

7

3922101000

– – Vonios, iš plastikų, sutvirtintų stiklo pluoštu

20

10

3922109000

– – Kiti

20

10

3922200000

– Unitazų sėdynės ir dangteliai

20

10

3922900000

– Kiti

20

10
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3923101000

– – Skirti kasetėms, kompaktiniams diskams,
skaitmeniniams vaizdo diskams (DVD) ir pa
našiems gaminiams

20

10

3923109000

– – Kiti

20

10

3923210000

– – Iš etileno polimerų

20

10

3923291000

– – – Kraujo surinkimo maišeliai

20

5

3923292000

– – – Parenteralinių tirpalų maišeliai

5

10

3923299000

– – – Kiti

20

0

3923302000

– – Ruošiniai

20

10

3923309100

– – – Kurių talpa ne mažesnė kaip 18,9 litrų (5
galonai)

20

10

3923309900

– – – Kiti

20

10

3923401000

– – Kasetės be juostelės

20

5

3923409000

– – Kiti

20

10

3923501000

– – Polisiloksaniniai kamščiai

20

5

3923509000

– – Kiti

15

10

3923900000

– Kiti

15

10

3924101000

– – Buteliukai kūdikiams maitinti

20

10

3924109000

– – Kiti

20

10

3924900000

– Kiti

20

10

3925100000

– Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyk
los, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų

20

10

3925200000

– Durys, langai ir jų rėmai, durų slenksčiai

20

10

3925300000

– Langinės, žaliuzės (įskaitant pakeliamąsias žaliu
zes) ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

20

10

3925900000

– Kiti

20

10

3926100000

– Biuro arba mokykliniai reikmenys

20

10

3926200000

– Drabužiai ir drabužių priedai (įskaitant pirštines,
kumštines pirštines ir puspirštines)

20

10
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3926300000

– Baldų, kėbulų ir panašių gaminių jungiamosios
detalės (fitingai)

20

10

3926400000

– Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai

20

10

3926901000

– – Žvejybos tinklų plūdurai ir plūdės

5

5

3926902000

– – Laikikliai ir panašūs gaminiai korsetams, dra
bužiams ir drabužių priedams

15

10

3926903000

– – Sraigtai, varžtai, poveržlės ir panašios detalės
įprastiniam naudojimui

20

10

3926904000

– – Tarpikliai arba poveržlės

20

10

3926906000

– – Įrenginiai triukšmui slopinti

5

7

3926907000

– – Specialios darbininkams skirtos apsauginės
kaukės

5

7

3926909000

– – Kiti

5

10

4001100000

– Gamtinis kaučiuko lateksas, pavulkanizuotas
arba nepavulkanizuotas

5

0

4001210000

– – Rūkyti lakštai

5

0

4001220000

– – Techninės
(TSNR)

5

5

4001291000

– – – Krepo lakštai

5

0

4001292000

– – – Reaglomeruotos kaučiuko granulės

5

0

4001299000

– – – Kiti

10

5

4001300000

– Balata, gutaperčia, gvajulė, čiklė ir panašios gam
tinės dervos

0

0

4002111000

– – – Iš stireno-butadieno kaučiuko (SBR)

5

0

4002112000

– – – Iš karboksilinto stireno-butadieno kaučiuko
(XSBR)

0

0

4002191100

––––

Pirminių formų

5

0

4002191200

––––

Plokščių, lakštų ir juostų pavidalo

0

0

4002192100

––––

Pirminių formų

10

0

4002192200

––––

Plokščių, lakštų ir juostų pavidalo

10

0

4002201000

– – Lateksas

0

0

paskirties

gamtinis

kaučiukas
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4002209100

– – – Pirminių formų

0

0

4002209200

– – – Plokščių, lakštų ir juostų pavidalo

0

0

4002311000

– – – Lateksas

0

0

4002319100

––––

Pirminių formų

0

0

4002319200

––––

Plokščių, lakštų ir juostų pavidalo

0

0

4002391000

– – – Lateksas

5

0

4002399100

––––

Pirminių formų

0

0

4002399200

––––

Plokščių, lakštų ir juostų pavidalo

5

0

4002410000

– – Lateksas

5

0

4002491000

– – – Pirminių formų

0

0

4002492000

– – – Plokščių, lakštų ir juostų pavidalo

5

0

4002510000

– – Lateksas

5

0

4002591000

– – – Pirminių formų

5

0

4002592000

– – – Plokščių, lakštų ir juostų pavidalo

10

0

4002601000

– – Lateksas

5

0

4002609100

– – – Pirminių formų

0

0

4002609200

– – – Plokščių, lakštų ir juostų pavidalo

5

0

4002701000

– – Lateksas

5

0

4002709100

– – – Pirminių formų

5

0

4002709200

– – – Plokščių, lakštų ir juostų pavidalo

5

0

4002800000

– Bet kurių produktų, klasifikuojamų 4001 pozici
joje, mišiniai su bet kuriais šioje pozicijoje klasi
fikuojamais produktais

10

0

4002910000

– – Lateksas

10

0

4002991000

– – – Pirminių formų

5

0

4002992000

– – – Plokščių, lakštų ir juostų pavidalo

5

0

4003000000

Regeneruotas kaučiukas, turintis pirminių formų
arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą

10

5
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4004000000

Kaučiuko (išskyrus kietą gumą) atliekos, atraižos ir
laužas, taip pat iš jų gauti milteliai ir granulės

10

0

4005100000

– Kaučiukas, į kurį primaišyta suodžių arba silicio
dioksido

10

10

4005200000

– Tirpalai; dispersijos, išskyrus klasifikuojamas
4005 10 subpozicijoje

5

0

4005911000

– – – Kramtomosios gumos pagrindinės sudeda
mosios dalys

10

0

4005919000

– – – Kiti

15

10

4005991000

– – – Kramtomosios gumos pagrindinės sudeda
mosios dalys

5

0

4005999000

– – – Kiti

5

0

4006100000

– „Protektorių“ juostelės, skirtos guminėms padan
goms restauruoti

0

0

4006900000

– Kiti

5

0

4007000000

Vulkanizuoto kaučiuko (gumos) siūlai ir kordas
(virvės)

10

0

4008111000

– – – Nekombinuoti su kitomis medžiagomis

15

10

4008112000

– – – Kombinuoti su kitomis medžiagomis

15

10

4008190000

– – Kiti

15

0

4008211000

– – – Nekombinuoti su kitomis medžiagomis

15

0

4008212100

––––

Spausdinimo cilindrų apvalkalai

5

0

4008212900

––––

Kiti

15

10

4008290000

– – Kiti

15

0

4009110000

– – Be jungiamųjų detalių (fitingų)

15

0

4009120000

– – Su jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

5

0

4009210000

– – Be jungiamųjų detalių (fitingų)

15

10

4009220000

– – Su jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

15

0

4009310000

– – Be jungiamųjų detalių (fitingų)

15

10

4009320000

– – Su jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

15

0

4009410000

– – Be jungiamųjų detalių (fitingų)

15

10
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4009420000

– – Su jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

15

10

4010110000

– – Sutvirtinti tik metalu

10

0

4010120000

– – Sutvirtinti tik tekstilės medžiagomis

5

0

4010191000

– – – Sutvirtinti tik plastiku

5

0

4010199000

– – – Kiti

10

5

4010310000

– – Pavarų diržai, sujungtais galais, su trapecijos
formos skerspjūviu (V diržai), V formos briau
nomis, kurių apimtis didesnė kaip 60 cm, bet
ne didesnė kaip 180 cm

5

0

4010320000

– – Pavarų diržai, sujungtais galais, su trapecijos
formos skerspjūviu (V diržai), kitokie, nei V
formos briaunomis, kurių apimtis didesnė
kaip 60 cm, bet ne didesnė kaip 180 cm

5

0

4010330000

– – Pavarų diržai, sujungtais galais, su trapecijos
formos skerspjūviu (V diržai), V formos briau
nomis, kurių apimtis didesnė kaip 180 cm,
bet ne didesnė kaip 240 cm

5

0

4010340000

– – Pavarų diržai, sujungtais galais, su trapecijos
formos skerspjūviu (V diržai), kitokie, nei V
formos briaunomis, kurių apimtis didesnė
kaip 180 cm, bet ne didesnė kaip 240 cm

5

0

4010350000

– – Sinchroninės juostos, sujungtais galais, kurių
apimtis didesnė kaip 60 cm, bet ne didesnė
kaip 150 cm

5

0

4010360000

– – Sinchroninės juostos, sujungtais galais, kurių
apimtis didesnė kaip 150 cm, bet ne didesnė
kaip 198 cm

5

0

4010390000

– – Kitos

5

10

4011101000

– – Spindulinės

15

10

4011109000

– – Kitos

15

10

4011201000

– – Spindulinės

15

10

4011209000

– – Kitos

15

10

4011300000

– Skirtos naudoti orlaiviuose

15

0

4011400000

– Naudojamos motociklams

15

0

4011500000

– Naudojamos dviračiams

15

5
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4011610000

– – Naudojamos žemės ūkio arba miškų ūkio
transporto priemonėms

0

0

4011620000

– – Naudojamos statybos arba pramoninės paskir
ties transporto priemonėms, kurių ratlankio
dydis ne didesnis kaip 61 cm

0

0

4011630000

– – Naudojamos statybos arba pramoninės paskir
ties transporto priemonėms, kurių ratlankio
dydis didesnis kaip 61 cm

5

5

4011690000

– – Kitos

5

0

4011920000

– – Naudojamos žemės ūkio arba miškų ūkio
transporto priemonėms

0

0

4011930000

– – Naudojamos statybos arba pramoninės paskir
ties transporto priemonėms, kurių ratlankio
dydis ne didesnis kaip 61 cm

15

0

4011940000

– – Naudojamos statybos arba pramoninės paskir
ties transporto priemonėms, kurių ratlankio
dydis didesnis kaip 61 cm

15

5

4011990000

– – Kitos

15

10

4012110000

– – Naudojamos lengviesiems automobiliams (įs
kaitant universaliuosius automobilius (combi)
ir lenktyninius automobilius)

15

10

4012120000

– – Naudojamos autobusams arba krovininiams
automobiliams

15

10

4012130000

– – Skirtos naudoti orlaiviuose

15

10

4012190000

– – Kitos

15

10

4012200000

– Naudotos pneumatinės padangos

15

10

4012901000

– – Padangų juostos

15

10

4012902000

– – Padangos be kamerų (vientisos)

15

5

4012903000

– – Padangos su izoliuotu oro sluoksniu

15

5

4012904100

– – – Restauravimui

0

0

4012904900

– – – Kitos

15

10

4013100000

– Naudojamos lengviesiems automobiliams (įskai
tant universaliuosius automobilius (combi) ir
lenktyninius automobilius), autobusams arba
krovininiams automobiliams

15

10
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4013200000

– Naudojamos dviračiams

15

0

4013900000

– Kitos

15

10

4014100000

– Prezervatyvų tipo kontraceptinės priemonės

0

0

4014900000

– Kiti

15

10

4015110000

– – Chirurginės

15

10

4015191000

– – – Antiradiacinės

5

0

4015199000

– – – Kitos

20

10

4015901000

– – Antiradiacinės

5

0

4015902000

– – Nardymo kostiumai

20

10

4015909000

– – Kitos

20

10

4016100000

– Iš akytosios gumos

20

10

4016910000

– – Grindų dangos ir dembliai

20

10

4016920000

– – Trintukai

15

5

4016930000

– – Tarpikliai arba poveržlės

15

0

4016940000

– – Laivų bortų ar dokų apsaugos atramos, pripu
čiamos arba nepripučiamos

15

0

4016951000

– – – Cisternos, išardomos arba neišardomos (tal
pyklos)

20

10

4016952000

– – – Mašinų, naudojamų pneumatinėms padan
goms vulkanizuoti ir restauruoti, maišai

5

0

4016959000

– – – Kiti

20

10

4016991000

– – – Kiti techninę paskirtį turintys gaminiai

15

0

4016992100

––––

Pusašių apsauga nuo dulkių

15

10

4016992900

––––

Kiti

15

10

4016993000

– – – Kamščiai ir kaiščiai

15

10

4016994000

– – – Lopai, skirti pneumatinėms padangoms ir
kameroms taisyti

15

0
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4016996000

– – – Spausdinimo cilindrų apvalkalai

0

0

4016999000

– – – Kiti

20

10

4017000000

Kieta guma (pavyzdžiui, ebonitas), visų pavidalų, įs
kaitant atliekas ir laužą; kietos gumos gaminiai

0

0

41012000

– Sveikos odos, kurių viena sausa ir nesūdyta sve
ria ne daugiau kaip 8 kg, sausai sūdyta – ne dau
giau kaip 10 kg, o šviežia, drėgnai sūdyta arba
kitu būdu konservuota – ne daugiau kaip 16 kg

0

0

41015000

– Sveikos odos, kurių viena sveria daugiau kaip
16 kg

0

0

41019000

– Kitos, įskaitant kruponus (nugarenos dalis), pu
skruponius ir papilvių odas

0

0

41021000

– Su vilna

0

0

41022100

– – Pikeliuotos

0

0

41022900

– – Kitos

0

0

41032000

– Roplių odos

0

0

41033000

– Kiaulenos

0

0

41039000

– Kitos

0

0

4104110000

– – Neskeltinės; skeltinių odų išorinė (plaukų)
pusė

5

0

4104190000

– – Kitos

5

0

4104410000

– – Neskeltinės; skeltinių odų išorinė (plaukų)
pusė

10

5

4104490000

– – Kitos

10

5

4105100000

– Drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas)

5

0

4105300000

– Sausos („krastas“ (crust))

10

5

4106210000

– – Drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas)

5

0

4106220000

– – Sausos („krastas“ (crust))

10

5
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4106310000

– – Drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas)

5

0

4106320000

– – Sausos („krastas“ (crust))

5

0

4106400000

– – Roplių odos

5

0

4106910000

– – Drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas)

5

5

4106920000

– – Sausos („krastas“ (crust))

5

5

4107110000

– – Neskeltinės

10

10

4107120000

– – Skeltinių odų išorinė (plaukų) pusė

10

10

4107190000

– – Kitos

15

10

4107910000

– – Neskeltinės

15

10

4107920000

– – Skeltinių odų išorinė (plaukų) pusė

15

10

4107990000

– – Kitos

15

10

4112000000

– Išdirbtos avių arba ėriukų odos, toliau apdorotos
po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crus
ting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be
vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirb
tas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

10

5

4113100000

– Ožkų arba ožiukų

10

5

4113200000

– Kiaulenos

5

0

4113300000

– Roplių

10

5

4113900000

– Kitos

5

5

4114100000

– Zomšinės odos (įskaitant kombinuotas zomšines
odas)

15

10

4114200000

– Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metali
zuotos odos

15

10

4115100000

– Kompozicinė oda, daugiausia sudaryta iš išdirb
tos odos arba iš odos pluoštų, plokščia, lakštinė
arba juostinė, suvyniota į rietimus arba nesuvy
niota

10

5

4115200000

– Atraižos ir kitos išdirbtų odų arba kompozicinės
odos atliekos, netinkamos odos dirbiniams ga
minti; odos dulkės ir milteliai

10

5
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4201000000

Pakinktai ir balnai bet kokiems gyvūnams (įskaitant
viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius, balnų gū
nias, balnakrepšius, šunų drabužius ir panašius dir
binius), iš bet kokių medžiagų

15

10

4202111000

– – – Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės
kosmetikai)

20

10

4202119000

– – – Kiti

20

10

4202121000

– – – Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės
kosmetikai)

30

10

4202129000

– – – Kiti

20

10

4202190000

– – Kiti

20

10

4202210000

– – Kurių išorinis paviršius iš išdirbtos, kompozi
cinės arba lakinės odos

30

10

4202220000

– – Kurių išorinis paviršius iš plastikinės dangos
arba tekstilės medžiagų

30

10

4202290000

– – Kiti

20

10

4202310000

– – Kurių išorinis paviršius iš išdirbtos, kompozi
cinės arba lakinės odos

30

10

4202320000

– – Kurių išorinis paviršius iš plastikinės dangos
arba tekstilės medžiagų

20

10

4202390000

– – Kiti

20

10

4202911000

– – – Kelioninės rankinės ir kuprinės

20

10

4202919000

– – – Kiti

20

10

4202920000

– – Kurių išorinis paviršius iš plastikinės dangos
arba tekstilės medžiagų

20

10

4202991000

– – – Kelioninės rankinės ir kuprinės

20

10

4202999000

– – – Kiti

20

10

4203100000

– Drabužiai

25

10

4203210000

– – Specialiai skirti sportui

20

10

4203290000

– – Kiti

20

10

4203300000

– Diržai ir šovinių diržai

30

10
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4203400000

– Kiti drabužių priedai

20

10

4205001000

– Pavarų diržai

15

0

4205009000

– Kiti

15

10

4206001000

– Ketgutas

15

0

4206002000

– Žarnos, plėvės, naudojamos dešroms gaminti

15

0

4206009000

– Kiti

15

0

43011000

– Audinių, sveiki, su galvenomis, uodegenomis,
kojenomis arba be jų

5

0

43013000

– Ėriukų: Astrachanės, plačiauodegių, karakulinių,
persiškųjų ir panašių veislių ėriukų, taip pat in
diškųjų, kiniškųjų, mongoliškųjų arba Tibeto
veislių ėriukų, sveiki, su galvenomis, uodegeno
mis, kojenomis arba be jų

5

0

43016000

– Lapių, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, koje
nomis arba be jų

5

0

43018000

– Kiti kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis,
kojenomis arba be jų

5

0

43019000

– Galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos dalys arba
atraižos, tinkamos naudoti kailininkystėje

5

0

4302110000

– – Audinių

10

0

4302190000

– – Kiti

10

0

4302200000

– Galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos dalys arba
atraižos, nesujungtos iš dalių

10

0

4302300000

– Sveikos odos ir jų dalys arba atraižos, sujungtos
iš dalių

10

0

4303101000

– – Alpakų

25

10

4303109000

– – Kiti

25

10

4303901000

– – Alpakų

25

10

4303909000

– – Kiti

25

10

4304000000

Dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai

25

10

4401100000

– Malkinė mediena

5

10
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4401210000

– – Iš spygliuočių

5

0

4401220000

– – Ne spygliuočių

5

0

4401300000

– Pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglo
meruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstga
lių, briketų, granulių arba panašų pavidalą

5

10

4402100000

– Bambuko

5

5

4402900000

– Kitos

5

5

4403100000

– Apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais
konservantais

5

5

4403200000

– Kita, spygliuočių

5

5

4403410000

– – Tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos ir
šorėjos bakau

5

5

4403490000

– – Kita

5

5

4403910000

– – Ąžuolo (Quercus spp.)

5

5

4403920000

– – Buko (Fagus spp.)

5

5

4403990000

– – Kita

5

5

4404100000

– Spygliuočių

10

5

4404200000

– Ne spygliuočių

10

5

4405000000

Medienos vata; medienos miltai

10

10

4406100000

– Neįmirkyti

10

10

4406900000

– Kiti

10

10

4407101000

– – Juostelės, skirtos pieštukams gaminti

10

5

4407109000

– – Kiti

10

5

4407210000

– – Mahogany (Swietenia spp.)

10

5

4407220000

– – Virola, imbuia ir balsa

10

5

4407250000

– – Tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos ir
šorėjos bakau

10

5
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4407260000

– – Baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios se
raya, geltonosios šorėjos ir alano

10

5

4407270000

– – Sapelli

10

5

4407280000

– – Iroko

10

5

4407290000

– – Kita

10

5

4407910000

– – Akmeninio ąžuolo, kamštenio ir kitų ąžuolų
(Quercus spp.)

10

5

4407920000

– – Buko (Fagus spp.)

10

5

4407930000

– – Klevo (Acer spp.)

10

5

4407940000

– – Vyšnios (Prunus spp.)

10

5

4407950000

– – Uosio (Fraxinus spp.)

10

5

4407990000

– – Kita

10

5

4408101000

– – Juostelės, skirtos pieštukams gaminti

5

0

4408109000

– – Kita

10

5

4408310000

– – Tamsraudonės šorėjos, rausvosios šorėjos ir
šorėjos bakau

10

0

4408390000

– – Kita

10

5

4408900000

– Kita

5

0

4409101000

– – Lentjuostės ir parketlentės, skirtos parketo
grindims, tarpusavyje nesujungtos

15

5

4409102000

– – Formuota mediena

15

5

4409109000

– – Kita

15

10

4409210000

– – Iš bambuko

15

10

4409291000

– – – Lentjuostės ir parketlentės, skirtos parketo
grindims, tarpusavyje nesujungtos

15

10

4409292000

– – – Formuota mediena

15

10

4409299000

– – – Kita

15

10

4410110000

– – Medienos drožlių plokštės

15

10
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4410120000

– – Orientuotų skiedrelių plokštės (OSB)

15

10

4410190000

– – Kita

15

10

4410900000

– Kita

15

10

4411120000

– – Kurių storis ne didesnis kaip 5 mm

15

10

4411130000

– – Kurių storis didesnis kaip 5 mm, bet ne dides
nis kaip 9 mm

15

10

4411140000

– – Kurių storis didesnis kaip 9 mm

15

10

4411920000

– – Kurių tankis didesnis kaip 0,8 g/cm3

15

5

4411930000

– – Kurių tankis didesnis kaip 0,5 g/cm3, bet ne
didesnis kaip 0,8 g/cm3

15

10

4411940000

– – Kurių tankis ne didesnis kaip 0,5 g/cm3

15

10

4412100000

– Iš bambuko

15

10

4412310000

– – Kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra iš
atogrąžų medžių medienos, nurodytos šio
skirsnio 1 subpozicijos pastaboje

15

10

4412320000

– – Kita, kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra
iš ne spygliuočių medienos

15

10

4412390000

– – Kita

15

10

4412940000

– – Plokštės su vidiniu sluoksniu iš tašelių, lentelių
arba lentjuosčių

15

10

4412990000

– – Kita

15

10

4413000000

Tankioji mediena, turinti blokų, plokščių, lentjuos
čių arba profilių pavidalą

15

10

4414000000

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir pana
šių daiktų rėmai

20

10

4415100000

– Dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši
tara; kabelių būgnai

15

10

4415200000

– Padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovimo skydai;
padėklų apvadai

15

10

4416000000

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir
kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių
šulus

15

10

4417001000

– Mediniai įrankiai

15

10
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4417009000

– Kiti

15

10

4418100000

– Langai, langai-durys ir jų rėmai

15

10

4418200000

– Durys, jų staktos ir slenksčiai

15

10

4418400000

– Statybiniai betonavimo klojiniai

15

10

4418500000

– Malksnos (gontai) ir skalos

15

10

4418600000

– Statramsčiai ir sijos

15

10

4418710000

– – Skirtos mozaikinėms grindims

15

10

4418720000

– – Kiti, daugiasluoksniai

15

10

4418790000

– – Kiti

15

10

4418901000

– – Klijuota mediena

15

10

4418909000

– – Kiti

15

10

4419000000

Mediniai stalo ir virtuvės reikmenys

25

10

4420100000

– Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš medie
nos

25

10

4420900000

– Kiti

25

10

4421100000

– Drabužių pakabos

20

10

4421901000

– – Ritės, antgaliai, šeivos, siuvimo siūlų ritės ir
panašūs gaminiai iš nutekintos medienos

15

10

4421902000

– – Dantų krapštukai

15

10

4421903000

– – Pagaliukai ir šaukšteliai, skirti konditerijos ga
miniams ir ledams

20

10

4421905000

– – Degtukų pagaliukai

15

10

4421909000

– – Kiti

20

10

4501100000

– Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai pa
ruošta

5

5

4501900000

– Kiti

5

5

4502000000

Gamtinė kamštiena, be žievės arba grubiai aptašyta
formuojant kvadrato skerspjūvį, taip pat stačia
kampį (įskaitant kvadratą) bloką, plokštę, lakštą
arba juostą (įskaitant briaunotus kamščių arba kaiš
čių ruošinius)

5

5
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4503100000

– Kamščiai ir kaiščiai

10

5

4503900000

– Kiti

10

5

4504100000

– Blokai, plokštės, lakštai ir juostos; įvairios for
mos lakšteliai; monolitiniai cilindrai, įskaitant
diskus

10

5

4504901000

– – Kamščiai ir kaiščiai

10

5

4504902000

– – Tarpikliai, poveržlės ir kiti sandarikliai

10

5

4504909000

– – Kiti

10

5

4601210000

– – Iš bambuko

25

10

4601220000

– – Iš rotango

25

10

4601290000

– – Kiti

25

10

4601920000

– – Iš bambuko

25

10

4601930000

– – Iš rotango

25

10

4601940000

– – Iš kitų augalinių medžiagų

25

10

4601990000

– – Kiti

25

10

4602110000

– – Iš bambuko

25

10

4602120000

– – Iš rotango

25

10

4602190000

– – Kiti

25

10

4602900000

– Kiti

25

10

4701000000

Mechaninė medienos plaušiena

5

0

4702000000

Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys

5

0

4703110000

– – Iš spygliuočių

5

5

4703190000

– – Ne spygliuočių

10

0

4703210000

– – Iš spygliuočių

0

0

4703290000

– – Ne spygliuočių

0

0

4704110000

– – Iš spygliuočių

5

0

4704190000

– – Ne spygliuočių

5

0

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/901

Bazinė muito norma

Kategorija

4704210000

– – Iš spygliuočių

0

0

4704290000

– – Ne spygliuočių

5

0

4705000000

Medienos plaušiena, gauta derinant mechaninį ir
cheminį medienos plaušienos gavimo procesus

5

5

4706100000

– Medvilnės pūko plaušiena

10

0

4706200000

– Pluoštinė plaušiena, gauta iš perdirbti skirto po
pieriaus arba kartono (atliekų ir liekanų)

5

5

4706300000

– Kita, iš bambuko

5

0

4706910000

– – Mechaninė

5

0

4706920000

– – Cheminė

5

0

4706930000

– – Pusiau cheminė

5

5

4707100000

– Nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruo
tas popierius ar kartonas

5

0

4707200000

– Kitas popierius arba kartonas, daugiausia paga
mintas iš balintos cheminės plaušienos, kurio
visa masė nedažyta

5

5

4707300000

– Popierius arba kartonas, daugiausia pagamintas
iš mechaninės popieriaus plaušienos (pavyzdžiui,
laikraščiai, žurnalai ir kiti spaudiniai)

5

5

4707900000

– Kitos, įskaitant nerūšiuotas atliekas ir liekanas

5

0

4801000000

– Laikraštinis ritininis arba lakštinis popierius

0

0

4802100000

– Rankų darbo popierius ir kartonas

5

5

4802200000

– Popierius ir kartonas, naudojami kaip šviesai, ši
lumai arba elektrai jautraus popieriaus arba kar
tono pagrindas

5

0

4802400000

– Popierius, naudojamas kaip apmušalų pagrindas

10

0

4802540000

– – Kurio kvadratinio metro (m2) masė mažesnė
kaip 40 g

10

0

4802551000

– – – Apsauginis popierius banknotams

5

0

4802552000

– – – Kitas apsauginis popierius

0

0
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4802559000

– – – Kitas

0

0

4802561000

– – – Apsauginis popierius banknotams

5

5

4802562000

– – – Kitas apsauginis popierius

0

0

4802569000

– – – Kitas

0

0

4802571000

– – – Apsauginis popierius banknotams

5

0

4802572000

– – – Kitas apsauginis popierius

5

0

4802579000

– – – Kitas

0

0

4802581000

– – – Ritiniais

5

0

4802589000

– – – Kitas

5

10

4802611000

– – – Kurio kvadratinio metro (m2) masė mažesnė
kaip 40 g, laikantis kitų šio skirsnio 4 pa
staboje nurodytų reikalavimų

10

0

4802619000

– – – Kitas

10

10

4802620000

– – Lakštais, kurių išlankstytų vienos kraštinės il
gis ne didesnis kaip 435 mm, o kitos kraštinės
ilgis ne didesnis kaip 297 mm

10

10

4802691000

– – – Kurio kvadratinio metro (m2) masė mažesnė
kaip 40 g, laikantis kitų šio skirsnio 4 pa
staboje nurodytų reikalavimų

10

10

4802699000

– – – Kitas

10

0

4803001000

– Celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai

10

0

4803009000

– Kitas

5

10

4804110000

– – Nebalintas

15

10

4804190000

– – Kitas

15

10

4804210000

– – Nebalintas

15

10

4804290000

– – Kitas

15

10

4804310000

– – Nebalintas

15

10

4804390000

– – Kitas

15

10

4804411000

– – – Sugeriamasis, naudojamas dekoratyviniams
plastiko lakštams gaminti

15

0
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4804419000

– – – Kitas

15

10

4804420000

– – Kurių visa masė vienodai balinta ir kurių dau
giau kaip 95 % visų pluoštų masės sudaro me
dienos pluoštai, gauti cheminiu būdu

15

10

4804490000

– – Kitas

15

10

4804510000

– – Nebalintas

15

10

4804520000

– – Kurių visa masė vienodai balinta ir kurių dau
giau kaip 95 % visų pluoštų masės sudaro me
dienos pluoštai, gauti cheminiu būdu

15

10

4804590000

– – Kitas

15

10

4805110000

– – Pusiau cheminis gofravimo popierius

15

10

4805120000

– – Gofravimo popierius iš šiaudų

15

10

4805190000

– – Kitas

15

10

4805240000

– – Kurio kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė
kaip 150 g

15

10

4805250000

– – Kurio kvadratinio metro (m2) masė didesnė
kaip 150 g

15

10

4805300000

– Sulfitinis vyniojamasis popierius

10

10

4805401000

– – Kurio 100 % masės sudaro medvilnės arba
pluoštinio banano pluoštai, neklijintas ir kurio
sudėtyje nėra mineralinių junginių

5

0

4805402000

– – Kurio ne mažiau kaip 70 %, bet mažiau kaip
100 % masės sudaro medvilnės pluoštas

5

0

4805409000

– – Kitas

15

0

4805500000

– Veltinis popierius ir kartonas

15

0

4805911000

– – – Sugeriamasis, naudojamas dekoratyviniams
plastiko lakštams gaminti

10

0

4805912000

– – – Skirtas elektros izoliacijai

5

0

4805913000

– – – Daugiasluoksnis popierius ir kartonas (iš
skyrus klasifikuojamus 4805 12, 4805 19,
4805 24 arba 4805 25 subpozicijose)

15

0

4805919000

– – – Kitas

15

0
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4805921000

– – – Skirtas elektros izoliacijai

5

0

4805922000

– – – Daugiasluoksnis popierius ir kartonas (iš
skyrus klasifikuojamus 4805 12, 4805 19,
4805 24 arba 4805 25 subpozicijose)

15

10

4805929000

– – – Kitas

15

10

4805931000

– – – Skirtas elektros izoliacijai

5

0

4805932000

– – – Daugiasluoksnis popierius ir kartonas (iš
skyrus klasifikuojamus 4805 12, 4805 19,
4805 24 arba 4805 25 subpozicijose)

15

0

4805933000

– – – Kietas kartonas, kurio savitasis tankis – di
desnis kaip 1

15

0

4805939000

– – – Kitas

15

0

4806100000

– Augalinis pergaminas

10

0

4806200000

– Riebalams nelaidus popierius

5

0

4806300000

– Kalkės

0

0

4806400000

– Blizgusis pergamentinis popierius ir kitas blizgu
sis, skaidrus arba pusiau permatomas popierius

10

5

4807000000

Kombinuotas ritininis arba lakštinis popierius ir
kartonas (pagamintas adhezyvu suklijuojant plokš
čius popieriaus arba kartono sluoksnius), nepa
dengtu paviršiumi arba neįmirkytas, viduje sutvir
tintas arba nesutvirtintas

15

10

4808100000

– Gofruotas popierius ir kartonas, perforuoti arba
neperforuoti

15

10

4808200000

– Maišinis kraftpopieris, krepinis arba klostytas, įs
paustinis arba neįspaustinis, perforuotas arba ne
perforuotas

15

10

4808300000

– Kitas kraftpopieris, krepinis arba klostytas, įs
paustinis arba neįspaustinis, perforuotas arba ne
perforuotas

15

10

4808900000

– Kitas

15

10

4809200000

– Savaiminio kopijavimo popierius

10

10

4809900000

– Kitas

15

10

4810131100

– – – Kurio kvadratinio metro (m2) masė ne di
desnė kaip 60 g

10

10

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/905

Bazinė muito norma

Kategorija

4810131900

– – – Kitas

10

0

4810132000

– – – Kurio kvadratinio metro (m2) masė didesnė
kaip 150 g

10

0

4810141000

– – – Kurį išklojus vienos kraštinės ilgis didesnis
nei 360 mm, o kitos kraštinės ilgis ne di
desnis nei 150 mm

10

10

4810149000

– – – Kitas

10

10

4810190000

– – Kitas

10

0

4810220000

– – Lengvasis padengtas popierius

10

0

4810290000

– – Kitas

15

10

4810310000

– – Kurių visa masė vienodai balinta ir kurių dau
giau kaip 95 % visų pluoštų masės sudaro me
dienos pluoštai, gauti cheminiu būdu, o kvad
ratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip
150 g

15

10

4810320000

– – Kurių visa masė vienodai balinta ir kurių dau
giau kaip 95 % visų pluoštų masės sudaro me
dienos pluoštai, gauti cheminiu būdu, o kvad
ratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g

15

10

4810390000

– – Kitas

15

10

4810920000

– – Daugiasluoksnis

15

5

4810990000

– – Kitas

15

10

4811101000

– – Iš dervuotos masės, kurio savitasis tankis – di
desnis kaip 1, glazūruotas arba neglazūruotas,
lakuotas arba nelakuotas, gofruotas arba nego
fruotas

15

10

4811109000

– – Kitas

15

10

4811411000

– – – Ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 15 cm
arba lakštais, kurių išlankstytų vienos krašti
nės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos krašti
nės ilgis didesnis kaip 15 cm

15

10

4811419000

– – – Kitas

15

10

4811491000

– – – Ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 15 cm
arba lakštais, kurių išlankstytų vienos krašti
nės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos krašti
nės ilgis didesnis kaip 15 cm

15

10
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4811499000

– – – Kitas

15

10

4811511000

– – – Su tarpiniu aliuminio folijos sluoksniu, nau
dojamas maisto pramonėje maisto produk
tams pakuoti, su atspaudais arba be at
spaudų

0

0

4811512000

– – – Iš abiejų pusių padengtas arba apvilktas
plastiku, skirtas naudoti maisto pramonėje,
su atspaudais arba be atspaudų

10

0

4811519000

– – – Kitas

10

10

4811591000

– – – Naudojamas šlapiam švitriniam popieriui
gaminti

10

5

4811592000

– – – Su tarpiniu aliuminio folijos sluoksniu, nau
dojamas maisto pramonėje maisto produk
tams pakuoti, su atspaudais arba be at
spaudų

0

0

4811593000

– – – Popierius, įmirkytas melamino derva, deko
ruotas arba nedekoruotas, su atspaudais
arba be atspaudų

0

0

4811594000

– – – Skirtas elektros izoliacijai

5

0

4811595000

– – – Iš abiejų pusių padengtas arba apvilktas
plastiku, skirtas naudoti maisto pramonėje,
su atspaudais arba be atspaudų

10

5

4811596000

– – – Filtravimo popierius

10

5

4811599000

– – – Kitas

10

10

4811601000

– – Skirtas elektros izoliacijai

5

0

4811609000

– – Kitas

10

10

4811901000

– – Lakuotas, gofruotas arba negofruotas, kurio
savitasis tankis – didesnis kaip 1

5

0

4811902000

– – Skirtas tarpikliams, poveržlėms ir kitiems san
darikliams

10

0

4811905000

– – Grafuotas, liniuotas arba languotas

15

10

4811908000

– – Sugeriamasis popierius, dekoruotas arba su at
spaudais, neįmirkytas, naudojamas dekoratyvi
niams plastiko laminatams gaminti

10

5

4811909000

– – Kitas

10

5
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4812000000

– Filtravimo blokai, plokštės ir plokštelės iš popie
riaus plaušienos

15

0

4813100000

– Knygelių arba tūtelių pavidalo

15

0

4813200000

– Susukti į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip
5 cm

5

0

4813900000

– Kitas

15

5

4814100000

– Popierius iš pluoštų, grūdėtu paviršiumi (ingrain)

15

5

4814200000

– Popieriniai apmušalai ir panašios sienų dangos iš
popieriaus, kurio geroji pusė padengta grūdėtu,
įspaustiniu, dažytu, margintu arba kitu būdu de
koruotu plastikų sluoksniu

15

10

4814900000

– Kitas

15

5

4816200000

– Savaiminio kopijavimo popierius

15

10

4816900000

– Kitas

15

10

4817100000

– Vokai

20

10

4817200000

– Kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susi
rašinėjimo kortelės

20

10

4817300000

– Dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai
iš popieriaus arba kartono su popieriniais rašti
nės reikmenimis

20

10

4818100000

– Tualetinis popierius

20

10

4818200000

– Nosinės, higieninės arba veido servetėlės ir
rankšluosčiai

20

10

4818300000

– Staltiesės ir stalo servetėlės

20

10

4818401000

– – Kūdikių vystyklai ir vystymo įklotai

20

10

4818402000

– – Higieniniai paketai ir tamponai

20

10

4818409000

– – Kitas

20

10

4818500000

– Drabužiai ir drabužių priedai

20

10

4818900000

– Kitas

20

10

4819100000

– Dėžės, dėžutės ir dėklai iš gofruoto popieriaus
arba kartono

15

10
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4819200000

– Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš nego
fruoto popieriaus arba kartono

15

10

4819301000

– – Daugiasluoksnis

15

10

4819309000

– – Kitas

15

10

4819400000

– Kiti maišai ir krepšiai, įskaitant kūginius (smailu
galu)

15

10

4819500000

– Kitos pakavimo talpyklos, įskaitant įrašų laik
menų vokus

15

10

4819600000

– Dokumentų dėžės, laiškų dėklai, saugyklų dėžės
ir panašūs dirbiniai, naudojami įstaigose, pa
rduotuvėse arba turintys panašią paskirtį

15

10

4820100000

– Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, užrašų
knygelės, užsakymų knygos, kvitų knygelės, laiš
kinio popieriaus bloknotai, užrašų bloknotai,
dienoraščiai ir panašūs dirbiniai

30

10

4820200000

– Sąsiuviniai

20

10

4820300000

– Segtuvai (išskyrus knygų viršelius), aplankai ir
bylų viršeliai

20

10

4820401000

– – Vientisos formos

20

10

4820409000

– – Kitas

20

10

4820500000

– Pavyzdžių arba kolekcijų albumai

20

10

4820901000

– – Be atspaudų, vientisos formos

20

10

4820909000

– – Kitas

20

10

4821100000

– Su atspaudais

15

10

4821900000

– Kitas

10

10

4822100000

– Naudojami tekstilės verpalams vynioti

15

10

4822900000

– Kitas

15

10

4823200000

– Filtravimo popierius ir kartonas

5

0

4823400000

– Ritinėliai, lakštai arba skalės su atspaudais, skirti
savirašiams

15

10

4823610000

– – Iš bambuko

20

10
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4823690000

– – Kitas

20

10

4823700000

– Formuoti arba presuoti gaminiai iš popieriaus
plaušienos

15

10

4823902000

– – Elektros izoliacijos popierius

10

0

4823904000

– – Tarpikliai arba poveržlės

10

0

4823905000

– – Žakardo arba panašių mašinų kortos

5

0

4823906000

– – Drabužių iškarpos, modeliai ir lekalai

10

0

4823909000

– – Kitas

15

10

4901101000

– – Horoskopai, fotoromanai, komiksai ir ko
miksų knygos

0

0

4901109000

– – Kitas

0

0

4901910000

– – Žodynai ir enciklopedijos bei atskiri jų tomai
(sąsiuviniai)

0

0

4901991000

– – – Horoskopai, fotoromanai, komiksai ir ko
miksų knygos

0

0

4901999000

– – – Kitas

0

0

4902100000

– Leidžiami mažiausiai keturis kartus per savaitę

0

0

4902901000

– – Horoskopai, fotoromanai, komiksai ir ko
miksų knygos

0

0

4902909000

– – Kitas

0

0

4903000000

Vaikiškos knygelės su paveikslėliais, piešimo arba
spalvinimo knygelės

20

10

4904000000

Natos, spausdintos arba rankraštinės, įrištos arba
neįrištos, iliustruotos arba neiliustruotos

0

0

4905100000

– Gaubliai

0

0

4905910000

– – Knygos

0

0

4905990000

– – Kitas

0

0
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4906000000

Architektūrinių, inžinerinių, pramoninių, prekybi
nių, topografinių arba panašių planų bei brėžinių
ranka braižyti originalai; rankraščiai; pirmiau išvar
dytų dirbinių fotografinės reprodukcijos ant įjau
trinto popieriaus ir kopijos, padarytos naudojant
anglinį popierių (kalkę)

0

0

4907001000

– Neantspauduoti pašto, žyminiai (rinkliavos) ir
panašūs einamosios arba naujos laidos ženklai
šalyje, kurioje jie turi arba turės jiems priskirtą
nominalią vertę; markiruoti popieriaus dirbiniai

20

10

4907002000

– Banknotai

0

0

4907003000

– Kelionės čekių knygelės, išduotos užsienio kre
dito įstaigų

20

5

4907009000

– Kitas

20

5

4908100000

– Sustiklėjantys atspaudžiamieji paveikslėliai (de
kalkomanijos)

15

10

4908901000

– – Skirti tolydžiai perkelti ant audinių

20

10

4908909000

– – Kitas

30

10

4909000000

Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai; spaus
dintos kortelės su asmeniniais sveikinimais, prane
šimais arba kvietimais, iliustruotos arba neiliust
ruotos, su vokais arba be vokų, su papuošimais
arba be papuošimų

20

10

4910000000

Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant blok
notų pavidalo kalendorius

20

10

4911100000

– Prekybos reklaminė medžiaga, prekybos katalo
gai ir panašūs dirbiniai

30

10

4911910000

– – Paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos

30

10

4911990000

– – Kitas

20

10

50010000

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti

0

0

50020000

Šilko žaliava (nesukta)

0

0

50030000

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvy
nioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5

0

5004000000

Šilko siūlai (išskyrus šilko atliekų verpalus), neskirti
mažmeninei prekybai

10

0
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5005000000

Šilko atliekų verpalai, neskirti mažmeninei preky
bai

10

0

5006000000

Šilko siūlai arba šilko atliekų verpalai, skirti maž
meninei prekybai; šilkaverpių žarnos

10

0

5007100000

– Šilko šukuotinių pašukų audiniai

20

5

5007200000

– Kiti audiniai, kurių sudėtyje esantis šilkas arba
šilko atliekos, išskyrus šilko šukuotines pašukas,
sudaro ne mažiau kaip 85 % masės

20

5

5007900000

– Kiti audiniai

20

5

51011100

– – Kirpta vilna

0

0

51011900

– – Kita

0

0

51012100

– – Kirpta vilna

0

0

51012900

– – Kita

0

0

51013000

– Karbonizuota

5

0

51021100

– – Kašmyro (cashmere) ožkų

5

0

51021910

– – – Alpakų arba lamų

5

0

51021920

– – – Triušių arba kiškių

5

0

51021990

– – – Kita

5

0

51022000

– Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

5

0

51031000

– Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuoti
nės pašukos

5

0

51032000

– Kitos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų at
liekos

10

5

51033000

– Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos

10

0

5104000000

Vilnos arba švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gy
vūnų plaukų išplaušinta žaliava

5

0

5105100000

– Sukaršta vilna

5

0

5105210000

– – Šukuotos vilnos gabalai

0

0

5105291000

– – – Kamuolių pavidalo (angl. „tops“)

0

0
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5105299000

– – – Kita

0

0

5105310000

– – Iš Kašmyro (cashmere) ožkų

5

0

5105391000

– – – Alpakų arba lamų

5

0

5105392000

– – – Vikunijų

5

0

5105399000

– – – Kita

5

0

5105400000

– Sukaršti arba šukuoti šiurkščiavilnių gyvūnų
plaukai

5

0

5106100000

– Kurių sudėtyje vilna sudaro ne mažiau kaip
85 % masės

15

0

5106200000

– Kurių sudėtyje vilna sudaro mažiau kaip 85 %
masės

15

0

5107100000

– Kurių sudėtyje vilna sudaro ne mažiau kaip
85 % masės

15

0

5107200000

– Kurių sudėtyje vilna sudaro mažiau kaip 85 %
masės

15

0

5108100000

– Sukarštų

15

0

5108200000

– Šukuotų

15

0

5109100000

– Kurių sudėtyje esanti vilna arba švelniavilnių gy
vūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip 85 % ma
sės

15

0

5109900000

– Kita

15

0

5110001000

– Neskirti mažmeninei prekybai

15

0

5110009000

– Kiti

15

0

5111111000

– – – Iš vilnos

20

5

5111112000

– – – Vikunijų

20

5

5111114000

– – – Alpakų arba lamų

20

5

5111119000

– – – Kiti

20

5

5111191000

– – – Iš vilnos

20

5

5111192000

– – – Vikunijų

20

5

5111194000

– – – Alpakų arba lamų

20

5

5111199000

– – – Kiti

20

5

5111201000

– – Iš vilnos

20

5
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5111202000

– – Vikunijų

20

5

5111204000

– – Alpakų arba lamų

20

5

5111209000

– – Kiti

20

5

5111301000

– – Iš vilnos

20

5

5111302000

– – Vikunijų

20

5

5111304000

– – Alpakų arba lamų

20

5

5111309000

– – Kiti

20

5

5111901000

– – Iš vilnos

20

5

5111902000

– – Vikunijų

20

5

5111904000

– – Alpakų arba lamų

20

5

5111909000

– – Kiti

20

5

5112111000

– – – Iš vilnos

20

5

5112112000

– – – Vikunijų

20

5

5112114000

– – – Alpakų arba lamų

20

5

5112119000

– – – Kiti

20

5

5112191000

– – – Iš vilnos

20

5

5112192000

– – – Vikunijų

20

5

5112194000

– – – Alpakų arba lamų

20

5

5112199000

– – – Kiti

20

5

5112201000

– – Iš vilnos

20

5

5112202000

– – Vikunijų

20

5

5112204000

– – Alpakų arba lamų

20

5

5112209000

– – Kiti

20

5

5112301000

– – Iš vilnos

20

5

5112302000

– – Vikunijų

20

5
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5112304000

– – Alpakų arba lamų

20

5

5112309000

– – Kiti

20

5

5112901000

– – Iš vilnos

20

5

5112902000

– – Vikunijų

20

5

5112904000

– – Alpakų arba lamų

20

5

5112909000

– – Kiti

20

5

5113000000

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai

20

5

52010010

– Su pluoštais, ilgesniais nei 34,92 mm (1 3/8 co
lio)

5

5

52010020

– Su pluoštais, ilgesniais nei 28,57 mm (1 1/8 co
lio), bet ne ilgesniais nei 34,92 mm (1 3/8 colio)

5

5

52010030

– Su pluoštais, ilgesniais nei 22,22 mm (7/8 colio),
bet ne ilgesniais nei 28,57 mm (1 1/8 colio)

5

5

52010090

– Su pluoštais, ne ilgesniais nei 22,22 mm (7/8 co
lio)

5

5

52021000

– Verpalų atliekos (įskaitant siūlų atliekas)

5

5

52029100

– – Išplaušinta žaliava

0

0

52029900

– – Kitos

0

0

52030000

Karšta arba šukuota medvilnė

10

5

5204110000

– – Kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau
kaip 85 % masės

15

0

5204190000

– – Kiti

15

0

5204200000

– Skirti mažmeninei prekybai

15

0

5205110000

– – Kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 714,29
decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip
14)

15

0

5205120000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 714,29 de
citekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 14, bet
ne didesnis kaip 43)

15

0

5205130000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 232,56 de
citekso, bet ne mažesnis kaip 192,31 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 43, bet
ne didesnis kaip 52)

15

0
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5205140000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 192,31 de
citekso, bet ne mažesnis kaip 125 decitekso
(metrinis numeris didesnis kaip 52, bet ne di
desnis kaip 80)

15

0

5205150000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 125 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 80)

15

0

5205210000

– – Kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 714,29
decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip
14)

15

0

5205220000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 714,29 de
citekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 14, bet
ne didesnis kaip 43)

15

0

5205230000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 232,56 de
citekso, bet ne mažesnis kaip 192,31 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 43, bet
ne didesnis kaip 52)

15

0

5205240000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 192,31 de
citekso, bet ne mažesnis kaip 125 decitekso
(metrinis numeris didesnis kaip 52, bet ne di
desnis kaip 80)

15

0

5205260000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 125 deci
tekso, bet ne mažesnis kaip 106,38 decitekso
(metrinis numeris didesnis kaip 80, bet ne di
desnis kaip 94)

15

0

5205270000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 106,38 de
citekso, bet ne mažesnis kaip 83,33 decitekso
(metrinis numeris didesnis kaip 94, bet ne di
desnis kaip 120)

15

0

5205280000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 83,33 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 120)

15

0

5205310000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
ne mažesnis kaip 714,29 decitekso (pirminio
verpalo metrinis numeris ne didesnis kaip 14)

15

0

5205320000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 714,29 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 232,56 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 14, bet
ne didesnis kaip 43)

15

0

5205330000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 232,56 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 192,31 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 43, bet
ne didesnis kaip 52)

15

0

5205340000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 192,31 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 125 decitekso (pirminio verpalo
metrinis numeris didesnis kaip 52, bet ne di
desnis kaip 80)

15

0
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5205350000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 125 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 80)

15

0

5205410000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
ne mažesnis kaip 714,29 decitekso (pirminio
verpalo metrinis numeris ne didesnis kaip 14)

15

0

5205420000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 714,29 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 232,56 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 14, bet
ne didesnis kaip 43)

15

0

5205430000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 232,56 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 192,31 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 43, bet
ne didesnis kaip 52)

15

0

5205440000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 192,31 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 125 decitekso (pirminio verpalo
metrinis numeris didesnis kaip 52, bet ne di
desnis kaip 80)

15

0

5205460000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 125 decitekso, bet ne mažesnis
kaip 106,38 decitekso (pirminio verpalo met
rinis numeris didesnis kaip 80, bet ne didesnis
kaip 94)

15

0

5205470000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 106,38 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 83,33 decitekso (pirminio verpalo
metrinis numeris didesnis kaip 94, bet ne di
desnis kaip 120)

15

0

5205480000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 83,33 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 120)

15

0

5206110000

– – Kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 714,29
decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip
14)

15

0

5206120000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 714,29 de
citekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 14, bet
ne didesnis kaip 43)

15

0

5206130000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 232,56 de
citekso, bet ne mažesnis kaip 192,31 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 43, bet
ne didesnis kaip 52)

15

0

5206140000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 192,31 de
citekso, bet ne mažesnis kaip 125 decitekso
(metrinis numeris didesnis kaip 52, bet ne di
desnis kaip 80)

15

0
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5206150000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 125 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 80)

15

0

5206210000

– – Kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 714,29
decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip
14)

15

0

5206220000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 714,29 de
citekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 14, bet
ne didesnis kaip 43)

15

0

5206230000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 232,56 de
citekso, bet ne mažesnis kaip 192,31 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 43, bet
ne didesnis kaip 52)

15

0

5206240000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 192,31 de
citekso, bet ne mažesnis kaip 125 decitekso
(metrinis numeris didesnis kaip 52, bet ne di
desnis kaip 80)

15

0

5206250000

– – Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 125 deci
tekso (metrinis numeris didesnis kaip 80)

15

0

5206310000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
ne mažesnis kaip 714,29 decitekso (pirminio
verpalo metrinis numeris ne didesnis kaip 14)

15

0

5206320000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 714,29 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 232,56 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 14, bet
ne didesnis kaip 43)

15

0

5206330000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 232,56 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 192,31 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 43, bet
ne didesnis kaip 52)

15

0

5206340000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 192,31 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 125 decitekso (pirminio verpalo
metrinis numeris didesnis kaip 52, bet ne di
desnis kaip 80)

15

0

5206350000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 125 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 80)

15

0

5206410000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
ne mažesnis kaip 714,29 decitekso (pirminio
verpalo metrinis numeris ne didesnis kaip 14)

15

0

5206420000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 714,29 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 232,56 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 14, bet
ne didesnis kaip 43)

15

0
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5206430000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 232,56 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 192,31 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 43, bet
ne didesnis kaip 52)

15

0

5206440000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 192,31 decitekso, bet ne ma
žesnis kaip 125 decitekso (pirminio verpalo
metrinis numeris didesnis kaip 52, bet ne di
desnis kaip 80)

15

0

5206450000

– – Kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 125 decitekso (pirminio ver
palo metrinis numeris didesnis kaip 80)

15

0

5207100000

– Kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85 % masės

15

0

5207900000

– Kiti

15

0

5208110000

– – Drobinio pynimo, kurių m2 masė ne didesnė
kaip 100 g

20

5

5208120000

– – Drobinio pynimo, kurių m2 masė didesnė kaip
100 g

20

5

5208130000

– – Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo,
įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5208190000

– – Kiti audiniai

20

5

5208211000

– – – Kurio kvadratinio metro (m2 ) masė ne di
desnė kaip 35 g

20

5

5208219000

– – – Kiti

20

5

5208220000

– – Drobinio pynimo, kurių m2 masė didesnė kaip
100 g

20

5

5208230000

– – Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo,
įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5208290000

– – Kiti audiniai

20

5

5208310000

– – Drobinio pynimo, kurių m2 masė ne didesnė
kaip 100 g

20

5

5208320000

– – Drobinio pynimo, kurių m2 masė didesnė kaip
100 g

20

5

5208330000

– – Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo,
įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5208390000

– – Kiti audiniai

20

5
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5208410000

– – Drobinio pynimo, kurių m2 masė ne didesnė
kaip 100 g

20

5

5208420000

– – Drobinio pynimo, kurių m2 masė didesnė kaip
100 g

20

5

5208430000

– – Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo,
įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5208490000

– – Kiti audiniai

20

5

5208510000

– – Drobinio pynimo, kurių m2 masė ne didesnė
kaip 100 g

20

5

5208520000

– – Drobinio pynimo, kurių m2 masė didesnė kaip
100 g

20

5

5208591000

– – – Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio py
nimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5208599000

– – – Kiti

20

5

5209110000

– – Drobinio pynimo

20

5

5209120000

– – Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo,
įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5209190000

– – Kiti audiniai

20

5

5209210000

– – Drobinio pynimo

20

5

5209220000

– – Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo,
įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5209290000

– – Kiti audiniai

20

5

5209310000

– – Drobinio pynimo

20

5

5209320000

– – Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo,
įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5209390000

– – Kiti audiniai

20

5

5209410000

– – Drobinio pynimo

20

5

5209420000

– – Džinsinis audinys

20

5

5209430000

– – Kiti ruoželinio trinyčio arba keturnyčio py
nimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą,
audiniai

20

5
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5209490000

– – Kiti audiniai

20

5

5209510000

– – Drobinio pynimo

20

5

5209520000

– – Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo,
įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5209590000

– – Kiti audiniai

20

5

5210110000

– – Drobinio pynimo

20

5

5210190000

– – Kiti audiniai

20

5

5210210000

– – Drobinio pynimo

20

5

5210290000

– – Kiti audiniai

20

5

5210310000

– – Drobinio pynimo

20

5

5210320000

– – Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo,
įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5210390000

– – Kiti audiniai

20

5

5210410000

– – Drobinio pynimo

20

5

5210490000

Kiti audiniai

20

5

5210510000

– – Drobinio pynimo

20

5

5210590000

– – Kiti audiniai

20

5

5211110000

– – Drobinio pynimo

20

5

5211120000

– – Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo,
įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5211190000

– – Kiti audiniai

20

5

5211200000

– – Balinti

20

5

5211310000

– – Drobinio pynimo

20

5

5211320000

– – Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo,
įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5211390000

– – Kiti audiniai

20

5

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/921

Bazinė muito norma

Kategorija

5211410000

– – Drobinio pynimo

20

5

5211420000

– – Džinsinis audinys

20

5

5211430000

– – Kiti ruoželinio trinyčio arba keturnyčio py
nimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą,
audiniai

20

5

5211490000

– – Kiti audiniai

20

5

5211510000

– – Drobinio pynimo

20

5

5211520000

– – Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo,
įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5211590000

– – Kiti audiniai

20

5

5212110000

– – Nebalinti

20

5

5212120000

– – Balinti

20

5

5212130000

– – Dažyti

20

5

5212140000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5212150000

– – Su atspaudais

20

5

5212210000

– – Nebalinti

20

5

5212220000

– – Balinti

20

5

5212230000

– – Dažyti

20

5

5212240000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5212250000

– – Su atspaudais

20

5

53011000

– Linai, žaliaviniai arba mirkyti

5

0

53012100

– – Minti arba brukti

5

0

53012900

– – Kiti

0

0

53013000

– Linų pakulos ir atliekos

5

0

53021000

– Sėjamosios kanapės, žaliavinės arba mirkytos

5

0

53029000

– Kiti

5

0
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5303100000

– Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos, ža
liaviniai arba mirkyti

5

0

5303903000

– – Džiutas

5

0

5303909000

– – Kiti

5

0

5305001100

– – Neapdoroti

5

0

5305001900

– – Kiti

5

0

5305009000

– Kiti

5

0

5306100000

– Pirminiai

15

0

5306201000

– – Skirti mažmeninei prekybai

15

0

5306209000

– – Kiti

15

0

5307100000

– Pirminiai

15

0

5307200000

– Antriniai arba daugiasukiai

15

0

5308100000

– Kokoso pluošto (plaušų) verpalai

15

0

5308200000

– Sėjamosios kanapės verpalai

15

0

5308900000

– Kiti

15

0

5309110000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5309190000

– – Kiti

20

5

5309210000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5309290000

– – Kiti

20

5

5310100000

– Nebalinti

20

0

5310900000

– Kiti

20

0

5311000000

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus
verpalų audiniai

20

0

5401101000

– – Skirti mažmeninei prekybai

15

0

5401109000

– – Kiti

15

0

5401201000

– – Skirti mažmeninei prekybai

15

0

5401209000

– – Kiti

15

0
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5402110000

– – Aramidų

10

0

5402191000

– – – Nailono 6.6

10

0

5402199000

– – – Kiti

10

0

5402200000

– Labai atsparūs tempimui poliesterių siūlai

5

0

5402310000

– – Nailono arba kitų poliamidų, kurių atskiro
pirminio siūlo ilginis tankis ne didesnis kaip
50 teksų

15

0

5402320000

– – Nailono arba kitų poliamidų, kurių atskiro
pirminio siūlo ilginis tankis didesnis kaip 50
teksų

10

0

5402330000

– – Poliesterių

15

0

5402340000

– – Polipropileno

0

0

5402390000

– – Kiti

15

0

5402440000

– – Elastomeriniai

0

0

5402450000

– – Kiti, iš nailono arba kitų poliamidų

10

0

5402460000

– – Kiti, iš poliesterių, iš dalies orientuoti

10

0

5402470000

– – Kiti, iš poliesterių

15

0

5402480000

– – Kiti, iš polipropileno

15

0

5402491000

– – – Iš poliuretanų

0

0

5402499000

– – – Kiti

15

0

5402510000

– – Iš nailono arba kitų poliamidų

15

0

5402520000

– – Poliesterių

15

0

5402590000

– – Kiti

15

0

5402610000

– – Iš nailono arba kitų poliamidų

15

0

5402620000

– – Poliesterių

15

0

5402690000

– – Kiti

15

0

5403100000

– Labai atsparūs tempimui viskozės siūlai

15

0

5403310000

– – Viskozės, nesuktieji arba suktieji, kurių sukru
mas ne didesnis kaip 120 sūkių/m

10

0
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5403320000

– – Viskozės, kurių sukrumas didesnis kaip 120
sūkių/m

15

0

5403330000

– – Celiuliozės acetato

0

0

5403390000

– – Kiti

15

0

5403410000

– – Viskozės

15

0

5403420000

– – Celiuliozės acetato

5

0

5403490000

– – Kiti

15

0

5404111000

– – – Iš poliuretano

0

0

5404119000

– – – Kiti

0

0

5404120000

– – Kiti, iš polipropileno

0

0

5404191000

– – – Iš poliuretano

0

0

5404199000

– – – Kiti

0

0

5404900000

– Kiti

15

0

5405000000

Dirbtiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, kurio skerspjūvio
matmuo ne didesnis kaip 1 mm; juostelės ir pana
šūs dirbiniai (pavyzdžiui, dirbtiniai šiaudeliai) iš
dirbtinių tekstilės medžiagų, kurių matomasis plo
tis ne didesnis kaip 5 mm

15

0

5406001000

– Sintetiniai gijiniai siūlai

15

0

5406009000

– Dirbtiniai gijiniai siūlai

15

0

5407101000

– – Skirti padangų gamybai

20

10

5407109000

– – Kiti

20

10

5407200000

– Audiniai iš juostelių arba iš panašių dirbinių

20

10

5407300000

– Audiniai, nurodyti XI skyriaus 9 pastaboje

20

5

5407410000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5407420000

– – Dažyti

20

5

5407430000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5407440000

– – Su atspaudais

20

5
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5407510000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5407520000

– – Dažyti

20

5

5407530000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5407540000

– – Su atspaudais

20

5

5407610000

– – Kurių sudėtyje poliesterių netekstūruotos gijos
sudaro ne mažiau kaip 85 % masės

20

5

5407690000

– – Kiti

20

5

5407711000

– – – Padangų kordo audinys iš polivinilo alkoho
lio siūlų

15

0

5407719000

– – – Kiti

20

5

5407720000

– – Dažyti

20

5

5407730000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5407740000

– – Su atspaudais

20

5

5407810000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5407820000

– – Dažyti

20

5

5407830000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5407840000

– – Su atspaudais

20

5

5407910000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5407920000

– – Dažyti

20

5

5407930000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5407940000

– – Su atspaudais

20

5

5408100000

– Audiniai iš labai atsparių tempimui viskozės
siūlų

20

5

5408210000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5408220000

– – Dažyti

20

5

5408230000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5408240000

– – Su atspaudais

20

5
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5408310000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5408320000

– – Dažyti

20

5

5408330000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5408340000

– – Su atspaudais

20

5

5501100000

– Nailono arba kitų poliamidų

0

0

5501200000

– Poliesterių

0

0

5501301000

– – Gauti drėgnojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu

0

0

5501309000

– – Kiti

0

0

5501400000

– Polipropileno

0

0

5501900000

– Kiti

0

0

5502001000

– Celiuliozės acetato pusverpalių

0

0

5502002000

– Viskozės

5

0

5502009000

– Kiti

5

0

5503110000

– Aramidų

5

0

5503190000

– – Kiti

5

0

5503200000

– Poliesterių

0

0

5503301000

– – Gauti drėgnojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu

0

0

5503309000

– – Kiti

0

0

5503400000

– Polipropileno

5

0

5503901000

– – Chloringieji pluoštai

0

0

5503909000

– – Kiti

0

0

5504100000

– Viskozės

0

0

5504900000

– Kiti

15

0

5505100000

– Sintetinių pluoštų

10

0
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5505200000

– Dirbtinių pluoštų

10

0

5506100000

– Nailono arba kitų poliamidų

0

0

5506200000

– Poliesterių

0

0

5506300000

– Akrilo arba modifikuotojo akrilo

0

0

5506900000

– Kiti

5

0

5507000000

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti
arba kitu būdu paruošti verpimui

0

0

5508101000

– – Skirti mažmeninei prekybai

15

0

5508109000

– – Kiti

15

0

5508201000

– – Skirti mažmeninei prekybai

15

0

5508209000

– – Kiti

15

0

5509110000

– – Pirminiai

15

0

5509120000

– – Antriniai arba daugiasukiai

15

0

5509210000

– – Pirminiai

15

0

5509220000

– – Antriniai arba daugiasukiai

15

0

5509310000

– – Pirminiai

15

0

5509320000

– – Antriniai arba daugiasukiai

15

0

5509410000

– – Pirminiai

15

0

5509420000

– – Antriniai arba daugiasukiai

15

0

5509510000

– – Maišyti vien tik arba daugiausia su dirbtiniais
kuokšteliniais pluoštais

15

0

5509520000

– – Maišyti vien tik arba daugiausia su vilna arba
su švelniavilnių gyvūnų plaukais

15

0

5509530000

– – Maišyti vien tik arba daugiausia su medvilne

15

0

5509590000

– – Kiti

15

0

5509610000

– – Maišyti vien tik arba daugiausia su vilna arba
su švelniavilnių gyvūnų plaukais

15

0
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5509620000

– – Maišyti vien tik arba daugiausia su medvilne

15

0

5509690000

– – Kiti

15

0

5509910000

– – Maišyti vien tik arba daugiausia su vilna arba
su švelniavilnių gyvūnų plaukais

15

0

5509920000

– – Maišyti vien tik arba daugiausia su medvilne

15

0

5509990000

– – Kiti

15

0

5510110000

– – Pirminiai

15

0

5510120000

– – Antriniai arba daugiasukiai

15

0

5510200000

– Kiti verpalai, maišyti vien tik arba daugiausia su
vilna arba švelniavilnių gyvūnų plaukais

15

0

5510300000

– Kiti verpalai, maišyti vien tik arba daugiausia su
medvilne

15

0

5510900000

– Kiti verpalai

15

0

5511100000

– Sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje
šie pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės

15

0

5511200000

– Sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje
šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės

15

0

5511300000

– Dirbtinių kuokštelinių pluoštų

15

0

5512110000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5512190000

– – Kiti

20

5

5512210000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5512290000

– – Kiti

20

5

5512910000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5512990000

– – Kiti

20

5

5513110000

– – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, drobinio py
nimo

20

5

5513120000

– – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, trinyčio arba
keturnyčio ruoželinio pynimo, įskaitant kryž
minį ruoželinį pynimą

20

5

5513130000

– – Kiti poliesterių kuokštelinių pluoštų audiniai

20

5
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5513190000

– – Kiti audiniai

20

5

5513210000

– – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, drobinio py
nimo

20

5

5513231000

– – – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, trinyčio
arba keturnyčio ruoželinio pynimo, įskai
tant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5513239000

– – – Kiti

20

5

5513290000

– – Kiti audiniai

20

5

5513310000

– – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, drobinio py
nimo

20

5

5513391000

– – – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, trinyčio
arba keturnyčio ruoželinio pynimo, įskai
tant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5513392000

– – – Kiti poliesterių kuokštelinių pluoštų audi
niai

20

5

5513399000

– – – Kiti

20

5

5513410000

– – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, drobinio py
nimo

20

5

5513491000

– – – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, trinyčio
arba keturnyčio ruoželinio pynimo, įskai
tant kryžminį ruoželinį pynimą

20

5

5513492000

– – – Kiti poliesterių kuokštelinių pluoštų audi
niai

20

5

5513499000

– – – Kiti

20

5

5514110000

– – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, drobinio py
nimo

20

5

5514120000

– – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, trinyčio arba
keturnyčio ruoželinio pynimo, įskaitant kryž
minį ruoželinį pynimą

20

5

5514191000

– – – Kiti poliesterių kuokštelinių pluoštų audi
niai

20

5

5514199000

– – – Kiti

20

5

5514210000

– – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, drobinio py
nimo

20

5
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5514220000

– – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, trinyčio arba
keturnyčio ruoželinio pynimo, įskaitant kryž
minį ruoželinį pynimą

20

5

5514230000

– – Kiti poliesterių kuokštelinių pluoštų audiniai

20

5

5514290000

– – Kiti audiniai

20

5

5514301000

– – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, drobinio py
nimo

20

5

5514302000

– – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, trinyčio arba
keturnyčio ruoželinio pynimo, įskaitant kryž
minį ruoželinį pynimą

20

5

5514303000

– – Kiti poliesterių kuokštelinių pluoštų audiniai

20

5

5514309000

– – Kiti audiniai

20

5

5514410000

– – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, drobinio py
nimo

20

5

5514420000

– – Poliesterių kuokštelinių pluoštų, trinyčio arba
keturnyčio ruoželinio pynimo, įskaitant kryž
minį ruoželinį pynimą

20

5

5514430000

– – Kiti poliesterių kuokštelinių pluoštų audiniai

20

5

5514490000

– – Kiti audiniai

20

5

5515110000

– – Maišyti vien tik arba daugiausia su viskozės
kuokšteliniais pluoštais

20

5

5515120000

– – Maišyti vien tik arba daugiausia su cheminė
mis gijomis

20

5

5515130000

– – Maišyti vien tik arba daugiausia su vilna arba
su švelniavilnių gyvūnų plaukais

20

5

5515190000

– – Kiti

20

5

5515210000

– – Maišyti vien tik arba daugiausia su cheminė
mis gijomis

20

5

5515220000

– – Maišyti vien tik arba daugiausia su vilna arba
su švelniavilnių gyvūnų plaukais

20

5

5515290000

– – Kiti

20

5

5515910000

– – Maišyti vien tik arba daugiausia su cheminė
mis gijomis

20

5

5515990000

– – Kiti

20

5
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5516110000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5516120000

– – Dažyti

20

5

5516130000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5516140000

– – Su atspaudais

20

5

5516210000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5516220000

– – Dažyti

20

5

5516230000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5516240000

– – Su atspaudais

20

5

5516310000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5516320000

– – Dažyti

20

5

5516330000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5516340000

– – Su atspaudais

20

5

5516410000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5516420000

– – Dažyti

20

5

5516430000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5516440000

– – Su atspaudais

20

5

5516910000

– – Nebalinti arba balinti

20

5

5516920000

– – Dažyti

20

5

5516930000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

5516940000

– – Su atspaudais

20

5

5601100000

– Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vysty
klai, vystyklų įklotai ir panašūs sanitariniai vatos
dirbiniai

15

5

5601210000

– – Iš medvilnės

15

0

5601220000

– – Iš cheminių pluoštų

15

0
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5601290000

– – Kiti

15

0

5601300000

– Tekstilės pūkai, dulkės ir gumuliukai

5

0

5602100000

– Smaigstytinis veltinys ir veltinys iš tekstilės
pluoštų klojinio, sutvirtinto kilpiniu dygsnia
vimu

15

0

5602210000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

15

0

5602290000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

15

0

5602900000

– Kitas

15

0

5603110000

– – Kurių m2 masė ne didesnė kaip 25 g

5

0

5603121000

– – – Iš poliesterio, įmirkytos stireno-butadieno
kaučiuke, kurių m2 masė ne mažesnė kaip
43 g, sukirptos, kurių plotis ne didesnis
kaip 75 mm

15

0

5603129000

– – – Kitos

0

0

5603130000

– – Kurių m2 masė didesnė kaip 70 g, bet ne di
desnė kaip 150 g

15

0

5603140000

– – Kurių m2 masė didesnė kaip 150 g

15

0

5603910000

– – Kurių m2 masė ne didesnė kaip 25 g

5

0

5603920000

– – Kurių m2 masė didesnė kaip 25 g, bet ne di
desnė kaip 70 g

5

0

5603930000

– – Kurių m2 masė didesnė kaip 70 g, bet ne di
desnė kaip 150 g

5

0

5603940000

– – Kurių m2 masė didesnė kaip 150 g

5

0

5604100000

– Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės me
džiagomis

15

0

5604902000

– – Labai atsparūs tempimui siūlai, įmirkyti ar ap
vilkti, su vulkanizuotu kaučiuku, padangoms
gaminti

15

0

5604909000

– – Kiti

15

0

5605000000

Metalizuotieji siūlai, apvytiniai arba neapvytiniai,
turintys tekstilės siūlų, juostelių arba panašių dirbi
nių, klasifikuojamų 5404 arba 5405 pozicijose, pa
vidalą, kombinuotų su metaliniais siūlais, juostelė
mis arba milteliais, arba padengtų metalu

15

0
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5606000000

Apvytiniai siūlai, apvytosios juostelės arba panašūs
dirbiniai, klasifikuojami 5404 arba 5405 pozicijose
(išskyrus klasifikuojamus 5605 pozicijoje ir apvyti
nius ašutų verpalus); šeniliniai siūlai (įskaitant plau
šelių šenilinius (flock chenille) siūlus); apskritai
megztieji – kilpoti siūlai (loop wale-yarn)

15

0

5607210000

– – Špagatai arba pakavimo virvės

15

0

5607290000

– – Kiti

15

0

5607410000

– – Špagatai arba pakavimo virvės

15

0

5607490000

– – Kiti

15

0

5607500000

– Iš kitų sintetinių pluoštų

10

0

5607900000

– Kiti

15

0

5608110000

– – Gatavi žvejybos tinklai

5

0

5608190000

– – Kiti

15

0

5608900000

– Kiti

15

0

5609000000

Dirbiniai iš siūlų, iš juostelių arba iš panašių dirbi
nių, klasifikuojamų 5404 arba 5405 pozicijose, iš
virvių, virvelių, lynų arba trosų, nenurodyti kitoje
vietoje

15

0

5701100000

– Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

20

5

5701900000

– Iš kitų tekstilės medžiagų

20

5

5702100000

– „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir panašūs
rankomis austi kilimėliai

20

5

5702200000

– Grindų danga iš kokoso pluošto (plaušų)

20

5

5702310000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

20

5

5702320000

– – Iš cheminių tekstilės medžiagų

20

10

5702390000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

20

10

5702410000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

20

5

5702420000

– – Iš cheminių tekstilės medžiagų

30

10

5702490000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

20

5

Pastabos
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2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

5702500000

– Kita, nepūkinė danga, negatava

20

10

5702910000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

20

5

5702920000

– – Iš cheminių tekstilės medžiagų

20

10

5702990000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

10

5703100000

– Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

20

5

5703200000

– Iš nailono arba kitų poliamidų

30

10

5703300000

– Iš kitų cheminių tekstilės medžiagų

30

10

5703900000

– Iš kitų tekstilės medžiagų

20

10

5704100000

– Kurių maksimalus paviršiaus plotas – 0,3 m2

20

5

5704900000

– Kiti

30

10

5705000000

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, gatava
arba negatava

20

10

5801100000

– Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

20

5

5801210000

– – Kilpelinio pūko ataudų audiniai

20

5

5801220000

– – Pjautinio pūko kordinis velvetas

20

5

5801230000

– – Kiti ataudų pūkiniai audiniai

20

5

5801240000

– – Metmenų pūkiniai audiniai, épinglé (kilpelinio
pūko)

20

5

5801250000

– – Metmenų pūkiniai audiniai, pjautinio pūko

20

5

5801260000

– – Šeniliniai audiniai

20

5

5801310000

– – Kilpelinio pūko ataudų audiniai

20

5

5801320000

– – Pjautinio pūko kordinis velvetas

20

5

5801330000

– – Kiti ataudų pūkiniai audiniai

20

5

5801340000

– – Metmenų pūkiniai audiniai, épinglé (kilpelinio
pūko)

20

5

5801350000

– – Metmenų pūkiniai audiniai, pjautinio pūko

20

5

5801360000

– – Šeniliniai audiniai

20

5

Pastabos
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Bazinė muito norma

Kategorija

5801900000

– Iš kitų tekstilės medžiagų

20

5

5802110000

– – Nebalinti

20

5

5802190000

– – Kiti

20

5

5802200000

– Kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpi
niai audiniai iš kitų tekstilės medžiagų

20

5

5802300000

– Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos

20

5

5803001000

– Iš medvilnės

20

0

5803009000

– Iš kitų tekstilės medžiagų

20

0

5804100000

– Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos

20

0

5804210000

– – Iš cheminių pluoštų

20

0

5804290000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

20

0

5804300000

– Rankų darbo nėriniai

20

0

5805000000

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson,
Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvi
nėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobele
nai, gatavi arba negatavi

20

5

5806100000

– Pūkiniai audiniai (įskaitant kilpinius rankšluosčių
ir panašius kilpinius audinius) bei šeniliniai audi
niai

20

0

5806200000

– Kiti audiniai, kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai
arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 %
masės

20

0

5806310000

– – Iš medvilnės

20

0

5806321000

– – – Kurių plotis ne didesnis kaip 4,1 cm

20

0

5806329000

– – – Kiti

20

0

5806390000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

20

0

5806400000

– Audiniai, kuriuos sudaro metmenys be ataudų,
surišti adhezyvais (bolducs)

20

0

5807100000

– Austiniai

20

0

5807900000

– Kiti

20

0

Pastabos
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Kategorija

5808100000

– Pintinės juostelės ir pintinės virvelės rietime

20

0

5808900000

– Kiti

20

0

5809000000

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš metalizuo
tųjų siūlų, klasifikuojamų 5605 pozicijoje, naudo
jami drabužiams, baldams ir būstui dekoruoti arba
panašiems tikslams, nenurodyti kitoje vietoje

20

0

5810100000

– Siuvinėjimai be matomo pagrindo

20

0

5810910000

– – Iš medvilnės

20

0

5810920000

– – Iš cheminių pluoštų

20

0

5810990000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

20

0

5811000000

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime, sudaryti iš
vieno arba kelių tekstilės medžiagų sluoksnių, su
jungtų su kamšalu susiuvimo arba kitu būdu, išsky
rus siuvinėjimus, klasifikuojamus 5810 pozicijoje

20

0

5901100000

– Tekstilės gaminiai, padengti dervomis (gum) arba
krakmolingomis medžiagomis, naudojami kny
goms įrišti arba turintys panašią paskirtį

20

0

5901900000

– Kiti

20

0

5902101000

– – Įmirkyti guma

10

0

5902109000

– – Kiti

0

0

5902201000

– – Įmirkyti guma

5

0

5902209000

– – Kiti

15

0

5902900000

– Kiti

5

0

5903100000

– Poli (vinilchloridu)

20

0

5903200000

– Poliuretanu

20

0

5903900000

– Kiti

20

0

5904100000

– Linoleumas

20

0

5904900000

– Kiti

20

0

5905000000

– Tekstilinė sienų danga

20

0

Pastabos
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Kategorija

5906100000

– Lipniosios juostos, kurių plotis ne didesnis kaip
20 cm

20

0

5906910000

– – Megzti arba nerti

20

0

5906991000

– – – Audiniai iš labai atsparių tempimui nailono,
kitų poliamidų arba poliesterių siūlų

20

0

5906999000

– – – Specialūs tekstilės gaminiai guminiams ga
miniams gaminti

20

0

5907000000

Kitu būdu įmirkyti, aptraukti arba padengti teksti
lės gaminiai; tapybos būdu dekoruotos drobės,
naudojamos kaip teatro dekoracijos, studijų fonai
arba panašūs gaminiai

20

0

5908000000

Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti, skirti
lempoms, viryklėms, žiebtuvėliams, žvakėms arba
panašiems dirbiniams; dujų degiklių kaitinimo tin
kleliai ir apskritai megztos medžiagos dujų degiklių
kaitinimo tinkleliams, įmirkytos arba neįmirkytos

15

0

5909000000

Tekstilinės žarnos ir panašūs tekstiliniai vamzdžio
pavidalo dirbiniai (tiubingas) su vidiniu sluoksniu
ar be jo, armuoti ar nearmuoti arba su kitų me
džiagų priedais ar be jų

15

0

5910000000

Pavarų diržai, konvejerių juostos arba joms gaminti
naudojamas beltingas iš tekstilės medžiagų, įmir
kytų arba neįmirkytų, aptrauktų arba neaptrauktų,
padengtų arba nepadengtų, laminuotų arba nelami
nuotų plastikais, sutvirtintų arba nesutvirtintų me
talu ar kitomis medžiagomis

15

0

5911100000

– Tekstilės gaminiai, veltinys ir audiniai su veltinio
pamušalu, aptraukti, padengti arba laminuoti
guma, oda arba kita medžiaga; tinkami naudoti
karštuvų apmušalams, ir panašios medžiagos, tu
rinčios kitą techninę paskirtį, įskaitant siauruo
sius gaminius, pagamintus iš aksomo, įmirkyto
guma, skirtus audimo velenų (metmenų velenų)
(weaving spindles, weaving beams) dangoms

5

0

5911200000

– Sietų audiniai, gatavi arba negatavi

15

0

5911310000

– – Kurio m2 masė mažesnė kaip 650 g

0

0

5911320000

– – Kurio m2 masė ne mažesnė kaip 650 g

0

0

5911400000

– Filtravimo audiniai, naudojami aliejaus presuose
arba panašiuose įrenginiuose, įskaitant pagamin
tus iš žmonių plaukų

15

0

5911901000

– – Tarpikliai arba poveržlės

15

0

5911909000

– – Kiti

15

0

6001100000

– „Ilgapūkės“ medžiagos

20

5
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6001210000

– – Iš medvilnės

20

5

6001220000

– – Iš cheminių pluoštų

20

5

6001290000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

20

5

6001910000

– – Iš medvilnės

20

5

6001920000

– – Iš cheminių pluoštų

20

5

6001990000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

20

5

6002400000

– Kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai sudaro ne
mažiau kaip 5 % masės ir kurių sudėtyje nėra
guminių siūlų

20

5

6002900000

– Kitos

20

5

6003100000

– Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

20

5

6003200000

– Iš medvilnės

20

5

6003300000

– Iš sintetinių pluoštų

20

5

6003400000

– Iš dirbtinių pluoštų

20

5

6003900000

– Kitos

20

5

6004100000

– Kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai sudaro ne
mažiau kaip 5 % masės ir kurių sudėtyje nėra
guminių siūlų

20

5

6004900000

– Kitos

20

5

6005210000

– – Nebalintos arba balintos

20

5

6005220000

– – Dažytos

20

5

6005230000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

6005240000

– – Su atspaudais

20

5

6005310000

– – Nebalintos arba balintos

20

5

6005320000

– – Dažytos

20

5

6005330000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

6005340000

– – Margintos

20

5

6005410000

– – Nebalintos arba balintos

20

5
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Kategorija

6005420000

– – Dažytos

20

5

6005430000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

6005440000

– – Margintos

20

5

6005900000

– Kitos

20

5

6006100000

– Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

20

5

6006210000

– – Nebalintos arba balintos

20

5

6006220000

– – Dažytos

20

5

6006230000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

6006240000

– – Margintos

20

5

6006310000

– – Nebalintos arba balintos

20

5

6006320000

– – Dažytos

20

5

6006330000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

6006340000

– – Margintos

20

5

6006410000

– – Nebalintos arba balintos

20

5

6006420000

– – Dažytos

20

5

6006430000

– – Iš įvairių spalvų verpalų

20

5

6006440000

– – Margintos

20

5

6006900000

– Kitos

20

5

6101200000

– Iš medvilnės

30

5

6101300000

– Iš cheminių pluoštų

30

5

6101901000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6101909000

– – Kiti

30

5

6102100000

– Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6102200000

– Iš medvilnės

30

5

6102300000

– Iš cheminių pluoštų

30

5
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Kategorija

6102900000

– Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6103101000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6103102000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6103109000

– – Kitų tekstilės medžiagų

30

5

6103220000

– – Iš medvilnės

30

5

6103230000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6103291000

– – – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų

30

5

6103299000

– – – Kiti

30

5

6103310000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6103320000

– – Iš medvilnės

30

5

6103330000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6103390000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6103410000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6103420000

– – Iš medvilnės

30

5

6103430000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6103490000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6104130000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6104191000

– – – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų

30

5

6104192000

– – – Iš medvilnės

30

5

6104199000

– – – Kiti

30

5

6104220000

– – Iš medvilnės

30

5

6104230000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6104291000

– – – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų

30

5

6104299000

– – – Kiti

30

5

6104310000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5
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6104320000

– – Iš medvilnės

30

5

6104330000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6104390000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6104410000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6104420000

– – Iš medvilnės

30

5

6104430000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6104440000

– – Iš dirbtinių pluoštų

30

5

6104490000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6104510000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6104520000

– – Iš medvilnės

30

5

6104530000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6104590000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6104610000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6104620000

– – Iš medvilnės

30

5

6104630000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6104690000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6105100000

– Iš medvilnės

30

5

6105201000

– – Iš akrilo arba modifikuotojo akrilo pluoštų

30

5

6105209000

– – Iš kitų cheminių pluoštų

30

5

6105900000

– Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6106100000

– Iš medvilnės

30

5

6106200000

– Iš cheminių pluoštų

30

5

6106900000

– Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6107110000

– – Iš medvilnės

30

5

6107120000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5
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6107190000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6107210000

– – Iš medvilnės

30

5

6107220000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6107290000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6107910000

– – Iš medvilnės

30

5

6107991000

– – – Iš cheminių pluoštų

30

5

6107999000

– – – Kiti

30

5

6108110000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6108190000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6108210000

– – Iš medvilnės

30

5

6108220000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6108290000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6108310000

– – Iš medvilnės

30

5

6108320000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6108390000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6108910000

– – Iš medvilnės

30

5

6108920000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6108990000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6109100000

– Iš medvilnės

30

5

6109901000

– – Iš akrilo arba modifikuotojo akrilo pluoštų

30

5

6109909000

– – Kiti

30

5

6110111000

– – – Megztiniai

30

5

6110112000

– – – Liemenės

30

5

6110113000

– – – Susagstomi megztiniai

30

5

6110119000

– – – Kiti

30

5
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6110120000

– – Iš Kašmyro (cashmere) ožkų

30

5

6110191000

– – – Megztiniai

30

5

6110192000

– – – Liemenės

30

5

6110193000

– – – Susagstomi megztiniai

30

5

6110199000

– – – Kiti

30

5

6110201000

– – Megztiniai

30

5

6110202000

– – Liemenės

30

5

6110203000

– – Susagstomi megztiniai

30

5

6110209000

– – Kiti

30

5

6110301000

– – Iš akrilo arba modifikuotojo akrilo pluoštų

30

5

6110309000

– – Kiti

30

5

6110900000

– Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6111200000

– Iš medvilnės

30

5

6111300000

– Iš sintetinių pluoštų

30

5

6111901000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6111909000

– – Kiti

30

5

6112110000

– – Iš medvilnės

30

5

6112120000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6112190000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6112200000

– Slidinėjimo kostiumai

30

5

6112310000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6112390000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6112410000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6112490000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6113000000

Drabužiai, pasiūti iš megztinių arba nertinių me
džiagų, klasifikuojamų 5903, 5906 arba 5907 po
zicijose

30

5

Pastabos

L 356/944

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

6114200000

– Iš medvilnės

30

5

6114300000

– Iš cheminių pluoštų

30

5

6114901000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6114909000

– – Kiti

30

5

6115101000

– – Laipsniškai kintančio suspaudimo kompresi
nės kojinės

30

5

6115109000

– – Kiti

30

5

6115210000

– – Iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio
verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 deci
teksai

30

5

6115220000

– – Iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio
verpalo ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 de
citeksai

30

5

6115290000

– – Kitų tekstilės medžiagų

30

5

6115301000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6115309000

– – Kiti

30

5

6115940000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6115950000

– – Iš medvilnės

30

5

6115960000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6115990000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6116100000

– Įmirkytos, apvilktos arba padengtos plastikais
arba guma

30

5

6116910000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6116920000

– – Iš medvilnės

30

5

6116930000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6116990000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6117100000

– Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir pa
našūs dirbiniai

30

5

6117801000

– – Kelio ir kulkšnies įtvarai

30

5

6117802000

– – Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai

30

5

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/945

Bazinė muito norma

Kategorija

6117809000

– – Kiti

30

5

6117901000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6117909000

– – Kiti

30

5

6201110000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6201120000

– – Iš medvilnės

30

5

6201130000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6201190000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6201910000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6201920000

– – Iš medvilnės

30

5

6201930000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6201990000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6202110000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6202120000

– – Iš medvilnės

30

5

6202130000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6202190000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6202910000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6202920000

– – Iš medvilnės

30

5

6202930000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6202990000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6203110000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6203120000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6203190000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6203220000

– – Iš medvilnės

30

5

6203230000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6203291000

– – – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų

30

5

Pastabos

L 356/946

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

6203299000

– – – Kiti

30

5

6203310000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6203320000

– – Iš medvilnės

30

5

6203330000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6203390000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6203410000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6203421000

– – – Iš džinsinio audinio

30

5

6203422000

– – – Iš velveto

30

5

6203429000

– – – Kiti

30

5

6203430000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6203490000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6204110000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6204120000

– – Iš medvilnės

30

5

6204130000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6204190000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6204210000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6204220000

– – Iš medvilnės

30

5

6204230000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6204290000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6204310000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6204320000

– – Iš medvilnės

30

5

6204330000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6204390000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6204410000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/947

Bazinė muito norma

Kategorija

6204420000

– – Iš medvilnės

30

5

6204430000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6204440000

– – Iš dirbtinių pluoštų

30

5

6204490000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6204510000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6204520000

– – Iš medvilnės

30

5

6204530000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6204590000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6204610000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6204620000

– – Iš medvilnės

30

5

6204630000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6204690000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6205200000

– Iš medvilnės

30

5

6205300000

– Iš cheminių pluoštų

30

5

6205901000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6205909000

– – Kiti

30

5

6206100000

– Iš šilko arba iš šilko atliekų

30

5

6206200000

– Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6206300000

– Iš medvilnės

30

5

6206400000

– Iš cheminių pluoštų

30

5

6206900000

– Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6207110000

– – Iš medvilnės

30

5

6207190000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6207210000

– – Iš medvilnės

30

5

Pastabos

L 356/948

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

6207220000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6207290000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6207910000

– – Iš medvilnės

30

5

6207991000

– – – Iš cheminių pluoštų

30

5

6207999000

– – – Kiti

30

5

6208110000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6208190000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6208210000

– – Iš medvilnės

30

5

6208220000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6208290000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6208910000

– – Iš medvilnės

30

5

6208920000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6208990000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6209200000

– Iš medvilnės

30

5

6209300000

– Iš sintetinių pluoštų

30

5

6209901000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6209909000

– – Kiti

30

5

6210100000

– Iš medžiagų, klasifikuojamų 5602 arba 5603
pozicijose

30

10

6210200000

– Kiti drabužiai, tos pačios rūšies kaip aprašytieji
6201 11 00–6201 19 00 subpozicijose

30

10

6210300000

– Kiti drabužiai, tos pačios rūšies kaip aprašytieji
6202 11 00–6202 19 00 subpozicijose

30

10

6210400000

– Kiti vyriški arba berniukų drabužiai

30

10

6210500000

– Kiti moteriški arba mergaičių drabužiai

30

10

6211110000

– – Vyriški arba berniukų

30

5

6211120000

– – Moteriški arba mergaičių

30

5

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/949

Bazinė muito norma

Kategorija

6211200000

– Slidinėjimo kostiumai

30

5

6211320000

– – Iš medvilnės

30

5

6211330000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6211391000

– – – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų
plaukų

30

5

6211399000

– – – Kiti

30

5

6211410000

– – Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6211420000

– – Iš medvilnės

30

5

6211430000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6211490000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6212100000

– Liemenėlės

30

5

6212200000

– Juosmenėlės ir juosmenėlės-kelnaitės

30

5

6212300000

– Korsetai

30

5

6212900000

– Kiti

30

5

6213200000

– Iš medvilnės

30

5

6213901000

– – Iš šilko arba iš šilko atliekų

30

5

6213909000

– – Kiti

30

5

6214100000

– Iš šilko arba iš šilko atliekų

30

5

6214200000

– Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

30

5

6214300000

– Iš sintetinių pluoštų

30

5

6214400000

– Iš dirbtinių pluoštų

30

5

6214900000

– Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6215100000

– Iš šilko arba iš šilko atliekų

30

5

6215200000

– Iš cheminių pluoštų

30

5

6215900000

– Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

Pastabos

L 356/950

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

6216001000

– Naudojami darbininkų apsaugai

30

5

6216009000

– Kiti

30

5

6217100000

– Priedai

30

5

6217900000

– Dalys

30

5

6301100000

– Elektrinės antklodės

30

5

6301201000

– – Iš vilnos

30

5

6301202000

– – Vikunijų

30

5

6301209000

– – Kiti

30

5

6301300000

– Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) iš med
vilnės

30

5

6301400000

– Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) iš sinte
tinių pluoštų

30

5

6301900000

– Kitos antklodės

30

5

6302101000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6302109000

– – Kiti

30

5

6302210000

– – Iš medvilnės

30

5

6302220000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6302290000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6302310000

– – Iš medvilnės

30

5

6302320000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6302390000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6302401000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6302409000

– – Kiti

30

5

6302510000

– – Iš medvilnės

30

5

6302530000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6302591000

– – – Iš lino

30

5

6302599000

– – – Kiti

30

5

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

L 356/951

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

6302600000

– Medvilniniai skalbiniai kūno priežiūrai ir virtu
vės skalbiniai iš kilpinių rankšluostinių arba iš
panašių kilpinių medžiagų

30

5

6302910000

– – Iš medvilnės

30

5

6302930000

– – Iš cheminių pluoštų

30

5

6302991000

– – – Iš lino

30

5

6302999000

– – – Kiti

30

5

6303120000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6303191000

– – – Iš medvilnės

30

5

6303199000

– – – Kiti

30

5

6303910000

– – Iš medvilnės

30

5

6303920000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

5

6303990000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6304110000

– – Megzti arba nerti

30

5

6304190000

– – Kiti

30

5

6304910000

– – Megzti arba nerti

30

5

6304920000

– – Nemegzti ir nenerti, iš medvilnės

30

5

6304930000

– – Nemegzti ir nenerti, iš sintetinių pluoštų

30

5

6304990000

– – Nemegzti ir nenerti, iš kitų tekstilės medžiagų

30

5

6305101000

– – Iš džiuto

30

0

6305109000

– – Kiti

30

0

6305200000

– Iš medvilnės

30

0

6305320000

– – Lanksčios vidutinio dydžio biralų talpyklos

30

0

6305331000

– – – Iš polietileno

30

0

6305332000

– – – Iš polipropileno

30

0

6305390000

– – Kiti

30

0

Pastabos

L 356/952

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

2016 12 24

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

6305901000

– – Iš agavų (paprastųjų agavūnų, andinių aga
vūnų)

30

0

6305909000

– – Kiti

30

0

6306120000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

0

6306191000

– – – Iš medvilnės

30

0

6306199000

– – – Kiti

30

0

6306220000

– – Iš sintetinių pluoštų

30

0

6306290000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

0

6306300000

– Burės

30

0

6306400000

– Pripučiami čiužiniai

30

0

6306910000

– – Iš medvilnės

30

0

6306990000

– – Iš kitų tekstilės medžiagų

30

0

6307100000

– Grindų šluostės, indų pašluostės, dulkių šluostės
ir panašios valymo šluostės

30

0

6307200000

– Gelbėjimo liemenės ir juostos

30

0

6307901000

– – Drabužių iškarpos

30

0

6307902000

– – Saugos diržai

30

0

6307903000

– – Saugos kaukės

30

0

6307909000

– – Kiti

30

0

6308000000

Audinių ir verpalų rinkiniai su priedais arba be
priedų, skirti kilimėlių, gobelenų, siuvinėtų staltie
sių ar servetėlių arba panašių tekstilės dirbinių ga
mybai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes

30

0

6309000000

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti dirbiniai

30

10

6310101000

– – Drabužių pramonės atraižos

30

10

6310109000

– – Kiti

30

10

6310900000

– Kiti

30

10

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/953

Bazinė muito norma

Kategorija

6401100000

– Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis

30

0

6401920000

– – Dengianti kulkšnis, bet nedengianti kelių

30

10

6401990000

– – Kita

30

0

6402120000

– – Lygumų ir kalnų slidinėjimo avalynė ir snie
glenčių batai

30

0

6402190000

– – Kita

30

10

6402200000

– Avalynė su batviršių dirželiais arba juostelėmis,
kaiščiais, pritvirtintais (-omis) prie padų

30

0

6402910000

– – Dengianti kulkšnis

30

0

6402991000

– – – Su metalinėmis apsauginėmis nosimis

30

0

6402999000

– – – Kita

30

0

6403120000

– – Lygumų ir kalnų slidinėjimo avalynė ir snie
glenčių batai

30

0

6403190000

– – Kita

30

10

6403200000

– Avalynė su išoriniais padais iš odos ir batviršiais,
sudarytais iš odos juostelių, einančių skersai ko
jos keltį ir aplink didįjį pirštą

30

0

6403400000

– Kita avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosi
mis

30

0

6403510000

– – Dengianti kulkšnis

30

0

6403590000

– – Kita

30

0

6403911000

– – – Avalynė su mediniais pagrindais arba plat
formomis, be vidpadžių ir be metalinių ap
sauginių nosių

30

0

6403919000

– – – Kita

30

0

6403991000

– – – Avalynė su mediniais pagrindais arba plat
formomis, be vidpadžių ir be metalinių ap
sauginių nosių

30

0

6403999000

– – – Kita

30

0

Pastabos

L 356/954

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

6404111000

– – – Sportinė avalynė

30

10

6404112000

– – – Teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnasti
kos bateliai, treniruočių bateliai ir panaši
avalynė

30

0

6404190000

– – Kita

30

10

6404200000

– Avalynė su išoriniais padais iš odos arba kompo
zicinės odos

30

0

6405100000

– Su batviršiais iš odos arba kompozicinės odos

30

0

6405200000

– Su batviršiais iš tekstilės medžiagų

30

0

6405900000

– Kita

30

0

6406100000

– Batviršiai ir jų dalys, išskyrus sutvirtinimus

15

0

6406200000

– Guminiai arba plastikiniai išoriniai padai ir kul
nai

15

0

6406910000

– – Mediniai

15

0

6406993000

– – – Vidpadžiai

15

0

6406999000

– – – Kita

15

0

6501000000

Skrybėlių formos, skrybėlių korpusai ir gaubtai iš
veltinio, nesuformuoti ir be atbrailų (brylių); plokšti
ir cilindriniai skrybėlių ruošiniai (įskaitant prapjau
tus cilindrinius ruošinius) iš veltinio

15

5

6502001000

– Iš palminės karliudovikos pluošto arba kolumbi
nės astrokarijos pluošto

15

0

6502009000

– Kiti

15

5

6504000000

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pinti arba paga
minti iš bet kurių medžiagų juostelių sujungimo
būdu, su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais
arba neapdailintais kraštais

20

5

6505100000

– Plaukų tinkleliai

20

5

6505901000

– – Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pagaminti
iš skrybėlių korpusų, gaubtų arba plokščių
skrybėlių ruošinių, priskiriamų 6501 pozicijai,
su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais
arba neapdailintais kraštais

20

5

6505909000

– – Kiti

20

5

6506100000

– Apsauginiai galvos apdangalai

30

10
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6506910000

– – Iš gumos arba iš plastikų

20

10

6506990000

– – Iš kitų medžiagų

20

5

6507000000

Kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrin
dai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje suri
šami raišteliai, skirti galvos apdangalams

15

5

6601100000

– Sodo skėčiai arba panašūs skėčiai

20

5

6601910000

– – Su teleskopiniu kotu

20

5

6601990000

– – Kiti

20

5

6602000000

Lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir panašūs
dirbiniai

20

5

6603200000

– Skėčių karkasai, įskaitant karkasus, sumontuotus
ant kotų (skėčių)

15

0

6603900000

– Kiti

15

5

6701000000

Odos ir kitos paukščių kūno dalys su plunksnomis
arba pūkais, plunksnos, plunksnų dalys, pūkai ir jų
dirbiniai (išskyrus prekes, klasifikuojamas 0505 po
zicijoje, ir apdorotas plunksnas su tvirtais kotais
bei plunksnų kotus)

15

5

6702100000

– Iš plastikų

20

5

6702900000

– Iš kitų medžiagų

20

5

6703000000

Žmonių plaukai, sušukuoti, ištempti, išbalinti arba
kitu būdu apdoroti; vilna arba kiti gyvūnų plaukai,
taip pat kitos tekstilės medžiagos, paruoštos per
ukų arba panašių dirbinių gamybai

15

5

6704110000

– – Visą plaukų dangą imituojantys perukai

20

5

6704190000

– – Kiti

20

5

6704200000

– Iš žmonių plaukų

20

5

6704900000

– Iš kitų medžiagų

20

5

6801000000

Tašyti akmenys, apvadų (bordiūrų) akmenys ir šali
gatvio arba grindinio plokštės iš gamtinių akmenų
(išskyrus skalūnus)

15

5

6802100000

– Plytelės, kubeliai ir panašūs dirbiniai, kvadrati
niai arba nekvadratiniai, stačiakampiai arba ne
stačiakampiai, kurių didžiausio ploto paviršius
tilptų į kvadratą, kurio kraštinė trumpesnė kaip
7 cm; dirbtinai nudažytos granulės, trupiniai ir
milteliai

15

5
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6802210000

– – Marmuras, travertinas ir alebastras

15

10

6802230000

– – Granitas

15

10

6802291000

– – – Kalkakmeniai

15

5

6802299000

– – – Kiti

15

5

6802910000

– – Marmuras, travertinas ir alebastras

25

10

6802920000

– – Kiti kalkakmeniai

15

5

6802930000

– – Granitas

15

10

6802990000

– – Kiti akmenys

15

10

6803000000

Apdoroti skalūnai ir dirbiniai iš skalūnų arba iš
aglomeruotų skalūnų

15

0

6804100000

– Girnakmeniai ir tekėlai, naudojami malimui, šli
favimui arba masės trynimui

15

0

6804210000

– – Iš aglomeruotų sintetinių arba gamtinių dei
mantų

5

0

6804220000

– – Iš kitų aglomeruotų abrazyvų arba iš kerami
kos

15

5

6804230000

– – Iš gamtinių akmenų

5

0

6804300000

– Rankinio galandimo arba poliravimo akmenys

5

5

6805100000

– Tik su tekstilės audinio pagrindu

5

0

6805200000

– Tik su popieriaus arba kartono pagrindu

5

10

6805300000

– Su kitų medžiagų pagrindu

5

0

6806100000

– Šlako vata, akmens vata ir panašios mineralinės
vatos (įskaitant jų tarpusavio mišinius), palaidos,
lakštais arba ritiniais

15

5

6806200000

– Akytasis vermikulitas, keramzitas, termozitas
(šlako pemza) ir panašios pūstosios mineralinės
medžiagos (įskaitant jų tarpusavio mišinius)

5

0

6806900000

– Kiti

15

0

6807100000

– Ritinių pavidalo

15

10
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6807900000

– Kiti

15

10

6808000000

Plokštės, plytelės, blokai ir panašūs dirbiniai iš au
galinių pluoštų, iš šiaudų arba iš drožlių, iš skiedrų,
nuopjovų, pjuvenų arba kitų medienos atliekų,
aglomeruotų cementu, gipsu arba kitais minerali
niais rišikliais

15

5

6809110000

– – Apdailinti arba sutvirtinti tik popieriumi arba
kartonu

15

10

6809190000

– – Kiti

15

5

6809900000

– Kiti dirbiniai

15

5

6810110000

– – Statybiniai blokai ir plytos

15

5

6810190000

– – Kiti

15

10

6810910000

– – Surenkamieji konstrukciniai elementai, naudo
jami statyboje arba civilinėje inžinerijoje

15

10

6810990000

– – Kiti

15

10

6811400000

– Kurių sudėtyje yra asbesto

15

5

6811810000

– – Gofruoti lakštai

15

5

6811820000

– – Kiti lakštai, paneliai, plytelės ir panašūs dirbi
niai

15

5

6811830000

– – Vamzdžiai, vamzdeliai ir jų jungiamosios deta
lės (fitingai)

15

5

6811890000

– – Kiti dirbiniai

15

5

6812800000

– Iš krokidolito

0

0

6812910000

– – Drabužiai, drabužių priedai, avalynė ir galvos
apdangalai

15

5

6812920000

– – Popierius, statybinis kartonas ir veltinys

15

5

6812930000

– – Medžiaga iš presuotų asbesto pluoštų, lakštais
arba ritiniais

15

5

6812991000

– – – Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai, dau
giausia sudaryti iš asbesto arba iš asbesto ir
magnio karbonato

5

0

6812992000

– – – Siūlai

15

5

6812993000

– – – Kordai ir virvės, pinti arba nepinti

15

5
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6812994000

– – – Austos, megztos arba nertos medžiagos

15

5

6812995000

– – – Tarpikliai arba poveržlės

15

10

6812999000

– – – Kiti

0

0

6813200000

– Kurių sudėtyje yra asbesto

15

10

6813810000

– – Stabdžių antdėkliai ir trinkelės

20

10

6813890000

– – Kiti

15

10

6814100000

– Aglomeruoto arba regeneruoto žėručio plokštės,
lakštai ir juostelės, pritvirtintos prie pagrindo
arba be pagrindo

15

0

6814900000

– Kiti

0

0

6815100000

– Neelektrotechniniai dirbiniai iš grafito arba iš
kitų anglies rūšių

15

5

6815200000

– Durpių dirbiniai

15

5

6815910000

– – Kurių sudėtyje yra magnezito, dolomito arba
chromito

15

0

6815990000

– – Kiti

15

5

6901000000

Plytos, blokai, plytelės ir kiti keramikos dirbiniai iš
birių silikatinių uolienų (pavyzdžiui, iš kizelgūro,
trepelio arba iš diatomito) arba iš panašių silikati
nių žemių

15

5

6902100000

– Kurių sudėtyje esantys Mg, Ca arba Cr elementai,
išreikšti MgO, CaO arba Cr2O3 kiekiu, atskirai
arba kartu, sudaro daugiau kaip 50 % masės

5

0

6902201000

– – Kurio sudėtyje esantis silicio dioksidas (SiO2)
sudaro daugiau kaip 93 % masės

5

0

6902209000

– – Kiti

0

0

6902900000

– Kiti

5

0

6903101000

– – Retortos ir tigliai

5

0

6903109000

– – Kiti

5

0

6903201000

– – Retortos ir tigliai

5

0

6903209000

– – Kiti

5

0

6903901000

– – Retortos ir tigliai

0

0
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6903909000

– – Kiti

5

0

6904100000

– Statybinės plytos

15

5

6904900000

– Kiti

15

5

6905100000

– Stogų čerpės

25

10

6905900000

– Kiti

15

5

6906000000

Keraminiai vamzdžiai, izoliaciniai vamzdeliai, lata
kai ir vamzdžių jungiamosios detalės (fitingai)

30

10

6907100000

– Plytelės, kubeliai ir panašūs dirbiniai, kvadrati
niai arba nekvadratiniai, stačiakampiai arba ne
stačiakampiai, kurių didžiausio ploto paviršius
tilptų į kvadratą, kurio kraštinė trumpesnė kaip
7 cm

25

10

6907900000

– Kiti

25

7

6908100000

– Plytelės, kubeliai ir panašūs dirbiniai, kvadrati
niai arba nekvadratiniai, stačiakampiai arba ne
stačiakampiai, kurių didžiausio ploto paviršius
tilptų į kvadratą, kurio kraštinė trumpesnė kaip
7 cm

25

10

6908900000

– Kiti

25

7

6909110000

– – Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano

25

10

6909120000

– – Dirbiniai, kurių kietumo ekvivalentas pagal
mohso skalę 9 arba didesnis

15

5

6909190000

– – Kiti

15

5

6909900000

– Kiti

15

5

6910100000

– Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano

25

7

6910900000

– Kiti

25

10

6911100000

– Stalo reikmenys ir virtuvės reikmenys

30

10

6911900000

– Kiti

30

10

6912000000

– Keraminiai stalo reikmenys, virtuvės reikmenys
ir kiti buities bei tualeto reikmenys, išskyrus por
celianinius arba kiniškojo porceliano

30

10

6913100000

– Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano

30

7

6913900000

– Kiti

30

10

6914100000

– Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano

25

10
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6914900000

– Kiti

25

10

7001001000

– Atliekos ir laužas

5

0

7001003000

– Stiklo masė

5

0

7002100000

– Rutuliai

5

0

7002200000

– Strypai

5

0

7002310000

– – Iš lydyto kvarco arba iš kitų lydytų silicio
dioksidų

10

0

7002320000

– – Iš kito stiklo, kurio ilginis plėtimosi koeficien
tas ne didesnis kaip 5 × 10-6 vienam Kelvino
laipsniui temperatūrų intervale nuo 0 °C iki
300 °C

5

0

7002390000

– – Kiti

0

0

7003121000

– – – Lygūs

10

10

7003122000

– – – Vagoti, gofruoti, štampuoti ar panašūs

10

10

7003191000

– – – Lygūs

10

0

7003192000

– – – Vagoti, gofruoti, štampuoti ar panašūs

10

0

7003200000

– Armuotieji lakštai

10

10

7003300000

– Profiliai

15

10

7004200000

– Stiklas, pagamintas iš dažytos masės, drumstas,
uždėtinis arba padengtas absorbciniu, atspindin
čiu arba neatspindinčiu sluoksniu

10

0

7004900000

– Kitas stiklas

5

0

7005100000

– Nearmuotasis stiklas, padengtas absorbciniu, at
spindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu

15

0

7005211100

––––

Flotacinis

5

0

7005211900

––––

Kitas

5

0

7005219000

– – – Kitas

10

0

7005291000

– – – Kurių storis ne didesnis kaip 6 mm

5

0

7005299000

– – – Kitas

10

0

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/961

Bazinė muito norma

Kategorija

7005300000

– Armuotasis stiklas

15

10

7006000000

Stiklas, klasifikuojamas 7003, 7004 arba 7005 po
zicijose, išlenktas, apdorotomis briaunomis, gravi
ruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitu būdu apdo
rotas, bet neįrėmintas ir neaptaisytas kitomis me
džiagomis

5

10

7007110000

– – Pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti
antžeminio transporto priemonėse, orlai
viuose, erdvėlaiviuose arba laivuose

15

10

7007190000

– – Kitas

15

10

7007210000

– – Pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti
antžeminio transporto priemonėse, orlai
viuose, erdvėlaiviuose arba laivuose

15

10

7007290000

– – Kitas

15

10

7008000000

– Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo

15

10

7009100000

– Antžeminio transporto priemonių užpakalinio
vaizdo veidrodžiai

25

10

7009910000

– – Neįrėminti

15

10

7009920000

– – Įrėminti

15

10

7010100000

– Ampulės

5

10

7010200000

– Kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

5

10

7010901000

– – Kurių talpa didesnė kaip 1 litras

10

10

7010902000

– – Kurių talpa didesnė kaip 0,33 l, bet ne didesnė
kaip 1 l

10

10

7010903000

– – Kurių talpa didesnė kaip 0,15 l, bet ne didesnė
kaip 0,33 l

10

10

7010904000

– – Kurių talpa ne didesnė kaip 0,15 l

10

10

7011100000

– Skirti elektros apšvietimo įrenginiams

0

0

7011200000

– Skirti elektroniniams vamzdeliams

5

0

7011900000

– Kiti

10

0

7013100000

– Iš stiklo keramikos

30

5

7013220000

– – Iš švino krištolo

20

10
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7013280000

– – Kiti

30

10

7013330000

– – Iš švino krištolo

20

10

7013370000

– – Kiti

30

10

7013410000

– – Iš švino krištolo

20

10

7013420000

– – Iš stiklo, kurio ilginis plėtimosi koeficientas ne
didesnis kaip 5 × 10-6 vienam Kelvino laips
niui temperatūrų intervale nuo 0 °C iki 300 °
C

20

10

7013490000

– – Kiti

30

10

7013910000

– – Iš švino krištolo

20

10

7013990000

– – Kiti

20

10

7014000000

Stiklo dirbiniai, naudojami signalams perduoti, ir
stikliniai optiniai elementai (išskyrus klasifikuoja
mus 7015 pozicijoje), optiškai neapdoroti

10

0

7015100000

– Korekcinių akinių stiklai

10

0

7015900000

– Kiti

15

0

7016100000

– Stikliniai kubeliai ir kiti smulkūs stiklo dirbiniai,
pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo,
skirti mozaikai arba turintys panašią dekoraty
vinę paskirtį

25

10

7016901000

– – Švinu aptaisyto stiklo langai (vitražai) ir pana
šūs dirbiniai (spalvotasis stiklas, iš bespalvio
stiklo arba ne iš bespalvio stiklo)

20

10

7016902000

– – Akytasis stiklas arba putstiklis, turintys blokų,
lakštų, plokščių, gaubtų formų arba panašų
pavidalą

15

10

7016909000

– – Kiti

15

10

7017100000

– Iš lydyto kvarco arba iš kitų lydytų silicio diok
sidų

10

0

7017200000

– Iš kito stiklo, kurio ilginis plėtimosi koeficientas
ne didesnis kaip 5 × 10-6 vienam Kelvino laips
niui temperatūrų intervale nuo 0 °C iki 300 °C

10

0

7017900000

– Kiti

5

0

7018100000

– Stikliniai karoliukai, perlų imitacijos, brangakme
nių arba pusbrangių akmenų imitacijos ir pana
šūs smulkūs stiklo dirbiniai

15

0
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7018200000

– Stiklinės mikrosferos, kurių skersmuo ne dides
nis kaip 1 mm

5

0

7018900000

– Kiti

15

5

7019110000

– – Kapotos sruogos, kurių ilgis ne didesnis kaip
50 mm

5

0

7019120000

– – Pusverpaliai

10

0

7019190000

– – Kiti

10

0

7019310000

– – Dembliai

10

0

7019320000

– – Plonos marškos (vualiai)

5

0

7019390000

– – Kiti

5

0

7019400000

– – Audiniai iš pusverpalių

10

0

7019510000

– – Kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm

10

0

7019520000

– – Kurių plotis didesnis kaip 30 cm, drobinio py
nimo, šių audinių kvadratinio metro masė ma
žesnė kaip 250 g, jie išausti iš gijinių siūlų,
kurių pirminio siūlo ilginis tankis ne didesnis
kaip 136 teksai

10

0

7019590000

– – Kiti

10

0

7019901000

– – Stiklo vata, palaida arba kuokštų pavidalo

5

0

7019909000

– – Kiti

0

0

7020001000

– Stiklinės vidinės termosų arba kitų vakuuminių
indų kolbos

5

0

7020009000

– Kiti

15

10

7101100000

– Gamtiniai perlai

10

0

7101210000

– – Neapdoroti

10

0

7101220000

– – Apdoroti

10

0

7102100000

– Nesurūšiuoti

10

0

7102210000

– – Neapdoroti arba tik supjaustyti, suskaldyti
arba grubiai apdoroti

5

0

7102290000

– – Kiti

5

0
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7102310000

– – Neapdoroti arba tik supjaustyti, suskaldyti
arba grubiai apdoroti

10

0

7102390000

– – Kiti

15

0

7103101000

– – Smaragdai

10

0

7103109000

– – Kiti

10

0

7103911000

– – – Rubinai ir safyrai

15

0

7103912000

– – – Smaragdai

15

0

7103990000

– – Kiti

15

0

7104100000

– Pjezoelektrinis kvarcas

10

0

7104200000

– Kiti, neapdoroti arba tik supjaustyti ar grubiai
apdoroti suformuojant tam tikros formos ruoši
nius

10

0

7104900000

– Kiti

10

0

7105100000

– Deimantų

10

0

7105900000

– Kiti

10

0

7106100000

– Milteliai

10

0

7106911000

– – – Nelegiruotasis

10

0

7106912000

– – – Legiruotasis

10

0

7106920000

– – Pusiau apdorotas

10

0

7107000000

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, neapdoroti
labiau už pusiau apdorotus

10

5

7108110000

– – Milteliai

10

0

7108120000

– – Kito pavidalo neapdorotas auksas

10

0

7108130000

– – Kito pavidalo pusiau apdorotas auksas

10

0

7108200000

– Skirtas monetoms kaldinti

10

0

7109000000

– – Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti
auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

10

0

7110110000

– – Neapdoroti arba turintys miltelių pavidalą

10

0
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7110190000

– – Kiti

0

0

7110210000

– – Neapdoroti arba turintys miltelių pavidalą

10

0

7110290000

– – Kiti

0

0

7110310000

– – Neapdoroti arba turintys miltelių pavidalą

0

0

7110390000

– – Kiti

10

0

7110410000

– – Neapdoroti arba turintys miltelių pavidalą

10

0

7110490000

– – Kiti

10

0

7111000000

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti
platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

10

0

7112300000

– Pelenai, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba
tauriojo metalo junginių

10

0

7112910000

– – Aukso, įskaitant metalus, plakiruotus auksu,
tačiau išskyrus sąšlavas, kurių sudėtyje yra
kitų tauriųjų metalų

10

0

7112920000

– – Platinos, įskaitant metalus, plakiruotus platina,
tačiau išskyrus sąšlavas, kurių sudėtyje yra
kitų tauriųjų metalų

10

0

7112990000

– – Kiti

10

0

7113110000

– – Iš sidabro, padengto arba nepadengto, plaki
ruoto arba neplakiruoto kitu tauriuoju metalu

30

10

7113190000

– – Iš kito tauriojo metalo, padengto arba nepa
dengto, plakiruoto arba neplakiruoto tau
riuoju metalu

30

10

7113200000

– Iš netauriojo metalo, plakiruoto tauriuoju me
talu

25

10

7114111000

– – – 0,925 grynumo

25

10

7114119000

– – – Kiti

25

10

7114190000

– Iš kito tauriojo metalo, padengto arba nepa
dengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju
metalu

25

10

7114200000

– Iš netauriojo metalo, plakiruoto tauriuoju me
talu

25

10
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7115100000

– Platinos katalizatoriai, turintys vielos audinio
arba tinklelio pavidalą

15

0

7115900000

– Kiti

25

10

7116100000

– Iš gamtinių arba dirbtiniu būdu išaugintų perlų

25

10

7116200000

– Iš brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gam
tinių, sintetinių arba regeneruotų)

30

10

7117110000

– – Rankogalių segtukai ir kitos sąsagos

25

10

7117190000

– – Kita

25

7

7117900000

– Kita

25

7

7118100000

– Monetos (išskyrus auksines monetas), nenaudo
jamos teisėtoje apyvartoje

5

0

7118900000

– Kitos

5

0

7201100000

– Nelegiruotasis ketus, kurio sudėtyje esantis fosfo
ras sudaro ne daugiau kaip 0,5 % masės

5

0

7201200000

– Nelegiruotasis ketus, kurio sudėtyje esantis fosfo
ras sudaro daugiau kaip 0,5 % masės

0

0

7201500000

– Legiruotasis ketus; veidrodinis ketus (spiegeleisen)

5

0

7202110000

– – Kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau
kaip 2 % masės

0

0

7202190000

– – Kitas

0

0

7202210000

– – Kurio sudėtyje esantis silicis sudaro daugiau
kaip 55 % masės

0

0

7202290000

– – Kitas

0

0

7202300000

– Ferosilikomanganas

0

0

7202410000

– – Kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau
kaip 4 % masės

0

0

7202490000

– – Kitas

0

0

7202500000

– Ferosilikochromas

0

0

7202600000

– Feronikelis

5

0
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7202700000

– Feromolibdenas

0

0

7202800000

– Ferovolframas ir ferosilikovolframas

0

0

7202910000

– – Ferotitanas ir ferosilikotitanas

0

0

7202920000

– – Ferovanadis

0

0

7202930000

– – Feroniobis

0

0

7202990000

– – Kiti

0

0

7203100000

– Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redu
kuojant geležies rūdą

0

0

7203900000

– Kiti

0

0

7204100000

– Ketaus arba plieno atliekos ir laužas

0

0

7204210000

– – Nerūdijančiojo plieno

0

0

7204290000

– – Kiti

0

0

7204300000

– Alavuotosios geležies arba alavuotojo plieno at
liekos ir laužas

0

0

7204410000

– – Tekinimo drožlės, kitos drožlės, skeveldros,
frezavimo atliekos, pjuvenos, nuopjovos ir
štampavimo atraižos, surištos arba nesurištos į
ryšulius

0

0

7204490000

– – Kitos

0

0

7204500000

– Laužo liejiniai, perlydyti

0

0

7205100000

– Granulės

0

0

7205210000

– – Legiruotojo plieno

0

0

7205290000

– – Kiti

0

0

7206100000

– Luitai

0

0

7206900000

– Kiti

0

0

7207110000

– – Stačiakampio arba kvadratinio skerspjūvio,
kurių plotis mažesnis už dvigubą storį

0

0

7207120000

– – Kiti, stačiakampio skerspjūvio

0

0
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7207190000

– – Kiti

0

0

7207200000

– Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau
kaip 0,25 % masės

0

0

7208101000

– – Kurių storis didesnis kaip 10 mm

0

0

7208102000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet
ne didesnis kaip 10 mm

0

0

7208103000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne
didesnis kaip 4,75 mm

0

0

7208104000

– – Kurių storis mažesnis kaip 3 mm

0

0

7208251000

– – – Kurių storis didesnis kaip 10 mm

0

0

7208252000

– – – Kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet
ne didesnis kaip 10 mm

0

0

7208260000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne
didesnis kaip 4,75 mm

0

0

7208270000

– – Kurių storis mažesnis kaip 3 mm

0

0

7208360000

– – Kurių storis didesnis kaip 10 mm

0

0

7208371000

– – – Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne ma
žiau kaip 0,12 % masės

0

0

7208379000

– – – Kiti

0

0

7208381000

– – Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau
kaip 0,12 % masės

0

0

7208389000

– – Kiti

0

0

7208391000

– – – Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne ma
žiau kaip 0,12 % masės

0

0

7208399100

– – – Kurių storis ne didesnis kaip 1,8 mm

0

0

7208399900

– – – Kiti

0

0

7208401000

– – Kurių storis didesnis kaip 10 mm

0

0

7208402000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet
ne didesnis kaip 10 mm

0

0

7208403000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne
didesnis kaip 4,75 mm

0

0
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7208404000

– – Kurių storis mažesnis kaip 3 mm

0

0

7208511000

– – – Kurių storis didesnis kaip 12,5 mm

0

0

7208512000

– – – Kurių storis didesnis kaip 10 mm, bet ne
didesnis kaip 12,5 mm

0

0

7208521000

– – – Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne ma
žiau kaip 0,6 % masės

0

0

7208529000

– – – Kiti

0

0

7208530000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne
didesnis kaip 4,75 mm

0

0

7208540000

– – Kurių storis mažesnis kaip 3 mm

0

0

7208900000

– Kiti

0

0

7209150000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 3 mm

0

0

7209160000

– – Kurių storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis
kaip 3 mm

0

0

7209170000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne
didesnis kaip 1 mm

0

0

7209181000

– – – Kurių storis mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne
mažesnis kaip 0,25 mm

0

0

7209182000

– – – Kurių storis mažesnis kaip 0,25 mm

0

0

7209250000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 3 mm

0

0

7209260000

– – Kurių storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis
kaip 3 mm

0

0

7209270000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne
didesnis kaip 1 mm

0

0

7209280000

– – Kurių storis mažesnis kaip 0,5 mm

0

0

7209900000

– Kiti

0

0

7210110000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 0,5 mm

0

0

7210120000

– – Kurių storis mažesnis kaip 0,5 mm

0

0

7210200000

– Padengti arba apvilkti švinu, įskaitant alavošvino galvaninę dangą

0

0
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7210300000

– Elektrocheminiu būdu padengti cinku

0

0

7210410000

– – Gofruoti

10

5

7210490000

– – Kiti

5

0

7210500000

– Padengti arba apvilkti chromo oksidais arba
chromu ir chromo oksidais

0

0

7210610000

– – Padengti arba apvilkti aliuminio-cinko lydi
niais

0

0

7210690000

– – Kiti

0

0

7210701000

– – Iš anksto padengti arba apvilkti aliuminiocinko lydiniais

0

0

7210709000

– – Kiti

0

0

7210900000

– Kiti

0

0

7211130000

– – Valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kali
bre, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, o sto
ris ne mažesnis kaip 4 mm, nesuvynioti į riti
nius ir be reljefinių raštų

0

0

7211140000

– – Kiti, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm

0

0

7211191000

– – – Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne ma
žiau kaip 0,6 % masės

0

0

7211199000

– – – Kiti

5

0

7211230000

– – Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau
kaip 0,25 % masės

0

0

7211290000

– – Kiti

5

5

7211900000

– Kiti

5

0

7212100000

– Padengti arba apvilkti alavu

0

0

7212200000

– Elektrocheminiu būdu padengti cinku

0

0

7212300000

– Kitu būdu padengti arba apvilkti cinku

5

0

7212400000

– Dažyti, lakuoti arba apvilkti plastikais

5

0

7212500000

– Kitu būdu padengti arba apvilkti

5

0
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7212600000

– Plakiruotieji

5

0

7213100000

– Su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kito
mis deformacijomis, padarytomis valcavimo pro
ceso metu

15

10

7213200000

– Kiti, iš automatinio plieno

0

0

7213911000

– – – Kurių sudėtyje esantis chromas, nikelis, va
ris ir molibdenas kartu sudaro mažiau kaip
0,12 %

0

0

7213919000

– – – Kiti

0

0

7213990000

– – Kiti

0

0

7214100000

– Kaltiniai

5

0

7214200000

– Su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kito
mis deformacijomis, padarytomis valcavimo pro
ceso metu, arba po valcavimo susukti arba su
pinti

15

10

7214301000

– – Skritulio formos skerspjūvio, kurio skersmuo
ne didesnis kaip 100 mm

15

10

7214309000

– – Kiti

15

10

7214911000

– – – Ne didesnis kaip 100 mm

15

10

7214919000

– – – Kiti

15

10

7214991000

– – Skritulio formos skerspjūvio, kurio skersmuo
ne didesnis kaip 100 mm

10

10

7214999000

– – Kiti

20

10

7215101000

– – Skritulio formos skerspjūvio, kurio skersmuo
ne didesnis kaip 100 mm

15

10

7215109000

– – Kiti

20

10

7215501000

– – Skritulio formos skerspjūvio, kurio skersmuo
ne didesnis kaip 100 mm

15

10

7215509000

– – Kiti

20

10

7215901000

– – Skritulio formos skerspjūvio, kurio skersmuo
ne didesnis kaip 100 mm

20

10

7215909000

– – Kiti

20

10
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7216100000

– „U“, „I“ arba „H“ formos specialieji profiliai, ku
rių aukštis mažesnis kaip 80 mm, po karštojo
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo iš
spaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

15

10

7216210000

– – „L“ formos specialieji profiliai

10

10

7216220000

– – „T“ formos specialieji profiliai

15

10

7216310000

– – „U“ formos specialieji profiliai

15

10

7216320000

– – „I“ formos specialieji profiliai

15

10

7216330000

– – „H“ formos specialieji profiliai

15

10

7216400000

– „L“ arba „T“ formos specialieji profiliai, kurių
aukštis ne mažesnis kaip 80 mm, po karštojo
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo iš
spaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

15

10

7216500000

– Kiti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji
profiliai, po karštojo valcavimo, karštojo tem
pimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) to
liau neapdoroti

15

10

7216610000

– – Pagaminti iš plokščių valcavimo produktų

15

10

7216690000

– – Kiti

15

10

7216910000

– – Pagaminti iš plokščių valcavimo produktų šal
tojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu

15

10

7216990000

– – Kiti

15

10

7217100000

– Nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoli
ruota

20

10

7217200000

– Padengta arba apvilkta cinku

20

10

7217300010

– – Apvilkta variu, mažesnio nei 1 mm skersmens

5

0

7217300090

– – Kiti

15

0

7217900000

– Kiti

15

0

7218100000

– Luitai ir kitos pirminės formos

5

0

7218910000

– – Stačiakampio skerspjūvio

5

0

7218990000

– – Kiti

5

0

7219110000

– – Kurių storis didesnis kaip 10 mm

0

0
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7219120000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet
ne didesnis kaip 10 mm

0

0

7219130000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne
didesnis kaip 4,75 mm

0

0

7219140000

– – Kurių storis mažesnis kaip 3 mm

0

0

7219210000

– – Kurių storis didesnis kaip 10 mm

0

0

7219220000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet
ne didesnis kaip 10 mm

0

0

7219230000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne
didesnis kaip 4,75 mm

0

0

7219240000

– – Kurių storis mažesnis kaip 3 mm

0

0

7219310000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm

0

0

7219320000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne
didesnis kaip 4,75 mm

0

0

7219330000

– – Kurių storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis
kaip 3 mm

0

0

7219340000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne
didesnis kaip 1 mm

0

0

7219350000

– – Kurių storis mažesnis kaip 0,5 mm

0

0

7219900000

– Kiti

0

0

7220110000

– – Kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm

0

0

7220120000

– – Kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm

0

0

7220200000

– Po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti

0

0

7220900000

– Kiti

0

0

7221000000

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno

5

0

7222111000

– – – Ne didesnio kaip 65 mm skersmens

10

0

7222119000

– – – Kiti

10

0
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7222191000

– – – Kurių skerspjūvis ne didesnis kaip 65 mm

10

0

7222199000

– – – Kiti

10

0

7222201000

– – Skritulio formos skerspjūvio, kurio skersmuo
ne didesnis kaip 65 mm

5

0

7222209000

– – Kiti

5

0

7222301000

– – Skritulio formos skerspjūvio, kurio skersmuo
ne didesnis kaip 65 mm

5

0

7222309000

– – Kiti

5

0

7222400000

– Kampuočiai, profiliai ir lakštai

5

0

7223000000

Viela iš nerūdijančiojo plieno

0

0

7224100000

– Luitai ir kitos pirminės formos

0

0

7224900000

– Kiti

0

0

7225110000

– – Orientuoto grūdėtumo

0

0

7225190000

– – Kiti

0

0

7225300000

– Kiti, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, ri
tinių pavidalo

0

0

7225400000

– Kiti, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti,
nesuvynioti į ritinius

0

0

7225500010

– – Iš greitapjovio plieno

0

0

7225500090

– – Kiti

0

0

7225910010

– – – Iš greitapjovio plieno

0

0

7225910090

– – – Kiti

0

0

7225920010

– – – Iš greitapjovio plieno

0

0

7225920090

– – – Kiti

0

0

7225990010

– – – Iš greitapjovio plieno

0

0

7225990090

– – – Kiti

0

0
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7226110000

– – Orientuoto grūdėtumo

0

0

7226190000

– – Kiti

0

0

7226200000

– Iš greitapjovio plieno

0

0

7226910000

– – Po karštojo valcavimo toliau neapdoroti

0

0

7226920000

– – Po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti

0

0

7226990000

– – Kiti

0

0

7227100000

– Iš greitapjovio plieno

0

0

7227200000

– Iš silikomanganinio plieno

0

0

7227900000

– Kiti

0

0

7228100000

– Strypai ir juostos iš greitapjovio plieno

0

0

7228201000

– – Skritulio formos skerspjūvio, kurio skersmuo
ne didesnis kaip 100 mm

0

0

7228209000

– – Kiti

0

0

7228300000

– Kiti strypai ir juostos, po karštojo valcavimo,
karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (eks
truzijos) toliau neapdoroti

0

0

7228401000

– – Kurių skerspjūvis ne didesnis kaip 100 mm

0

0

7228409000

– – Kiti

0

0

7228501000

– – Skritulio formos skerspjūvio, kurio skersmuo
ne didesnis kaip 100 mm

0

0

7228509000

– – Kiti

0

0

7228601000

– – Skritulio formos skerspjūvio, kurio skersmuo
ne didesnis kaip 100 mm

0

0

7228609000

– – Kiti

0

0

7228700000

– Kampuočiai, profiliai ir lakštai

0

0

7228800000

– Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos

0

0
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Kategorija

7229200000

– Iš silikomanganinio plieno

5

0

7229900000

– Kiti

5

0

7301100000

– Lakštinės atraminės konstrukcijos

10

10

7301200000

– Kampuočiai, profiliai ir lakštai

20

10

7302100000

– Bėgiai

0

0

7302300000

– Iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės,
iešmų smailės ir kitos kryžmės

5

0

7302400000

– Sandūrinės tvarslės ir atraminės plokštės

5

0

7302901000

– – Pabėgiai (skersės)

5

0

7302909000

– – Kiti

5

0

7303000000

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš
ketaus

5

0

7304110000

– – Nerūdijančiojo plieno

5

0

7304190000

– – Kiti

5

0

7304220000

– – Gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno

5

0

7304230000

– – Kiti gręžimo vamzdžiai

5

0

7304240000

– – Kiti, iš nerūdijančiojo plieno

5

0

7304290000

– – Kiti

5

0

7304310000

– – Šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šal
toje būsenoje)

5

0

7304390000

– – Kiti

5

0

7304410000

– – Šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šal
toje būsenoje)

5

0

7304490000

– – Kiti

0

0

7304510000

– – Šaltai tempti arba šaltai valcuoti (apspausti šal
toje būsenoje)

10

5

7304590000

– – Kiti

5

0

7304900000

– Kiti

5

0
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7305110000

– – Išilgai suvirinti elektros lanku su fliusu

20

10

7305120000

– – Kiti, išilgai suvirinti

20

5

7305190000

– – Kiti

20

5

7305200000

– Apsauginiai vamzdžiai, tinkami naudoti naftos
arba dujų gręžiniuose

15

5

7305310000

– – Išilgai suvirinti

20

10

7305390000

– – Kiti

20

5

7305900000

– Kiti

20

5

7306110000

– – Suvirinti, iš nerūdijančiojo plieno

10

5

7306190000

– – Kiti

10

5

7306210000

– – Suvirinti, iš nerūdijančiojo plieno

10

5

7306290000

– – Kiti

10

5

7306301000

– – Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau
kaip 0,6 % masės

20

10

7306309100

– – – Vamzdžiai ir vamzdeliai dvigubomis siene
lėmis iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne
didesnis nei 16 mm

0

0

7306309200

– – – Viengubų sienelių vamzdžiai ir vamzdeliai
iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne dides
nis nei 10 mm

0

0

7306309900

– – – Kiti

20

10

7306400000

– Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai iš
nerūdijančiojo plieno

20

10

7306500000

– Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai iš
kitų rūšių legiruotojo plieno

20

10

7306610000

– – Kvadratinio ar stačiakampio skerspjūvio

20

10

7306690000

– – Kiti

20

5

7306900000

– Kiti

20

5

7307110000

– – Iš nekaliojo ketaus

15

5

7307190000

– – Kiti

15

5
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7307210000

– – Jungės (flanšai)

5

5

7307220000

– – Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais srie
giais

5

5

7307230000

– – Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios
detalės (fitingai)

0

0

7307290000

– – Kiti

5

5

7307910000

– – Jungės (flanšai)

5

5

7307920000

– – Alkūnės, atlankos ir movos su įsriegtais srie
giais

5

5

7307930000

– – Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios
detalės (fitingai)

0

0

7307990000

– – Kiti

5

5

7308100000

– Tiltai ir tiltų sekcijos

20

10

7308200000

– Bokštai ir ažūriniai stiebai

20

10

7308300000

– Durys, langai ir jų rėmai, durų slenksčiai

20

10

7308400000

– Pastolių, užtvarų, atramų arba šachtų atramų
įranga

15

10

7308901000

– – Plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profi
liai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs
dirbiniai, paruošti naudoti statybinėse kon
strukcijose

20

10

7308902000

– – Šliuzų vartai

15

10

7308909000

– – Kiti

20

10

7309000000

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių
medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas)
talpyklos iš geležies arba iš plieno, kurių talpa di
desnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos,
su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau
be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos

20

10

7310100000

– Kurių talpa ne mažesnė kaip 50 litrų

20

10

7310210000

– – Skardinės, uždaromos užlitavimo arba kraštų
užspaudimo būdu

15

10

7310291000

– – – Talpyklos dvigubomis sienelėmis, skirtos
spermai vežti ir pakuoti

15

10

7310299000

– – – Kiti

15

10
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7311001000

– Besiūlės

15

0

7311009000

– Kitos

20

10

7312101000

– – Skirta pneumatinėms padangoms sutvirtinti

5

0

7312109000

– – Kiti

15

0

7312900000

– Kiti

10

10

7313001000

– Spygliuota viela

20

10

7313009000

– Kiti

20

10

7314120000

– – Mašinų begalinės juostos iš nerūdijančiojo
plieno

5

0

7314140000

– – Kiti audiniai iš nerūdijančiojo plieno

10

5

7314191000

– – – Mašinų begalinės juostos iš metalo audinio

20

10

7314199000

– – – Kiti

20

10

7314200000

– Grotelės, tinklai ir aptvarai iš sankirtose suvirin
tos vielos, kurios maksimalus skerspjūvio mat
muo ne mažesnis kaip 3 mm, o akučių plotas –
ne mažesnis kaip 100 cm2

20

10

7314310000

– – Padengti arba apvilkti cinku

20

10

7314390000

– – Kiti

20

10

7314410000

– – Padengti arba apvilkti cinku

20

10

7314420000

– – Apvilkti plastikais

20

10

7314490000

– – Kiti

20

10

7314500000

– Išplėstiniai lakštai ir metalo juostelės

20

5

7315110000

– – Ritininės grandinės

15

5

7315120000

– – Kitos grandinės

15

5

7315190000

– – Dalys

15

5

7315200000

– Apsaugos nuo slydimo grandinės, dedamos ant
ratų

15

5

Pastabos

L 356/980

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

7315810000

– – Grandinės iš plokščių grandžių su kakliukais

15

5

7315820000

– – Kitos, iš suvirintų grandžių

15

5

7315890000

– – Kitos

15

5

7315900000

– Kitos dalys

15

5

7316000000

Inkarai, kobiniai ir jų dalys iš geležies arba iš
plieno

15

10

7317000000

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, braižybos
smeigtukai, briaunotos vinys, sąvaržos ir panašūs
gaminiai iš geležies arba iš plieno, su galvutėmis iš
kitų medžiagų arba be tokių galvučių, tačiau išsky
rus tokios rūšies gaminius su varinėmis galvutėmis

20

10

7318110000

– – Stambieji medsraigčiai su briaunotomis galvu
tėmis

15

10

7318120000

– – Kiti medsraigčiai

15

10

7318130000

– – Įsukami kabliai ir įsukami žiedai

15

10

7318140000

– – Savisriegiai

15

10

7318151000

– – – Išplečiami inkaravimo varžtai, skirti betonui

15

10

7318159000

– – – Kiti

15

10

7318160000

– – Veržlės

5

10

7318190000

– – Kiti

20

10

7318210000

– – Spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo po
veržlės

15

10

7318220000

– – Kitos poveržlės

15

10

7318230000

– – Kniedės

15

10

7318240000

– – Sprausteliai ir vielokaiščiai

15

10

7318290000

– – Kiti

15

5

7319200000

– Žiogeliai

20

5

7319300000

– Kiti smeigtukai

20

5

7319901000

– – Siuvamosios, adomosios arba siuvinėjamosios
adatos

20

5
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7319909000

– – Kiti

20

5

7320100000

– Lakštinės lingės ir jų lakštai

20

10

7320201000

– – Naudojami transporto priemonių pakabos sis
temose

20

10

7320209000

– – Kiti

15

10

7320900000

– Kiti

15

10

7321111100

––––

Įmontuojami viryklėse

30

10

7321111200

––––

Stalinės viryklės

25

10

7321111900

––––

Kiti

25

10

7321119000

– – – Kiti

30

10

7321120000

– – Kūrenami skystuoju kuru

20

10

7321191000

– – – Kūrenami kietuoju kuru

20

10

7321199000

– – – Kiti

25

10

7321810000

– – Kūrenami dujomis arba dujomis ir kitų rūšių
kuru

30

10

7321820000

– – Kūrenami skystuoju kuru

20

10

7321891000

– – – Kūrenami kietuoju kuru

20

10

7321899000

– – – Kiti

20

10

7321901000

– – Krosnių, kūrenamų dujomis, degikliai, skirti
vandens šildytuvams be cisternų

20

0

7321909000

– – Kiti

30

10

7322110000

– – Iš ketaus

15

0

7322190000

– – Kiti

15

10

7322900000

– Kiti

15

0

7323100000

– Geležies arba plieno vata; indų šveitimo plauši
nės ir šveitimo arba poliravimo šluostės, piršti
nės bei panašūs dirbiniai

25

5

7323911000

– – – Dirbiniai

20

5

7323912000

– – – Dalys

20

5
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7323921000

– – – Dirbiniai

20

5

7323922000

– – – Dalys

20

5

7323931000

– – – Dirbiniai

30

5

7323932000

– – – Dalys

20

5

7323941000

– – – Dirbiniai

30

5

7323949000

– – – Dalys

20

5

7323991000

– – – Dirbiniai

20

5

7323999000

– – – Dalys

20

5

7324100000

– Kriauklės ir plautuvės iš nerūdijančiojo plieno

15

5

7324210000

– – Iš ketaus, emaliuotos arba neemaliuotos

15

0

7324290000

– – Kitos

15

0

7324900000

– Kita, įskaitant dalis

5

5

7325100000

– Iš nekaliojo ketaus

15

5

7325910000

– – Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose
naudojami gaminiai

5

5

7325990000

– – Kiti

15

5

7326110000

– – Malimo rutuliai ir panašūs malimo įtaisuose
naudojami gaminiai

5

0

7326190000

– – Kiti

15

5

7326200000

– Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos

20

10

7326901000

– – Įvairaus skerspjūvio strypai ir juostos

20

0

7326909000

– – Kiti

20

10

7401001000

– Vario šteinai

5

0

7401002000

– Cementacinis varis (nusodintasis varis)

5

0

7402001000

– Ruplėtasis varis, nerafinuotasis

5

0

7402002000

– Kiti, nerafinuotieji

5

0
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7402003000

– Variniai anodai, skirti elektrocheminiam rafinavi
mui

5

0

7403110000

– – Katodai ir katodų sekcijos

5

0

7403120000

– – Vielos gamybai skirtos juostos

5

0

7403130000

– – Ruošiniai

5

0

7403190000

– – Kiti

5

0

7403210000

– – Iš vario-cinko netauriųjų lydinių (žalvario)

0

0

7403220000

– – Iš vario-alavo netauriųjų lydinių (bronzos)

5

0

7403291000

– – – Iš vario-nikelio netauriųjų lydinių (mel
chioro) arba iš vario-nikelio-cinko netau
riųjų lydinių (naujasidabrio)

5

0

7403299000

– – – Kiti

5

0

7404000000

Vario atliekos ir laužas

5

0

7405000000

Vario ligatūros

5

0

7406100000

– Neplokštelinės struktūros milteliai

0

0

7406200000

– Plokštelinės struktūros milteliai; žvyneliai

0

0

7407100000

– Iš rafinuotojo vario

10

0

7407210000

– – Iš vario-cinko netauriųjų lydinių (žalvario)

5

0

7407290000

– – Kiti

10

0

7408110000

– – Kurios maksimalus skerspjūvio matmuo dides
nis kaip 6 mm

15

0

7408190000

– – Kiti

5

0

7408210000

– – Iš vario-cinko netauriųjų lydinių (žalvario)

5

0

7408220000

– – Iš vario-nikelio netauriųjų lydinių (melchioro)
arba iš vario-nikelio-cinko netauriųjų lydinių
(naujasidabrio)

10

5

7408290000

– – Kiti

5

0

7409110000

– – Suvynioti į ritinius

5

0
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7409190000

– – Kiti

5

0

7409210000

– – Suvynioti į ritinius

5

0

7409290000

– – Kiti

0

0

7409310000

– – Suvynioti į ritinius

5

0

7409390000

– – Kiti

5

0

7409400000

– Iš vario-nikelio netauriųjų lydinių (melchioro)
arba iš vario-nikelio-cinko netauriųjų lydinių
(naujasidabrio)

5

0

7409900000

– Kitų vario lydinių

5

0

7410110000

– – Iš rafinuotojo vario

5

0

7410120000

– – Iš vario lydinių

5

0

7410210000

– – Iš rafinuotojo vario

5

0

7410220000

– – Iš vario lydinių

5

0

7411100000

– Iš rafinuotojo vario

5

0

7411210000

– – Iš vario-cinko netauriųjų lydinių (žalvario)

5

0

7411220000

– – Iš vario-nikelio netauriųjų lydinių (melchioro)
arba iš vario-nikelio-cinko netauriųjų lydinių
(naujasidabrio)

10

0

7411290000

– – Kiti

5

0

7412100000

– Iš rafinuotojo vario

5

0

7412200000

– Iš vario lydinių

5

0

7413000000

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs va
rio dirbiniai be elektros izoliacijos

20

0

7415100000

– Vinys ir vinutės su plačiomis galvutėmis, braižy
bos smeigtukai, kabės ir panašūs gaminiai

15

5

7415210000

– – Poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles)

15

0

7415290000

– – Kiti

15

5

7415330000

– – Medsraigčiai; varžtai ir veržlės

5

0
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7415390000

– – Kiti

15

10

7418110000

– – Indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poli
ravimo šluostės, pirštinės bei panašūs dirbiniai

20

10

7418191000

– – – Neelektriniai virimo, kepimo ar šildymo
įrenginiai ir jų dalys

20

10

7418199000

– – – Kiti

20

10

7418200000

– Santechnikos įranga ir jos dalys

20

10

7419100000

– Grandinės ir jų dalys

5

0

7419910000

– – Lietiniai, formuoti, štampuoti arba kaltiniai,
toliau neapdoroti

15

5

7419991000

– – – Metalo audiniai
juostas)

0

0

7419992000

– – – Varinės spyruoklės

5

0

7419999000

– – – Kiti

15

0

7501100000

– Nikelio šteinai

5

0

7501200000

– Nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nike
lio metalurgijos produktai

5

0

7502100000

– Nelegiruotasis nikelis

5

0

7502200000

– Nikelio lydiniai

0

0

7503000000

Nikelio atliekos ir laužas

5

0

7504000000

Nikelio milteliai ir žvyneliai

5

0

7505110000

– – Nelegiruotojo nikelio

5

0

7505120000

– – Nikelio lydinių

5

0

7505210000

– – Nelegiruotojo nikelio

5

0

7505220000

– – Nikelio lydinių

5

0

7506100000

– Nelegiruotojo nikelio

5

0

7506200000

– Nikelio lydinių

0

0

(įskaitant

transporterių
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7507110000

– – Nelegiruotojo nikelio

5

0

7507120000

– – Nikelio lydinių

5

0

7507200000

– Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės
(fitingai)

5

0

7508100000

– Audiniai, grotelės ir tinklai iš nikelio vielos

5

0

7508901000

– – Nikeliavimui, įskaitant elektrolizę, skirti ano
dai

5

0

7508909000

– – Kiti

5

0

7601100000

– Nelegiruotasis aliuminis

5

0

7601200000

– Aliuminio lydiniai

5

0

7602000000

– Aliuminio atliekos ir laužas

5

0

7603100000

– Neplokštelinės struktūros milteliai

5

0

7603200000

– Plokštelinės struktūros milteliai; žvyneliai

5

0

7604101000

– – Strypai ir juostos

10

0

7604102000

– – Tuščiaviduriai arba netuščiaviduriai profiliai

10

10

7604210000

– – Tuščiaviduriai profiliai

10

10

7604291000

– – – Strypai ir juostos

10

0

7604292000

– – – Kiti profiliai

10

5

7605110000

– – Kurios maksimalus skerspjūvio matmuo dides
nis kaip 7 mm

15

0

7605190000

– – Kiti

0

0

7605210000

– – Kurios maksimalus skerspjūvio matmuo dides
nis kaip 7 mm

5

0

7605290000

– – Kita

5

0

7606110000

– – Nelegiruotojo aliuminio

5

5

7606122000

– – – Kurių sudėtyje esantis magnis (duraliuminis)
sudaro ne mažiau kaip 0,5 % masės

0

0
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7606129000

– – – Kiti

0

0

7606911000

– – – Diskai cilindrinėms talpykloms gaminti

5

10

7606919000

– – – Kiti

5

10

7606922000

– – – Diskai cilindrinėms talpykloms gaminti

5

0

7606923000

– – – Kurių sudėtyje esantis magnis (duraliuminis)
sudaro ne mažiau kaip 0,5 % masės

5

10

7606929000

– – – Kiti

0

0

7607110000

– – Valcuota, bet toliau neapdorota

5

10

7607190000

– – Kita

0

0

7607200000

– Su pagrindu

5

0

7608101000

– – Kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip
9,52 mm, o sienelių storis ne didesnis kaip
0,9 mm

15

10

7608109000

– – Kiti

15

10

7608200000

– Aliuminio lydinių

15

10

7609000000

Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamo
sios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, alkūnės, movos)

15

5

7610100000

– Durys, langai ir jų rėmai, durų slenksčiai

15

10

7610900000

– Kiti

20

10

7611000000

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumini
nės bet kurių medžiagų (išskyrus suspaustas ir su
skystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip
300 l, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizolia
cija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos
mechaninės arba šiluminės įrangos

15

5

7612100000

– Išardomos cilindrinės talpyklos

15

10

7612901000

– – Talpyklos pienui vežti

15

10

7612903000

– – Kriogeninės talpyklos

0

0

7612904000

– – Statinės, būgnai ir skardinės

15

5
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7612909000

– – Kitos

15

10

7613000000

Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyk
los

10

0

7614100000

– Su plienine šerdimi

20

10

7614900000

– Kiti

20

10

7615110000

– – Indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poli
ravimo šluostės, pirštinės bei panašūs dirbiniai

20

10

7615191100

––––

Greitpuodžiai

20

10

7615191900

––––

Kiti

20

10

7615192000

– – – Namų apyvokos reikmenų dalys

20

10

7615200000

– Santechnikos įranga ir jos dalys

20

10

7616100000

– Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos,
sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės,
sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės ir panašūs
gaminiai

15

10

7616910000

– – Audiniai, grotelės ir tinklai iš aliuminio vielos

15

10

7616991000

– – – Išplėstiniai lakštai ir metalo juostelės

15

0

7616999000

– – – Kiti

15

10

7801100000

– Rafinuotasis švinas

0

0

7801910000

– – Kurio sudėtyje esančio stibio masė dominuoja,
lyginant su kitų elementų mase

0

0

7801990000

– – Kitas

0

0

7802000000

Švino atliekos ir laužas

5

0

7804110000

– – Lakštai, juostelės ir folija, kurių storis (neįskai
tant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip
0,2 mm

10

0

7804190000

– – Kiti

10

0

7804200000

– Milteliai ir žvyneliai

5

0

7806001000

– Šarvuotos talpyklos, skirtos radioaktyvioms me
džiagoms

5

0

7806002000

– Strypai, juostos, profiliai ir viela

10

0
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7806003000

– Vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzde
lių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, al
kūnės, movos)

15

5

7806009000

– Kiti

5

0

7901110000

– – Kurio sudėtyje esantis cinkas sudaro ne ma
žiau kaip 99,99 % masės

0

0

7901120000

– – Kurio sudėtyje esantis cinkas sudaro mažiau
kaip 99,99 % masės

5

0

7901200000

– Cinko lydiniai

5

0

7902000000

Cinko atliekos ir laužas

5

0

7903100000

– Cinko dulkės

5

0

7903900000

– Kitos

5

0

7904001000

– Viela

10

0

7904009000

– Kiti

10

0

7905000000

– Cinko plokštės, lakštai, juostelės ir folija

10

0

7907001000

– Stogo skersiniai, stoglangių rėmai ir kitos paga
mintos dalys, naudojamos statyboje

15

0

7907002000

– Vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzde
lių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, al
kūnės, movos)

15

0

7907009000

– Kitos

15

0

8001100000

– Nelegiruotasis alavas

5

0

8001200000

– Alavo lydiniai

5

0

8002000000

– Alavo atliekos ir laužas

5

0

8003001000

– Alavo lydinių strypai, juostos ir viela, naudojami
suvirinimui

5

0

8003009000

– Kiti

5

0

8007001000

– Plokštės, lakštai, juostelės ir folija, kurių storis
didesnis kaip 0,2 mm

5

0

8007002000

– Folija (su atspaudais ar įspaudais arba be at
spaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plas
tikų arba panašių medžiagų pagrindu arba be
pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pa
grindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm; milteliai
ir žvyneliai

5

0
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8007003000

– Vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzde
lių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, al
kūnės, movos)

15

0

8007009000

– Kiti

15

5

8101100000

– Milteliai

5

0

8101940000

– – Neapdorotas volframas, įskaitant strypus ir
juostas, pagamintus paprasto sukepinimo
būdu

5

0

8101960000

– – Viela

5

0

8101970000

– – Atliekos ir laužas

5

0

8101990000

– – Kiti

5

0

8102100000

– Milteliai

5

0

8102940000

– – Neapdorotas molibdenas, įskaitant strypus ir
juostas, pagamintus paprasto sukepinimo
būdu

5

0

8102950000

– – Strypai ir juostos, išskyrus pagamintus pa
prasto sukepinimo būdu, profiliai, plokštės,
lakštai, juostelės ir folija

5

0

8102960000

– – Viela

0

0

8102970000

– – Atliekos ir laužas

5

0

8102990000

– – Kiti

5

0

8103200000

– Neapdorotas tantalas, įskaitant strypus ir juostas,
pagamintus paprasto sukepinimo būdu; milteliai

5

0

8103300000

– Atliekos ir laužas

5

0

8103900000

– Kiti

5

0

8104110000

– – Kurio sudėtyje esantis magnis sudaro ne ma
žiau kaip 99,8 % masės

0

0

8104190000

– – Kitas

5

0

8104200000

– Atliekos ir laužas

5

0

8104300000

– Pjuvenos, drožlės ir granulės, surūšiuotos pagal
dydį; milteliai

5

0

8104900000

– Kiti

5

0
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8105200000

– Kobalto šteinai ir kiti tarpiniai kobalto metalurgi
jos produktai; neapdorotas kobaltas; milteliai

5

0

8105300000

– Atliekos ir laužas

5

0

8105900000

– Kiti

5

0

8106001100

– – Adatos

5

0

8106001900

– – Kiti

5

0

8106002000

– Atliekos ir laužas

5

0

8106009000

– Kiti

10

0

8107200000

– Neapdorotas kadmis; milteliai

5

0

8107300000

– Atliekos ir laužas

5

0

8107900000

– Kiti

10

0

8108200000

– Neapdorotas titanas; milteliai

5

0

8108300000

– Atliekos ir laužas

5

0

8108900000

– Kiti

10

0

8109200000

– Neapdorotas cirkonis; milteliai

5

0

8109300000

– Atliekos ir laužas

5

0

8109900000

– Kiti

10

0

8110100000

– Neapdorotas stibis; milteliai

5

0

8110200000

– Atliekos ir laužas

5

0

8110900000

– Kiti

10

0

8111001100

– – Neapdorotas manganas; milteliai

5

0

8111001200

– – Atliekos ir laužas

5

0

8111009000

– Kiti

10

0

8112120000

– – Neapdorotas; milteliai

5

0

8112130000

– – Atliekos ir laužas

5

0
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8112190000

– – Kiti

5

0

8112210000

– – Neapdorotas; milteliai

5

0

8112220000

– – Atliekos ir laužas

5

0

8112290000

– – Kiti

5

0

8112510000

– – Neapdorotas; milteliai

5

0

8112520000

– – Atliekos ir laužas

5

0

8112590000

– – Kiti

10

0

8112921000

– – – Neapdorotas; milteliai

5

0

8112922000

– – – Atliekos ir laužas

5

0

8112990000

– – Kiti

10

0

8113000000

Kermetai ir kermetų dirbiniai, įskaitant atliekas ir
laužą

5

0

8201100000

– Kastuvai ir semtuvai

10

10

8201200000

– Šakės

10

0

8201300000

– Kauptukai, kirtikliai, kapliai ir grėbliai

10

10

8201401000

– – Mačetės

10

10

8201409000

– – Kiti

10

10

8201500000

– Sodo žirklės ir panašūs vienrankiai šakelių kar
pymo ir genėjimo įrankiai bei žirklės (įskaitant
paukštienos žirkles)

10

0

8201601000

– – Sodo žirklės

0

0

8201609000

– – Kiti

10

0

8201901000

– – Dalgiai ir pjautuvai, šienapjovių peiliai

5

0

8201909000

– – Kiti

5

10

8202101000

– – Rankiniai pjūklai

10

0

8202109000

– – Kiti

10

0
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8202200000

– Juostinių pjūklų juostos

5

0

8202310000

– – Kurių darbinės dalys pagamintos iš plieno

0

0

8202390000

– – Kiti, įskaitant dalis

5

0

8202400000

– Grandininių pjūklų pjaunamosios grandinės

10

0

8202910000

– – Tiesios pjūklų pjaunamosios dalys, skirtos me
talui pjauti

10

0

8202990000

– – Kitos

10

0

8203100000

– Dildės, brūžikliai ir panašūs įrankiai

5

0

8203200000

– Plokščiareplės (įskaitant kerpančiąsias plokščiare
ples), žnyplės, pincetai, žnyplelės ir panašūs įran
kiai

10

0

8203300000

– Žirklės metalui karpyti ir panašūs įrankiai

5

0

8203400000

– Vamzdžių karpymo įtaisai, žirklės varžtams kar
pyti, perforavimo skylmušiai ir panašūs įrankiai

10

0

8204110000

– – Nepraskleidžiamieji

10

0

8204120000

– – Praskleidžiamieji

5

0

8204200000

– Keičiamos veržliarakčių galvutės, su rankenomis
arba be rankenų

5

0

8205100000

– Gręžimo, išorinių arba vidinių sriegių sriegimo
įrankiai

0

0

8205200000

– Plaktukai ir kūjai

10

10

8205300000

– Obliai, kaltai, skaptukai ir panašūs medžio apdir
bimui naudojami pjovimo įrankiai

10

0

8205401000

– – Skirti sraigtams, kurių galvutėse padarytos išil
ginės įpjovos

10

0

8205409000

– – Kiti

5

0

8205510000

– – Buityje naudojami įrankiai

20

10

8205591000

– – – Deimantiniai stiklo rėžtuvai

5

0

8205592000

– – – Kaltai

10

0
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8205593000

– – – Kirstukai ir antgaliai

5

0

8205596000

– – – Tepalinės; tepalų švirkštai

5

0

8205599100

––––

Specialūs juvelyrų ir laikrodininkų įran
kiai

5

0

8205599200

––––

Akmentašių, formuotojų, mūrininkų, be
tonuotojų, tinkuotojų, dažytojų įrankiai
(mentės, glodintuvai, serveriai, grandikliai
ir pan.)

10

0

8205599900

––––

Kiti

5

0

8205601000

– – Litavimo lempos

10

0

8205609000

– – Kiti

15

5

8205700000

– Spaustuvai, veržtuvai ir panašūs įrankiai

5

10

8205800000

– Priekalai; kilnojamieji žaizdrai; šlifavimo (galan
dimo) diskai su rėmais ir su rankine arba su ko
jine pavara

15

5

8205900000

– Rinkiniai, sudaryti iš gaminių, nurodytų ne ma
žiau kaip dviejose šios pozicijos subpozicijose

15

10

8206000000

Įrankiai, klasifikuojami ne mažiau kaip dviejose po
zicijose, esančiose intervale nuo 8202 iki 8205, su
komplektuoti į rinkinius, skirtus mažmeninei pre
kybai

10

0

8207131000

– – – Trepanai ir vainikėliai

5

0

8207132000

– – – Grąžtai

10

10

8207133000

– – – Integruoti sraigtiniai grąžtai

10

0

8207139000

– – – Kiti įrankiai

5

0

8207191000

– – – Trepanai ir vainikėliai

5

0

8207192100

––––

Padengti deimantais

5

0

8207192900

––––

Kiti

5

0

8207193000

– – – Integruoti sraigtiniai grąžtai

10

0

8207198000

– – – Kiti įrankiai

10

0

8207200000

– Metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos)
štampai (matricos)

0

0

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

L 356/995

Aprašymas

Bazinė muito norma

Kategorija

8207300000

– Presavimo, štampavimo arba perforavimo įran
kiai

10

0

8207400000

– Išorinių arba vidinių sriegių sriegimo įrankiai

0

0

8207500000

– Gręžimo įrankiai

5

10

8207600000

– Ištekinimo arba pratraukimo įrankiai

0

0

8207700000

– Frezavimo įrankiai

0

0

8207800000

– Tekinimo įrankiai

15

5

8207900000

– Kiti keičiamieji įrankiai

5

10

8208100000

– Metalo apdirbimo

5

0

8208200000

– Medžio apdirbimo

5

0

8208300000

– Virtuvės prietaisų arba maisto pramonės mašinų

5

0

8208400000

– Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio ma
šinų

5

0

8208900000

– Kiti

0

0

8209001000

– Iš volframo karbido

0

0

8209009000

– Kiti

5

0

8210001000

– Staklynai

20

10

8210009000

– Kiti

20

10

8211100000

– Sukomplektuoti gaminių rinkiniai

20

10

8211910000

– – Stalo peiliai su nejudamai įtvirtintomis gelež
tėmis

20

10

8211920000

– – Kiti peiliai su vienoje pozicijoje įtvirtintomis
geležtėmis

15

10

8211931000

– – – Šakelių pjaustymo arba genėjimo ir skiepi
jimo peiliai

0

0

8211939000

– – – Kiti

20

10

8211941000

– – – Stalo peilių

15

5

8211949000

– – – Kiti

10

0
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8211950000

– – Rankenos, pagamintos iš netauriųjų metalų

20

10

8212101000

– – Skustuvai

20

10

8212102000

– – Skustuvai

30

10

8212200000

– Saugių skustuvų peiliukai, įskaitant juostų pavi
dalo skustuvų peiliukų ruošinius

30

10

8212900000

– Kitos dalys

20

10

8213000000

Žirklės bei jų geležtės

25

5

8214100000

– Peiliai popieriui pjaustyti, vokų atplėšimo įran
kiai, skutinėjimo peiliukai, pieštukų drožtuvai ir
jų peiliukai

15

10

8214200000

– Manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įs
kaitant nagų dildeles)

15

10

8214901000

– – Plaukų kirpimo mašinėlės

0

0

8214909000

– – Kiti

15

10

8215100000

– Sukomplektuoti gaminių rinkiniai, kuriuose yra
bent vienas gaminys, padengtas tauriuoju metalu

20

10

8215200000

– Kiti sukomplektuoti gaminių rinkiniai

20

10

8215910000

– – Padengti tauriaisiais metalais

20

10

8215990000

– – Kiti

20

10

8301100000

– Pakabinamosios spynos

15

10

8301200000

– Kelių transporto priemonių spynos

15

10

8301300000

– Baldų spynos

15

10

8301401000

– – Skirtos šarvuotiems arba sutvirtintiems sei
fams

15

0

8301409000

– – Kiti

15

10

8301500000

– Skląsčiai ir rėminės konstrukcijos su skląsčiais
bei spynomis

15

0

8301600000

– Dalys

5

0

8301700000

– Atskirai pateikiami raktai

15

10
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8302101000

– – Variklinėms transporto priemonėms

15

10

8302109000

– – Kiti

20

0

8302200000

– Ratukai

15

10

8302300000

– Kiti aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei
panašūs gaminiai, tinkami naudoti kelių trans
porto priemonėse

15

10

8302410000

– – Skirti pastatų įrangai

15

10

8302420000

– – Kiti, skirti baldų įrangai

20

0

8302490000

– – Kiti

20

0

8302500000

– Skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės ir panašūs
dirbiniai

15

10

8302600000

– Automatinės durų sklendės

15

0

8303001000

– Šarvuoti arba sutvirtinti seifai

20

10

8303002000

– Šarvuotos arba sutvirtintos vertybių saugyklų
durys ir seifai

15

10

8303009000

– Kiti

20

10

8304000000

Bylų dėžės, kartotekų dėžės ir spintos, popieriaus
padėklai, popieriaus stoveliai, rašymo priemonių
padėklai ir stovai, įstaigų antspaudų dėklai ir pana
šūs biuro arba darbo stalo įranga, pagaminta iš ne
tauriųjų metalų, išskyrus biuro baldus, klasifikuoja
mus 9403 pozicijoje

20

10

8305100000

– Segtuvų arba bylų aptaisai

15

10

8305200000

– Juostinių sąsagėlių blokai

15

10

8305900000

– Kiti, įskaitant dalis

15

10

8306100000

– Varpai, gongai ir panašūs dirbiniai

15

5

8306210000

– – Padengti tauriaisiais metalais

20

10

8306290000

– – Kiti

20

10

8306300000

– Fotografijų, paveikslų arba panašūs rėmai; vei
drodžiai

20

10

8307100000

– Iš geležies arba iš plieno

10

10
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8307900000

– Iš kitų netauriųjų metalų

5

0

8308101100

– – – Iš geležies arba iš plieno

5

0

8308101200

– – – Iš aliuminio

5

0

8308101900

– – – Kiti

5

0

8308109000

– – Kiti

5

0

8308200000

– Vamzdinės arba dvišakės (bifurkacinės) kniedės

5

0

8308900000

– Kiti, įskaitant dalis

15

10

8309100000

– Karūniniai kamščiai

15

10

8309900000

– Kiti

15

0

8310000000

Lentelės su ženklais, pavadinimais, adresais ir pana
šios lentelės, numeriai, raidės ir kiti simboliai, pa
gaminti iš netauriųjų metalų, išskyrus dirbinius,
klasifikuojamus 9405 pozicijoje

15

10

8311100000

– Netauriųjų metalų elektrodai su apvalkalu, skirti
suvirinimui elektros lanku

5

0

8311200000

– Netauriųjų metalų viela su šerdimi, skirta suviri
nimui elektros lanku

5

0

8311300000

– Netauriųjų metalų strypai su apvalkalu ir netau
riųjų metalų viela su šerdimi, skirti litavimui
minkštuoju arba kietuoju lydmetaliu arba suviri
nimui dujomis

10

0

8311900000

– Kiti

10

0

8401100000

– Branduoliniai reaktoriai

5

0

8401200000

– Izotopų atskyrimo įrenginiai ir aparatūra ir jų
dalys

5

0

8401300000

– Nepanaudoti (neapšvitinti) branduolinių reakto
rių kuro elementai (kasetės)

5

0

8401400000

– Branduolinių reaktorių dalys

5

0

8402110000

– – Vandens vamzdžių katilai, kurių našumas di
desnis kaip 45 tonos vandens garų per va
landą

15

10

8402120000

– – Vandens vamzdžių katilai, kurių našumas ne
didesnis kaip 45 tonos vandens garų per va
landą

15

10
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8402190000

– – Kitų garų generavimo katilai, įskaitant mišrius
katilus

15

10

8402200000

– Perkaitinto vandens katilai

20

10

8402900000

– Dalys

15

10

8403100000

– Katilai

20

10

8403900000

– Dalys

20

10

8404100000

– Pagalbiniai įrenginiai, skirti naudoti kartu su ka
tilais, klasifikuojamais 8402 arba 8403 pozici
jose

15

10

8404200000

– Vandens garų arba kitų garų jėgainių kondensa
toriai

15

10

8404900000

– Dalys

20

5

8405100000

– Generatorinių dujų arba vandens dujų generato
riai, su valytuvais arba be jų; acetileno dujų ge
neratoriai ir panašūs vandens proceso dujų gene
ratoriai, su valytuvais arba be jų

15

0

8405900000

– Dalys

10

5

8406100000

– Laivų jėgainių turbinos

5

0

8406810000

– – Kurių galia didesnė kaip 40 MW

0

0

8406820000

– – Kurių galia ne didesnė kaip 40 MW

0

0

8406900000

– Dalys

5

0

8407100000

– Orlaivių varikliai

0

0

8407210000

– – Pakabinamieji varikliai

0

0

8407290000

– – Kiti

0

0

8407310000

– – Kurių cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip
50 cm3

5

0

8407320000

– – Kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
50 cm3, bet ne didesnis kaip 250 cm3

5

0

8407330000

– – Kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
250 cm3, bet ne didesnis kaip 1 000 cm3

5

0

8407340000

– – Kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip
1 000 cm3

0

0
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Kategorija

8407900000

– Kiti varikliai

0

0

8408100000

– Laivų varikliai

0

0

8408201000

– – Kurių cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip
4 000 cm3

5

0

8408209000

– – Kiti

5

0

8408901000

– – Kurių galia ne didesnė kaip 130 KW (174 aj)

0

0

8408902000

– – Kurių galia didesnė kaip 130 KW (174 aj)

0

0

8409100000

– Orlaivių variklių

5

0

8409911000

– – – Cilindrų blokai ir cilindrų galvutės

0

0

8409912000

– – – Cilindrų įvorės

0

0

8409913000

– – – Švaistikliai

0

0

8409914000

– – – Stūmokliai

0

0

8409915000

– – – Stūmoklių žiedai

0

0

8409916000

– – – Karbiuratoriai ir jų dalys

0

0

8409917000

– – – Vožtuvai

0

0

8409918000

– – – Karteriai

0

0

8409919100

––––

Variklinių transporto priemonių kuro sis
temų konvertavimo į dujines įranga

0

0

8409919900

––––

Kiti

0

0

8409991000

– – – Stūmokliai

0

0

8409992000

– – – Stūmoklių žiedai

0

0

8409993000

– – – Inžektoriai ir kitos kuro sistemų dalys

0

0

8409994000

– – – Cilindrų blokai ir cilindrų galvutės

0

0

8409995000

– – – Cilindrų įvorės

0

0
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8409996000

– – – Švaistikliai

0

0

8409997000

– – – Vožtuvai

0

0

8409998000

– – – Karteriai

0

0

8409999100

––––

Vožtuvų kreipiamosios

0

0

8409999200

––––

Stūmoklių pirštai

0

0

8409999900

––––

Kiti

0

0

8410110000

– – Kurių galia ne didesnė kaip 1 000 KW

10

5

8410120000

– – Kurių galia didesnė kaip 1 000 KW, bet ne di
desnė kaip 10 000 KW

10

0

8410130000

– – Kurių galia didesnė kaip 10 000 KW

5

0

8410900000

– Dalys, įskaitant reguliatorius

0

0

8411110000

– – Kurių traukos jėga ne didesnė kaip 25 KN

0

0

8411120000

– – Kurių traukos jėga didesnė kaip 25 KN

0

0

8411210000

– – Kurių galia ne didesnė kaip 1 100 KW

0

0

8411220000

– – Kurių galia didesnė kaip 1 100 KW

0

0

8411810000

– – Kurių galia ne didesnė kaip 5 000 KW

0

0

8411820000

– – Kurių galia didesnė kaip 5 000 KW

5

0

8411910000

– – Turboreaktyvių variklių arba turbosraigtinių
variklių

5

0

8411990000

– – Kitos

5

0

8412100000

– Reaktyviniai varikliai, išskyrus turboreaktyvinius
variklius

5

0

8412210000

– – Tiesinio veikimo (cilindrai)

0

0

8412290000

– – Kiti

5

0

8412310000

– – Tiesinio veikimo (cilindrai)

0

0

8412390000

– – Kiti

5

0
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8412801000

– – Vėjo energijos varikliai (vėjo jėgainės)

0

0

8412809000

– – Kiti

0

0

8412901000

– – Orlaivių variklių

5

0

8412909000

– – Kitos

0

0

8413110000

– – Degalų arba tepalų pilstymo siurbliai, naudo
jami degalinėse arba garažuose

0

0

8413190000

– – Kiti

0

0

8413200000

– Rankiniai siurbliai, išskyrus klasifikuojamus
8413 11 00 arba 8413 19 00 subpozicijose

5

0

8413301000

– – Orlaivių variklių

0

0

8413302000

– – Kiti, čiurkšliniai siurbliai

0

0

8413309100

– – – Kuro

0

0

8413309200

– – – Alyvos

0

0

8413309900

– – – Kiti

0

0

8413400000

– Betono siurbliai

5

0

8413500000

– Kiti stumiantieji siurbliai su grįžtamai slenka
muoju stūmoklio judėjimu

5

0

8413601000

– – Ašinio srauto dvigubo sraigto sraigtiniai siurb
liai

0

0

8413609000

– – Kiti

0

0

8413701100

– – – Kurių žiočių skersmuo ne didesnis kaip
100 mm

5

10

8413701900

– – – Kiti

5

10

8413702100

– – – Kurių žiočių skersmuo ne didesnis kaip
300 mm

5

10

8413702900

– – – Kiti

5

10

8413811000

– – – Čiurkšliniai siurbliai

0

0

8413819000

– – – Kiti

0

0
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8413820000

– – Skysčių keltuvai

10

0

8413911000

– – – Kuro skirstymui arba pardavimui

0

0

8413912000

– – – Orlaivių variklių

5

0

8413913000

– – – Kuro, alyvos arba šaldomojo skysčio, kitų
variklių

0

0

8413919000

– – – Kiti

5

10

8413920000

– – Skysčių keltuvų

0

0

8414100000

– Vakuuminiai siurbliai

0

0

8414200000

– Rankiniai arba kojiniai oro siurbliai

15

0

8414304000

– – Transporto priemonių, skirtų kroviniams vežti

5

0

8414309100

– – – Sandarūs arba pusiau sandarūs, kurių galia
ne didesnė kaip 0,37 KW (1/2 aj)

0

0

8414309200

– – – Sandarūs arba pusiau sandarūs, kurių galia
didesnė kaip 0,37 KW (1/2 aj)

0

0

8414309900

– – – Kiti

0

0

8414401000

– – Kurių galia mažesnė kaip 30 kw (40 aj)

5

0

8414409000

– – Kiti

0

0

8414510000

– – Staliniai, grindiniai, sieniniai, montuojami lan
guose, ant lubų arba ant stogų, su įmontuotu
elektros varikliu, kurio galia ne didesnė kaip
125 W

20

10

8414590000

– – Kiti

20

0

8414600000

– Traukos spintos, kurių maksimalus horizontalios
kraštinės matmuo ne didesnis kaip 120 cm

20

10

8414801000

– – Variklinių transporto priemonių kompresoriai

0

0

8414802100

– – – Kurių galia mažesnė kaip 30 kw (40 aj)

0

0

8414802200

– – – Kurių galia ne mažesnė kaip 30 KW (40 aj),
bet mažesnė kaip 262,5 KW (352 aj)

0

0

8414802300

– – – Kurių galia 262,5 KW (352 aj) arba didesnė

0

0
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8414809000

– – Kiti

0

0

8414901000

– – Kompresorių

0

0

8414909000

– – Kiti

0

0

8415101000

– – Su šaldymo įtaisu, kurio galia ne didesnė kaip
30 000 BTU per valandą

15

10

8415109000

– – Kiti

15

10

8415200000

– Asmeniniai, montuojami autotransporto prie
monėse

15

10

8415811000

– – – Su šaldymo įtaisu, kurio galia ne didesnė
kaip 30 000 BTU per valandą

15

10

8415819000

– – – Kiti

15

10

8415822000

– – – Kurių galia ne didesnė kaip 30 000 BTU
per valandą

15

10

8415823000

– – – Kurių galia didesnė kaip 30 000 BTU per
valandą, bet ne didesnė kaip 240 000 BTU
per valandą

15

10

8415824000

– – – Kurių galia didesnė kaip 240 000 BTU per
valandą

15

10

8415831000

– – – Kurių galia ne didesnė kaip 30 000 BTU
per valandą

15

0

8415839000

– – – Kiti

15

0

8415900000

– Dalys

10

0

8416100000

– Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru, degikliai

5

0

8416201000

– – Krosnių, kūrenamų pulverizuotu kietuoju
kuru, degikliai

5

0

8416202000

– – Krosnių, kūrenamų dujomis, degikliai

5

0

8416203000

– – Kombinuotieji degikliai

5

0

8416300000

– Mechaninės kūryklos, įskaitant jų mechanines
groteles, mechaninius pelenų šalintuvus ir pana
šius įtaisus

5

0

8416900000

– Dalys

5

0

8417100000

– Krosnys ir orkaitės, skirtos rūdoms, piritams
arba metalams išdeginti, lydyti arba kitu būdu
termiškai apdoroti

5

0

8417201000

– – Tunelinės krosnys

15

0
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8417209000

– – Kitos

15

5

8417802000

– – Keramikos dirbinių krosnys

10

5

8417803000

– – Laboratorinės krosnys

0

0

8417809000

– – Kitos

10

5

8417900010

– – Laboratorinėms krosnims

0

0

8417900090

– – Kitos

0

0

8418101000

– – Kurių talpa mažesnė kaip 184 litrai

20

10

8418102000

– – Kurių talpa ne mažesnė kaip 184 litrai, bet
mažesnė kaip 269 litrai

20

10

8418103000

– – Kurių talpa ne mažesnė kaip 269 litrai, bet
mažesnė kaip 382 litrai

20

10

8418109000

– – Kiti

20

10

8418211000

– – – Kurių talpa mažesnė kaip 184 litrai

20

10

8418212000

– – – Kurių talpa ne mažesnė kaip 184 litrai, bet
mažesnė kaip 269 litrai

20

10

8418213000

– – – Kurių talpa ne mažesnė kaip 269 litrai, bet
mažesnė kaip 382 litrai

20

10

8418219000

– – – Kiti

20

10

8418291000

– – – Absorbciniai, elektriniai

25

10

8418299000

– – – Kiti

25

10

8418300080

– – Visiškai išrinkti

25

10

8418300090

– – Kiti

30

10

8418400080

– – Visiškai išrinkti

25

10

8418400090

– – Kiti

30

10

8418500080

– – Visiškai išrinkti

15

10

8418500090

– – Kiti

15

10
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8418610000

– – Šiluminiai siurbliai, išskyrus oro kondiciona
vimo įrenginius, klasifikuojamus 8415 pozici
joje

5

0

8418691100

––––

Kompresoriniai

0

0

8418691200

––––

Absorbciniai

0

0

8418699100

––––

Prietaisai ledams gaminti

10

10

8418699200

––––

Geriamojo vandens fontanai

10

10

8418699300

––––

Kameros arba rankovės, išardomos arba
plokštinės, su šaldymo įtaisais

5

0

8418699400

––––

Transporto priemonių šaldymo įtaisai,
naudojami gabenant prekes

0

0

8418699900

––––

Kiti

0

0

8418910000

– – Baldai, kurių konstrukcija pritaikyta šaldymo
arba užšaldymo įrenginiams įmontuoti

15

10

8418991000

– – – Plokštiniai garintuvai

0

0

8418992000

– – – Kondensatoriai

0

0

8418999000

– – – Kiti

0

0

8419110000

– – Dujiniai tekančio vandens šildytuvai

20

10

8419191000

– – – Kurių talpa ne didesnė kaip 120 litrų

20

5

8419199000

– – – Kiti

20

10

8419200000

– Medicininiai, chirurginiai arba laboratoriniai ste
rilizatoriai

10

0

8419310000

– – Žemės ūkio produktų

10

10

8419320000

– – Medienos, popieriaus plaušienos, popieriaus
arba kartono

10

5

8419391000

– – – Liofilizavimo arba džiovinimo šalčiu įtaisai

0

0

8419392000

– – – Purškiamojo džiovinimo įtaisai

5

0

8419399100

––––

Skirtos mineralams

0

0

8419399900

––––

Kitos

0

0
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8419400000

– Distiliavimo arba rektifikavimo įrenginiai

15

10

8419501000

– – Skirti pasterizavimui

10

5

8419509000

– – Kiti

20

10

8419600000

– Oro arba kitų dujų suskystinimo mašinos

10

5

8419810000

– – Karštų gėrimų paruošimo, maisto produktų
virimo, kepimo arba šildymo

10

5

8419891000

– – – Autoklavai

15

10

8419899100

––––

Garinimo

10

10

8419899200

––––

Skrudinimo

10

10

8419899300

––––

Sterilizavimo

15

10

8419899900

––––

Kiti

15

10

8419901000

– – Vandens šildytuvų

10

0

8419909000

– – Kitos

10

5

8420101000

– – Naudojamos duonos, pyragų ir sausainių pra
monėje

0

0

8420109000

– – Kitos

0

0

8420910000

– – Velenai

0

0

8420990000

– – Kitos

0

0

8421110000

– – Grietinėlės separatoriai

0

0

8421120000

– – Drabužių džiovyklos

15

0

8421191000

– – – Skirtos naudoti laboratorijose

5

0

8421192000

– – – Skirtos naudoti cukraus pramonėje

0

0

8421193000

– – – Skirtos naudoti popieriaus ir celiuliozės
pramonėje

0

0

8421199000

– – – Kitos

10

5

8421211000

– – – Buitiniai

20

5

8421219000

– – – Kiti

15

10
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8421220000

– – Skirti kitiems gėrimams, išskyrus vandenį, fil
truoti arba valyti

5

0

8421230010

– – – Įpurškimo variklių degalų filtrai

15

10

8421230090

– – – Kiti

15

10

8421291000

– – – Filtravimo presai

10

10

8421292000

– – – Magnetiniai ir elektromagnetiniai filtrai

0

0

8421293000

– – – Filtrai, skirti naudoti tik arba daugiau su
9018 pozicijoje klasifikuojamais medicinos
instrumentais ir priemonėmis

0

0

8421294000

– – – Vamzdiniai groteliniai filtrai gręžiniams

10

0

8421299000

– – – Kiti

15

10

8421310000

– – Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai

15

10

8421391000

– – – Cikloniniai valytuvai

15

10

8421392000

– – – Elektrostatiniai oro arba kitų dujų filtrai

0

0

8421399000

– – – Kiti

15

10

8421910000

– – Centrifugų, įskaitant išcentrines (centrifugines)
džiovyklas

0

0

8421991000

– – – Variklių filtrų filtruojamosios dalys

15

10

8421999000

– – – Kiti

10

10

8422110000

– – Buitiniai

15

5

8422190000

– – Kiti

15

0

8422200000

– Butelių arba kitų talpyklų plovimo, valymo arba
džiovinimo mašinos

0

0

8422301000

– – Vertikalaus pripildymo mašinos, kurių galia
ne didesnė kaip 40 vienetų per minutę

0

0

8422309000

– – Kiti

0

0

8422401000

– – Fasuotų prekių vyniojimo mašinos

0

0
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8422402000

– – Vakuuminio pakavimo mašinos

0

0

8422403000

– – Cigarečių pakavimo mašinos

5

5

8422409000

– – Kitos

5

0

8422900000

– Dalys

0

0

8423100000

– Svarstyklės žmonėms sverti, įskaitant svarstykles
kūdikiams sverti; buitinės svarstyklės

25

5

8423200000

– Konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo svarsty
klės

0

0

8423301000

– – Cemento, asfalto ir panašių medžiagų dozato
riai

15

10

8423309000

– – Kitos

15

10

8423810000

– – Kurių galia ne didesnė kaip 30 kg

5

10

8423821000

– – – Skirtos transporto priemonėms sverti

15

5

8423829000

– – – Kitos

15

10

8423891000

– – – Skirtos transporto priemonėms sverti

15

10

8423899000

– – – Kitos

5

0

8423900000

– Visų rūšių svėrimo mašinų svareliai; svėrimo
mašinų dalys

20

10

8424100000

– Gesintuvai, pripildyti arba nepripildyti

15

0

8424200000

– Purkštuvai ir panašūs įtaisai

5

0

8424300000

– Garosvaidžiai, smėliasvaidžiai ir panašios svai
dymo mašinos

0

0

8424812000

– – – Nešiojami įtaisai, kurių masė mažesnė kaip
20 kg

0

0

8424813110

––––

Su vamzdžiais

10

5

8424813190

––––

Kitos

5

5

8424813910

––––

Su vamzdžiais

10

5
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5

5

8424813990

––––

8424819000

– – – Kiti

5

0

8424890000

– – Kiti

5

0

8424901000

– – Lašintuvų ir purkštuvų sistemos, skirtos drėki
nimo sistemoms

5

0

8424909000

– – Kiti

5

5

8425110000

– – Su elektros varikliu

0

0

8425190000

– – Kiti

0

0

8425311000

– – – Kėlimo gervės, naudojamos atvirosiose ka
syklose kroviniams kelti ir nuleisti; gervės,
specialiai pritaikytos požeminių kasyklų
darbams

10

5

8425319000

– – – Kiti

10

5

8425391000

– – – Kėlimo gervės, naudojamos atvirosiose ka
syklose kroviniams kelti ir nuleisti; gervės,
specialiai pritaikytos požeminių kasyklų
darbams

10

5

8425399000

– – – Kiti

10

5

8425410000

– – Stacionarios pakėlimo sistemos, naudojamos
garažuose

15

0

8425422000

– – – Nešiojami, skirti variklinėms transporto
priemonėms

15

10

8425429000

– – – Kiti

5

5

8425491000

– – – Nešiojami, skirti variklinėms transporto
priemonėms

15

10

8425499000

– – – Kiti

15

10

8426110000

– – Tiltiniai kranai su stacionariomis atraminėmis
konstrukcijomis

20

10

8426121000

– – – Mobiliosios kėlimo konstrukcijos su ratinė
mis važiuoklėmis

10

5

8426122000

– – – Apžarginiai transporteriai (straddle carriers)

5

0

8426190000

– – Kiti

15

5

8426200000

– Bokštiniai kranai

10

5

8426300000

– Portaliniai ir platforminiai strėliniai kranai

15

10
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8426411000

– – – Automobiliniai kranai

0

0

8426419000

– – – Kiti

5

0

8426490000

– – Kiti

15

10

8426910000

– – Montuojami kelių transporto priemonėse

10

0

8426991000

– – – Lynų keliai ir kabeliniai kranai (blondines)

10

5

8426992000

– – – Derikai (kėlimo kranai su strėlėmis)

10

0

8426999000

– – – Kiti

5

0

8427100000

– Savaeigiai krautuvai su elektros varikliu

0

0

8427200000

– Kiti savaeigiai krautuvai

0

0

8427900000

– Kiti krautuvai

5

0

8428101000

– – Liftai be kabinų arba atsvarų

10

5

8428109000

– – Kiti

15

10

8428200000

– Pneumatiniai keltuvai ir konvejeriai

10

5

8428310000

– – Specialiai pritaikyti požemio darbams

10

5

8428320000

– – Kiti, kaušiniai

15

10

8428330000

– – Kiti, juostiniai

10

5

8428390000

– – Kiti

15

10

8428400000

– Eskalatoriai ir judantys pėsčiųjų takeliai

15

0

8428600000

– Lynų keliai, kėdiniai keltuvai, slidininkų keltuvai
(trauklės); funikulierių mechanizmai

15

0

8428901000

– – Šachtų vagonėlių stumtuvai, lokomotyvų arba
vagonėlių mobiliosios platformos, vagonų ap
vertimo įrenginiai ir panašūs geležinkelio va
gonų krovos įrenginiai

5

0

8428909000

– – Kiti

15

10

8429110000

– – Vikšriniai

0

0
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8429190000

– – Kiti

5

0

8429200000

– Greideriai ir lygintuvai

0

0

8429300000

– Skreperiai

0

0

8429400000

– Plūktuvai ir plentvoliai

5

0

8429510000

– – Frontaliniai vienkaušiai krautuvai

0

0

8429520000

– – Mašinos, kurių antstatas važiuoklės atžvilgiu
sukiojasi 360 o kampu

5

0

8429590000

– – Kiti

5

0

8430100000

– Poliakalės ir poliatraukės

0

0

8430200000

– Plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai

5

0

8430310000

– – Savaeigės

0

0

8430390000

– – Kitos

5

0

8430410000

– – Savaeigės

5

0

8430490000

– – Kitos

5

0

8430500000

– Kitos savaeigės mašinos

0

0

8430611000

– – – Plentvoliai

5

0

8430619000

– – – Kiti

0

0

8430691000

– – – Skreperiai

0

0

8430699000

– – – Kiti

0

0

8431101000

– – Blokų skrysčinių, keltuvų, gervių ir špilių (ka
bestanų)

5

5

8431109000

– – Kitos

10

5

8431200000

– Mašinų, klasifikuojamų 8427 pozicijoje

0

0

8431310000

– – Liftų, kaušinių (skipinių) keltuvų arba eskala
torių

5

0

8431390000

– – Kitos

5

5

8431410000

– – Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir automatiniai
samčiai

5

0
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8431420000

– – Buldozerių arba buldozerių su paslankiu vers
tuvu (angledozers) verstuvai

5

0

8431431000

– – – Svirtys

5

0

8431439000

– – – Kitos

5

0

8431490000

– – Kitos

0

0

8432100000

– Plūgai

0

0

8432210000

– – Lėkštinės akėčios

0

0

8432291000

– – – Kitos akėčios, kapliai ir ravėjimo agregatai

0

0

8432292000

– – – Kultivatoriai, varikliniai kauptuvai, ravėjimo
agregatai ir kauptuvai

0

0

8432300000

– Sėjamosios, sodinamosios ir daigasodės

0

0

8432400000

– Mėšlo kratytuvai ir trąšų barstytuvai

0

0

8432800000

– Kitos mašinos

0

0

8432901000

– – Noragai ir diskai

0

0

8432909000

– – Kiti

0

0

8433111000

– – – Savaeigės

15

0

8433119000

– – – Kitos

15

0

8433191000

– – – Savaeigės

0

0

8433199000

– – – Kitos

0

0

8433200000

– Vejapjovės arba šienapjovės, įskaitant juostines
žolės pjovimo mašinas, pakabinamas ant trakto
riaus

0

0

8433300000

– Kitos šienavimo mašinos

0

0

8433400000

– Šiaudų arba šieno presai, įskaitant presus-rinktu
vus

0

0

8433510000

– – Javų kombainai

0

0

8433520000

– – Kitos kuliamosios mašinos

0

0

8433530000

– – Šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo maši
nos

0

0
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8433591000

– – – Javapjovės

0

0

8433592000

– – – Kukurūzų lukštenimo įrenginiai

0

0

8433599000

– – – Kitos

0

0

8433601000

– – Skirtos kiaušiniams

0

0

8433609000

– – Kitos

0

0

8433901000

– – Vejapjovių, naudojamų žolynams

10

5

8433909000

– – Kitos

0

0

8434100000

– Melžimo mašinos

0

0

8434200000

– Pienininkystės mašinos

0

0

8434901000

– – Melžimo mašinų

0

0

8434909000

– – Kitos

0

0

8435100000

– Mašinos

0

0

8435900000

– Dalys

0

0

8436100000

– Pašarų gyvūnams paruošimo mašinos

0

0

8436210000

– – Paukščių inkubatoriai ir gaubtiniai šildytuvai

0

0

8436291000

– – – Automatinės šėryklos ir girdyklos

0

0

8436292000

– – – Automatiniai kiaušinių dėjimo ir surinkimo
įrenginiai (komplektai)

0

0

8436299000

– – – Kitos

0

0

8436801000

– – Trąšų smulkintuvai ir maišytuvai

0

0

8436809000

– – Kitos

0

0

8436910000

– – Paukštininkystės mašinų

0

0

8436990000

– – Kitos

0

0

8437101100

– – – Pagal spalvą

0

0
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8437101900

– – – Kitos

0

0

8437109000

– – Kitos

5

10

8437801100

– – – Grūdų

0

0

8437801900

– – – Kitos

5

10

8437809100

– – – Ryžių apdorojimo

0

0

8437809200

– – – Miltų ir kitų malybos pramonės produktų
atrankos ir atskyrimo

0

0

8437809300

– – – Grūdų poliravimo

0

0

8437809900

– – – Kitos

0

0

8437900000

– Dalys

0

0

8438101000

– – Duonos, pyragų arba sausainių gamybos

5

10

8438102000

– – Tešlos gamybos

0

0

8438201000

– – Konditerijos gaminių gamybos

0

0

8438202000

– – Kakavos arba šokolado gamybos

0

0

8438300000

– Cukraus gamybos mašinos

5

10

8438400000

– Alaus gamybos mašinos

5

10

8438501000

– – Automatinės, paukštienos perdirbimo

0

0

8438509000

– – Kitos

0

0

8438600000

– Vaisių arba daržovių perdirbimo mašinos

0

0

8438801000

– – Kavos pupelių lupimo ir lukštenimo

0

0

8438802000

– – Žuvų, vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandens
bestuburių paruošimo mašinos

5

0

8438809000

– – Kitos

5

10

8438900000

– Dalys

0

0
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8439100000

– Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos ga
mybos mašinos

0

0

8439200000

– Popieriaus arba kartono gamybos mašinos

0

0

8439300000

– Popieriaus arba kartono apdailos mašinos

0

0

8439910000

– – Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos
gamybos mašinos

0

0

8439990000

– – Kitos

0

0

8440100000

– Mašinos

0

0

8440900000

– Dalys

0

0

8441100000

– Pjaustymo mašinos

0

0

8441200000

– Krepšių, maišų arba vokų gamybos mašinos

0

0

8441300000

– Dėžių, tūbelių, statinių arba panašių talpyklų ga
mybos mašinos, išskyrus formavimo mašinas

0

0

8441400000

– Dirbinių iš popieriaus plaušienos, popieriaus
arba kartono formavimo mašinos

0

0

8441800000

– Kitos mašinos

0

0

8441900000

– Dalys

0

0

8442301000

– – Fotografinės teksto rinkimo mašinos

0

0

8442302000

– – Mašinos, aparatai ir įranga rinkimui arba kom
ponavimui kitais procesais, su liejimo įtaisu
arba be jo, su liejimo įrenginiais arba be jų

5

0

8442309000

– – Kitos

0

0

8442400000

– Išvardytų mašinų, aparatų ir įrangos dalys

0

0

8442501000

– – Spaudmenys

15

0

8442509000

– – Kiti

5

0

8443110000

– – Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios
ant ritininio popieriaus

5

0
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8443120000

– – Ofsetinės spaudos mašinos ir įrenginiai, nau
dojami biuruose, spausdinantys ant lakštinio
popieriaus (išskleisti lakštai ne didesni kaip
22 cm × 36 cm)

5

0

8443130000

– – Kitos ofsetinės spaudos mašinos

0

0

8443140000

– – Iškiliaspaudės (tipografijos) mašinos, spausdi
nančios ant ritininio popieriaus, išskyrus flek
sografinės spaudos mašinas

0

0

8443150000

– – Iškiliaspaudės (tipografijos) mašinos, kitos nei
spausdinančios ant ritininio popieriaus, išsky
rus fleksografines spaudos mašinas

5

0

8443160000

– – Fleksografinės spaudos mašinos

0

0

8443170000

– – Giliaspaudės mašinos

0

0

8443191000

– – – Štampavimo

0

0

8443199000

– – – Kitos

5

0

8443310000

– – Mašinos, atliekančios ne mažiau kaip dvi iš
šių funkcijų – spausdinimo, kopijavimo arba
perdavimo faksu, ir kurias galima prijungti
prie automatinio duomenų apdorojimo maši
nos arba prie tinklo

5

5

8443321100

––––

Naudojamos spausdinimui ant kompakti
nių plokštelių

5

0

8443321900

––––

Kitos

5

0

8443322000

– – – Faksimiliniai aparatai

0

0

8443329000

– – – Kitos

0

0

8443391000

– – – Rašalinės spaudos mašinos

5

0

8443399000

– – – Kitos

5

0

8443910000

– – Spaudos mašinų, spausdinančių naudojant
plokštes, cilindrus ir kitus spaudos elementus,
klasifikuojamus 8442 pozicijoje, dalys ir reik
menys

0

0

8443990000

– – Kitos

0

0

8444000000

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzi
jos), pratempimo, tekstūravimo arba pjaustymo
mašinos

0

0
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8445110000

– – Karštuvai

0

0

8445120000

– – Šukuotuvės

0

0

8445130000

– – Temptuvės arba pusverpės

0

0

8445191000

– – – Medvilnės valymo mašinos

0

0

8445199000

– – – Kitos

0

0

8445200000

– Tekstilės verptuvai

0

0

8445300000

– Tekstilės dvejinimo arba sukimo mašinos

0

0

8445400000

– Tekstilės pervijimo mašinos (įskaitant ataudų
pervijimo mašinas) arba lenkimo mašinos

0

0

8445900000

– Kitos

0

0

8446100000

– Skirtos audiniams, kurių plotis ne didesnis kaip
30 cm, austi

0

0

8446210000

– – Mechaninės audimo staklės

0

0

8446290000

– – Kitos

0

0

8446300000

– Bešaudyklės, skirtos audiniams, kurių plotis di
desnis kaip 30 cm, austi

0

0

8447110000

– – Kurių cilindro skersmuo ne didesnis kaip
165 mm

0

0

8447120000

– – Kurių cilindro
165 mm

0

0

8447201000

– – Buitinės plokščiojo mezgimo mašinos

0

0

8447202000

– – Kitos plokščiojo mezgimo mašinos

0

0

8447203000

– – Susiuvimo ir sumezgimo mašinos

0

0

8447900000

– Kitos

0

0

8448110000

– – Nytkėlės mechanizmai ir žakardo mašinos;
kartu su jais naudojamos kortų paruošimo,
kopijavimo, iškirtimo arba sujungimo mašinos

0

0

8448190000

– – Kitos

0

0

skersmuo

didesnis

kaip
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8448200000

– Mašinų, klasifikuojamų 8444 pozicijoje, arba jų
pagalbinių mašinų dalys ir pagalbinė įranga

0

0

8448310000

– – Karštuvų garnitūrai

0

0

8448321000

– – – Medvilnės valymo

0

0

8448329000

– – – Kitos

0

0

8448330000

– – Verpstės, sparninės verpstės, verptuvo žiedai
ir žiedų skriejikai

0

0

8448390000

– – Kitos

0

0

8448420000

– – Staklių skietai, nytelės ir nytys

0

0

8448490000

– – Kitos

0

0

8448510000

– – Platinos, adatos ir kiti gaminiai, naudojami kil
poms sudaryti

0

0

8448590000

– – Kitos

0

0

8449001000

– Mašinos; skrybėlių gamybos formos

0

0

8449009000

– Dalys

0

0

8450110000

– – Automatinės mašinos

20

5

8450120000

– – Kitos mašinos su įmontuota išcentrine (centri
fugine) džiovykla

20

10

8450190000

– – Kitos

20

10

8450200000

– Mašinos, kurių talpa didesnė kaip 10 kg sausų
skalbinių

25

10

8450900000

– Dalys

5

5

8451100000

– Cheminio valymo mašinos

5

0

8451210000

– – Mašinos, kurių talpa ne didesnė kaip 10 kg
sausų skalbinių

5

0

8451290000

– – Kitos

0

0

8451300000

– Lyginimo mašinos ir presai (įskaitant lydančiuo
sius presus)

0

0
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8451401000

– – Skalbyklės

0

0

8451409000

– – Kitos

0

0

8451500000

– Tekstilės audinių vyniojimo į rietimus, išvynio
jimo iš rietimų, dvilinkavimo, kirpimo ir kraštų
apkirpimo dantukais mašinos

0

0

8451800000

– Kitos mašinos

0

0

8451900000

– Dalys

0

0

8452101010

– – – Visiškai išrinktos

5

5

8452101090

– – – Kitos

10

5

8452102000

– – Mašinos

15

10

8452210000

– – Automatinės

0

0

8452290000

– – Kitos

0

0

8452300000

– Siuvimo adatos

0

0

8452400000

– Siuvamųjų mašinų baldai, stovai ir dangčiai bei
jų dalys

15

10

8452900000

– Kitos siuvamųjų mašinų dalys

0

0

8453100000

– Mašinos, naudojamos kailiams, žaliaminėms
odoms arba išdirbtoms odoms paruošti, rauginti
arba išdirbti

0

0

8453200000

– Mašinos, naudojamos avalynei gaminti arba iš
dirbti

5

0

8453800000

– Kitos mašinos

0

0

8453900000

– Dalys

5

0

8454100000

– Konverteriai

5

0

8454200000

– Formadėžės ir liejimo kaušai

0

0

8454300000

– Liejimo mašinos

0

0
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8454900000

– Dalys

5

0

8455100000

– Vamzdžių valcavimo staklynai

0

0

8455210000

– – Karštojo valcavimo staklynai arba kombinuoti
karštojo ir šaltojo valcavimo staklynai

0

0

8455220000

– – Šaltojo valcavimo

0

0

8455300000

– Valcavimo staklynų velenai

0

0

8455900000

– Kitos dalys

0

0

8456100000

– Veikiančios naudojant lazerio spinduliuotę arba
kitų šviesos ar fotonų pluoštų procesus

0

0

8456200000

– Veikiančios naudojant ultragarso procesus

0

0

8456300000

– Veikiančios naudojant elektros iškrovos procesus

0

0

8456900000

– Kitos

0

0

8457100000

– Mechaninio apdirbimo centrai

0

0

8457200000

– Vienpozicinės staklės

0

0

8457300000

– Daugiapozicinės staklės

0

0

8458111000

– – – Universalios lygiagrečiosios tekinimo staklės

0

0

8458112000

– – – Revolverinės tekinimo staklės

0

0

8458119000

– – – Kitos

0

0

8458191000

– – – Universalios lygiagrečiosios tekinimo staklės

0

0

8458192000

– – – Revolverinės tekinimo staklės

0

0

8458193000

– – – Kitos, automatinės

0

0

8458199000

– – – Kitos

0

0

8458910000

– – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8458990000

– – Kitos

0

0

8459101000

– – Gręžimo

0

0
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8459102000

– – Ištekinimo

0

0

8459103000

– – Frezavimo

0

0

8459104000

– – Sriegių sriegimo arba įsriegimo

0

0

8459210000

– – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8459290000

– – Kitos

5

0

8459310000

– – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8459390000

– – Kitos

0

0

8459400000

– Kitos ištekinimo staklės

5

0

8459510000

– – Skaitmeninio programinio valdymo

5

0

8459590000

– – Kitos

5

0

8459610000

– – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8459690000

– – Kitos

5

0

8459700000

– Kitos įsriegimo arba sriegių užsriegimo staklės

5

0

8460110000

– – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8460190000

– – Kitos

0

0

8460210000

– – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8460290000

– – Kitos

5

0

8460310000

– – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8460390000

– – Kitos

0

0

8460400000

– Honingavimo arba pritrynimo staklės

0

0

8460901000

– Šlifavimo staklės

5

0

8460909000

– Kitos

5

0
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8461200000

– Skersinio drožimo arba vertikaliojo drožimo sta
klės

0

0

8461300000

– Pratraukimo staklės

0

0

8461400000

– Krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo arba
krumplių apdailos staklės

0

0

8461500000

– Pjaustymo ir atpjovimo staklės

0

0

8461901000

– – Obliavimo mašinos

0

0

8461909000

– – Kitos

0

0

8462101000

– – Elektriniai plaktukai ir įspaudimo staklės

0

0

8462102100

– – – Presai

10

0

8462102900

– – – Kitos

10

0

8462210000

– – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8462291000

– – – Presai

10

5

8462299000

– – – Kitos

5

0

8462310010

– – – Presai

0

0

8462310090

– – – Kitos

5

0

8462391000

– – – Presai

10

5

8462399000

– – – Kitos

0

0

8462410000

– – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8462491000

– – – Presai

5

0

8462499000

– – – Kitos

0

0

8462910000

– – Hidrauliniai presai

5

0

8462990000

– – Kitos

10

0

8463101000

– – Vielos tempimo

0

0

8463109000

– – Kitos

0

0
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8463200000

– Sriegių valcavimo staklės

0

0

8463300000

– Vielos apdirbimo staklės

0

0

8463901000

– – Kniedijimo

0

0

8463909000

– – Kitos

0

0

8464100000

– Pjaustytuvai

0

0

8464200000

– Šlifavimo arba poliravimo staklės

5

0

8464900000

– Kitos

5

0

8465100000

– Staklės, kuriomis galima atlikti įvairias mechani
nio apdirbimo operacijas, nekeičiant šioms ope
racijoms naudojamo įrankio

5

0

8465911000

– – – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8465919100

––––

Diskiniai

0

0

8465919200

––––

Juostiniai pjūklai

0

0

8465919900

––––

Kiti

5

0

8465921000

– – – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8465929000

– – – Kitos

5

5

8465931000

– – – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8465939000

– – – Kitos

5

0

8465941000

– – – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8465949000

– – – Kitos

5

0

8465951000

– – – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0

8465959000

– – – Kitos

5

5

8465960000

– – Skaldymo, smulkinimo arba skutimo staklės

5

0

8465991000

– – – Skaitmeninio programinio valdymo

0

0
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8465999000

– – – Kitos

5

0

8466100000

– Įrankių laikikliai ir atsiveriančiosios sriegimo gal
vutės

0

0

8466200000

– Apdirbamų ruošinių laikikliai

0

0

8466300000

– Dalijimo galvutės ir kiti specialieji staklių įtaisai

0

0

8466910000

– – Staklių, klasifikuojamų 8464 pozicijoje

0

0

8466920000

– – Staklių, klasifikuojamų 8465 pozicijoje

0

0

8466930000

– – Staklių, klasifikuojamų 8456–8461 pozicijose

5

0

8466940000

– – Staklių, klasifikuojamų 8462 arba 8463 pozi
cijose

0

0

8467111000

– – – Gręžimo, ištekinimo ir panašios staklės

0

0

8467112000

– – – Sraigtams, varžtams ir veržlėms įsukti ir išt
raukti

0

0

8467119000

– – – Kitos

5

0

8467191000

– – – Plūktuvai ir plentvoliai

5

0

8467192000

– – – Betono vibratoriai

5

0

8467199000

– – – Kitos

0

0

8467210000

– – Visų rūšių grąžtai

15

10

8467220000

– – Pjūklai, įskaitant grandininius pjūklus

15

10

8467290000

– – Kiti

15

10

8467810000

– – Grandininiai pjūklai

5

0

8467891000

– – – Pjūklai, išskyrus grandininius pjūklus

5

0

8467899000

– – – Kiti

0

0

8467910000

– – Grandininių pjūklų

0

0

8467920000

– – Pneumatinių įrankių

0

0

8467990000

– – Kiti

0

0
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8468100000

– Rankiniai dujų degikliai

15

0

8468201000

– – Skirti litavimui, įskaitant tuos, kurie gali būti
naudojami pjovimui

5

0

8468209000

– – Kiti

5

0

8468800000

– Kitos mašinos

5

0

8468900000

– Dalys

15

5

8469001000

– Elektrinės rašomosios mašinėlės

10

0

8469009000

– Kiti

10

0

8470100000

– Elektroniniai skaičiuotuvai, galintys veikti be išo
rinio elektros maitinimo šaltinio, ir kišeninės
duomenų užrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane
mašinėlės, atliekančios skaičiavimo funkcijas

10

0

8470210000

– – Su spausdinimo įrenginiu

10

0

8470290000

– – Kiti

10

0

8470300000

– Kitos skaičiavimo mašinos

5

0

8470500000

– Kasos aparatai

10

0

8470901000

– – Pašto siuntų frankavimo

5

0

8470902000

– – Bilietų išdavimo

5

0

8470909000

– – Kiti

10

0

8471300000

– Nešiojamosios automatinio duomenų apdoro
jimo mašinos, sveriančios ne daugiau kaip
10 kg, sudarytos bent iš pagrindinio proceso
riaus, klaviatūros ir vaizduoklio

0

0

8471410000

– – Kurių bent pagrindinis procesorius bei įvesties
ir išvesties įtaisai sumontuoti viename kor
puse, kombinuotos arba nekombinuotos

0

0

8471490000

– – Kitos, pateikiamos sistemų pavidalu

0

0

8471500000

– Procesoriai, išskyrus klasifikuojamus 8471 41
arba 8471 49 subpozicijose, kurių korpuse yra
arba nėra šie vienos arba dviejų rūšių įtaisai: at
mintinės įrenginiai, įvesties įtaisai, išvesties įtai
sai

0

0
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8471602000

– – Klaviatūros, X–Y koordinačių įvesties įtaisai

0

0

8471609000

– – Kiti

0

0

8471700000

– Atmintinės

0

0

8471800000

– Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų
įtaisai

0

0

8471900000

– Kitos

0

0

8472100000

– Dauginimo aparatai, įskaitant mimeografus

0

0

8472300000

– Pašto siuntų rūšiavimo, lankstymo, sudėjimo į
vokus arba pakavimo mašinos, pašto siuntų ati
darymo, uždarymo arba užantspaudavimo maši
nos, pašto ženklų klijavimo arba nuvertinimo
(atspaudavimo) mašinos

15

0

8472901000

– – Monetų arba banknotų rūšiavimo arba skaičia
vimo mašinos

15

0

8472902000

– – Banknotų išdavimo automatai

15

0

8472903000

– – Čekių autentiškumo patvirtinimo mašinos

15

0

8472904000

– – Perforavimo arba susegimo apkabėlėmis maši
nos

15

0

8472905000

– – Bankomatai

15

0

8472909000

– – Kitos

15

0

8473100000

– Mašinų, klasifikuojamų 8469 pozicijoje, dalys ir
reikmenys

10

0

8473210000

– – Elektroninių skaičiavimo mašinų, klasifikuo
jamų 8470 10, 8470 21 arba 8470 29 su
bpozicijose

10

0

8473290000

– – Kitos

10

0

8473300000

– Mašinų, klasifikuojamų 8471 pozicijoje, dalys ir
reikmenys

0

0

8473401000

– – Dauginimo aparatų

5

0

8473409000

– – Kitos

10

0

8473500000

– Dalys ir reikmenys, vienodai tinkantys maši
noms, klasifikuojamoms dviejose arba daugiau
pozicijų, esančių 8469–8472 intervale

10

0
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8474101000

– – Liejimui naudojamos pašalinimo ir sijojimo
mašinos

10

0

8474102000

– – Vibruojantys sietai

10

0

8474109000

– – Kitos

15

5

8474201000

– – Sukamosios kūginės trupinimo mašinos

20

5

8474202000

– – Smūginės malimo mašinos

10

0

8474203000

– – Žiedinės smulkinimo mašinos

10

0

8474209000

– – Kitos

10

0

8474311000

– – – Kurių maksimali talpa ne didesnė kaip 3 m3

10

5

8474319000

– – – Kitos

10

5

8474320000

– – Mineralinių medžiagų maišymo su bitumais
mašinos

5

0

8474391000

– – – Specialios, skirtos naudoti keramikos pra
monėje

0

0

8474392000

– – – Liejimui naudojamos smėlio maišyklės

15

10

8474399000

– – – Kitos

10

5

8474801000

– – Keraminės pastos aglomeravimo, formavimo
arba liejimo mašinos

5

5

8474802000

– – Smėlinių liejimo formų formavimo mašinos

5

0

8474803000

– – Surenkamųjų betono dirbinių formavimo

10

5

8474809000

– – Kitos

10

5

8474900000

– Dalys

5

0

8475100000

– Elektros arba elektroninių lempų, elektroninių
vamzdžių arba fotoblyksčių lempų su stikliniais
gaubtais surinkimo mašinos

5

0

8475210000

– – Optinių pluoštų ir jų ruošinių gamybos maši
nos

5

0

8475290000

– – Kitos

0

0
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8475900000

– Dalys

5

0

8476210000

– – Su šildymo arba šaldymo įrenginiais

0

0

8476290000

– – Kiti

5

0

8476810000

– – Su šildymo arba šaldymo įrenginiais

5

0

8476890000

– – Kiti

5

0

8476900000

– Dalys

5

0

8477100000

– Liejimo mašinos

0

0

8477200000

– Ekstruderiai

0

0

8477300000

– Formavimo išpučiant orą mašinos

0

0

8477400000

– Vakuuminio formavimo mašinos ir kitos šilumi
nio formavimo mašinos

0

0

8477510000

– – Pneumatinių padangų liejimo arba protektorių
restauravimo, kamerų liejimo arba kito forma
vimo

0

0

8477591000

– – – Slėginio liejimo hidrauliniai presai

5

0

8477599000

– – – Kiti

5

0

8477800000

– Kitos mašinos

0

0

8477900000

– Dalys

0

0

8478101000

– – Cigarečių filtrų įstatymo

0

0

8478109000

– – Kitos

0

0

8478900000

– Dalys

0

0

8479100000

– Viešųjų darbų, statybos arba panašios paskirties
mašinos

5

5

8479201000

– – Ekstrahavimo

0

0

8479209000

– – Kitos

0

0

8479300000

– Drožlių plokščių arba statybinių plaušo plokščių
gamybos iš medienos arba iš kitų sumedėjusių
medžiagų presai ir kitos medienos arba kamštie
nos apdorojimo mašinos

0

0
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8479400000

– Lynų arba kabelių gamybos mašinos

0

0

8479500000

– Pramoniniai robotai, nenurodyti kitoje vietoje

0

0

8479600000

– Garinamieji oro aušintuvai

0

0

8479810000

– – Technologinio metalų apdirbimo, įskaitant
elektros ričių vyniojimo mašinas

5

0

8479820000

– – Maišymo, minkymo, trupinimo, malimo, nusi
jojimo, rūšiavimo, homogenizavimo, emulsi
nimo arba plakimo mašinos

5

10

8479891000

– – – Skirtos naudoti muilo pramonėje

0

0

8479892000

– – – Oro drėkintuvai ir sausintuvai (išskyrus ma
šinas, klasifikuojamas 8415 arba 8424 pozi
cijose)

10

0

8479893000

– – – Purškiamieji automatiniai mašinų teptuvai

5

0

8479894000

– – – Naftotiekių ir panašių gaminių techninės
priežiūros

15

10

8479895000

– – – Elektriniai stiklų valymo mechanizmai

0

0

8479898000

– – – Presai

5

0

8479899000

– – – Kitos

15

10

8479900000

– Dalys

15

0

8480100000

– Metalo liejimo formadėžės

5

10

8480200000

– Liejimo padėklai

5

10

8480300000

– Liejimo modeliai

10

5

8480410000

– – Inžektorinio arba slėginio liejimo

5

0

8480490000

– – Kitos

10

5

8480500000

– Stiklo liejimo formos

5

10

8480600000

– Mineralinių medžiagų liejimo formos

0

0
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8480711000

– – – Saugių skustuvų dalių

5

5

8480719000

– – – Kitos

5

5

8480790000

– – Kitos

5

5

8481100000

– Slėgio mažinamieji (redukciniai) vožtuvai

0

0

8481200000

– Oleohidraulinių arba pneumatinių pavarų vožtu
vai

5

0

8481300000

– Atgaliniai vožtuvai

5

0

8481400000

– Apsauginiai arba nuleidžiamieji vožtuvai

0

0

8481801000

– – Buitiniai čiaupai

20

10

8481802000

– – Fontaninės armatūros vožtuvai

5

0

8481803000

– – Padangų vožtuvai

15

5

8481804000

– – Sferiniai vožtuvai

0

0

8481805100

– – – Ne mažesniam kaip 13,8 MPa slėgiui

10

0

8481805900

– – – Kiti

10

5

8481806000

– – Kitos sklendės

5

5

8481807000

– – Tiesiasroviai vožtuvai, kurių vardinis skers
muo ne didesnis kaip 100 mm

0

0

8481808000

– – Kiti solenoidiniai vožtuvai

5

0

8481809100

– – – Dozuojamieji vožtuvai

10

5

8481809900

– – – Kiti

10

5

8481901000

– – Fontaninės armatūros vožtuvų korpusai

0

0

8481909000

– – Kiti

0

0

8482100000

– Rutuliniai guoliai

5

0

8482200000

– Kūginiai ritininiai guoliai, įskaitant kūginių guo
lių ir kūginių ritininių guolių mazgus

0

0
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8482300000

– Sferiniai ritininiai guoliai

0

0

8482400000

– Adatiniai ritininiai guoliai

0

0

8482500000

– Cilindriniai ritininiai guoliai

0

0

8482800000

– Kiti, įskaitant kombinuotus rutulinius–ritininius
guolius

0

0

8482910000

– – Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai

0

0

8482990000

– – Kitos

0

0

8483101000

– – Orlaivių variklių

5

0

8483109100

– – – Alkūniniai velenai

0

0

8483109200

– – – Kumšteliniai velenai

0

0

8483109300

– – – Lankstūs velenai

0

0

8483109900

– – – Kiti

0

0

8483200000

– Guolių korpusai su įmontuotais rutuliniais arba
ritininiais guoliais

0

0

8483301000

– – Orlaivių variklių

0

0

8483309000

– – Kiti

5

5

8483403000

– – Orlaivių variklių

5

0

8483409100

– – – Pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduk
toriai)

5

5

8483409200

– – – Krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pa
varos, išskyrus atskirai pateikiamus krum
pliaračius ir kitus pavarų elementus

0

0

8483409900

– – – Kiti

0

0

8483500000

– Smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčių me
chanizmus

5

5

8483601000

– – Sankabos

0

0

8483609000

– – Kiti

0

0

8483904000

– – Krumpliaračiai, grandinės žvaigždutės ir kiti
pavaros elementai, atskirai pateikti

0

0
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8483909000

– – Dalys

5

0

8484100000

– Kompozicinių medžiagų tarpikliai

5

5

8484200000

– Mechaniniai sandarikliai

5

0

8484900000

– Kiti

5

0

8486100000

– Mašinos ir aparatai, skirti puslaidininkių ruoši
niams arba plokštelėms gaminti

0

0

8486200000

– Mašinos ir aparatai, skirti puslaidininkiniams
įtaisams arba elektroniniams integriniams gran
dynams gaminti

5

0

8486300000

– Mašinos ir aparatai, skirti plokštiesiems vaizduo
kliams gaminti

0

0

8486400000

– Mašinos ir aparatai, nurodyti šio skirsnio 9 pa
stabos C punkte

0

0

8486900000

– Dalys ir reikmenys

0

0

8487100000

– Laivasraigčiai ir jų mentės

5

0

8487901000

– – Neautomatinės tepalinės

15

0

8487902000

– – Sandarinimo žiedai (sandarikliai arba skyrik
liai)

10

10

8487909000

– – Kiti

5

0

8501101000

– – Žaislų varikliai

10

10

8501102000

– – Universalūs varikliai

5

0

8501109100

– – – Nuolatinės srovės

0

0

8501109200

– – – Kintamosios srovės, vienfaziai

5

0

8501109300

– – – Kintamosios srovės, daugiafaziai

5

0

8501201100

– – – Su pavarų dėžėmis ir kitais greičio keitikliais
(reduktoriais)

0

0

8501201900

– – – Kiti

0

0

8501202100

– – – Su pavarų dėžėmis ir kitais greičio keitikliais
(reduktoriais)

0

0
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8501202900

– – – Kiti

5

0

8501311000

– – – Varikliai su pavarų dėžėmis ir kitais greičio
keitikliais (reduktoriais)

0

0

8501312000

– – – Kiti varikliai

0

0

8501313000

– – – Nuolatinės srovės generatoriai

0

0

8501321000

– – – Varikliai su pavarų dėžėmis ir kitais greičio
keitikliais (reduktoriais)

0

0

8501322100

––––

Kurių galia ne didesnė kaip 7,5 KW

0

0

8501322900

––––

Kiti

0

0

8501324000

– – – Nuolatinės srovės generatoriai

0

0

8501331000

– – – Varikliai su pavarų dėžėmis ir kitais greičio
keitikliais (reduktoriais)

0

0

8501332000

– – – Kiti varikliai

0

0

8501333000

– – – Nuolatinės srovės generatoriai

0

0

8501341000

– – – Varikliai su pavarų dėžėmis ir kitais greičio
keitikliais (reduktoriais)

0

0

8501342000

– – – Kiti varikliai

0

0

8501343000

– – – Nuolatinės srovės generatoriai

0

0

8501401100

– – – Su pavarų dėžėmis ir kitais greičio keitikliais
(reduktoriais)

0

0

8501401900

– – – Kiti

0

0

8501402100

– – – Su pavarų dėžėmis ir kitais greičio keitikliais
(reduktoriais)

0

0

8501402900

– – – Kiti

0

0

8501403100

– – – Su pavarų dėžėmis ir kitais greičio keitikliais
(reduktoriais)

0

0

8501403900

– – – Kiti

0

0

8501404100

– – – Su pavarų dėžėmis ir kitais greičio keitikliais
(reduktoriais)

0

0
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8501404900

– – – Kiti

0

0

8501511000

– – – Su pavarų dėžėmis ir kitais greičio keitikliais
(reduktoriais)

0

0

8501519000

– – – Kiti

0

0

8501521000

– – – Kurių galia ne didesnė kaip 7,5 KW

0

0

8501522000

– – – Kurių galia didesnė kaip 7,5 KW, bet ne di
desnė kaip 18,5 KW

0

0

8501523000

– – – Kurių galia didesnė kaip 18,5 KW, bet ne
didesnė kaip 30 KW

0

0

8501524000

– – – Kurių galia didesnė kaip 30 KW, bet ne di
desnė kaip 75 KW

0

0

8501530000

– – Kurių galia didesnė kaip 75 KW

0

0

8501611000

– – – Kurių galia ne didesnė kaip 18,5 kVA

0

0

8501612000

– – – Kurių galia didesnė kaip 18,5 kVA, bet ne
didesnė kaip 30 kVA

5

0

8501619000

– – – Kiti

5

0

8501620000

– – Kurių galia didesnė kaip 75 kVA, bet ne di
desnė kaip 375 kVA

5

0

8501630000

– – Kurių galia didesnė kaip 375 kVA, bet ne di
desnė kaip 750 kVA

0

0

8501640000

– – Kurių galia didesnė kaip 750 kVA

0

0

8502111000

– – – Kintamosios srovės

0

0

8502119000

– – – Kiti

0

0

8502121000

– – – Kintamosios srovės

0

0

8502129000

– – – Kiti

0

0

8502131000

– – – Kintamosios srovės

0

0

8502139000

– – – Kiti

0

0

8502201000

– – Kintamosios srovės

0

0
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8502209000

– – Kiti

0

0

8502310000

– – Varomi vėjo

0

0

8502391000

– – – Kintamosios srovės

0

0

8502399000

– – – Kiti

0

0

8502400000

– Vieninkariai elektros keitikliai

0

0

8503000000

Dalys, skirtos vien tik arba daugiausia su mašino
mis, klasifikuojamomis 8501 arba 8502 pozicijose

0

0

8504100000

– Dujošvyčių lempų arba vamzdelių balastai

15

10

8504211100

––––

Kurių galia ne didesnė kaip 1 kVA

5

5

8504211900

––––

Kiti

15

10

8504219000

– – – Kiti

15

10

8504221000

– – – Kurių galia didesnė kaip 650 kVA, bet ne
didesnė kaip 1 000 kVA

15

10

8504229000

– – – Kiti

15

10

8504230000

– – Kurių galia didesnė kaip 10 000 kVA

0

0

8504311000

– – – Kurių galia ne didesnė kaip 0,1 kVA

0

0

8504319000

– – – Kiti

0

0

8504321000

– – – Kurių galia didesnė kaip 1 kVA, bet ne di
desnė kaip 10 kVA

15

0

8504329000

– – – Kiti

15

0

8504330000

– – Kurių galia didesnė kaip 16 kVA, bet ne di
desnė kaip 500 kVA

15

10

8504341000

– – – Kurių galia ne didesnė kaip 1 600 kVA

15

10

8504342000

– – – Kurių galia didesnė kaip 1 600 kVA, bet ne
didesnė kaip 10 000 kVA

15

10
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8504343000

– – – Kurių galia didesnė kaip 10 000 kVA

0

0

8504401000

– – Nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai

5

10

8504402000

– – Elektroniniai starteriai

5

10

8504409000

– – Kiti

0

0

8504501000

– – Skirti ne didesnei kaip 260 V darbinei įtampai
ir ne stipresnei kaip 30 A vardinei srovei

5

0

8504509000

– – Kiti

5

0

8504900000

– Dalys

0

0

8505110000

– – Metaliniai

10

0

8505191000

– – – Guminės arba plastikinės magnetinės juos
telės

10

10

8505199000

– – – Kiti

10

5

8505200000

– Elektromagnetinės movos, sankabos ir stabdžiai

5

0

8505901000

– – Elektromagnetai

5

0

8505902000

– – Griebtuvai, spaustuvai ir panašūs laikikliai

10

0

8505903000

– – Elektromagnetiniai kėlimo įrenginiai

10

0

8505909000

– – Dalys

10

0

8506101100

– – – Cilindriniai

5

10

8506101200

– – – Diskiniai

15

0

8506101900

– – – Kiti

15

10

8506109100

– – – Cilindriniai

15

10

8506109200

– – – Diskiniai

15

0

8506109900

– – – Kiti

15

10

8506301000

– – Cilindriniai

15

0

8506302000

– – Diskiniai

15

0
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8506309000

– – Kiti

15

0

8506401000

– – Cilindriniai

15

0

8506402000

– – Diskiniai

15

0

8506409000

– – Kiti

15

0

8506501000

– – Cilindriniai

15

0

8506502000

– – Diskiniai

5

0

8506509000

– – Kiti

15

0

8506601000

– – Cilindriniai

15

0

8506602000

– – Diskiniai

15

0

8506609000

– – Kiti

15

0

8506801000

– – Cilindriniai

15

0

8506802000

– – Diskiniai

15

0

8506809000

– – Kiti

15

0

8506900000

– Dalys

10

0

8507100000

– Rūgštiniai švino akumuliatoriai, naudojami stū
mokliniams varikliams užvesti

20

10

8507200000

– Kiti rūgštiniai švino akumuliatoriai

20

10

8507300000

– Nikelio-kadmio

15

0

8507400000

– Nikelio-geležies

15

0

8507800000

– Kiti akumuliatoriai

5

10

8507901000

– – Talpyklos ir apdangalai

5

0

8507902000

– – Skirtuvai (separatoriai)

5

0

8507903000

– – Plokštės

10

10

8507909000

– – Kitos

5

0
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8508110000

– – Kurių galia ne didesnė kaip 1 500 W ir su
maišeliu dulkėms surinkti arba su kita dul
kėms surinkti talpykla, kurių talpa ne didesnė
kaip 20 litrų

30

10

8508190000

– – Kiti

30

10

8508600000

– Kiti dulkių siurbliai

20

0

8508700000

– Dalys

10

5

8509401000

– – Smulkintuvai

20

5

8509409000

– – Kiti

30

5

8509801000

– – Grindų blizgintuvai

20

5

8509802000

– – Virtuvės atliekų šalintuvai

20

5

8509809000

– – Kiti

20

5

8509900000

– Dalys

10

5

8510100000

– Skustuvai

20

10

8510201000

– – Plaukų kirpimo

5

10

8510202000

– – Kirpimo

5

10

8510300000

– Plaukų šalinimo įtaisai

20

0

8510901000

– – Mašinėlių kirpimo galvutės, šukų peiliukai,
kirpimo ašmenys ir geležtės

5

0

8510909000

– – Kiti

5

0

8511101000

– – Orlaivių variklių

5

0

8511109000

– – Kiti

15

0

8511201000

– – Orlaivių variklių

5

0

8511209000

– – Kiti

0

0

8511301000

– – Orlaivių variklių

5

0

8511309100

– – – Skirstytuvai

10

0

8511309200

– – – Uždegimo ritės

10

0

8511401000

– – Orlaivių variklių

5

0
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8511409000

– – Kiti

5

0

8511501000

– – Orlaivių variklių

5

0

8511509000

– – Kiti

0

0

8511801000

– – Orlaivių variklių

5

0

8511809000

– – Kiti

10

0

8511901000

– – Orlaivių variklių įrangos

5

0

8511902100

– – – Kontaktų pertraukikliai

10

10

8511902900

– – – Kiti

10

0

8511903000

– – Uždegimo žvakių, išskyrus skirtas orlaivių va
rikliams

10

0

8511909000

– – Kiti

0

0

8512100000

– Apšvietimo arba vaizdinio signalizavimo įranga,
skirta dviračiams

5

0

8512201000

– – Priekiniai žibintai (išskyrus sandarias kryptinių
spindulių lempas, klasifikuojamas 8539 10 00
subpozicijoje)

10

5

8512209000

– – Kiti

10

5

8512301000

– – Garso signalai

10

10

8512309000

– – Kiti

10

10

8512400000

– Stiklų valytuvai ir apsaugos nuo stiklų apšalimo
ir aprasojimo įranga

5

0

8512901000

– – Dviračių arba autotransporto priemonių stiklų
valytuvų kojelės ir mentelės

10

5

8512909000

– – Kiti

10

5

8513101000

– – Apsauginiai

5

0

8513109000

– – Kiti

20

10

8513900000

– Dalys

0

0

8514100000

– Kontaktinės krosnys ir orkaitės (netiesioginis kai
tinimas)

5

10

8514200000

– Krosnys ir orkaitės, veikiančios taikant indukci
jos arba dielektrinių nuostolių principą

0

0
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8514301000

– – Lankinės krosnys

0

0

8514309000

– – Kitos

5

0

8514400000

– Kiti įrenginiai, skirti terminiam medžiagų apdo
rojimui ir veikiantys taikant indukcijos arba die
lektrinių nuostolių principą

0

0

8514900000

– Dalys

5

0

8515110000

– – Lituokliai ir litavimo pistoletai

0

0

8515190000

– – Kiti

15

0

8515210000

– – Automatiniai arba pusiau automatiniai

0

0

8515290000

– – Kiti

5

0

8515310000

– – Automatiniai arba pusiau automatiniai

5

0

8515390000

– – Kiti

0

0

8515801000

– – Ultragarsiniai

5

0

8515809000

– – Kiti

5

0

8515900000

– Dalys

0

0

8516100000

– Elektriniai tekančiojo arba talpykloje laikomo
vandens šildytuvai ir panardinamieji šildytuvai

20

10

8516210000

– – Šilumos radiatoriai

20

5

8516291000

– – – Krosnys

20

5

8516299000

– – – Kiti

20

5

8516310000

– – Plaukų džiovintuvai (fenai)

30

10

8516320000

– – Kiti šukuosenų aparatai

20

10

8516330000

– – Rankų džiovintuvai

20

5

8516400000

– Elektrinės laidynės

20

10

8516500000

– Mikrobangų krosnys

30

10

8516601000

– – Orkaitės

30

10
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8516602000

– – Viryklės

30

10

8516603000

– – Krosnys, kepimo grotelės ir skrudintuvai

20

10

8516710000

– – Kavos arba arbatos virimo aparatai

20

5

8516720000

– – Skrudintuvai

20

5

8516790000

– – Kiti

20

0

8516800000

– Kontaktiniai elektriniai kaitinimo elementai

5

10

8516900000

– Dalys

5

0

8517110000

– – Laidiniai telefono aparatai su belaidžiais rage
liais

10

0

8517120010

– – Visiškai išrinkti

15

10

8517120090

– – Kiti

15

10

8517180000

– – Kiti

10

0

8517610000

– – Bazinės stotys

5

0

8517621000

– – – Automatiniai telegrafo arba telefono komu
tatoriai

10

0

8517622000

– – – Telekomunikacijos aparatai laidinėms nešlio
srovės sistemoms ir skaitmeninėms laidi
nėms sistemoms

0

0

8517629000

– – – Kiti

5

0

8517691000

– – – Vaizdo telefonai

10

0

8517692000

– – – Radiotelefonijos arba radiotelegrafijos imtu
vai

5

0

8517699000

– – – Kiti

5

0

8517700000

– Dalys

0

0

8518100000

– Mikrofonai ir jų stovai

15

0

8518210000

– – Atskiri korpusuose sumontuoti garsiakalbiai

15

0

8518220000

– – Garsiakalbių rinkiniai, sumontuoti tame pa
čiame korpuse

15

0

Pastabos

2016 12 24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

NANDINA
2007

Aprašymas

L 356/1043

Bazinė muito norma

Kategorija

8518290000

– – Kiti

10

0

8518300000

– Ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į
ausį, sumontuotos atskirai arba kartu su mikro
fonu

15

10

8518400000

– Elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai

15

0

8518500000

– Elektriniai garso stiprintuvai

15

0

8518901000

– – Kūginės detalės, membranos, jungai

10

10

8518909010

– – – Korpusai, baldai arba spintelės

5

5

8518909090

– – – Kiti

10

5

8519200000

– Aparatai, kurie veikia įmetus monetą arba že
toną, įdėjus banknotą, banko kortelę arba kitaip
sumokėjus

20

5

8519301000

– – Su automatinio įrašų keitimo mechanizmu

20

5

8519309000

– – Kiti

20

5

8519500000

– Telefoniniai atsakikliai

20

10

8519811000

– – – Kasetiniai grotuvai

20

5

8519812000

– – – Optinio skaitymo sistemų atkūrimo apara
tai

20

10

8519819000

– – – Kiti

20

10

8519891000

– – – Grotuvai

20

5

8519899000

– – – Kiti

20

10

8521100000

– Kuriuose vaizdui įrašyti arba atkurti naudojamos
magnetinės juostos

20

10

8521901000

– – Naudojami kompaktinėms plokštelėms įrašyti

20

0

8521909010

– – Visiškai išrinkti

20

10

8521909090

– Kiti

20

10

8522100000

– Garso ėmikliai

15

0

8522902000

– – Baldai arba dėžės

5

5

8522903000

– – Neaptaisyti patefonų adatų safyrai ir deimantai

5

10
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8522904000

– – Optinio skaitymo sistemų atkūrimo mecha
nizmai

5

0

8522905000

– – Kasetiniai garso atkūrimo mechanizmai

5

0

8522909000

– – Kiti

5

5

8523210000

– – Kortelės su magnetine juostele

25

10

8523291000

– – – Magnetiniai diskai

15

10

8523292100

––––

Kurių plotis ne didesnis kaip 4 mm

15

0

8523292200

––––

Kurių plotis didesnis kaip 4 mm, bet ne
didesnis kaip 6,5 mm

15

0

8523292300

––––

Kurių plotis didesnis kaip 6,5 mm

15

0

8523293100

––––

Kurių plotis ne didesnis kaip 4 mm

15

0

8523293200

––––

Kurių plotis didesnis kaip 4 mm, bet ne
didesnis kaip 6,5 mm

15

0

8523293300

––––

Kurių plotis didesnis kaip 6,5 mm

15

0

8523299010

––––

Naudojamos kitiems reiškiniams, išskyrus
garsą ir vaizdą, atkurti

15

5

8523299090

––––

Kitos

15

0

8523401000

– – Neįrašyti

5

10

8523402100

– – – Naudojami garsui atkurti

15

10

8523402200

– – – Vaizdui arba vaizdui ir garsui atkurti

25

10

8523402900

– – – Kiti

15

10

8523510000

– – Kietosios būsenos netriniosios atmintinės

15

0

8523520000

– – Lustinės kortelės

0

0

8523591000

– – – Nuotolinės kortelės ir etiketės

0

0

8523599000

– – – Kiti

15

10
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8523801000

– – Diskai (neįrašyti arba įrašyti), juostos, plėvelės
ir kitos paruoštos matricos ir ruošiniai

15

10

8523802100

– – – Mokomieji

15

10

8523802900

– – – Kiti

15

10

8523803000

– – Naudojamos kitiems reiškiniams, išskyrus
garsą ir vaizdą, atkurti

15

10

8523809000

– – Kitos

15

10

8525501000

– – Radijo laidų perdavimo

15

0

8525502000

– – Televizijos

15

0

8525601000

– – Radiotelefonijos arba radiotelegrafijos

15

0

8525602000

– – Radijo laidų perdavimo

15

0

8525801000

– – Televizijos kameros

5

0

8525802000

– – Skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kameros
su vaizdo magnetofonu

25

10

8526100000

– Radarai

5

0

8526910000

– – Radionavigaciniai aparatai

5

0

8526920000

– – Nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai

5

0

8527120000

– – Kišeniniai kasetiniai grotuvai su radijo imtuvu

20

10

8527130000

– – Kiti aparatai su garso įrašymo arba atkūrimo
aparatais

20

10

8527190000

– – Kiti

20

5

8527210010

– – Visiškai išrinkti

0

0

8527210090

– – Kiti

20

10

8527290000

– – Kiti

20

10
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8527910000

– – Su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais

20

10

8527920000

– – Ne su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais,
bet su laikrodžiu

20

10

8527990000

– – Kiti

20

10

8528410000

– – Priskiriami aparatams, naudojamiems vien tik
arba daugiausia automatinio duomenų apdo
rojimo sistemoje, klasifikuojamoje 8471 pozi
cijoje

0

0

8528490000

– – Kiti

20(*): 5 %, jei ne didesni
kaip 20 colių, 5 %
+ 73,11 USD už kiekvieną,
didesnį kaip 20 colių, bet
ne didesnį kaip 32 coliai,
5 % + 140,32 USD už kiek
vieną, didesnį kaip 32 co
liai, bet ne didesnį kaip 41
colis, 5 % + 158,14 USD
už kiekvieną, didesnį kaip
41 colis, bet ne didesnį
kaip 50 colių, 20 %, jei di
desni kaip 50 colių

10

8528510000

– – Priskiriami aparatams, naudojamiems vien tik
arba daugiausia automatinio duomenų apdo
rojimo sistemoje, klasifikuojamoje 8471 pozi
cijoje

0

0

8528590000

– – Kiti

20(*): 5 %, jei ne didesni
kaip 20 colių, 5 %
+ 73,11 USD už kiekvieną,
didesnį kaip 20 colių, bet
ne didesnį kaip 32 coliai,
5 % + 140,32 USD už kiek
vieną, didesnį kaip 32 co
liai, bet ne didesnį kaip 41
colis, 5 % + 158,14 USD
už kiekvieną, didesnį kaip
41 colis, bet ne didesnį
kaip 50 colių, 20 %, jei di
desni kaip 50 colių

10

8528610000

– – Priskiriami aparatams, naudojamiems vien tik
arba daugiausia automatinio duomenų apdo
rojimo sistemoje, klasifikuojamoje 8471 pozi
cijoje

0

0

8528690000

– – Kiti

20

0

8528710000

– – Neskirti tam, kad būtų įmontuotas vaizduoklis
arba ekranas

20

10
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20

10

20(*): 5 % + 39,97 USD už
kiekvieną, ne didesnį kaip
20 colių, 5 % + 73,11 USD
už kiekvieną, didesnį kaip
20 colių, bet ne didesnį
kaip 32 coliai, 5 %
+ 140,32 USD už kiek
vieną, didesnį kaip 32 co
liai, bet ne didesnį kaip 41
colis, 5 % + 158,14 USD
už kiekvieną, didesnį kaip
41 colis, bet ne didesnį
kaip 50 colių, 20 %, jei di
desni kaip 50 colių

10

8528720010

– – – Visiškai išrinkti

8528720090

– – – Kiti

8528730000

– – Kiti, nespalvoto arba kito vienspalvio vaizdo

20

10

8529101000

– – Feritinės antenos

10

0

8529102000

– – Parabolinės antenos

15

10

8529109000

– – Kiti; dalys

15

10

8529901010

– – – Korpusai ir priekinės dalys

0

0

8529901090

– – – Kiti

15

0

8529902000

– – Kortelės su spausdintais arba ant paviršiaus
montuojamais komponentais

5

10

8529909000

– – Kiti

20

5

8530100000

– Geležinkelių arba tramvajų kelių įranga

15

0

8530801000

– – Šviesoforai ir jų valdiklių dėžės

15

10

8530809000

– – Kiti

15

0

8530900000

– Dalys

10

0

8531100000

– Apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės sig
nalizacijos ir panaši įranga

15

10

8531200000

– Švieslentės su skystųjų kristalų įtaisais (LCD)
arba su šviesos diodais (LED)

5

0

8531800000

– Kiti aparatai

15

10
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8531900000

– Dalys

5

0

8532100000

– Pastovieji
kondensatoriai,
skirti
naudoti
50/60 Hz elektros grandinėse, kurių reaktyvioji
galia ne mažesnė kaip 0,5 kvar (jėgos kondensa
toriai)

5

0

8532210000

– – Tantaliniai

0

0

8532220000

– – Aliumininiai elektrolitiniai

5

0

8532230000

– – Keraminiai dielektriniai, vienasluoksniai

0

0

8532240000

– – Keraminiai dielektriniai, daugiasluoksniai

0

0

8532250000

– – Dielektriniai, popieriniai arba plastikiniai

0

0

8532290000

– – Kiti

0

0

8532300000

– Kintamieji arba paderinamieji kondensatoriai

5

0

8532900000

– Dalys

5

0

8533100000

– Pastovieji angliniai varžai, kompoziciniai arba
plėveliniai

0

0

8533210000

– – Ne didesni kaip 20 W galios

5

0

8533290000

– – Kiti

0

0

8533311000

– – – Reostatai, skirti ne aukštesnei kaip 260 V
įtampai ir ne stipresnei kaip 30 A srovei

10

0

8533312000

– – – Potenciometrai

0

0

8533319000

– – – Kiti

10

0

8533391000

– – – Reostatai, skirti ne aukštesnei kaip 260 V
įtampai ir ne stipresnei kaip 30 A srovei

0

0

8533392000

– – – Kiti reostatai

0

0

8533393000

– – – Potenciometrai

0

0

8533399000

– – – Kiti

0

0
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8533401000

– – Reostatai, skirti ne aukštesnei kaip 260 V
įtampai ir ne stipresnei kaip 30 A srovei

0

0

8533402000

– – Kiti reostatai

0

0

8533403000

– – Angliniai potenciometrai

0

0

8533404000

– – Kiti potenciometrai

0

0

8533409000

– – Kiti

0

0

8533900000

– Dalys

10

0

8534000000

Spausdintinės grandinės

0

0

8535100000

– Saugikliai

0

0

8535210000

– – Skirti žemesnei kaip 72,5 kV įtampai

5

0

8535290000

– – Kiti

0

0

8535300000

– Skyrikliai ir pertraukikliai

5

0

8535401000

– – Žaibolaidžiai ir įtampos ribotuvai

5

0

8535402000

– – Viršįtampių slopintuvai

5

0

8535901000

– – Kolektoriai

5

0

8535909000

– – Kiti

5

0

8536101000

– – Saugikliai, naudojami 87 skirsnyje klasifikuo
jamose transporto priemonėse

0

0

8536102000

– – Kiti, skirti ne aukštesnei kaip 260 V įtampai ir
ne stipresnei kaip 30 A srovei

15

10

8536109000

– – Kiti

15

10

8536202000

– – Skirti ne aukštesnei kaip 260 V įtampai ir ne
stipresnei kaip 100 A srovei

5

5

8536209000

– – Kiti

5

5

8536301100

– – – Išlydžio įtaisai su elektrodais dujinėse aplin
koje, skirti telefono linijoms apsaugoti

5

0

8536301900

– – – Kiti

5

0
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8536309000

– – Kiti

5

0

8536411000

– – – Skirti ne stipresnei kaip 30 A vardinei sro
vei

5

0

8536419000

– – – Kiti

5

0

8536491100

––––

Kontaktoriai

0

0

8536491900

––––

Kiti

0

0

8536499000

– – – Kiti

15

0

8536501100

– – – Skirti 87 skirsnyje klasifikuojamoms trans
porto priemonėms

5

0

8536501900

– – – Kiti

0

0

8536509000

– – Kiti

0

0

8536610000

– – Lempų laikikliai

5

10

8536690000

– – Kiti

5

10

8536700000

– Šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių
jungtys

0

0

8536901000

– – Aparatūra, naudojama elektros grandinėms
prijungti arba sujungti, skirta ne aukštesnei
kaip 260 V įtampai ir ne stipresnei kaip 30
A srovei

0

0

8536902000

– – Terminalai, skirti ne aukštesnei kaip 24 V
įtampai

5

0

8536909000

– – Kiti

5

0

8537101000

– – Programuojamieji loginiai valdikliai

15

10

8537109000

– – Kiti

15

5

8537200000

– Skirti aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

15

0

8538100000

– Skydai, plokštės, pultai, skirstomosios spintos ir
kiti gaminių, klasifikuojamų 8537 pozicijoje,
konstrukcijų pagrindai be juose montuojamų
aparatų

5

5

8538900000

– Kiti

5

5

8539100000

– Sandarios kryptingų spindulių lempos

15

0
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8539210000

– – Volframohalogeninės

15

10

8539221000

– – – Miniatiūrinės

15

10

8539229000

– – – Kitos

15

10

8539291000

– – – Skirtos gatvių apšvietimo arba signalizacijos
aparatūrai, klasifikuojamai 8512 pozicijoje,
išskyrus skirtas vidaus apšvietimui

15

10

8539292000

– – – Miniatiūrinės

15

10

8539299000

– – – Kitos

15

10

8539311000

– – – Tiesūs vamzdžiai

0

0

8539312000

– – – Apvalūs vamzdžiai

0

0

8539313000

– – – Kompaktinės, integruotos arba neintegruo
tos

0

0

8539319000

– – – Kitos

0

0

8539320000

– – Gyvsidabrio arba natrio garų lempos; metalų
halogenidų lempos

30

5

8539392000

– – – Blykstinės lempos

15

10

8539399000

– – – Kitos

15

10

8539410000

– – Lankinės lempos

5

10

8539490000

– – Kitos

5

10

8539901000

– – Prisukamieji lizdai

0

0

8539909000

– – Kitos

0

0

8540110000

– – Spalvoto vaizdo

0

0

8540120000

– – Nespalvoto arba kito vienspalvio vaizdo

5

0

8540200000

– Televizijos kamerų vamzdžiai; vaizdo keitikliai ir
vaizdo skaisčio stiprintuvai; kitos fotokatodinės
lempos

5

0

8540400000

– Spalvoto vaizdo informacinių-grafinių vaizduok
lių vamzdžiai, kurių švytalo taško žingsnis
ekrane mažesnis kaip 0,4 mm

5

0

8540500000

– Nespalvoto arba kito vienspalvio vaizdo infor
macinių-grafinių vaizduoklių vamzdžiai

5

0
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8540600000

– Kiti elektroniniai vamzdžiai

5

0

8540710000

– – Magnetronai

5

0

8540720000

– – Klistronai

0

0

8540790000

– – Kitos

5

0

8540810000

– – Imtuvų arba stiprintuvų elektroniniai vamz
džiai

5

0

8540890000

– – Kiti

5

0

8540910000

– – Elektroninių vamzdžių

5

0

8540990000

– – Kitos

5

0

8541100000

– Diodai, išskyrus šviesai jautrius diodus (fotodio
dus) ir šviesos diodus

5

0

8541210000

– – Kurių sklaidos sparta mažesnė kaip 1 W

0

0

8541290000

– – Kiti

0

0

8541300000

– Tiristoriai, simetriniai diodiniai tiristoriai ir si
metriniai triodiniai tiristoriai, išskyrus šviesai
jautrius įtaisus

5

0

8541401000

– – Fotovoltiniai elementai, sumontuoti arba nesu
montuoti moduliuose arba plokštėse

0

0

8541409000

– – Kiti

0

0

8541500000

– Kiti puslaidininkiniai įtaisai

0

0

8541600000

– Sumontuoti pjezoelektriniai kristalai

5

0

8541900000

– Dalys

0

0

8542310000

– – Procesoriai ir valdikliai, kombinuoti arba ne
kombinuoti su atmintinėmis, keitikliais, logi
niais grandynais, stiprintuvais, laikrodžiais ir
sinchronizavimo grandinėmis ar kitomis gran
dinėmis

0

0

8542320000

– – Atmintinės

0

0

8542330000

– – Stiprintuvai

0

0

8542390000

– – Kiti

0

0

8542900000

– Dalys

0

0
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8543100000

– Dalelių greitintuvai

5

0

8543200000

– Signalų generatoriai

10

5

8543300000

– Elektrolitinio dengimo, elektrolizės arba elektro
forezės mašinos ir aparatai

10

5

8543701000

– – Elektros aptvarų energijos šaltiniai

5

0

8543702000

– – Metalo detektoriai

0

0

8543703000

– – Nuotolinio valdymo įtaisai

0

0

8543709000

– – Kiti

0

0

8543900000

– Dalys

0

0

8544110000

– – Variniai

10

10

8544190000

– – Kiti

10

10

8544200000

– Bendraašiai kabeliai ir kiti bendraašiai elektros
laidininkai

15

10

8544300000

– Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti monta
vimo rinkiniai, naudojami transporto priemo
nėse

15

10

8544421000

– – – Skirti naudoti ryšiuose

15

10

8544422000

– – – Kiti, variniai

15

10

8544429000

– – – Kiti

15

10

8544491000

– – – Variniai

15

10

8544499000

– – – Kiti

15

10

8544601000

– – Variniai

15

10

8544609000

– – Kiti

15

10

8544700000

– Šviesolaidžių kabeliai

0

0

8545110000

– – Naudojami krosnyse

0

0

8545190000

– – Kiti

0

0

8545200000

– Šepetėliai

0

0
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8545902000

– – Baterijų angliukai

5

0

8545909000

– – Kiti

0

0

8546100000

– Stikliniai

5

0

8546200000

– Iš keramikinių medžiagų

10

10

8546901000

– – Iš silicio

5

10

8546909000

– – Kiti

5

10

8547101000

– – Uždegimo žvakių korpusai

10

0

8547109000

– – Kiti

10

0

8547200000

– Plastikiniai izoliaciniai įtaisai

0

0

8547901000

– – Vamzdžiai ir kitos jų jungimo detalės iš netau
riųjų metalų, iš vidaus padengtos izoliacinėmis
medžiagomis

0

0

8547909000

– – Kiti

10

0

8548100010

– – Kurių sudėtyje yra feritų

15

0

8548100090

– – Kiti

15

0

8548900020

– – Kurių sudėtyje yra feritų

5

0

8548900090

– – Kiti

15

0

8601100000

– Maitinami išorinio elektros energijos šaltinio

5

0

8601200000

– Maitinami elektros akumuliatorių

0

0

8602100000

– Dyzeliniai-elektriniai lokomotyvai

5

0

8602900000

– Kiti

5

0

8603100000

– Maitinami išorinio elektros energijos šaltinio

5

0

8603900000

– Kiti

5

0

8604001000

– Savaeigiai

5

0

8604009000

– Kiti

5

0
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8605000000

Keleiviniai geležinkelio arba tramvajaus vagonai,
bagažo vagonai, pašto vagonai ir kiti specialūs va
gonai (išskyrus klasifikuojamus 8604 pozicijoje)

20

0

8606100000

– Cisternos ir panašūs vagonai

20

10

8606300000

– Savivarčiai vagonai, išskyrus klasifikuojamus
8606 10 subpozicijoje:

20

10

8606910000

– – Dengtieji arba uždarieji

20

10

8606920000

– – Atvirieji, su nenuimamais bortais, kurių aukš
tis didesnis kaip 60 cm

20

10

8606990000

– – Kiti

20

0

8607110000

– – Varantieji vežimėliai ir vienaašiai (Bisselio) ve
žimėliai

5

0

8607120000

– – Kiti vežimėliai ir vienaašiai (Bisselio) vežimė
liai

5

0

8607190000

– – Kiti, įskaitant dalis

5

0

8607210000

– – Pneumatiniai stabdžių mechanizmai ir jų da
lys

5

0

8607290000

– – Kiti

5

0

8607300000

– Kabliai ir kiti sukabinimo įtaisai, buferiai ir jų
dalys

5

0

8607910000

– – Lokomotyvų

5

0

8607990000

– – Kiti

5

0

8608000000

Geležinkelių arba tramvajų kelių įrenginiai ir įtaisai;
mechaninė (įskaitant elektromechaninius) geležin
kelių, tramvajų kelių, kelių, vidaus vandenų kelių,
stovėjimo aikštelių, uostų arba oro uostų signaliza
cijos, saugos arba eismo valdymo įranga; jų dalys

15

5

8609000000

Talpyklos (konteineriai) (įskaitant talpyklas (kontei
nerius), skirtas skysčiams transportuoti), specialiai
sukonstruotos ir pritaikytos gabenti vienos arba ke
lių rūšių transportu

15

0

8701100000

– Traktoriai, valdomi pėsčiojo traktorininko

0

0

8701200080

– – Visiškai išrinkti

0

0
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8701200090

– – Kiti

0

0

8701300000

– Vikšriniai traktoriai

0

0

8701900000

– Kiti

0

0

8702101080

– – – Visiškai išrinkti

0

0

8702101090

– – – Kiti

35

10

8702109080

– – – Visiškai išrinkti

0

0

8702109090

– – – Kiti

10

7

8702901080

– – – Visiškai išrinkti

0

0

8702901090

– – – Kiti

10

0

8702909180

––––

Visiškai išrinkti

0

0

8702909190

––––

Kiti

35

10

8702909980

––––

Visiškai išrinkti

0

0

8702909991

––––

Hibridinės transporto priemonės

0

0

8702909992

––––

Visiškai išrinktos hibridinės transporto
priemonės

3

0

8702909999

––––

Kitos

0

0

8703100000

– Autotransporto priemonės, pritaikytos važiuoti
sniegu; golfo automobiliukai ir panašios auto
transporto priemonės

20

5

8703210080

– – – Visiškai išrinktos

10, tarifų sumažinimas %
ad valorem taikomas pagal
COMEX rezoliucijos Nr. 65
II priedą remiantis Ekva
dore panaudotų produktų
procentine dalimi, minima
lus tarifas – 5 %

7

8703210090

– – – Kitos

35

7

8703221080

––––

Visiškai išrinktos

10, tarifų sumažinimas %
ad valorem taikomas pagal
COMEX rezoliucijos Nr. 65
II priedą remiantis Ekva
dore panaudotų produktų
procentine dalimi, minima
lus tarifas – 5 %

7

8703221090

––––

Kitos

40

7
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10, tarifų sumažinimas %
ad valorem taikomas pagal
COMEX rezoliucijos Nr. 65
II priedą remiantis Ekva
dore panaudotų produktų
procentine dalimi, minima
lus tarifas – 5 %

7

40

7

8703229080

––––

Visiškai išrinktos

8703229090

––––

Kitos

8703231080

––––

Visiškai išrinktos

10 ir 14, tarifų sumažini
mas % ad valorem taikomas
pagal COMEX rezoliucijos
Nr. 65 II priedą remiantis
Ekvadore panaudotų pro
duktų procentine dalimi,
minimalus tarifas – 4,38 %

7

8703231090

––––

Kitos

40, 35 % tik transporto
priemonėms, kurių variklio
darbinis tūris didesnis kaip
1 900 cm3

7

8703239080

––––

Visiškai išrinktos

10 ir 14, tarifų sumažini
mas % ad valorem taikomas
pagal COMEX rezoliucijos
Nr. 65 II priedą remiantis
Ekvadore panaudotų pro
duktų procentine dalimi,
minimalus tarifas – 4,38 %

7

8703239090

––––

Kitos

40, 35 % tik transporto
priemonėms, kurių variklio
darbinis tūris didesnis kaip
1 900 cm3

7

8703241080

––––

Visiškai išrinktos

18, tarifų sumažinimas %
ad valorem taikomas pagal
COMEX rezoliucijos Nr. 65
II priedą remiantis Ekva
dore panaudotų produktų
procentine dalimi, minima
lus tarifas – 4,38 %

7

8703241090

––––

Kitos

35

7

8703249080

––––

Visiškai išrinktos

18, tarifų sumažinimas %
ad valorem taikomas pagal
COMEX rezoliucijos Nr. 65
II priedą remiantis Ekva
dore panaudotų produktų
procentine dalimi, minima
lus tarifas – 4,38 %

7
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––––

Kitos

8703311080

––––

Visiškai išrinktos

8703311090

––––

Kitos

8703319080

––––

Visiškai išrinktos

8703319090

––––

Kitos

8703321080

––––

Visiškai išrinktos

8703321090

––––

Kitos

8703329080

––––

Visiškai išrinktos

8703329090

––––

Kitos

8703331080

––––

Visiškai išrinktos

2016 12 24

Bazinė muito norma

Kategorija

35

7

10, tarifų sumažinimas %
ad valorem taikomas pagal
COMEX rezoliucijos Nr. 65
II priedą remiantis Ekva
dore panaudotų produktų
procentine dalimi, minima
lus tarifas – 5 %

7

40

7

10, tarifų sumažinimas %
ad valorem taikomas pagal
COMEX rezoliucijos Nr. 65
II priedą remiantis Ekva
dore panaudotų produktų
procentine dalimi, minima
lus tarifas – 5 %

7

40

7

10 % ir 14 %, tarifų suma
žinimas % ad valorem taiko
mas pagal COMEX rezoliu
cijos Nr. 65 II priedą re
miantis Ekvadore panau
dotų produktų procentine
dalimi, minimalus tarifas –
5%

7

40

7

10 ir 14, tarifų sumažini
mas % ad valorem taikomas
pagal COMEX rezoliucijos
Nr. 65 II priedą remiantis
Ekvadore panaudotų pro
duktų procentine dalimi,
minimalus tarifas – 5 %

7

40

7

14 ir 18, tarifų sumažini
mas % ad valorem taikomas
pagal COMEX rezoliucijos
Nr. 65 II priedą remiantis
Ekvadore panaudotų pro
duktų procentine dalimi,
minimalus tarifas – 5 %

7
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40

7

14 ir 18, tarifų sumažini
mas % ad valorem taikomas
pagal COMEX rezoliucijos
Nr. 65 II priedą remiantis
Ekvadore panaudotų pro
duktų procentine dalimi,
minimalus tarifas – 5 %

7

40

7

8703331090

––––

Kitos

8703339080

––––

Visiškai išrinktos

8703339090

––––

Kitos

8703900080

– – Visiškai išrinktos

14 ir 18, tarifų sumažini
mas % ad valorem taikomas
pagal COMEX rezoliucijos
Nr. 65 II priedą remiantis
Ekvadore panaudotų pro
duktų procentine dalimi,
minimalus tarifas – 5 %

7

8703900091

––––

Hibridinės transporto priemonės

35(*): 0 % tik transporto
priemonėms, kurių variklio
darbinis tūris 0–2 000 cm3;
10 % tik transporto prie
monėms, kurių variklio
darbinis tūris 2 001–
3 000 cm3;
20 % – 3 001–4 000 cm3;
35 % – daugiau kaip
4 000 cm3

7

8703900092

––––

Visiškai išrinktos hibridinės transporto
priemonės

14 ir 18, tarifų sumažini
mas % ad valorem taikomas
pagal COMEX rezoliucijos
Nr. 65 II priedą remiantis
Ekvadore panaudotų pro
duktų procentine dalimi,
minimalus tarifas – 5 %

7

8703900099

– Kitos

35

7

8704100080

– – Visiškai išrinktos

3

0

8704100090

– – Kitos

15

0

8704211080

––––

Visiškai išrinktos

5–9 %, tarifų sumažinimas
% ad valorem taikomas pagal
COMEX rezoliucijos Nr. 65
II priedą remiantis Ekva
dore panaudotų produktų
procentine dalimi, minima
lus tarifas – 5 %

10

8704211090

––––

Kitos

40

10
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8704219080

––––

Visiškai išrinktos

0

0

8704219090

––––

Kitos

10

10

8704221080

––––

Visiškai išrinktos

0

0

8704221090

––––

Kitos

10

10

8704222080

––––

Visiškai išrinktos

0

0

8704222090

––––

Kitos

10

10

8704229080

––––

Visiškai išrinktos

0

0

8704229090

––––

Kitos

10

5

8704230080

– – – Visiškai išrinktos

0

0

8704230090

– – – Kitos

10

5

8704311080

––––

Visiškai išrinktos

5–9 %, tarifų sumažinimas
% ad valorem taikomas pagal
COMEX rezoliucijos Nr. 65
II priedą remiantis Ekva
dore panaudotų produktų
procentine dalimi, minima
lus tarifas – 5 %

10

8704311090

––––

Kitos

40

10

8704319080

––––

Visiškai išrinktos

0

0

8704319090

––––

Kitos

10

10

8704321080

––––

Visiškai išrinktos

3

0

8704321090

––––

Kitos

10

10

8704322080

––––

Visiškai išrinktos

3

0

8704322090

––––

Kitos

15

10

8704329080

––––

Visiškai išrinktos

3

0

8704329090

––––

Kitos

10

10

8704900080

– – Visiškai išrinktos

0

0
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8704900091

– – – Hibridinės transporto priemonės

35(*): 0 % tik transporto
priemonės, kurių variklio
darbinis tūris 0–2 000 cm3;
10 % tik transporto prie
monės, kurių variklio dar
binis tūris 2 001–
3 000 cm3;
20 % darbinis tūris 3 001–
4 000 cm3;
35 % – daugiau kaip
4 000 cm3

10

8704900092

– – – Visiškai išrinktos hibridinės transporto prie
monės

14 ir 18, tarifų sumažini
mas % ad valorem taikomas
pagal COMEX rezoliucijos
Nr. 65 II priedą remiantis
Ekvadore panaudotų pro
duktų procentine dalimi,
minimalus tarifas – 5 %

10

8704900099

– – – Kitos

10

10

8705100000

– Automobiliniai kranai

5

0

8705200000

– Mobilūs gręžimo įrenginiai

10

0

8705300000

– Ugniagesių automobiliai

10

5

8705400000

– Automobilinės betonmaišės

10

0

8705901100

– – – Automobiliniai laistytuvai-valytuvai

10

0

8705901900

– – – Kitos

10

10

8705902000

– – Mobilios radiologijos stotys

5

0

8705909000

– – Kitos

10

0

8706001080

– – Visiškai išrinktos

0

0

8706001090

– – Kitos

35

5

8706002180

– – – Visiškai išrinktos

0

0

8706002190

– – – Kitos

10

0

8706002980

– – – Visiškai išrinktos

0

0

8706002990

– – – Kitos

10

0

8706009180

– – – Visiškai išrinktos

40(*): Tarifų sumažinimas
% ad valorem taikomas pagal
COMEX rezoliucijos Nr. 65
II priedą remiantis Ekva
dore panaudotų produktų
procentine dalimi, minima
lus tarifas – 5 %

7
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8706009190

– – – Kitos

10

10

8706009280

– – – Visiškai išrinktos

0

0

8706009290

– – – Kitos

10

10

8706009980

– – Visiškai išrinktos

3

0

8706009991

– – – Hibridinės transporto priemonės

0

0

8706009992

– – – Visiškai išrinktos hibridinės transporto prie
monės

0

0

8706009999

– – – Kitos

10

10

8707100000

– Transporto priemonių, klasifikuojamų 8703 po
zicijoje

15

10

8707901000

– – Transporto priemonių, klasifikuojamų 8702
pozicijoje

15

10

8707909000

– – Kitos

15

10

8708100000

– Bamperiai ir jų dalys

15

10

8708210000

– – Saugos diržai

15

0

8708291000

– – – Nemetaliniai sulankstomi automobilių sto
gai

15

10

8708292000

– – – Purvasaugiai, variklio dangčiai, šonai, durys
ir jų dalys

15

10

8708293000

– – – Radiatorių grotelės (ventiliacijos grotelės,
grotelės)

15

10

8708294000

– – – Prietaisų skydeliai

15

10

8708295000

– – – Langai su rėmais, langai su rėmais arba be
rėmų, kuriuose įtaisyti kaitinamieji rezisto
riai arba elektrinės jungtys

15

10

8708299000

– – – Kitos

15

5

8708301000

– – Sumontuoti stabdžių antdėkliai

10

10

8708302100

– – – Būgnai

15

5

8708302200

– – – Pneumatinės sistemos

5

0

8708302300

– – – Hidraulinės sistemos

5

0

8708302400

– – – Stabdžiai su stiprintuvais (servo-brakes)

5

0
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8708302500

– – – Diskai

5

5

8708302900

– – – Kitos dalys

10

0

8708401000

– – Pavarų dėžės

5

0

8708409000

– – Kitos

5

0

8708501100

– – – Varančiosios ašys su diferencialu

5

0

8708501900

– – – Dalys

5

0

8708502100

– – – Laisvosios ašys

5

0

8708502900

– – – Dalys

5

0

8708701000

– – Ratai ir jų dalys

10

5

8708702000

– – Ratų gaubtai (gaubtai, dangčiai) ir kiti priedai

10

5

8708801000

– – Šarnyrinės jungtys ir jų dalys

5

0

8708802000

– – Amortizatoriai ir jų dalys

5

0

8708809000

– – Kitos

10

10

8708910000

– – Radiatoriai ir jų dalys

10

5

8708920000

– – Duslintuvai ir išmetamieji vamzdžiai; jų dalys

10

5

8708931000

– – – Sankabos

5

0

8708939100

––––

Plokštės (presai) ir diskai

10

5

8708939900

––––

Kitos

10

5

8708940000

– – Vairaračiai, vairo kolonėlės ir vairo mecha
nizmo karteriai, jų dalys

5

5

8708950000

– – Apsauginės oro pagalvės su pripūtimo sis
tema; jų dalys

10

10

8708991100

––––

Važiuoklių rėmai

10

10

8708991900

––––

Dalys

10

0

8708992100

––––

Kardaninės pavaros

5

0
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8708992900

––––

Dalys

5

0

8708993100

––––

Mechaninės sistemos

5

0

8708993200

––––

Hidraulinės sistemos

5

0

8708993300

––––

Terminalai

5

0

8708993900

––––

Kitos dalys

5

0

8708994000

– – – Vikšrai ir jų dalys

5

0

8708995000

– – – Degalų bakai

10

10

8708999600

––––

Saugos diržų mechanizmai ir užsikirtimo
davikliai

5

5

8708999920

–––––

Transporto priemonių, klasifikuojamų
8701–8705 pozicijose, elektriniai sau
gos diržai

10

10

8708999990

–––––

Kitos

10

10

8709110000

– – Elektrinės

5

0

8709190000

– – Kitos

10

10

8709900000

– Dalys

10

0

8710000000

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovos mašinos
su ginklais arba be ginklų; jų dalys

20

10

8711100010

– – Visiškai išrinkti

0

0

8711100090

– – Kiti

30

10

8711200010

– – Visiškai išrinkti

0

0

8711200090

– – Kiti

30

10

8711300010

– – Visiškai išrinkti

0

0

8711300090

– – Kiti

30

10

8711400010

– – Visiškai išrinkti

5

10
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8711400090

– – Kiti

30

10

8711500010

– – Visiškai išrinkti

5

10

8711500090

– – Kiti

30

10

8711900010

– – Visiškai išrinkti

5

10

8711900090

– – Kiti

30

10

8712000000

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės
(įskaitant transportinius triračius) be variklio

30

10

8713100000

– Varomi nemechaniniu būdu

0

0

8713900000

– Kiti

0

0

8714110000

– – Balneliai (sėdynės)

10

10

8714190000

– – Kitos

10

10

8714200000

– Vežimėlių ir kitų transporto priemonių neįgalie
siems

0

0

8714910000

– – Rėmai ir šakės bei jų dalys

5

0

8714921000

– – – Ratlankiai

5

0

8714929000

– – – Stipinai

5

0

8714930000

– – Stebulės, išskyrus inercines stabdomąsias ste
bules ir stebulinius stabdžius, ir laisvosios ei
gos grandininių pavarų žvaigždutės

10

0

8714940000

– – Stabdžiai, įskaitant inercines stabdomąsias ste
bules ir stebulinius stabdžius, bei jų dalys

5

0

8714950000

– – Balneliai (sėdynės)

10

0

8714960000

– – Pedalai ir švaistikliai bei jų dalys

10

0

8714990000

– – Kiti

10

10

8715001000

– Vaikų vežimėliai ir panašūs gaminiai

20

10

8715009000

– Dalys

15

10

8716100000

– Automobilių priekabos-nameliai ir puspriekabėsnameliai

20

10
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8716200000

– Žemės ūkio savikrovės arba savivartės priekabos
ir puspriekabės

20

7

8716310000

– – Cisterninės priekabos ir cisterninės pusprieka
bės

20

10

8716390000

– – Kitos

20

10

8716400000

– Kitos priekabos ir puspriekabės

20

10

8716801000

– – Vienračiai

20

5

8716809000

– – Kitos

20

5

8716900000

– Dalys

5

0

8801000000

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės
ir kiti orlaiviai be variklių

10

0

8802110000

– – Kurių masė be krovinio ne didesnė kaip
2 000 kg

5

0

8802120000

– – Kurių masė
2 000 kg

kaip

5

0

8802201000

– – Orlaiviai, kurių maksimali kilimo masė ne di
desnė kaip 5 700 kg, išskyrus skirtus tik kovi
nėms reikmėms

5

5

8802209000

– – Kiti

0

0

8802301000

– – Orlaiviai, kurių maksimali kilimo masė ne di
desnė kaip 5 700 kg, išskyrus skirtus tik kovi
nėms reikmėms

5

0

8802309000

– – Kiti

5

0

8802400000

– Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio
didesnė kaip 15 000 kg

5

0

8802600000

– Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir suborbitinės
bei erdvėlaivių paleidimo raketos

5

0

8803100000

– Propeleriai ir sraigtai bei jų dalys

5

0

8803200000

– Važiuoklės ir jų dalys

5

0

8803300000

– Kitos lėktuvų arba sraigtasparnių dalys

5

0

be

krovinio

didesnė
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8803900000

– Kitos

5

0

8804000000

– Parašiutai (įskaitant dirižablių parašiutus ir para
šiutus–skraidykles) ir rotošiutai; jų dalys ir reik
menys

5

0

8805100000

– Orlaivių paleidimo mechanizmai ir jų dalys; ant
laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir
kiti panašūs įrenginiai bei jų dalys

5

0

8805210000

– – Oro mūšio treniruokliai ir jų dalys

5

0

8805290000

– – Kiti

5

0

8901101100

– – – Kurių tonažas ne didesnis kaip 50 tonų

10

10

8901101900

– – – Kiti

5

10

8901102000

– – Kurių tonažas didesnis kaip 1 000 tonų

0

0

8901201100

– – – Kurių tonažas ne didesnis kaip 50 tonų

10

5

8901201900

– – – Kiti

5

5

8901202000

– – Kurių tonažas didesnis kaip 1 000 tonų

0

0

8901301100

– – – Kurių tonažas ne didesnis kaip 50 tonų

10

5

8901301900

– – – Kiti

5

5

8901302000

– – Kurių tonažas didesnis kaip 1 000 tonų

0

0

8901901100

– – – Kurių tonažas ne didesnis kaip 50 tonų

10

5

8901901900

– – – Kiti

5

5

8901902000

– – Kurių tonažas didesnis kaip 1 000 tonų

0

0

8902001100

– – Kurių tonažas ne didesnis kaip 50 tonų

10

5

8902001900

– – Kiti

5

0

8902002000

– Kurių tonažas didesnis kaip 1 000 tonų

0

0

8903100000

– Pripučiamosios

30

10

8903910000

– – Burlaiviai (jachtos) su pagalbiniu varikliu arba
be variklio

30

10
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8903920000

– – Motorlaiviai, išskyrus motorlaivius su pakabi
namu varikliu

30

10

8903991000

– – – Greitaieigiai kateriai

30

10

8903999000

– – – Kiti

20

10

8904001000

– Kurių tonažas ne didesnis kaip 50 tonų

10

5

8904009000

– Kiti

5

10

8905100000

– Žemsiurbės

0

0

8905200000

– Plaukiojančiosios arba nugramzdinamosios grę
žybos arba verslinės-žvejybinės platformos

0

0

8905900000

– Kiti

0

0

8906100000

– Kariniai laivai

10

0

8906901010

– – – Kurių masė ne didesnė kaip 50 tonų

10

5

8906901090

– – – Kiti

5

5

8906909000

– – Kiti

5

0

8907100000

– Pripučiamieji plaustai

10

0

8907901000

– – Plūdurai-šviestuvai

10

0

8907909000

– – Kiti

10

5

8908000000

Laužui skirti laivai ir kiti plaukiojantieji įrenginiai

0

0

9001100000

– Šviesolaidžiai, šviesolaidžių grįžtės ir kabeliai

5

0

9001200000

– Poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės

5

0

9001300000

– Kontaktiniai lęšiai

5

0

9001400000

– Stikliniai akinių lęšiai

10

0

9001500000

– Akinių lęšiai iš kitų medžiagų

10

0

9001900000

– Kiti

10

0
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9002110000

– – Fotoaparatų, projektorių, fotografijos didin
tuvų arba mažintuvų

10

0

9002190000

– – Kiti

5

0

9002200000

– Filtrai

5

0

9002900000

– Kiti

5

0

9003110000

– – Iš plastikų

15

0

9003191000

– – – Iš tauriųjų metalų arba iš netauriųjų metalų,
plakiruotų (padengtų) tauriuoju metalu

15

0

9003199000

– – – Kiti

15

0

9003900000

– Dalys

5

0

9004100000

– Akiniai nuo saulės

30

5

9004901000

– – Apsauginiai (arba tamsūs) akiniai, skirti nau
doti darbe

5

10

9004909000

– – Kiti

20

10

9005100000

– Binokliai

20

10

9005800000

– Kiti prietaisai

10

10

9005900000

– Dalys ir reikmenys (įskaitant tvirtinimo įtaisus)

10

10

9006100000

– Fotoaparatai, naudojami spausdinimo plokštėms
arba cilindrams paruošti

5

0

9006300000

– Fotoaparatai, specialiai pritaikyti fotografuoti po
vandeniu, aerofotografijai arba medicininiam ar
chirurginiam vidaus organų tyrimui; lyginamo
sios fotografijos aparatai, skirti naudoti teismo
medicinoje ir kriminologijoje

5

0

9006400000

– Momentinės fotografijos aparatai

10

10

9006510000

– – Kuriuos naudojant vaizdo ieška atliekama žiū
rint per objektyvą (veidrodiniai, su vienu ob
jektyvu (SLR)), pritaikyti ne platesnėms kaip
35 mm ritinėlių pavidalo fotojuostoms

10

10

9006521000

– – – Fiksuotojo fokusavimo

10

10

9006529000

– – – Kiti

10

10

9006531000

– – – Fiksuotojo fokusavimo

10

10
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9006539000

– – – Kiti

10

10

9006591000

– – – Fiksuotojo fokusavimo

10

10

9006599000

– – – Kiti

10

10

9006610000

– – Fotoblykstės su dujošvytėmis lempomis (elek
troninės)

10

10

9006690000

– – Kiti

10

10

9006910000

– – Fotoaparatų

10

10

9006990000

– – Kiti

10

10

9007110000

– – Skirtos siauresnėms kaip 16 mm kino juos
toms arba dviguboms 8 mm kino juostoms

10

10

9007190000

– – Kitos

10

0

9007201000

– – Skirtos platesnėms kaip 35 mm kino juos
toms

10

0

9007209000

– – Kiti

10

0

9007910000

– – Fotoaparatų

10

0

9007920000

– – Kino projektorių

10

0

9008100000

– Skaidrių projektoriai

10

0

9008200000

– Mikrofilmų, mikrofišų ir kitų mikroformų skai
tymo įrenginiai, pritaikyti arba nepritaikyti kopi
javimui

10

0

9008300000

– Kiti vaizdo projektoriai

10

0

9008400000

– Fotografijos (bet ne kinematografijos) didintuvai
ir mažintuvai

10

0

9008900000

– Dalys ir reikmenys

5

0

9010100000

– Automatinio fotojuostų (įskaitant kino juostas)
arba ritinių pavidalo fotopopieriaus ryškinimo ir
automatinio išryškintų fotojuostų eksponavimo
ant ritinių pavidalo fotopopieriaus aparatai ir
įranga

5

0

9010500000

– Kiti fotolaboratorijų (įskaitant kino laboratorijas)
aparatai ir įranga; negatoskopai

10

0
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9010600000

– Projekcijos ekranai

10

0

9010900000

– Dalys ir reikmenys

0

0

9011100000

– Stereoskopiniai mikroskopai

0

0

9011200000

– Kiti mikrofotografijos, mikrokinematografijos
arba mikroprojektavimo mikroskopai

5

0

9011800000

– Kiti mikroskopai

0

0

9011900000

– Dalys ir reikmenys

0

0

9012100000

– Mikroskopai, išskyrus optinius mikroskopus; dif
rakcijos aparatai

0

0

9012900000

– Dalys ir reikmenys

5

0

9013100000

– Prie ginklų tvirtinami teleskopiniai taikikliai; per
iskopai; teleskopiniai optiniai įtaisai, skirti nau
doti kaip mašinų, prietaisų arba aparatų, klasifi
kuojamų šiame skirsnyje arba XVI skyriuje, sude
damosios dalys

5

0

9013200000

– Lazeriai, išskyrus lazerinius diodus

5

0

9013801000

– – Didintuvai

5

0

9013809000

– – Kiti

5

0

9013900000

– Dalys ir reikmenys

5

0

9014100000

– Kompasai, naudojami krypčiai nustatyti

0

0

9014200000

– Aeronavigacijos arba kosminės navigacijos prie
taisai ir aparatai (išskyrus kompasus)

0

0

9014800000

– Kiti prietaisai ir aparatai

0

0

9014900000

– Dalys ir reikmenys

0

0

9015100000

– Tolimačiai

5

0

9015201000

– – Teodolitai

5

0

9015202000

– – Tacheometrai

5

0

9015300000

– Nivelyrai

0

0
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9015401000

– – Elektriniai arba elektroniniai

5

0

9015409000

– – Kiti

5

0

9015801000

– – Elektriniai arba elektroniniai

5

0

9015809000

– – Kiti

5

0

9015900000

– Dalys ir reikmenys

5

0

9016001100

– – Elektrinės

0

0

9016001200

– – Elektroninės

0

0

9016001900

– – Kitos

0

0

9016009000

– Dalys ir reikmenys

0

0

9017100000

– Braižybos stalai ir mašinos, automatiniai arba
neautomatiniai

15

5

9017201000

– – Pantografai

0

0

9017202000

– – Braižiklinės (matematinių skaičiavimų rinki
niai) ir jų dalys, atskirai pateiktos

5

0

9017203000

– – Logaritminės liniuotės, apskritieji ir cilindriniai
skaičiuotuvai

5

5

9017209000

– – Kiti

15

5

9017300000

– Mikrometrai, slankmačiai ir kalibrai

0

0

9017801000

– – Tiesinio matavimo prietaisai

10

0

9017809000

– – Kiti

5

0

9017900000

– Dalys ir reikmenys

5

0

9018110000

– – Elektrokardiografai

0

0

9018120000

– – Ultragarsiniai tyrimo aparatai

5

0

9018130000

– – Magnetinio rezonanso introskopijos aparatai

5

0

9018140000

– – Scintigrafijos aparatai

5

0
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9018190000

– – Kiti

5

0

9018200000

– Ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuo
tės aparatai

5

0

9018312000

– – – Plastikiniai

5

0

9018319000

– – – Kiti

0

0

9018320000

– – Cilindrinės metalinės adatos ir adatos, naudo
jamos žaizdoms siūti

0

0

9018390000

– – Kiti

0

0

9018410000

– – Gręžtuvai, kombinuoti arba nekombinuoti su
kita prie to paties pagrindo pritvirtinta odon
tologijos įranga

5

10

9018491000

– – – Odontologiniai borai, diskai, grąžtai ir šepe
tėliai

5

0

9018499010

– – – Odontologinės kėdės su odontologijos
įranga arba bet kuri kita įmontuota odonto
logijos įranga, klasifikuojama šioje pozici
joje

10

5

9018499020

––––

Odontologijos įranga ant pakylos (pa
grindo)

5

5

9018499090

––––

Kiti

5

5

9018500000

– Kiti oftalmologijos prietaisai ir aparatai

5

0

9018901000

– – Elektriniai medicinos

5

0

9018909000

– – Kiti

0

0

9019100000

– Mechanoterapijos prietaisai; masažo aparatai;
psichologinio tinkamumo testų aparatai

5

0

9019200000

– – Ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozoli
nės terapijos, dirbtinio kvėpavimo arba kiti
kvėpavimo aparatai, naudojami terapijoje

0

0

9020000000

Kiti kvėpavimo prietaisai ir dujokaukės, išskyrus
saugos kaukes be mechaninių dalių ir keičiamų fil
trų

5

0

9021101000

– – Ortopedijos

5

0

9021102000

– – Naudojami lūžiams gydyti

5

0

9021210000

– – Dirbtiniai dantys

15

0
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9021290000

– – Kiti

5

0

9021310000

– – Dirbtiniai sąnariai

5

0

9021391000

– – – Širdies vožtuvai

5

0

9021399000

– – – Kiti

5

0

9021400000

– Klausos aparatai, išskyrus jų dalis ir reikmenis

5

0

9021500000

– Širdies raumenų stimuliatoriai, išskyrus jų dalis
ir reikmenis

5

10

9021900000

– Kiti

10

10

9022120000

– – Kompiuterinės tomografijos aparatai

5

0

9022130000

– – Kiti, skirti naudoti odontologijoje

5

0

9022140000

– – Kiti, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje
arba veterinarijoje

5

0

9022190000

– – Turintys kitą paskirtį

5

0

9022210000

– – Skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, odon
tologijoje arba veterinarijoje

5

0

9022290000

– – Turintys kitą paskirtį

0

0

9022300000

– Rentgeno vamzdeliai

5

0

9022900010

– – Tyrimų arba gydymo procedūrų stalai, krėslai
ir panaši įranga

5

10

9022900090

– – Kiti

15

10

9023001000

– Žmogaus arba gyvūnų anatomijos modeliai

10

0

9023002000

– Mikroskopiniai preparatai

10

0

9023009000

– Kiti

10

0

9024100000

– Mašinos ir prietaisai metalams tirti

5

0

9024800000

– Kitos mašinos

0

0

9024900000

– Dalys ir reikmenys

0

0

9025111000

– – – Klinikinėms reikmėms

5

0
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Kategorija

9025119000

– – – Kiti

0

0

9025191100

––––

Pirometrai

0

0

9025191200

––––

Termometrai, naudojami 87 skirsnyje kla
sifikuojamose transporto priemonėse

5

0

9025191900

––––

Kiti

5

0

9025199000

– – – Kiti

0

0

9025803000

– – Densimetrai (tankiamačiai), areometrai, hidro
metrai ir panašūs plūdrieji matuokliai

5

0

9025804100

– – – Higrometrai (drėgmėmačiai) ir psichromet
rai

0

0

9025804900

– – – Kiti

0

0

9025809000

– – Kiti

0

0

9025900000

– Dalys ir reikmenys

5

0

9026101100

– – – Degalų lygio matuokliai, naudojami 87
skirsnyje klasifikuojamose transporto prie
monėse

10

10

9026101200

– – – Lygmačiai

0

0

9026101900

– – – Kiti

0

0

9026109000

– – Kiti

5

0

9026200000

– Slėgiui matuoti arba tikrinti

5

0

9026801100

– – – Termoelektriniai šilumomačiai

0

0

9026801900

– – – Kiti

0

0

9026809000

– – Kiti

0

0

9026900010

– – Degalų lygio matuokliams, naudojamiems 87
skirsnyje klasifikuojamose transporto priemo
nėse

5

0

9026900020

– – Manometrams, naudojamiems 87 skirsnyje
klasifikuojamose transporto priemonėse

5

0

9026900090

– – Kiti

10

0

9027101000

– – Elektriniai arba elektroniniai

0

0

9027109000

– – Kiti

0

0

9027200000

– Chromatografai ir elektroforezės prietaisai

0

0
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9027300000

– Optinės spinduliuotės diapazono (ultravioletinės,
matomosios, infraraudonosios spinduliuotės)
spektrometrai, spektrofotometrai ir spektrografai

0

0

9027500010

– – Elektriniai arba elektroniniai

10

0

9027500090

– – Kiti

0

0

9027802000

– – Poliarimetrai, pH matuokliai, turbidimetrai,
druskomačiai ir plėtimosi matuokliai

5

0

9027803000

– – Dūmų detektoriai

5

0

9027809010

– – – Elektriniai arba elektroniniai

5

0

9027809090

– – – Kiti

0

0

9027901000

– – Mikrotomai

5

0

9027909000

– – Dalys ir reikmenys

0

0

9028100000

– Dujų skaitikliai

5

0

9028201000

– – Vandens skaitikliai

5

0

9028209000

– – Kiti

5

0

9028301000

– – Vienfaziai

15

10

9028309000

– – Kiti

15

10

9028901000

– – Elektros skaitiklių

5

0

9028909000

– – Kiti

5

0

9029101000

– – Taksometrai

15

0

9029102000

– – Elektroniniai gaminių skaitikliai

5

0

9029109000

– – Kiti

0

0

9029201000

– – Greitmačiai, išskyrus elektrinius arba elektro
ninius

10

0

9029202000

– – Tachometrai

5

0

9029209000

– – Kiti

0

0
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Kategorija

9029901000

– – Greitmačių

10

0

9029909010

– – Taksometrų

5

0

9029909090

– – – Kiti

0

0

9030100000

– Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba
registravimo prietaisai ir aparatai

5

0

9030200000

– Elektroniniai osciloskopai ir oscilografai

0

0

9030310000

– – Daugiaribiai universalieji matuokliai be rašy
tuvų

0

0

9030320000

– – Daugiaribiai universalieji matuokliai su rašytu
vais

10

0

9030330000

– – Kiti, be rašytuvų

5

0

9030390000

– – Kiti, su rašytuvais

10

0

9030400000

– Kiti prietaisai ir aparatai, specialiai pritaikyti
nuotoliniam ryšiui (pavyzdžiui, trukdžių lygio
matuokliai, galios stiprinimo matuokliai, iš
kreipų faktoriaus matuokliai, psofometrai
(triukšmo įtampos matuokliai))

10

0

9030820000

– – Puslaidininkių plokštelių ar įtaisų charakteristi
koms matuoti arba tikrinti

10

0

9030840000

– – Kiti, su rašytuvais

10

0

9030890000

– – Kiti

0

0

9030901000

– – Prietaisų ir aparatų, skirtų elektros kiekiui ma
tuoti

0

0

9030909000

– – Kiti

0

0

9031101000

– – Elektroniniai

10

0

9031109000

– – Kiti

10

0

9031200000

– Bandymų stendai

5

0

9031410000

– – Puslaidininkių plokštelėms ar įtaisams tikrinti
arba puslaidininkinių įtaisų gamyboje naudo
jamiems fotokaukėms arba fotooriginalų tin
kleliams tikrinti

10

0

9031491000

– – – Optiniai komparatoriai, komparatorių sten
dai, matavimo stendai, interferometrai, opti
niai paviršiaus tikrinimo prietaisai, aparatai,
kuriuose įrengti diferenciniai kontroliniai
liestukai, tolimačiai-vizyrai, optinės liniuo
tės, mikrometriniai skaitymo aparatai, opti
niai goniometrai arba kampo matuokliai ir
fokometrai

10

0
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9031492000

– – – Profilių projektoriai

10

0

9031499000

– – – Kiti

10

0

9031802000

– – Aparatai transporto priemonių varikliams,
klasifikuojamiems 87 skirsnyje, reguliuoti
(sinchroskopai)

10

0

9031803000

– – Planimetrai

5

0

9031809000

– – Kiti

5

0

9031900000

– Dalys ir reikmenys

10

0

9032100000

– Termostatai

0

0

9032200000

– Manostatai (presostatai)

0

0

9032810000

– – Hidrauliniai arba pneumatiniai

5

0

9032891100

––––

Skirti ne aukštesnei kaip 260 V įtampai
ir ne stipresnei kaip 30 A srovei

5

0

9032891900

––––

Kiti

10

10

9032899000

– – – Kiti

0

0

9032901000

– – Termostatų

5

0

9032902000

– – Įtampos reguliatorių

10

0

9032909000

– – Kiti

0

0

9033000000

Mašinų, aparatų, prietaisų arba įrankių, klasifikuo
jamų 90 skirsnyje, dalys ir reikmenys (nenurodyti
kitoje šio skirsnio vietoje)

10

0

9101110000

– – Tik su mechaniniu rodytuvu

20

10

9101190000

– – Kiti

20

10

9101210000

– – Automatiniai

20

10

9101290000

– – Kiti

20

10

9101910000

– – Elektriniai

20

10

9101990000

– – Kiti

20

10
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Kategorija

9102110000

– – Tik su mechaniniu rodytuvu

20

10

9102120000

– – Tik su optiniu-elektroniniu rodytuvu

20

10

9102190000

– – Kiti

20

10

9102210000

– – Automatiniai

20

10

9102290000

– – Kiti

20

10

9102910000

– – Elektriniai

20

10

9102990000

– – Kiti

20

10

9103100000

– Elektriniai

20

10

9103900000

– Kiti

20

10

9104001000

– Skirti 87 skirsnyje klasifikuojamoms transporto
priemonėms

20

0

9104009000

– Kiti

20

0

9105110000

– – Elektriniai

20

10

9105190000

– – Kiti

20

10

9105210000

– – Elektriniai

20

10

9105290000

– – Kiti

20

10

9105911000

– – – Elektrinių laikrodžių sistemų laikrodžiai (pa
grindiniai ir pagalbiniai laikrodžiai)

20

10

9105919000

– – – Kiti

20

10

9105990000

– – Kiti

20

10

9106100000

– Laiko registratoriai; laiko užrašymo įtaisai

10

0

9106901000

– – Automobilio stovėjimo skaitikliai

10

0

9106909000

– – Kiti

0

0

9107000000

Laikrodiniai jungikliai su laikrodžių mechanizmais
arba su sinchroniniais varikliais

0

0
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9108110000

– – Tik su mechaniniu rodytuvu arba su įtaisu,
prie kurio gali būti prijungtas mechaninis ro
dytuvas

10

0

9108120000

– – Tik su optiniu-elektroniniu rodytuvu

10

0

9108190000

– – Kiti

10

0

9108200000

– Automatiniai

10

0

9108900000

– Kiti

10

0

9109110000

– – Žadintuvų

10

0

9109190000

– – Kiti

10

0

9109900000

– Kiti

5

0

9110110000

– – Sukomplektuoti laikrodžių mechanizmai, ne
surinkti arba iš dalies surinkti (laikrodžių me
chanizmų rinkiniai)

10

0

9110120000

– – Surinkti, tačiau nesukomplektuoti

10

0

9110190000

– – Nebaigti surinkti

10

0

9110900000

– Kiti

10

0

9111100000

– Korpusai iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plaki
ruotų tauriaisiais metalais

25

0

9111200000

– Korpusai iš netauriųjų metalų, paauksuoti arba
nepaauksuoti, pasidabruoti arba nepasidabruoti

15

0

9111800000

– Kiti korpusai

15

0

9111900000

– Dalys

15

0

9112200000

– Korpusai

15

0

9112900000

– Dalys

10

0

9113100000

– Iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tau
riaisiais metalais

25

10

9113200000

– Iš netauriųjų metalų, paauksuotų arba nepaauk
suotų, pasidabruotų arba nepasidabruotų

20

10

9113901000

– – Iš plastiko

20

10
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Kategorija

9113902000

– – Iš odos

20

10

9113909000

– – Kiti

20

10

9114100000

– Spyruoklės, įskaitant plaukines spyruokles

10

0

9114200000

– Akmenys

10

0

9114300000

– Ciferblatai

10

0

9114400000

– Plokštės ir tiltai

10

0

9114900000

– Kitos

5

0

9201100000

– Pianinai

10

10

9201200000

– Rojaliai

10

10

9201900000

– Kiti

10

10

9202100000

– Kiti styginiai strykiniai instrumentai

10

10

9202900000

– Kiti

10

5

9205100000

– Variniai pučiamieji instrumentai

10

10

9205901000

– – Vamzdiniai klavišiniai vargonai; fisharmonijos
ir panašūs klavišiniai instrumentai su oro
srove virpinamais metaliniais liežuvėliais

10

10

9205902000

– – Akordeonai ir panašūs instrumentai

10

5

9205903000

– – Lūpinės armonikėlės

10

5

9205909000

– – Kiti

10

10

9206000000

Mušamieji muzikos instrumentai (pavyzdžiui, būg
nai, ksilofonai, cimbolai, kastanjetės, marakasai)

10

5

9207100000

– Klavišiniai instrumentai, išskyrus akordeonus

10

10

9207900000

– Kiti

10

10

9208100000

– Muzikinės skrynutės

20

10

9208900000

– Kiti

10

10
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9209300000

– Muzikos instrumentų stygos

10

0

9209910000

– – Fortepijonų ir pianinų dalys ir reikmenys

10

0

9209920000

– – Muzikos instrumentų, klasifikuojamų 9202
pozicijoje, dalys ir reikmenys

10

0

9209940000

– – Muzikos instrumentų, klasifikuojamų 9207
pozicijoje, dalys ir reikmenys

10

0

9209990000

– – Kiti

10

0

9301110000

– – Savaeigiai

30

5

9301190000

– – Kiti

30

5

9301200000

– Raketų paleidikliai; liepsnosvaidžiai; granatsvai
džiai; torpediniai vamzdžiai ir panašūs svaido
mieji įtaisai

30

5

9301901000

– – Visiškai automatiniai lygiavamzdžiai ilgieji
šaunamieji ginklai

30

5

9301902100

– – – Su spynomis

30

5

9301902200

– – – Pusiau automatiniai

30

5

9301902300

– – – Automatiniai

30

5

9301902900

– – – Kiti

30

5

9301903000

– – Kulkosvaidžiai

30

5

9301904100

– – – Automatiniai pistoletai

30

5

9301904900

– – – Kiti

30

5

9301909000

– – Kiti

30

5

9302001000

– Revolveriai

30

10

9302002100

– – Pusiau automatiniai

30

10

9302002900

– – Kiti

30

10

9302003000

– Daugiavamzdžiai pistoletai

30

10
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Kategorija

9303100000

– Šaunamieji ginklai, užtaisomi per vamzdį

30

10

9303201100

– – – Automatiniai

30

10

9303201200

– – – Pusiau automatiniai

30

10

9303201900

– – – Kiti

30

10

9303202000

– – Daugiavamzdžiai lygiavamzdžiai ilgieji šauna
mieji ginklai, įskaitant kombinuotuosius šau
namuosius ginklus

30

10

9303209000

– – Kiti

30

10

9303301000

– – Vienašūviai

30

10

9303302000

– – Pusiau automatiniai

30

10

9303309000

– – Kiti

30

10

9303900000

– Kiti

30

0

9304001000

– Veikiantys naudojant suslėgtą orą

30

10

9304009000

– Kiti

20

0

9305101000

– – Šaudymo mechanizmai

25

10

9305102000

– – Rėmai ir atramos

25

10

9305103000

– – Vamzdžiai

25

10

9305104000

– – Stūmokliai, daužikliai ir atatrankos slopintuvai

25

10

9305105000

– – Užtaisymo įtaisai ir jų dalys

25

10

9305106000

– – Duslintuvai ir jų dalys

25

10

9305107000

– – Buožės, rankenos ir padai

25

10

9305108000

– – Pistoletų spynos ir revolverių būgnai

25

10

9305109000

– – Kiti

25

10

9305210000

– – Lygiavamzdžių šautuvų vamzdžiai

25

10

9305291000

– – – Šaudymo mechanizmai

25

10
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9305292000

– – – Rėmai ir atramos

25

10

9305293000

– – – Graižtviniai vamzdžiai

25

10

9305294000

– – – Stūmokliai, daužikliai ir atatrankos slopin
tuvai

25

10

9305295000

– – – Užtaisymo įtaisai ir jų dalys

25

10

9305296000

– – – Duslintuvai ir jų dalys

25

10

9305297000

– – – Užtaiso kameros dangalai ir jų dalys

25

10

9305298000

– – – Užtaiso kameros, spynos ir spynų laikikliai

25

10

9305299000

– – – Kiti

25

10

9305911100

––––

Šaudymo mechanizmai

25

0

9305911200

––––

Rėmai ir atramos

25

5

9305911300

––––

Vamzdžiai

25

5

9305911400

––––

Stūmokliai, daužikliai ir atatrankos slo
pintuvai

25

5

9305911500

––––

Užtaisymo įtaisai ir jų dalys

25

5

9305911600

––––

Duslintuvai ir jų dalys

25

5

9305911700

––––

Užtaiso kameros dangalai ir jų dalys

25

5

9305911800

––––

Užtaiso kameros, spynos ir spynų laikik
liai

25

5

9305911900

––––

Kiti

25

5

9305919000

– – – Kiti

25

5

9305990000

– – Kiti

25

0

9306210000

– – Šoviniai

30

10

9306291000

– – – Šratai

30

10

9306299000

– – – Dalys

25

10

9306302000

– – Kniedijimo kasetės arba panašūs įrankiai ar
įtaisai, skirti šaunamiesiems įtaisams, naudoja
miems gyvūnams humaniškai numarinti

30

10

9306303000

– – Kiti šoviniai

30

10
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9306309000

– – Dalys

25

10

9306901100

– – – Kovinių ginklų

30

10

9306901200

– – – Harpūninių ginklų harpūnai

30

10

9306901900

– – – Kiti

30

10

9306909000

– – Dalys

25

10

9307000000

Kardai, špagos, rapyros, trumpi kardai, durtuvai, ie
tys ir panašūs ginklai bei jų dalys, jų makštys ir dė
klai

30

10

9401100000

– Sėdimieji baldai, naudojami orlaiviuose

20

10

9401200000

– Sėdimieji baldai, naudojami autotransporto prie
monėse

20

10

9401300000

– Sukami sėdimieji baldai su aukščio reguliavimo
įtaisu

30

10

9401400000

– Sėdimieji baldai, išskyrus sodo baldus arba sto
vyklaviečių įranga, transformuojami į gulimuo
sius baldus

25

10

9401510000

– – Iš bambuko arba rotango

25

10

9401590000

– – Kiti

25

10

9401610000

– – Apmušti

25

10

9401690000

– – Kiti

25

10

9401710000

– – Apmušti

25

10

9401790000

– – Kiti

25

10

9401800000

– Kiti sėdimieji baldai

30

10

9401901000

– – Sėdimųjų baldų atlošimo įtaisai

15

10

9401909000

– – Kiti

25

10

9402101000

– – Odontologijos krėslai

15

10

9402109000

– – Kiti

15

10

9402901000

– – Operaciniai stalai ir jų dalys

15

10

9402909000

– – Kiti ir jų dalys

15

10
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9403100000

– Metaliniai biuro baldai

25

10

9403200000

– Kiti metaliniai baldai

30

10

9403300000

– Mediniai biuro baldai

30

10

9403400000

– Mediniai virtuvės baldai

25

10

9403500000

– Mediniai miegamųjų baldai

25

10

9403600000

– Kiti mediniai baldai

30

10

9403700000

– Plastikiniai baldai

30

10

9403810000

– – Iš bambuko arba rotango

25

10

9403890000

– – Kiti

25

10

9403900000

– Dalys

25

10

9404100000

– Čiužinių karkasai

20

10

9404210000

– – Iš akytos gumos arba iš plastikų, apmušti arba
neapmušti

30

10

9404290000

– – Iš kitų medžiagų

30

10

9404300000

– Miegmaišiai

20

10

9404900000

– Kiti

20

10

9405101000

– – Skirtos operacinėms arba odontologijos ope
racinėms apšviesti (bešešėlės lempos)

5

10

9405109000

– – Kiti

20

10

9405200000

– Staliniai, biuro, naktiniai arba ant grindų statomi
elektros šviestuvai

30

10

9405300000

– Kalėdų eglučių apšvietimo rinkiniai

20

10

9405401000

– – Skirti viešosioms vietoms apšviesti

20

10

9405402000

– – Prožektoriai

15

10

9405409000

– – Kiti

15

10
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Bazinė muito norma

Kategorija

9405501000

– – Slėginis skystasis kuras

20

10

9405509010

– – – Nesprogios lempos, skirtos naudoti kasy
boje

5

10

9405509090

– – – Kitos

20

10

9405600000

– Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir
panašūs gaminiai

20

10

9405910000

– – Stiklinės

15

10

9405920000

– – Plastikinės

15

10

9405990000

– – Kitos

25

10

9406000000

Surenkamieji statiniai

20

10

9503001000

– Triratukai, paspirtukai, pedaliniai automobiliukai
ir panašūs žaislai su ratukais; lėlių vežimėliai

30

10

9503002210

– – Žalingos psichikos sveikatai

20

10

9503002290

– – Kiti

20

10

9503002800

– – Drabužiai, drabužių priedai, avalynė ir galvos
apdangalai

20

10

9503002900

– – Dalys ir kiti reikmenys

20

10

9503003000

– Sumažinto dydžio („skalės“) modeliai ir panašūs
pramogoms skirti modeliai, veikiantys arba ne
veikiantys

30

10

9503004000

– Visų rūšių dėlionės

30

10

9503009100

– – Elektriniai traukiniai, įskaitant jų kelius, signa
lizacijos įrangą ir kitus reikmenis

20

10

9503009200

– – Konstruojami žaislai

30

10

9503009300

– – Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas ne
žmonių pavidalo būtybes

20

10

9503009400

– – Muzikos instrumentai

20

10

9503009500

– – Sukomplektuoti į rinkinius arba komplektus

30

10

9503009600

– – Kiti, su varikliais

20

10
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Kategorija

9503009900

– – Kiti

30

10

9504100000

– Videožaidimai, žaidžiami naudojant televizijos
imtuvą

30

10

9504200000

– Visų rūšių biliardo įranga ir reikmenys

30

10

9504301000

– – Gebėjimus lavinantys arba lošiamieji žaidimai

30

7

9504309000

– – Kiti

30

5

9504400000

– Lošimo kortos

20

10

9504901000

– – Šachmatų ir šaškių žaidimai

20

10

9504902000

– – Automatinė arba neautomatinė kėglių takų
įranga

20

10

9504909100

– – – Gebėjimus lavinantys arba lošiamieji žaidi
mai

20

10

9504909900

– – – Kiti

20

10

9505100000

– Kalėdų šventėms skirti dirbiniai

20

10

9505900000

– Kiti

20

10

9506110000

– – Slidės

20

10

9506120000

– – Slidžių apkaustai

20

10

9506190000

– – Kiti

20

10

9506210000

– – Burlentės

20

10

9506290000

– – Kiti

20

10

9506310000

– – Golfo lazdos ir golfo lazdų komplektai

20

10

9506320000

– – Kamuoliai

20

10

9506390000

– – Kiti

20

10

9506400000

– Stalo teniso reikmenys ir įranga

20

10

9506510000

– – Lauko teniso raketės, su stygomis arba be
stygų

20

10
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Kategorija

9506590000

– – Kiti

20

10

9506610000

– – Lauko teniso kamuoliukai

20

10

9506620000

– – Pripučiami

20

10

9506690000

– – Kiti

20

10

9506700000

– Pačiūžos ir riedučiai, įskaitant čiuožimo batus su
tvirtinamomis pačiūžomis (riedučiais)

20

10

9506910000

– – Bendrųjų fizinių pratimų, gimnastikos arba at
letinių sporto šakų reikmenys ir įranga

30

10

9506991000

– – – Beisbolo ir mažojo beisbolo reikmenys ir
įranga, išskyrus kamuolius

20

10

9506999000

– – – Kiti

20

10

9507100000

– Meškerykočiai

20

10

9507200000

– Meškeriojimo kabliukai, su pavadėliais arba be
pavadėlių

20

10

9507300000

– Meškerių ritės

20

10

9507901000

– – Skirti meškeriojimui

20

5

9507909000

– – Kiti

20

10

9508100000

– Keliaujantys cirkai ir keliaujantys žvėrynai

15

0

9508900000

– Kiti

15

0

9601100000

– Apdorotas dramblio kaulas ir dramblio kaulo
dirbiniai

20

10

9601900000

– Kiti

20

10

9602001000

– Želatinos kapsulės, naudojamos farmacijos pro
duktams

5

10

9602009000

– Kiti

20

10

9603100000

– Šluotos ir šepečiai, surišti iš vytelių arba iš kitų
augalinių medžiagų, su rankenomis arba be ran
kenų

20

10

9603210000

– – Dantų šepetėliai, įskaitant šepetėlius, skirtus
dantų plokštelėms valyti

30

10
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9603290000

– – Kiti

20

10

9603301000

– – Dailininkų teptukai

20

10

9603309000

– – Kiti

20

10

9603400000

– Teptukai, naudojami aliejiniais ar klijiniais dažais
dažyti, lakuoti, arba panašūs teptukai (išskyrus
teptukus, klasifikuojamus 9603 30 subpozici
joje); dažymo pagalvėlės ir voleliai

20

10

9603500000

– Kiti šepečiai – sudėtinės mašinų, prietaisų arba
transporto priemonių dalys

20

0

9603901000

– – Mazgeliai ir kuokšteliai, paruošti naudoti
šluotų arba šepečių gamyboje

15

10

9603909000

– – Kiti

15

10

9604000000

Rankiniai sietai ir rankiniai rėčiai

15

0

9605000000

Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba dra
bužių valymo rinkiniai

20

10

9606100000

– Spraustukai, spausteliai ir kniedinės spraustės bei
jų dalys

5

10

9606210000

– – Plastikinės, neaptrauktos tekstilės medžiago
mis

15

10

9606220000

– – Iš netauriųjų metalų, neaptrauktos tekstilės
medžiagomis

15

10

9606291000

– – – Iš stambiavaisės kaulapalmės

15

10

9606299000

– – – Kiti

15

10

9606301000

– – Plastikinės arba iš stambiavaisės kaulapalmės

15

10

9606309000

– – Kiti

15

10

9607110000

– – Kurių dantukai pagaminti iš netauriųjų metalų

5

10

9607190000

– – Kiti

5

10

9607200000

– Dalys

5

10

9608101000

– – Tušinukai

30

10
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Kategorija

9608102100

– – – Antgaliai, šratiniai arba nešratiniai

0

0

9608102900

– – – Kiti

20

10

9608201000

– – Rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais,
pagamintais iš veltinio

30

10

9608209000

– – Dalys

20

10

9608310000

– – Braižybai tušu skirti plunksnakočiai

20

10

9608390000

– – Kiti

30

10

9608400000

– Automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba
išslystančiomis šerdelėmis

30

10

9608500000

– Rinkiniai, sudaryti iš dirbinių, klasifikuojamų ne
mažiau kaip dviejose ankstesnėse šios pozicijos
subpozicijose

20

10

9608600000

– Tušinukų šerdelės, sudarytos iš šratinio antgalio
ir rašalo arba tušo cilindrėlio

20

10

9608910000

– – Plunksnos ir plunksnų antgaliai

15

10

9608990000

– – Kiti

15

10

9609100000

– Pieštukai ir spalvotieji pieštukai, kurių šerdelės
turi kietą apvalkalą

30

10

9609200000

– Pieštukų šerdelės, juodos arba spalvotos

15

10

9609900000

– Kiti

20

10

9610000000

Grifelinės lentelės ir lentos su rašyti arba piešti pri
taikytais paviršiais, įrėmintos arba neįrėmintos

20

10

9611000000

Spaudai datai pažymėti, antspaudui uždėti arba nu
meriui nurodyti ir panašūs rankiniai įtaisai (įskai
tant įtaisus etiketėms atspausti arba įspausti); ranki
niai rinktuvai ir rankiniai spaudos rinkiniai, kurių
sudėtyje yra tokių rinktuvų

5

0

9612100000

– Juostelės

15

0

9612200000

– Antspaudų pagalvėlės

5

0

9613100000

– Kišeniniai žiebtuvėliai, užpildyti dujomis ir iš
naujo neužpildomi

30

10
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Kategorija

9613200000

– Kišeniniai žiebtuvėliai, užpildyti dujomis ir iš
naujo užpildomi

20

10

9613800000

– Kiti žiebtuvėliai

5

10

9613900000

– Dalys

20

10

9614000000

Pypkės (įskaitant pypkių kaušelius) ir cigarų arba
cigarečių kandikliai bei jų dalys

20

5

9615110000

– – Iš kietos gumos arba iš plastikų

20

10

9615190000

– – Kiti

20

10

9615900000

– Kiti

20

10

9616100000

– Kvepalų purkštuvėliai ir panašūs tualetiniai
purkštuvėliai, jų antgaliai ir galvutės

30

10

9616200000

– Pūkučiai ir kempinėlės pudrai bei kosmetikos
arba tualetiniams preparatams užtepti

20

10

9617000000

Termosai ir kiti vakuuminiai indai, surinkti ir aptai
syti; jų dalys, išskyrus stiklines kolbas

20

10

9618000000

Siuvėjų manekenai ir panašūs dirbiniai; automatai
ir kita judanti prekių demonstravimo įranga, nau
dojama parduotuvių vitrinoms apipavidalinti

15

5

9701100000

– Paveikslai, piešiniai ir pastelės

20

10

9701900000

– Kiti

20

10

9702000000

Graviūrų, estampų ir litografijų originalai

20

10

9703000000

Skulptūrų ir statulų originalai iš bet kurių me
džiagų

20

10

9704000000

Pašto arba žyminiai (rinkliavos) ženklai, siuntme
nos, pažymėtos pašto rinkliavos antspaudais, pir
mosios dienos vokai, pašto reikmenys iš popieriaus
(markiruoti popieriaus dirbiniai) ir panašūs spaudi
niai, naudoti arba nenaudoti, išskyrus klasifikuoja
mus 4907 pozicijoje

20

10

9705000000

Zoologijos, botanikos, mineralogijos, anatomijos,
istorijos, archeologijos, paleontologijos, etnografi
jos arba numizmatikos kolekcijos ir kolekciona
vimo objektai

20

10

9706000000

Senesni kaip 100 metų antikvariniai daiktai

20

10“
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VI PRIEDAS

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo II priedas iš dalies keičiamas taip:
1. Turinys iš dalies keičiamas taip:
a) skirsnyje „Priedėlių sąrašas“ 5 priedėlio pavadinimas pakeičiamas taip:
„5 priedėlis Produktai, kuriems taikomas Europos Sąjungos deklaracijos dėl 5 straipsnio, susijusios su Kolumbijos,
Ekvadoro ir Peru kilmės produktais, b punktas“;
b) „Deklaracijų dėl II priedo „Sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimas ir administracinio bendradarbiavimo metodai““
sąrašas pakeičiamas taip:
„Europos Sąjungos deklaracija dėl II priedo 5 straipsnio, susijusi su Kolumbijos, Ekvadoro ir Peru, kilmės
produktais
Kolumbijos, Ekvadoro ir Peru bendroji deklaracija dėl II priedo 5 straipsnio, susijusi su Europos Sąjungos kilmės
produktais
Bendroji deklaracija dėl Andoros Kunigaikštystės
Bendroji deklaracija dėl San Marino Respublikos
Bendroji deklaracija dėl II priede „Sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimas ir administracinio bendradarbiavimo
metodai“ nustatytų kilmės taisyklių persvarstymo“.
2. 1 straipsnio ketvirta įtrauka pakeičiama taip:
„— Kompetentingos valdžios institucijos arba muitinė – toliau nurodytos vyriausybės institucijos:
a) Kolumbijos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo arba Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales arba jų
veiklos tęsėjai;
b) Ekvadoro Ministerio de Comercio Exterior arba Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) arba jų veiklos
tęsėjai;
c) Peru Ministerio de Comercio Exterior y Turismo arba jos veiklos tęsėjai; ir
d) Europos Sąjungos atveju, Europos Sąjungos valstybių narių muitinės.“
3. 36 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Eksportuotojas arba jo įgaliotasis atstovas EUR.1 judėjimo sertifikato arba sąskaitos faktūros deklaracijos 2
langelyje įrašo „Kolumbija“, „Ekvadoras“ arba „Peru“ ir „Seuta ir Melilija“. Be to, jeigu produktai yra Seutos ir Melilijos
kilmės, tai nurodoma EUR.1 judėjimo sertifikato 4 langelyje arba sąskaitos faktūros deklaracijose.“
4. 2A priedėlis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 pastaba pakeičiama taip:
„1 pastaba
Šia taisykle produktams, eksportuojamiems iš Europos Sąjungos į Kolumbiją, Ekvadorą arba Peru, kilmė
suteikiama neviršijant kiekvienai šaliai toliau nurodytos metinės kvotos:
SS pozicija

Produkto aprašymas

Kilmės neturinčių medžiagų apdorojimas arba perdirbimas, suteikiantis
kilmę

(1)

(2)

(3) arba (4)

ex 0901

Arabica rūšies skrudintos ka Gamyba iš medžiagų, priski
vos pupelės
riamų prie bet kurios pozici
jos.
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Kolumbija

Peru

Ekvadoras

120 metrinių tonų

30 metrinių tonų

110 metrinių tonų“;

b) 3 pastaba pakeičiama taip:

„3 pastaba
Šia taisykle produktams, eksportuojamiems iš Europos Sąjungos į Kolumbiją, Ekvadorą arba Peru, kilmė
suteikiama neviršijant kiekvienai šaliai toliau nurodytos metinės kvotos:
SS pozicija

Produkto aprašymas

Kilmės neturinčių medžiagų apdorojimas arba perdirbimas, suteikiantis
kilmę

(1)

(2)

(3) arba (4)

1805

Kakavos milteliai, į kuriuos ne Gamyba iš medžiagų, priski
pridėta cukraus arba kitų sal riamų prie bet kurios kitos po
diklių
zicijos negu produktas

Kolumbija

Peru

Ekvadoras

100 metrinių tonų

450 metrinių tonų

120 metrinių tonų“;

c) 5 pastaba pakeičiama taip:

„5 pastaba
Šia taisykle produktams, eksportuojamiems iš Kolumbijos, Ekvadoro ir Peru į Europos Sąjungą, kilmė suteikiama
neviršijant kiekvienai šaliai toliau nurodytos metinės kvotos:
SS pozicija

Produkto aprašymas

Kilmės neturinčių medžiagų apdorojimas arba perdirbimas, suteikiantis
kilmę

(1)

(2)

(3) arba (4)

3920

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės,
folijos ir juostelės, iš plastikų,
neakytų ir nearmuotų, nelami
nuotų, nesutvirtintų ir panašiai
nekombinuotų su kitomis me
džiagomis

Gamyba iš medžiagų, priski
riamų bet kuriai kitai pozicijai
negu produktas. Tačiau me
džiagos, priskiriamos tai pačiai
pozicijai kaip ir produktas, gali
būti naudojamos, jei jų bendra
vertė neviršija 50 procentų
produkto gamintojo kainos
EXW sąlygomis

Gamyba, kai visų panaudotų
medžiagų vertė neviršija 55 pro
centų produkto gamintojo kai
nos EXW sąlygomis

Kolumbija

Peru

Ekvadoras

15 000 metrinių tonų

15 000 metrinių tonų

15 000 metrinių tonų

Jeigu tam tikrais metais išnaudojama daugiau kaip 75 procentai pirmiau nurodytos kvotos dydžio, jos
persvarstomos pakomitetyje, siekiant susitarti dėl jų padidinimo.“;
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d) 7 pastaba pakeičiama taip:
„7 pastaba
Šia taisykle produktams, eksportuojamiems iš Kolumbijos, Ekvadoro ir Peru į Europos Sąjungą, kilmė suteikiama
neviršijant kiekvienai šaliai toliau nurodytos metinės kvotos:
SS pozicija

Produkto aprašymas

Kilmės neturinčių medžiagų apdorojimas arba perdirbimas, suteikiantis
kilmę

(1)

(2)

(3) arba (4)

6108.22

Moteriškos arba mergaičių apa
tinės kelnės ir kelnaitės, megz
tos arba nertos, iš cheminių
pluoštų

Gamyba iš nailoninių arba
elastomerinių siūlų, priski
riamų prie 5402 ir 5404 pozi
cijų

6112.31

Vyriški arba berniukų maudy
mosi kostiumai (kelnaitės),
megzti arba nerti, iš sintetinių
pluoštų

Gamyba iš nailoninių arba
elastomerinių siūlų, priski
riamų prie 5402 ir 5404 pozi
cijų

6112.41

Moteriški arba mergaičių mau Gamyba iš nailoninių arba
dymosi kostiumai, megzti arba elastomerinių siūlų, priski
nerti, iš sintetinių pluoštų
riamų prie 5402 ir 5404 pozi
cijų

6115.10

Laipsniškai kintančio suspau
dimo kompresinės kojinės (pa
vyzdžiui, kojinės, skirtos ser
gantiems varikoze); megztos
arba nertos

Gamyba iš nailoninių arba
elastomerinių siūlų, priski
riamų prie 5402 ir 5404 pozi
cijų

6115.21

Kitos pėdkelnės ir triko iš sin
tetinių pluoštų, kurių atskiro
vienasiūlio verpalo ilginis tan
kis mažesnis kaip 67 decitek
sai, megztos arba nertos

Gamyba iš nailoninių arba
elastomerinių siūlų, priski
riamų prie 5402 ir 5404 pozi
cijų

6115.22

Kitos pėdkelnės ir triko iš sin
tetinių pluoštų, kurių atskiro
vienasiūlio verpalo ilginis tan
kis lygus arba didesnis kaip
67 deciteksai, megztos arba
nertos

Gamyba iš nailoninių arba
elastomerinių siūlų, priski
riamų prie 5402 ir 5404 pozi
cijų

6115.30

Kitos moteriškos kojinės, ilgos
arba iki kelių, kurių atskiro vie
nasiūlio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 67 deciteksai

Gamyba iš nailoninių arba
elastomerinių siūlų, priski
riamų prie 5402 ir 5404 pozi
cijų

6115.96

Kiti, iš kitų sintetinių pluoštų

Gamyba iš nailoninių arba
elastomerinių siūlų, priski
riamų prie 5402 ir 5404 pozi
cijų

SS pozicija

Kolumbija
(metrins tonos)

Peru
(metrinės tonos)

Ekvadoras
(metrinės tonos)

6108.22

200

200

200
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SS pozicija

Kolumbija
(metrins tonos)

Peru
(metrinės tonos)

Ekvadoras
(metrinės tonos)

6112.31

25

25

25

6112.41

100

100

100

6115.10

25

25

25

6115.21

40

40

40

6115.22

15

15

15

6115.30

25

25

25

6115.96

175

175

175

Jeigu tam tikrais metais išnaudojama daugiau kaip 75 procentai pirmiau nurodytos kvotos dydžio, jos
persvarstomos pakomitetyje, siekiant susitarti dėl jų padidinimo.“;
e) po 7 pastabos įterpiama 7a pastaba:
„7a pastaba
Šia taisykle produktams, eksportuojamiems iš Ekvadoro į Europos Sąjungą ir iš Europos Sąjungos į Ekvadorą,
suteikiama kilmė:
SS pozicija

Produkto aprašymas

Kilmės neturinčių medžiagų apdorojimas arba perdirbimas, suteikiantis
kilmę

(1)

(2)

(3) arba (4)

ex 6504

Skrybėlės iš palminės karliudo Gamyba, kai panaudotas pa
vikos pluošto
lminės karliudovikos pluoštas,
priskiriamas 1401 pozicijai,
turi kilmę“

f) 8 pastaba pakeičiama taip:
„8 pastaba
Toliau išvardytiems produktams 2 priedėlyje nustatytos kilmės taisyklės taikomos tol, kol Europos Sąjunga šiems
produktams išlaiko 0 procentų PPO privalomąjį tarifą. Jeigu Europos Sąjunga padidins tiems produktams taikomą
PPO privalomąjį tarifą, šia taisykle produktams, eksportuojamiems iš Kolumbijos, Ekvadoro ir Peru į Europos
Sąjungą, kilmė bus suteikiama neviršijant kiekvienai šaliai toliau nurodytos metinės kvotos:
SS pozicija

Produkto aprašymas

Kilmės neturinčių medžiagų apdorojimas arba perdirbimas, suteikiantis
kilmę

(1)

(2)

(3) arba (4)

7209–
7214

Plokšti valcavimo produktai iš Gamyba iš medžiagų, priski
geležies arba iš nelegiruotojo riamų prie bet kurios kitos po
plieno; strypai ir juostos iš ge zicijos negu produktas
ležies arba iš nelegiruotojo
plieno

Gamyba, kai visų panaudotų
medžiagų vertė neviršija 50 pro
centų produkto gamintojo kai
nos EXW sąlygomis
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SS pozicija

Produkto aprašymas

Kilmės neturinčių medžiagų apdorojimas arba perdirbimas, suteikiantis
kilmę

(1)

(2)

(3) arba (4)

7216–
7217

Kampuočiai, fasoniniai profiliai Gamyba iš medžiagų, priski
ir specialieji profiliai iš geležies riamų prie bet kurios kitos po
arba iš nelegiruotojo plieno; zicijos negu produktas
viela iš geležies arba iš nelegi
ruotojo plieno

Gamyba, kai visų panaudotų
medžiagų vertė neviršija 50 pro
centų produkto gamintojo kai
nos EXW sąlygomis

7304–
7306

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuš Gamyba iš medžiagų, priski Gamyba, kai visų panaudotų
čiaviduriai profiliai iš geležies riamų prie bet kurios kitos po medžiagų vertė neviršija 50 pro
arba plieno
zicijos negu produktas
centų produkto gamintojo kai
nos EXW sąlygomis

7308

Metalinės konstrukcijos ir me Gamyba iš medžiagų, priski
talinių konstrukcijų dalys iš ge riamų prie bet kurios kitos po
ležies arba plieno; plokštės, zicijos negu produktas
strypai, kampuočiai, fasoniniai
profiliai, specialieji profiliai,
vamzdžiai ir panašūs gaminiai,
paruošti naudoti konstrukci
jose, iš geležies arba iš plieno

Gamyba, kai visų panaudotų
medžiagų vertė neviršija 50 pro
centų produkto gamintojo kai
nos EXW sąlygomis

Kolumbija
(metrinių
tonų)

Peru
(metrinių
tonų)

Ekvadoras
(metrinių
tonų)

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegi
ruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir
neapvilkti

100 000

100 000

100 000

7210

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegi
ruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm, plakiruoti, padengti arba apvilkti

100 000

100 000

100 000

7211

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegi
ruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm,
neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti

7212

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegi
ruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm,
plakiruoti, padengti arba apvilkti

100 000

100 000

100 000

7213

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš ne
legiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pa
vidalo

100 000

100 000

100 000

7214

Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo
plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tem
pimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau ne
apdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supin
tus

100 000

100 000

100 000

7216

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš
geležies arba iš nelegiruotojo plieno

100 000

100 000

100 000

SS pozicija

Produkto aprašymas

7209
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Kolumbija
(metrinių
tonų)

Peru
(metrinių
tonų)

Ekvadoras
(metrinių
tonų)

7217

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

50 000

50 000

50 000

7304

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profi
liai iš geležies (išskyrus ketų) arba iš plieno

50 000

50 000

50 000

7305

Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai (pavyzdžiui, suvirinti, su
kniedyti arba sujungti panašiu būdu), apskrito vidinio
ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo dides
nis kaip 406,4 mm, iš geležies arba iš plieno

50 000

50 000

50 000

7306

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai
(pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba
sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno

100 000

100 000

100 000

7308

Metalinės konstrukcijos ir metalinių konstrukcijų dalys
iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai,
fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir pa
našūs gaminiai, paruošti naudoti konstrukcijose, iš ge
ležies arba iš plieno

50 000

50 000

50 000

Kai tam tikrais metais išnaudojama 50 procentų kvotos, kitų metų norma tonomis padidinama 50 procentų.
Skaičiuojama remiantis ankstesnių metų kvotos dydžiu. Bet kurios Šalies prašymu ir susitarus su kitomis Šalimis
šis kiekis ir skaičiavimo metodas gali būti persvarstyti.“;
g) 9 pastaba pakeičiama taip:
„9 pastaba
Šia taisykle produktams, eksportuojamiems iš Kolumbijos, Ekvadoro ir Peru į Europos Sąjungą, kilmė suteikiama
neviršijant kiekvienai šaliai toliau nurodytos metinės kvotos:
SS pozicija

Produkto aprašymas

Kilmės neturinčių medžiagų apdorojimas arba perdirbimas, suteikiantis
kilmę

(1)

(2)

(3) arba (4)

7321

Krosnys, krosnys-viryklės, židi Gamyba iš medžiagų, priski
niai, viryklės (įskaitant virykles riamų prie bet kurios kitos po
su papildomais centrinio šil zicijos negu produktas
dymo katilais), mėsos keptuvai
(barbecues), žarijų indai, dujų
degikliai, plokšti šildytuvai ir
panašūs neelektriniai buitiniai
prietaisai bei jų dalys iš gele
žies arba iš plieno

Gamyba, kai visų panaudotų
medžiagų vertė neviršija 50 pro
centų produkto gamintojo kai
nos EXW sąlygomis

7323

Stalo, virtuvės arba kiti namų Gamyba iš medžiagų, priski
apyvokos reikmenys bei jų da riamų prie bet kurios kitos po
lys iš geležies arba iš plieno; zicijos negu produktas
geležies arba plieno vata; indų
šveitimo plaušinės ir šveitimo
arba poliravimo šluostės, piršti
nės bei panašūs gaminiai iš ge
ležies arba iš plieno

Gamyba, kai visų panaudotų
medžiagų vertė neviršija 50 pro
centų produkto gamintojo kai
nos EXW sąlygomis
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SS pozicija

Produkto aprašymas

Kilmės neturinčių medžiagų apdorojimas arba perdirbimas, suteikiantis
kilmę

(1)

(2)

(3) arba (4)

7325

Kiti lietiniai geležies
plieno gaminiai

arba Gamyba iš medžiagų, priski Gamyba, kai visų panaudotų
riamų prie bet kurios kitos po medžiagų vertė neviršija 50 pro
zicijos negu produktas
centų produkto gamintojo kai
nos EXW sąlygomis

SS pozicija

Kolumbija

Peru

Ekvadoras

7321

20 000 vienetų

20 000 vienetų

20 000 vienetų

7323

50 000 metrinių tonų

50 000 metrinių tonų

50 000 metrinių tonų

7325

50 000 metrinių tonų

50 000 metrinių tonų

50 000 metrinių tonų

Bet kurios Šalies prašymu ir susitarus su kitomis Šalimis šie kiekiai gali būti persvarstyti.“
5. 5 priedėlis iš dalies keičiamas taip:
a) pavadinimas pakeičiamas taip:
„PRODUKTAI, KURIEMS TAIKOMAS EUROPOS SĄJUNGOS DEKLARACIJOS DĖL 5 STRAIPSNIO, SUSIJUSIOS SU
KOLUMBIJOS, EKVADORO IR PERU KILMĖS PRODUKTAIS, B PUNKTAS“;

b) 1 dalies įžanginė frazė pakeičiama taip:
„1. Europos Sąjungos deklaracijos dėl 5 straipsnio, susijusios su Kolumbijos, Ekvadoro ir Peru kilmės produktais,
b punkte nustatytos sąlygos taikomos nustatant toliau nurodytų iš Peru į Europos Sąjungą eksportuojamų
produktų kilmę, laikantis toliau nurodytų metinių kvotų:“;
6. Pavadinimas „Europos Sąjungos deklaracija dėl 5 straipsnio, susijusi su Peru ir Kolumbijos kilmės produktais“
pakeičiamas taip:
„EUROPOS SĄJUNGOS DEKLARACIJA DĖL 5 STRAIPSNIO, SUSIJUSI SU KOLUMBIJOS, EKVADORO IR PERU KILMĖS
PRODUKTAIS“;

7. „Peru ir Kolumbijos bendroji deklaracija dėl 5 straipsnio, susijusi su Europos Sąjungos kilmės produktais“ iš dalies
keičiama taip:
a) pavadinimas pakeičiamas taip:
„KOLUMBIJOS, EKVADORO IR PERU BENDROJI DEKLARACIJA DĖL 5 STRAIPSNIO, SUSIJUSI SU EUROPOS SĄJUNGOS
KILMĖS PRODUKTAIS“;

b) įžanginė frazė pakeičiama taip:
„Kolumbijos Respublika, Ekvadoro Respublika ir Peru Respublika deklaruoja, kad II priedo „Sąvokos „produktų
kilmė“ apibrėžimas ir administracinio bendradarbiavimo metodai“ (toliau – priedas) 5 straipsnio 1 dalies f ir
g punktuose:“.
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VII PRIEDAS
„C SKIRSNIS
EKVADORAS

Prekės, kurioms taikomos priemonės, ir ribinė importo apimtis
Neatsižvelgdamas į šio susitarimo 22 straipsnio ir I priedo (Muitų tarifų panaikinimo sąrašai) nuostatas, Ekvadoras toliau
išvardytoms prekėms gali taikyti 29 straipsnyje numatytas žemės ūkio apsaugos priemones:
1. Dėl kiekvienos iš šių muitų tarifų eilučių, kai metinė importo apimtis viršijama daugiau kaip 200 metrinių tonų:
Muitų tarifų eilutė

Aprašymas

07031000

– Svogūnai ir valgomieji svogūnėliai

07133190

– – – Kitos (pupelės)

07133290

– – – Kitos

07133391

––––

Juodosios

07133392

––––

Geltonosios pupelės (Canary)

07133399

– – – Kitos (kitos pupelės)

07133991

––––

Lenktasėklės pupelės (Phaseolus lunatus)

07133992

––––

Kininės pupuolės (Vigna unguiculata)

07133999

––––

Kitos

2. Dėl šių muitų tarifų eilučių pagal L4 kategoriją: substantive
Muitų tarifų eilutė

Metai

Ribinė importo apimtis
(metrinės tonos)

Įsigaliojimas

+ 20 % proporcingai paskirstytos kvotos

1

1 260

2

1 320

3

1 380

4

1 440

5

1 500

6

1 560

7

1 620

04064000
04069040
04069050
04069060 A
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Metai

Ribinė importo apimtis
(metrinės tonos)

8

1 680

9

1 740

10

1 800

11

1 860

12

1 920

13

1 980

14

2 040

15

2 100

16

2 160

17

2 210“
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VIII PRIEDAS

„1 PRIEDĖLIS
KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS

1. ES šalies kompetentingos institucijos

Kontrolės kompetenciją dalijasi Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinės tarnybos ir Europos Komisija. Šioje
srityje taikomos šios nuostatos:
a) eksporto į Kolumbiją ir (arba) Ekvadorą, ir (arba) Peru atveju, Europos Sąjungos valstybės narės atsako už
gamybos sąlygų ir tvarkos kontrolę, įskaitant teisės aktais numatytus patikrinimus ir veterinarijos (arba gyvūnų
gerovės) sertifikatų, patvirtinančių atitiktį importuojančios Šalies nustatytiems standartams ir reikalavimams,
išdavimą;
b) importo iš Kolumbijos ir (arba) Ekvadoro, ir (arba) Peru atveju, Europos Sąjungos valstybės narės atsako už
kontrolę, ar importuojant laikomasi Europos Sąjungos nustatytų importo sąlygų;
c) Europos Komisija atsako už visapusišką kontrolės sistemų koordinavimą, patikrinimą ir auditus bei būtinas
teisėkūros priemones, kad Europos Sąjungoje būtų užtikrintas vienodas standartų ir reikalavimų taikymas.

2. Kolumbijos kompetentingos institucijos

Kontrolę ir priežiūrą drauge vykdo Instituto Colombiano Agropecuario (toliau – ICA) ir Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (toliau – INVIMA) pagal teisės nustatytą kompetenciją. Šioje srityje taikomos šios nuostatos:
a) eksporto į Europos Sąjungos valstybes nares atveju, ICA ir INVIMA atsako už sanitarijos ir fitosanitarijos sąlygų ir
tvarkos priežiūrą ir kontrolę, įskaitant teisės aktais numatytus patikrinimus ir sanitarijos ir fitosanitarijos
sertifikatų, kuriais patvirtinama atitiktis importuojančios Šalies nustatytiems standartams ir reikalavimams,
išdavimą;
b) importo į Kolumbiją iš Europos Sąjungos valstybių narių atveju, ICA ir INVIMA atsako už patikrinimą, kaip
laikomasi nustatytų importo sąlygų, ir kontrolę, įskaitant patikrinimus bei Europos Sąjungos valstybių narių
išduotus sanitarijos ir fitosanitarijos sertifikatus, kuriais patvirtinama importuojamų prekių atitiktis Kolumbijoje
galiojantiems standartams ir importo reikalavimams;
c) ICA ir INVIMA pagal savo kompetenciją atsako už visapusišką kontrolės sistemų koordinavimą, patikrinimą ir
auditus.

3. Peru kompetentingos institucijos

Už sanitarijos ir fitosanitarijos reikalus atsako šios kompetentingos Peru institucijos:
a) Servicio Nacional de Sanidad Agraria (toliau – SENASA);
b) Dirección General de Salud Ambiental (toliau – DIGESA);
c) Ministerio de Salud;
d) Instituto Tecnológico Pesquero (toliau – ITP);
e) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (toliau – MINCETUR).
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4. Ekvadoro kompetentingos institucijos
Už sanitarijos ir fitosanitarijos reikalus atsako šios kompetentingos Ekvadoro institucijos:
a) Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD);
b) Instituto Nacional de Pesca (INP);
c) Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) ir
d) Ministerio de Comercio Exterior (MCE).“
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IX PRIEDAS
„B SKIRSNIS
ES ŠALIS

Sąraše vartojamos šios santrumpos:
AT Austrija
BE Belgija
BG Bulgarija
CY Kipras
CZ Čekija
DE Vokietija
DK Danija
ES Ispanija
EE Estija
EU Europos Sąjunga, įskaitant visas jos valstybes nares
FI

Suomija

FR Prancūzija
EL Graikija
HR Kroatija
HU Vengrija
IE

Airija

IT

Italija

LV Latvija
LT Lietuva
LU Liuksemburgas
MT Malta
NL Nyderlandai
PL Lenkija
PT Portugalija
RO Rumunija
SK Slovakija
SI

Slovėnija

SE Švedija
UK Jungtinė Karalystė
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1. Toliau pateiktame įsipareigojimų sąraše nurodyti ūkinės veiklos sektoriai, liberalizuoti pagal šio Susitarimo
114 straipsnį, ir taikant išlygas, patekimo į rinką ir nacionalinio režimo ribojimai, taikomi šią veiklą vykdančių
Susitarimą pasirašiusių Andų šalių įmonėms ir investuotojams. Sąrašus sudaro šie elementai:
a) pirma skiltis, kurioje nurodytas sektorius arba pasektoris, dėl kurio Šalis prisiėmė įsipareigojimą, ir liberalizavimo,
kuriam taikomos išlygos, apimtis; ir
b) antra skiltis, kurioje aprašomos taikomos išlygos.
Kai b punkte nurodytoje skiltyje pateiktos tik konkrečioms Europos Sąjungos valstybėms narėms skirtos išlygos,
nepaminėtos Europos Sąjungos valstybės narės to sektoriaus įsipareigojimus prisiima be išlygų (1).
Dėl toliau pateikiamame sąraše nenurodytų sektorių ar pasektorių įsipareigojimų neprisiimta.
2. Nustatant atskirus sektorius ir pasektorius:
a) ISIC 3.1 red. – Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, kaip nustatyta
Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series
M, No 4, ISIC rev. 3.1, 2002);
b) CPC – Svarbiausias produktų klasifikatorius, kaip nustatyta Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje
(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov, 1991), ir
c) CPC 1.0 red. – Svarbiausias produktų klasifikatorius, kaip nustatyta Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos
leidinyje (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77, CPC ver 1.0, 1998).
3. Į toliau pateikiamą sąrašą neįtrauktos priemonės, susijusios su kvalifikaciniais reikalavimais ir procedūromis,
techniniais standartais, licencijavimo reikalavimais ir procedūromis, kai jomis nesukuriamas patekimo į rinką ar
nacionalinio režimo ribojimas, kaip apibrėžta šio Susitarimo 112 ir 113 straipsniuose. Šios priemonės (pvz., būtinybė
gauti licenciją, įsipareigojimai teikti universaliąsias paslaugas, kvalifikacijos pripažinimo reikalavimas reguliuojamuose
sektoriuose, būtinybė išlaikyti konkrečius egzaminus, įskaitant kalbos egzaminus, reikalavimas nediskriminuoti, kad
tam tikrų sričių veikla nebūtų vykdoma zonose, kuriose saugoma aplinka, arba ypatingos istorinės ar meninės vertės
teritorijose), net jeigu jos neišvardytos, visais atvejais taikomos Susitarimą pasirašiusių Andų šalių investuotojams.
4. Pagal šio Susitarimo 107 straipsnio 3 dalį į toliau pateikiamą sąrašą neįtrauktos priemonės, susijusios su Šalių
skirtomis subsidijomis.
5. Pagal šio Susitarimo 112 straipsnį nediskriminaciniai reikalavimai dėl įmonės juridinio statuso rūšių nėra įtraukti į
toliau pateikiamą sąrašą.
6. Teisės ir pareigos, pagrįstos šiuo įsipareigojimų sąrašu, nėra savaime įgyvendinamos, todėl tiesiogiai nesuteikia jokių
teisių pavieniams fiziniams ir juridiniams asmenims.

(1) Nepaisant to, kad atskirame sektoriuje nėra su konkrečiomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis susijusių išlygų, gali būti taikomos
horizontaliosios išlygos arba konkrečių sektorių Europos Sąjungos lygmens išlygos.

VISI SEKTORIAI

Išlygų aprašymas

Nekilnojamasis turtas
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Sektorius ar pasektoris

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK. Ribojama užsienio investuotojų teisė įsi
gyti žemės ir nekilnojamojo turto (1).
LT

VISI SEKTORIAI

Viešosios paslaugos
EU. Nacionalinio ar vietos lygmens viešosios paslaugos gali būti monopolizuotos valstybės arba teikiamos pagal priva
tiems veiklos vykdytojams suteiktas išimtines teises (2).

VISI SEKTORIAI

Įsisteigimo teisės rūšys

BG. Filialams steigti reikalingas leidimas.
EE. Bent pusės direktorių valdybos narių gyvenamoji vieta turi būti Europos Sąjungoje.

FI. Užsienietis, vykdantis prekybos veiklą kaip Suomijos ribotos atsakomybės ar tikrosios bendrijos partneris, privalo tu
rėti prekybos leidimą ir būti nuolatiniu Europos Sąjungos gyventoju. Visuose sektoriuose, išskyrus telekomunikacijų pa
slaugas, ne mažiau kaip pusei tikrųjų direktorių valdybos narių ir jų pavaduotojų taikomi pilietybės ir gyvenamosios
vietos reikalavimai. Vis dėlto bendrovės gali taikyti išimtis. Jeigu užsienio organizacija ketina imtis verslo ar prekybos ir
įsteigti Suomijoje filialą, būtina turėti prekybos leidimą. Užsienio organizacija ar privatus asmuo, kuris nėra Europos Są
jungos pilietis, privalo turėti leidimą steigti ribotos atsakomybės bendrovę. Telekomunikacijų paslaugų atveju nuolati
niais gyventojais turi būti pusė steigėjų ir pusė direktorių valdybos narių. Jei steigėjas yra juridinis asmuo, jam taip pat
taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

EU. (Trečiųjų šalių bendrovių) patronuojamosioms įmonėms, įsteigtoms pagal Europos Sąjungos valstybės narės teisę,
kurių būstinė, centrinė administracija arba pagrindinė verslo vieta yra Europos Sąjungos teritorijoje, nustatytas režimas
netaikomas Europos Sąjungos valstybėje narėje trečiosios šalies bendrovių įsteigtiems filialams arba agentūroms.

IT. Teisė vykdyti pramoninę, komercinę arba amatų veiklą gali būti suteikta, gavus leidimą gyventi ir specialų leidimą to
kiai veiklai.
BG, PL. Atstovybė gali tik reklamuoti savo atstovaujamąją užsienio patronuojančią bendrovę ir skleisti apie ją informa
ciją.

2016 12 24

PL. Išskyrus finansines paslaugas, dėl filialų įsipareigojimų neprisiimta. Europos Sąjungai nepriklausančių šalių investuo
tojai gali imtis ūkinės veiklos ir ją vykdyti tik įsteigę ribotos atsakomybės bendriją, ribotos atsakomybės akcinę bendriją,
ribotos atsakomybės bendrovę ir akcinę bendrovę (teisinių paslaugų atveju tik registruotą bendriją ir ribotos atsakomy
bės bendriją).

Išlygų aprašymas

RO. Jei bendrovės sutartyje arba įstatuose nenustatyta kitaip, tik administratorius arba direktorių valdybos pirmininkas
ir pusė visų komercinių bendrovių administratorių turi būti Rumunijos piliečiai. Dauguma komercinių bendrovių audi
torių ir jų pavaduotojų turi būti Rumunijos piliečiai.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

LT

SE (tik dėl Ekvadoro). Filialo vykdomasis direktorius ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojas (jei paskirtas) turi būti EEE
rezidentas. EEE negyvenantis fizinis asmuo, vykdantis komercinę veiklą Švedijoje, paskiria ir registruoja vietos valdžios
institucijoje atstovą rezidentą, atsakingą už veiklą Švedijoje. Švedijoje vykdomos veiklos apskaita tvarkoma atskirai. Ats
kirais atvejais kompetentinga institucija gali taikyti išimtis ir atleisti nuo reikalavimo steigti filialą arba nuo gyvenamo
sios vietos reikalavimo.
SI. Užsienio bendrovės gali steigti filialus, jeigu patronuojanti bendrovė yra registruota kilmės šalies teismo registre ne
trumpiau nei vienus metus.
SK. Užsienio fizinis asmuo, kurio kaip asmens, įgalioto veikti verslininko vardu, vardą ir pavardę reikia užregistruoti Ko
merciniame registre, turi pateikti leidimą gyventi Slovakijoje.

VISI SEKTORIAI

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

SE. Užsienio bendrovė (neįsteigusi juridinio asmens Švedijoje) vykdo komercinę veiklą per filialą, įsteigtą Švedijoje, kuris
turi savo nepriklausomą vadovybę ir atskirai tvarko apskaitą. Mažiau nei vienų metų trukmės statybos projektams reika
lavimai įsteigti filialą arba paskirti atstovą rezidentą netaikomi. Ribotos atsakomybės bendrovę (akcinę bendrovę) gali įs
teigti vienas ar keli steigėjai. Steigėjas (-ai) turi gyventi Švedijoje arba būti Švedijos juridiniai asmenys. Ūkinė bendrija
gali būti steigėju tik jeigu visi bendrijos partneriai gyvena Švedijoje. Atitinkamos sąlygos taikomos ir steigiant kitų rūšių
juridinius asmenis. Ne mažiau kaip 50 proc. direktorių valdybos narių turi būti Švedijos gyventojai. Užsienio ar Švedijos
piliečiai, negyvenantys Švedijoje ir pageidaujantys vykdyti komercinę veiklą Švedijoje, paskiria ir registruoja vietos val
džios institucijoje atstovą rezidentą, atsakingą už tokią veiklą. Gyvenamosios vietos reikalavimai netaikomi, jei įrodoma,
kad konkrečiu atveju jie nėra būtini.

Investicijos
ES. Užsienio vyriausybių ir valstybinių užsienio subjektų investicijoms (paprastai rodančioms ne tik ekonominius, bet ir
kitokius interesus) Ispanijoje, kurios vykdomos tiesiogiai arba per bendroves ar kitas įmones, tiesiogiai arba netiesiogiai
kontroliuojamas užsienio šalių vyriausybių, reikia gauti išankstinį vyriausybės leidimą.

L 356/1107

BG. Įmonėse, kuriose viešoji (valstybės arba savivaldybės) dalis akcinio kapitale viršija 30 proc., akcijos trečiosioms ša
lims perleidžiamos tik gavus leidimą. Tam tikrai ūkinei veiklai, susijusiai su valstybinės arba viešosios nuosavybės eks
ploatavimu arba naudojimu, vykdyti reikalinga Koncesijų įstatymo nuostatose numatyta koncesija. Užsienio investuoto
jai negali dalyvauti privatizavime. Užsienio investuotojai ir Bulgarijos juridiniai asmenys, kurių kontrolinį akcijų paketą
yra įgiję užsienio atstovai, privalo turėti leidimą a) žvalgyti, plėtoti arba išgauti gamtinius išteklius iš teritorinių vandenų,
kontinentinio šelfo arba išskirtinės ekonominės zonos ir b) įsigyti bendrovių, vykdančių bet kurią iš a punkte nurodytų
rūšių veiklą, kontrolinį paketą.

Išlygų aprašymas

FR. Užsienio pirkėjams, norintiems įsigyti daugiau kaip 33,33 proc. veikiančios Prancūzijos įmonės akcinio kapitalo
arba balsavimo teisių arba biržoje kotiruojamų Prancūzijos bendrovių 20 proc. akcinio kapitalo, taikomi šie reikalavi
mai:

— praėjus vienam mėnesiui po išankstinio pranešimo išduodamas leidimas kitoms investicijoms, nebent ūkio ministras
išimtinėmis aplinkybėmis pasinaudoja savo teise atidėti investicijas.

LT

— investuoti iki 7,6 mln. EUR į Prancūzijos įmones, kurių apyvarta neviršija 76 mln. EUR, galima laisvai, apie tai iš
anksto, prieš 15 dienų, pranešus ir patikrinus, ar laikomasi nustatytų sumų;

L 356/1108

Sektorius ar pasektoris

Užsienio dalyvavimas naujai privatizuotose bendrovėse gali būti apribotas kintama viešai parduodamų akcijų suma, ku
rią kiekvienu atskiru atveju nustato Prancūzijos Vyriausybė. Steigiant įmones tam tikrai komercinei, pramoninei arba
amatų veiklai, reikia gauti specialų leidimą, jeigu vykdomasis direktorius neturi leidimo nuolat gyventi toje šalyje.

HU. Dėl užsienio investicijų naujai privatizuotose bendrovėse įsipareigojimų neprisiimta.
IT. Naujai privatizuotoms bendrovėms gali būti suteiktos arba toliau taikomos išimtinės teisės. Kai kuriais atvejais balsa
vimo teisės naujai privatizuotose bendrovėse gali būti apribotos. Įsigyjant dideles gynybos, transporto, telekomunikacijų
ir energetikos sektorių bendrovių akcinio kapitalo dalis, penkerius metus gali būti reikalaujama pateikti kompetentingų
institucijų patvirtinimą.

VISI SEKTORIAI

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

FI. Gavę Suomijos valdžios institucijų patvirtinimą užsienio investuotojai gali įsigyti stambios Suomijos bendrovės arba
verslo įmonės (kuriose dirba daugiau kaip 1 000 darbuotojų, kurių apyvarta viršija 168 mln. EUR arba kurių bendra
balanso suma viršija 168 mln. EUR) akcijų, suteikiančių daugiau kaip trečdalį balsavimo teisių; minėtosios institucijos
gali atsisakyti suteikti patvirtinimą tik tuo atveju, jei toks įsigijimas keltų pavojų nacionaliniams interesams. Šie apriboji
mai netaikomi telekomunikacijų paslaugų sektoriui.

Geografinės zonos
FI. Ribojama fizinių asmenų, neturinčių regioninės Alandų Salų pilietybės, ir juridinių asmenų įsisteigimo teisė negavus
specialaus Alandų Salų kompetentingų institucijų leidimo.

1. ŽEMĖS ŪKIS, MEDŽIOKLĖ, MIŠKININKYSTĖ

AT, HR, HU, MT, RO. Įsipareigojimų neprisiimta dėl žemės ūkio veiklos.

(ISIC 3.1 red.: 011, 012, 013, 014, 015), išskyrus konsultavimo CY. Europos Sąjungai nepriklausančioms šalims leidžiama dalyvauti tik iki 49 proc.
paslaugas (3)
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A. Žemės ūkis, medžioklė

Išlygų aprašymas

FR. Steigti žemės ūkio įmones trečiųjų šalių piliečiai ir įsigyti vynuogynus trečiųjų šalių investuotojai gali tik gavę lei
dimą.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

IE. Steigti miltų malimo įmones trečiųjų šalių rezidentai gali tik gavę leidimą.
SE (tik dėl Ekvadoro). Tik samiai gali nuosavybės teise turėti elnių ūkių ir verstis elnininkyste.
LT

B. Miškininkystė ir medienos ruoša

BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl medienos ruošos.

(ISIC 3.1 red.: 020), išskyrus konsultavimo paslaugas

AT. Bent 25 proc. laivų turi būti registruoti Austrijoje.
BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK. Užsienio investuotojai, neįsisteigę ir neturintys savo pagrindinės buveinės Belgijoje, Suomijoje,
Airijoje, Latvijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje ir Slovakijoje, negali būti savininkais laivų, plaukiojančių atitinkamai su
Belgijos, Suomijos, Airijos, Latvijos, Nyderlandų, Portugalijos ir Slovakijos vėliava.
CY, EL. Europos Sąjungai nepriklausančioms šalims leidžiama dalyvauti tik iki 49 proc.
DK. Europos Sąjungai nepriklausančių šalių rezidentams negali priklausyti trečdalis ar daugiau su komercine žvejyba su
sijusio verslo. Europos Sąjungai nepriklausančių šalių rezidentai gali įsigyti su Danijos vėliava plaukiojančių laivų tik įs
teigę Danijoje savo įmonę.
FR. Europos Sąjungai nepriklausančių šalių piliečiai negali įsigyti valstybinės jūrų nuosavybės žuvų, vėžiagyvių ar jūrų
dumblių ūkiams steigti. Užsienio investuotojams, neįsisteigusiems ir neturintiems savo pagrindinės buveinės Prancūzi
joje, negali priklausyti daugiau kaip 50 proc. laivo, plaukiojančio su Prancūzijos vėliava, akcijų.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2. ŽVEJYBA IR AKVAKULTŪRA
(ISIC 3.1 red.: 0501, 0502), išskyrus konsultavimo paslaugas

DE. Žvejybos jūrose licencija išduodama tik tiems laivams, kurie turi teisę plaukioti su Vokietijos vėliava. Tai žvejybiniai
laivai, kurių didžioji akcijų dalis priklauso Europos Sąjungos piliečiams arba bendrovėms, įsteigtoms pagal Europos Są
jungos taisykles, kurių pagrindinė verslo vieta yra Europos Sąjungos valstybėje narėje. Naudojamiems laivams turi vado
vauti ir juos prižiūrėti Vokietijos rezidentai. Norint gauti žvejybos licenciją, visus žvejybinius laivus būtina užregistruoti
atitinkamose pakrančių valstybėse, kuriose yra tų laivų uostai.
EE. Laivai gali plaukioti su Estijos vėliava, jeigu jie yra Estijos teritorijoje ir jeigu didžioji jų akcijų dalis priklauso Estijos
piliečiams, įsteigusiems tikrąsias bendrijas ir ribotos atsakomybės bendroves arba kitus juridinius asmenis Estijos terito
rijoje, kurių direktorių valdybose didžiąją dalį balsavimo teisių turi Estijos piliečiai.
BG, HR, HU, LT, MT, RO. Įsipareigojimų neprisiimta.

L 356/1109

IT. Europos Sąjungai nepriklausančių šalių rezidentai negali įsigyti didžiosios laivų, plaukiojančių su Italijos vėliava, ak
cijų dalies arba laivybos bendrovių, turinčių savo pagrindinę buveinę Italijoje, kontrolinio akcijų paketo. Žvejoti Italijos
teritoriniuose vandenyse galima tik su Italijos vėliava plaukiojantiems laivams.

Išlygų aprašymas

SE. Užsienio investuotojai, neįsisteigę ir neturintys pagrindinės buveinės Švedijoje, negali įsigyti daugiau kaip 50 proc.
laivo, plaukiojančio su Švedijos vėliava, akcijų. Užsienio investuotojai gali įsigyti 50 proc. arba didesnę dalį komercinę
žvejybą Švedijos vandenyse vykdančių bendrovių akcijų tik gavę leidimą.

LT

SI. Laivai turi teisę plaukioti su Slovėnijos vėliava, jeigu daugiau kaip pusė laivo akcijų priklauso Europos Sąjungos pilie
čiams ar juridiniams asmenims, turintiems savo pagrindinę buveinę Europos Sąjungos valstybėje narėje.

L 356/1110

Sektorius ar pasektoris

UK. Taikomi apribojimai įsigyti laivus, plaukiojančius su Jungtinės Karalystės vėliava, nebent 75 proc. investicijų būtų
Britanijos piliečių ir (arba) bendrovės, kuriose ne mažiau kaip 75 proc. akcijų priklauso Britanijos piliečiams, kurie bet
kuriuo atveju turi gyventi ir turėti savo buveinę Jungtinėje Karalystėje. Laivų valdymas, vadovavimas ir kontrolė turi
būti vykdomi iš Jungtinės Karalystės.

3. KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS (4)
A. Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba; durpių gavyba
B. Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba (5)

ES. Įsipareigojimų neprisiimta dėl užsienio investicijų į strategines naudingąsias iškasenas.

(ISIC 3.1 red.: 1110)
C. Metalo rūdų kasyba
(ISIC 3.1 red.: 13)
D. Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas
(ISIC 3.1 red.: 14)

4. GAMYBA (6)

A. Maisto produktų ir gėrimų gamyba

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

(ISIC 3.1 red.: 10)

EU. Investuotojams iš šalių, kurios yra energijos tiekėjos, gali būti draudžiama kontroliuoti šią veiklą. Įsipareigojimų ne
prisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę). Įsipareigojimų neprisiimta dėl žalios naftos ir gamtinių
dujų gavybos.

Nėra

(ISIC 3.1 red.: 15)

B. Tabako gaminių gamyba

Nėra

(ISIC 3.1 red.: 16)

(ISIC 3.1 red.: 17)

Nėra
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C. Tekstilės gaminių gamyba

D. Drabužių siuvimas (gamyba); kailių išdirbimas ir dažymas

Išlygų aprašymas

Nėra

(ISIC 3.1 red.: 18)

LT

E. Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno reik Nėra
menų, pakinktų ir avalynės gamyba
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Sektorius ar pasektoris

(ISIC 3.1 red.: 19)

F. Medienos ir gaminių iš medienos bei kamštienos, išskyrus bal Nėra
dus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

G. Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

Nėra

(ISIC 3.1 red.: 21)

H. Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas (7)

IT. Leidybos ir spausdinimo bendrovės savininkams taikomas pilietybės reikalavimas.

(ISIC 3.1 red.: 22, išskyrus leidybą ir spausdinimą už atlygį arba SE (tik dėl Ekvadoro). Gyvenamosios vietos reikalavimas leidėjui ir spausdinimo ar leidybos įmonės savininkui.
pagal sutartį (8))

I. Kokso produktų gamyba

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

(ISIC 3.1 red.: 20)

Nėra

(ISIC 3.1 red.: 231)

J. Rafinuotų naftos produktų gamyba (9)
(ISIC 3.1 red.: 232)

EU. Investuotojams iš šalių, kurios yra energijos tiekėjos, gali būti draudžiama kontroliuoti šią veiklą. Įsipareigojimų ne
prisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).

(ISIC 3.1 red.: 24, išskyrus sprogmenų gamybą)
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K. Chemikalų ir cheminių produktų, išskyrus sprogmenis, ga Nėra
myba

L. Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba

Išlygų aprašymas

Nėra

(ISIC 3.1 red.: 25)
Nėra

LT

M. Kitų ne metalo mineralinių produktų gamyba

L 356/1112

Sektorius ar pasektoris

(ISIC 3.1 red.: 26)
N. Pagrindinių metalų gamyba

Nėra

(ISIC 3.1 red.: 27)
O. Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamyba

Nėra

P. Mašinų gamyba
a) Bendrosios paskirties mašinų gamyba

Nėra

(ISIC 3.1 red.: 291)
b) Specialiosios paskirties mašinų, išskyrus ginklus ir šaudmenis, Nėra
gamyba
(ISIC 3.1 red.: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

(ISIC 3.1 red.: 28)

c) Kitų, niekur kitur nepriskirtų, buitinių aparatų ir prietaisų ga Nėra
myba
(ISIC 3.1 red.: 293)
d) Biuro, buhalterijos ir skaičiavimo įrangos gamyba

Nėra

(ISIC 3.1 red.: 30)

(ISIC 3.1 red.: 31)
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e) Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektros mašinų ir aparatūros ga Nėra
myba

f) Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba

Išlygų aprašymas

Nėra

(ISIC 3.1 red.: 32)

LT

Q. Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių tipų laikrodžių Nėra
gamyba
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Sektorius ar pasektoris

(ISIC 3.1 red.: 33)

R. Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ga Nėra
myba
(ISIC 3.1 red.: 34)

Nėra

T. Baldų gamyba; kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Nėra

(ISIC 3.1 red.: 361, 369)

U. Antrinis perdirbimas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

S. Kitos transporto įrangos (nekarinės) gamyba
(ISIC 3.1 red.: 35, išskyrus karo laivų, karo orlaivių ir kitos trans
porto įrangos kariniams tikslams gamybą)

Nėra

(ISIC 3.1 red.: 37)

5. ELEKTROS, DUJŲ, GARO IR KARŠTO VANDENS GAMYBA,
PERDAVIMAS IR SKIRSTYMAS SAVO SĄSKAITA (10)
(išskyrus branduoliniu būdu gaminamą elektrą)

(dalis ISIC 3.1 red.: 4010) (11)

L 356/1113

A. Elektros gamyba; elektros perdavimas ir skirstymas savo sąs EU. Investuotojams iš šalių, kurios yra energijos tiekėjos, gali būti draudžiama kontroliuoti šią veiklą. Įsipareigojimų ne
kaita
prisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).

Išlygų aprašymas

B. Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais savo sąs EU. Investuotojams iš šalių, kurios yra energijos tiekėjos, gali būti draudžiama kontroliuoti šią veiklą. Įsipareigojimų ne
kaita
prisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).

L 356/1114

Sektorius ar pasektoris

(dalis ISIC 3.1 red.: 4020) (12)
LT

C. Garo ir karšto vandens gamyba; garo ir karšto vandens skirsty EU. Investuotojams iš šalių, kurios yra energijos tiekėjos, gali būti draudžiama kontroliuoti šią veiklą. Įsipareigojimų ne
mas savo sąskaita
prisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).
(dalis ISIC 3.1 red.: 4030) (13)

6. VERSLO PASLAUGOS

a) Teisinės paslaugos
(CPC 861) ( )
išskyrus teisės specialistų, kuriems patikėtos viešosios pareigos, t.
y. notarų, antstolių (huissiers de justice) ar kitų valstybės tarnautojų
ir teismo pareigūnų (officiers publics et ministériels) teikiamas teisi
nio konsultavimo, teisinės dokumentacijos ir sertifikavimo paslau
gas
14

AT. Užsienio teisininkų (kurie privalo turėti reikiamą kvalifikaciją savo buveinės šalyje) dalis bet kurios teisinės įmonės
nuosavame kapitale ir veiklos pelne negali viršyti 25 proc. Priimant sprendimus jie negali turėti sprendžiamosios galios.
BE. Taikomos kvotos norint dalyvauti kasaciniame teisme sprendžiant ne baudžiamąsias bylas.
CY (tik dėl Ekvadoro). Norint įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą taikomas pilietybės ir gyvenamosios vietos
reikalavimas.
FR. Teisininkams, norintiems verstis kasacinio teismo advokato (avocat auprès de la Cour de Cassation) ir Konstitucinės ta
rybos advokato (avocat auprès du Conseil d'Etat) profesija, taikomos kvotos.
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A. Specialistų paslaugos

DK. Tik Danijos licenciją turintys teisininkai ir Danijoje registruotos advokatų kontoros gali turėti Danijos advokatų
kontoros akcijų. Tik Danijos teisininko licenciją turintis teisininkas gali būti Danijos advokatų kontoros vadovas ar di
rektorių valdybos narys. Norint gauti minėtą licenciją, būtina išlaikyti Danijos teisės egzaminą.

FR. Kai kurių rūšių „association d'avocats“ (advokatų asociacijos) ir „société en participation d'avocat“ (vadinamosios ad
vokatų bendrovės, neturinčios juridinio asmens statuso) dirbti gali tik teisininkai, įgiję teismų advokato profesiją Prancū
zijoje. Teisinėje įmonėje, teikiančioje su Prancūzijos ar Europos Sąjungos teise susijusias paslaugas, ne mažiau kaip 75
proc. partnerių, turinčių 75 proc. akcijų, turi būti teisininkai, įgiję teismų advokato profesiją Prancūzijoje.
HR. Atstovauti teismuose gali tik Kroatijos advokatų tarybos nariai (odvjetnici). Advokatų tarybos nariams taikomas pilie
tybės reikalavimas.
2016 12 24

HU. Komercinio vieneto veiklai vykdyti steigiama bendrija su Vengrijos advokatu (ügyvéd), advokato kontora (ügyvédi
iroda) arba atstovybė.

Išlygų aprašymas

PL. Nors Europos Sąjungos teisininkai gali turėti skirtingą teisinį statusą, užsienio teisininkai gali veikti tik kaip regist
ruota bendrija ir ribotos atsakomybės bendrija.
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Sektorius ar pasektoris

SE (tik dėl Ekvadoro). Taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas, norint įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų są
rašą, kad būtų leidžiama naudoti Švedijos advokato pavadinimą „advokat“, taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas.
LT

b) 1. Apskaitos ir buhalterijos paslaugos
AT. Užsienio apskaitininkų (kurie turi būti patvirtinti pagal savo šalies įstatymus) dalis bet kurio Austrijos juridinio as
(CPC 86212, išskyrus audito paslaugas, CPC 86213, CPC 86219 mens nuosavame kapitale ir veiklos pelne negali viršyti 25 proc., jeigu tie apskaitininkai nėra Austrijos profesinės insti
tucijos nariai.
ir CPC 86220)
CY. Paslaugas leidžiama teikti atlikus ekonominių poreikių analizę. Pagrindiniai kriterijai: užimtumo padėtis tame pasek
toryje.
DK. Užsienio apskaitininkai gali sudaryti partnerystės sutartis su Danijos sertifikuotais apskaitininkais tik gavę Danijos
komercijos ir bendrovių agentūros leidimą.

(CPC 86211 ir 86212, išskyrus apskaitos paslaugas)

AT. Užsienio auditorių (kurie turi būti patvirtinti pagal savo šalies įstatymus) dalis bet kurio Austrijos juridinio asmens
nuosavame kapitale ir veiklos pelne negali viršyti 25 proc., jeigu tie auditoriai nėra Austrijos profesinės institucijos na
riai.
CY. Paslaugas leidžiama teikti atlikus ekonominių poreikių analizę. Pagrindiniai kriterijai: užimtumo padėtis tame pasek
toryje.
CZ, SK. Ne mažiau kaip 60 proc. akcinio kapitalo ar balsavimo teisių turi priklausyti piliečiams.
DK. Užsienio apskaitininkai gali sudaryti partnerystės sutartis su Danijos sertifikuotais apskaitininkais tik gavę Danijos
komercijos ir bendrovių agentūros leidimą.
FI. Gyvenamosios vietos reikalavimas taikomas bent vienam Suomijos ribotos atsakomybės bendrovės auditoriui.
HR. Nėra, tačiau auditą gali vykdyti tik juridiniai asmenys.
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b) 2. Audito paslaugos

LV. Prisiekusiųjų auditorių komercinėje bendrovėje daugiau kaip 50 proc. kapitalo akcijų, suteikiančių balsavimo teisę,
turi priklausyti prisiekusiesiems auditoriams arba Europos Sąjungos prisiekusiųjų auditorių komercinėms bendrovėms.
LT. Ne mažiau kaip 75 proc. akcinio kapitalo turi priklausyti Europos Sąjungos auditoriams arba audito bendrovėms.
SE. Tam tikrų juridinių subjektų, be kita ko, visų ribotos atsakomybės bendrovių, auditą gali atlikti tik Švedijoje akredi
tuoti auditoriai. Tik tokie asmenys gali būti profesionalias audito paslaugas (oficialiais tikslais) teikiančių bendrovių akci
ninkais ar su jomis sudaryti bendrijas. Akreditavimui taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas.
SI. Užsienio asmenims audito įmonėse priklausanti dalis negali viršyti 49 proc. kapitalo.

(CPC 863) ( )
15

AT. Užsienio konsultantų mokesčių klausimais (turinčių savo šalies institucijų leidimą) dalis bet kurio Austrijos juridinio
asmens akciniame kapitale ir pelne negali viršyti 25 proc. Tai taikoma tik tiems asmenims, kurie nėra Austrijos profesi
nės institucijos nariai.

L 356/1115

c) Mokesčių konsultacinės paslaugos

e) Miestų planavimo ir gamtovaizdžio architektūros paslaugos
(CPC 8671 ir CPC 8674)
f) Inžinerijos paslaugos
ir

BG. Kai projektas nacionalinės arba regioninės svarbos, paslaugas užsienio investuotojai turi teikti tik kaip vietos inves
tuotojų partneriai arba subrangovai.

LT

d) Architektūros paslaugos
ir

CY. Paslaugas leidžiama teikti atlikus ekonominių poreikių analizę. Pagrindiniai kriterijai: užimtumo padėtis tame pasek
toryje.

L 356/1116

Sektorius ar pasektoris

Išlygų aprašymas

LV. Architektų paslaugų atveju norint gauti licenciją verstis ūkine veikla su visa teisine atsakomybe ir teise pasirašyti
projektą reikalaujama trejų metų patirties Latvijoje projektavimo srityje ir universiteto baigimo laipsnio.

BG. Kai projektas nacionalinės arba regioninės svarbos, paslaugas užsienio investuotojai turi teikti tik kaip vietos inves
tuotojų partneriai arba subrangovai.

g) Suvienytosios inžinerijos paslaugos

h) Medicinos (įskaitant psichologų) ir odontologinės paslaugos
(CPC 9312 ir dalis CPC 85201)

AT. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl odontologinių paslaugų, psichologų ir psichoterapeutų paslaugų (čia apribo
jimų nėra).
DE. Gydytojams ir odontologams, kurie turi teisę gydyti valstybinio draudimo programų narius, atliekama ekonominių
poreikių analizė. Pagrindiniai kriterijai: gydytojų ir odontologų trūkumas tam tikrame regione.
CY (tik dėl Ekvadoro), FI. Įsipareigojimų neprisiimta.
FR. Nors Europos Sąjungos investuotojai gali turėti skirtingą teisinį statusą, užsienio investuotojai gali veikti tik kaip „so
ciété d'exercice liberal“ (vadinamoji laisvųjų profesijų atstovų bendrovė, turinti juridinio asmens statusą) ir „société civile
professionnelle“ (vadinamoji laisvųjų profesijų atstovų bendrovė, neturinti juridinio asmens statuso).
LV. Ekonominių poreikių analizė. Pagrindiniai kriterijai: gydytojų ir odontologų trūkumas tam tikrame regione.
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(CPC 8672 ir CPC 8673)

BG, LT. Paslaugai teikti reikalingas leidimas, kuris išduodamas pagal sveikatos apsaugos plėtros planą, patvirtintą atsi
žvelgiant į visuomenės poreikius ir jau teikiamas medicinos ir odontologines paslaugas.
SI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl socialinės medicinos, sanitarijos, epidemiologinių, medicinos (ekologinių) paslaugų;
kraujo, kraujo preparatų ir transplantų tiekimo; skrodimo.
UK. Gydymo įstaigų prie Nacionalinės sveikatos tarnybos steigimas leidžiamas atsižvelgiant į medicinos darbuotojų po
reikio planą.
i) Veterinarijos paslaugos

AT, CY (tik dėl Ekvadoro). Įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 932)

BG. Ekonominių poreikių analizė. Pagrindiniai kriterijai: gyventojų skaičius ir esamų įmonių tankumas.
HU. Ekonominių poreikių analizė. Pagrindiniai kriterijai: darbo rinkos padėtis sektoriuje.
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FR. Nors Europos Sąjungos investuotojai gali turėti skirtingą teisinį statusą, užsienio investuotojai gali veikti tik kaip „so
ciété d'exercice liberal“ (vadinamoji laisvųjų profesijų atstovų bendrovė, turinti juridinio asmens statusą) ir „société civile
professionnelle“ (vadinamoji laisvųjų profesijų atstovų bendrovė, neturinti juridinio asmens statuso).

Išlygų aprašymas

j) 1. Akušerių paslaugos

BG, CY (tik dėl Ekvadoro), FI, MT, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.

(dalis CPC 93191)

FR. Nors Europos Sąjungos investuotojai gali turėti skirtingą teisinį statusą, užsienio investuotojai gali veikti tik kaip „so
ciété d'exercice liberal“ (vadinamoji laisvųjų profesijų atstovų bendrovė, turinti juridinio asmens statusą) ir „société civile
professionnelle“ (vadinamoji laisvųjų profesijų atstovų bendrovė, neturinti juridinio asmens statuso).

LT

LT. Gali būti atliekama ekonominių poreikių analizė. Pagrindiniai kriterijai: užimtumo padėtis tame pasektoryje.
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Sektorius ar pasektoris

j) 2. Slaugytojų, fizioterapijos specialistų ir pagalbinio medicinos AT. Užsienio investuotojams leidžiama vykdyti tik šią veiklą: slaugytojų, fizioterapijos specialistų, profesinės terapijos
personalo paslaugos
specialistų, logoterapeutų, dietologų ir mitybos specialistų.
(dalis CPC 93191)

BG, CY (tik dėl Ekvadoro), MT. Įsipareigojimų neprisiimta.
FI, SI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl fizioterapijos specialistų ir paramedicinos personalo.

LT. Gali būti atliekama ekonominių poreikių analizė. Pagrindiniai kriterijai: užimtumo padėtis tame pasektoryje.
LV. Ekonominių poreikių analizė užsienio fizioterapijos specialistams ir paramedicinos personalui. Pagrindiniai kriterijai:
užimtumo padėtis tam tikrame regione.
k) Farmacijos produktų mažmeninis pardavimas ir medicinos ir AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.
ortopedijos prekių mažmeninis pardavimas
BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK. Leidimas išduodamas atlikus ekonominių poreikių analizę. Pagrindi
(CPC 63211)
niai kriterijai: gyventojų skaičius ir esamų vaistinių geografinis tankumas.
ir kitos farmacijos specialistų teikiamos paslaugos (16)
B. Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos

Nėra
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FR. Nors Europos Sąjungos investuotojai gali turėti skirtingą teisinį statusą, užsienio investuotojai gali veikti tik kaip „so
ciété d'exercice liberal“ (vadinamoji laisvųjų profesijų atstovų bendrovė, turinti juridinio asmens statusą) ir „société civile
professionnelle“ (vadinamoji laisvųjų profesijų atstovų bendrovė, neturinti juridinio asmens statuso).

(CPC 84)
C. Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos (17)

a ir c punktai:

a) Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos gamtos EU. Valstybės finansuojamoms mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugoms išimtinės teisės ir (arba) leidimas
moksluose
gali būti suteiktas tik Europos Sąjungos piliečiams ir Europos Sąjungos juridiniams asmenims, turintiems savo pagrin
dinę buveinę Europos Sąjungoje.
(CPC 851)
b) Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos sociali b punktas:
niuose ir humanitariniuose moksluose
Nėra
(CPC 852, išskyrus psichologų paslaugas) (18)

(CPC 853)
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c) Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos tarpdiscipli
niniuose moksluose

Išlygų aprašymas

D. Nekilnojamojo turto paslaugos (19)

a) Apimančios nuosavą ar nuomojamą nuosavybę

Nėra
LT

(CPC 821)

b) Už atlygį ar pagal sutartį

Nėra, išskyrus:

(CPC 822)

CY (tik dėl Ekvadoro). Įsipareigojimų neprisiimta.

a) Susijusios su laivais

LT. Laivai turi priklausyti Lietuvos fiziniams asmenims arba Lietuvoje įregistruotoms įmonėms.

(CPC 83103)

SE. Jeigu dalis laivo nuosavybės teisių priklauso užsienio savininkams, tam kad laivas galėtų plaukioti su Švedijos vė
liava, reikia pateikti įrodymų apie dominuojančią Švedijos įtaką eksploatuojant laivą.

b) Susijusios su orlaiviais

EU. Europos Sąjungos vežėjo naudojami orlaiviai turi būti registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, kuri vežėjui
suteikia licenciją, arba kitur Europos Sąjungoje. Orlaiviai turi priklausyti fiziniams asmenims, atitinkantiems tam tikrus
pilietybės reikalavimus, arba juridiniams asmenims, atitinkantiems tam tikrus su kapitalo nuosavybe ar kontrole susiju
sius reikalavimus (įskaitant direktorių pilietybę). Reikalavimas gali būti netaikomas trumpalaikėms nuomos sutartims
arba išskirtinėmis aplinkybėmis.

c) Susijusios su kita transporto įranga
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E. Nuomos ir (arba) išperkamosios nuomos be operatoriaus pa
slaugos

(CPC 83104)

L 356/1118

Sektorius ar pasektoris

Nėra

(CPC 83101, CPC 83102 ir CPC 83105)

d) Susijusios su kitomis mašinomis ir įrenginiais

Nėra

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 ir CPC 83109)

(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta
dėl CPC 83202
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e) Susijusios su asmeniniais ir namų ūkio reikmenimis

f) Telekomunikacinės įrangos nuoma

Išlygų aprašymas

Nėra

(CPC 7541)

a) Reklama

LT

F. Kitos verslo paslaugos
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Sektorius ar pasektoris

Nėra

(CPC 871)

b) Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos

Nėra

(CPC 864)

Nėra

(CPC 865)

d) Su valdymo konsultavimu susijusios paslaugos

HU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų (CPC 86602).

(CPC 866)

e) Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos (20)

Nėra

(CPC 8676)
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c) Valdymo konsultacijų paslaugos

f) Konsultavimo paslaugos, glaudžiai susijusios su žemės ūkiu, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.
medžiokle ir miškininkyste
(dalis CPC 881)

g) Konsultavimo paslaugos, susijusios su žvejyba

Nėra

(dalis CPC 882)

(dalis CPC 884 ir dalis CPC 885)

L 356/1119

h) Su gamybos procesu glaudžiai susijusios konsultavimo paslau Nėra
gos

Išlygų aprašymas

i) Personalo tarnybos parūpinimo ir atrankos paslaugos

i) 1. Vadovaujančių darbuotojų atrankos paslaugos

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.
LT

(CPC 87201)

i) 2. Personalo tarnybos parūpinimo paslaugos
(CPC 87202)

L 356/1120

Sektorius ar pasektoris

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK. Įsipareigojimų neprisiimta.
BE, FR, IT. Valstybės monopolis.
DE. Leidimas išduodamas atlikus ekonominių poreikių analizę. Pagrindiniai kriterijai: darbo rinkos padėtis ir raida.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 87203)

IT. Valstybės monopolis.

i) 4. Modelių agentūrų paslaugos

Nėra.

(dalis CPC 87209)

j) 1. Tyrimo paslaugos

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 87301)

j) 2. Apsaugos paslaugos
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ir CPC 87305)
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i) 3. Įstaigos darbuotojų pasiūlos paslaugos

DK. Direktorių valdybos nariams taikomas pilietybės ir gyvenamosios vietos reikalavimas. Įsipareigojimų neprisiimta
dėl oro uosto apsaugos paslaugų.
BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK. Licencija gali būti išduodama tik piliečiams ir nacionalinėms registruo
toms organizacijoms.
ES. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę). Norint teikti šias paslaugas, reikalin
gas išankstinis leidimas.
HR. Įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 8675)

FR. Užsienio investuotojai privalo gauti specialų leidimą teikti žvalgymo ir tyrinėjimo paslaugas.
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k) Susijusios mokslinių ir techninių konsultacijų paslaugos (21)

l) 1. Laivų techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Išlygų aprašymas

Nėra

(dalis CPC 8868)

LT

l) 2. Geležinkelių transporto įrangos techninė priežiūra ir remon LV. Valstybės monopolis.
tas
SE. Jei investuotojas ketina steigti savo terminalą su įranga, atliekama ekonominių poreikių analizė. Pagrindiniai kriteri
jai: užimamos teritorijos ir pajėgumų apribojimai.
(dalis CPC 8868)
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Sektorius ar pasektoris

l) 3. Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių ir SE. Jei investuotojas ketina steigti savo terminalą su įranga, atliekama ekonominių poreikių analizė. Pagrindiniai kriteri
jai: užimamos teritorijos ir pajėgumų apribojimai
kelių transporto įrangos techninė priežiūra ir remontas
(CPC 6112, CPC 6122, dalis CPC 8867 ir dalis CPC 8868)

Nėra

l) 5. Gaminių iš metalo, įrangos (išskyrus įstaigos įrangą), įren Nėra
gimų (išskyrus transporto ir įstaigos įrengimus), asmeninių ir
namų apyvokos prekių priežiūros ir taisymo paslaugos (22)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,
CPC 8865 ir CPC 8866)

m) Pastatų valymo paslaugos

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

l) 4. Orlaivių ir atsarginių dalių techninė priežiūra ir remontas
(dalis CPC 8868)

Nėra

(CPC 874)

n) Fotografijos paslaugos

CY, EE, MT. Įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 875)

(CPC 876)

Nėra

L 356/1121

o) Pakavimo ir fasavimo paslaugos

Išlygų aprašymas

p) Spausdinimo ir leidybos paslaugos

LT, LV. Įsisteigimo teisę leidybos srityje turi tik nacionaliniai registruoti juridiniai asmenys (ne filialai).

(CPC 88442)

PL. Laikraščių ir žurnalų vyriausiajam redaktoriui taikomas pilietybės reikalavimas.

L 356/1122
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SE. Gyvenamosios vietos reikalavimas leidėjui ir spausdinimo bei leidybos įmonės savininkui.
LT

q) Renginių organizavimo paslaugos

Nėra

(dalis CPC 87909)

r) 1. Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos
(CPC 87905)

DK. Atestuotiems vertėjams žodžiu ir raštu išduodami leidimai gali apriboti jų veiklos sritį.
HR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl vertimo žodžiu ir raštu Kroatijos teismams ir (arba) juose.
BG, HU, SK. Įsipareigojimų neprisiimta dėl oficialaus vertimo raštu ir vertimo žodžiu.

r) 2. Interjero projektavimo ir kitos specializuotojo projektavimo Nėra
paslaugos
(CPC 87907)

r) 3. Išieškojimo agentūrų paslaugos

IT, PT. Pilietybės reikalavimas investuotojams.

(CPC 87902)

r) 4. Kreditavimo pajėgumo įvertinimo paslaugos

BE. Vartotojų kreditų duomenų bazių investuotojams taikomas pilietybės reikalavimas.

(CPC 87901)

IT, PT. Pilietybės reikalavimas investuotojams.

r) 5. Dauginimo paslaugos

Nėra
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PL. Įsipareigojimų neprisiimta dėl prisiekusiųjų vertėjų žodžiu paslaugų.

(CPC 87904) (23)

Nėra
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r) 6. Konsultacijų telekomunikacijų klausimais paslaugos
(CPC 7544)

r) 7. Atsakinėjimo į telefono skambučius paslaugos

Išlygų aprašymas

Nėra

(CPC 87903)

LT

7. RYŠIO PASLAUGOS

A. Pašto ir pasiuntinių paslaugos

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

Nėra (31)

Pasektoriams, nurodytiems i, iv ir v punktuose, gali būti taikoma
išimtis, kai jie priklauso paslaugų, kurias leidžiama teikti, sričiai,
tai yra: paslaugoms, susijusioms su korespondencijos siunta, ku
rios kaina yra ne daugiau kaip 2,5 karto mažesnė už valstybinį
bazinį tarifą, su sąlyga, kad jos svoris mažesnis nei 50 gramų (32),
įskaitant registruotų laiškų siuntimo paslaugas, kuriomis naudoja
masi teisminėse ir administracinėse procedūrose.
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(Paslaugos, susijusios su pašto siuntų (24), skirtų šalyje arba užsie
nyje esančioms paskirties vietoms, tvarkymu (25) pagal toliau pa
teiktą pasektorių sąrašą: i) adresuotos rašytinės informacijos, pa
teikiamos bet kokia fizine forma (26), tvarkymas, įskaitant mišrias
siuntimo paslaugas ir tiesiogines siuntimo paslaugas, ii) adresuotų
siuntų ir paketų tvarkymas (27), iii) adresuotų spaudinių tvarky
mas (28), iv) pirmiau pateiktuose i–iii punktuose nurodytų regist
ruotų arba apdraustų siuntų tvarkymas, v) pirmiau pateiktuose i–
iii punktuose nurodytų siuntų skubaus pristatymo paslaugos (29),
vi) neadresuotų siuntų tvarkymas, vii) keitimasis dokumentais (30).

(dalis CPC 751, dalis CPC 71235 (33) ir dalis CPC 73210 (34))

B. Telekomunikacijų paslaugos
Šioms paslaugoms nepriskiriama ūkinė veikla, kuria perteikiamas
turinys, kuriam perduoti reikalingos telekomunikacijų paslaugos.

L 356/1123

a) Visos signalo perdavimo ir priėmimo elektromagnetinėmis Nėra (37)
priemonėmis (35) paslaugos, išskyrus transliavimą (36)

b) Palydovinės transliacijos perdavimo paslaugos (38)

Išlygų aprašymas

EU. Šio sektoriaus paslaugų teikėjams gali būti taikomi įpareigojimai užtikrinti bendrosios svarbos tikslus, kad jie per
savo tinklą perteikdami turinį nepažeistų Europos Sąjungos elektroninių ryšių reguliavimo sistemos taisyklių.

L 356/1124

Sektorius ar pasektoris

BE. Įsipareigojimų neprisiimta.
LT

8. STATYBOS IR SUSIJUSIOS INŽINERIJOS PASLAUGOS BG. Kai projektas nacionalinės arba regioninės svarbos, paslaugas užsienio investuotojai turi teikti tik kaip vietos inves
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, tuotojų partneriai arba subrangovai.
CPC 517 ir CPC 518)
CY, CZ, HU, MT, SK. Įsipareigojimų neprisiimta.

9. PLATINIMO PASLAUGOS

A. Įgaliotųjų agentų paslaugos

a) Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių, atsar Nėra
ginių dalių ir pagalbinių reikmenų įgaliotųjų agentų paslaugos
(dalis CPC 61111, dalis CPC 6113 ir dalis CPC 6121)

b) Kitų įgaliotųjų agentų paslaugos
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AT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl pirotechninių gaminių, degiųjų medžiagų ir nuodingųjų medžiagų platinimo. Farma
(išskyrus ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir kitos karinės paskirties cijos produktams ir tabako produktams platinti išimtinės teisės ir (arba) leidimas gali būti suteiktas tik Europos Sąjungos
piliečiams ir Europos Sąjungos juridiniams asmenims, turintiems savo pagrindinę buveinę Europos Sąjungoje.
priemonių platinimą)
FI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl alkoholinių gėrimų ir farmacijos produktų platinimo.
Visi toliau paminėti pasektoriai (39)
HR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tabako gaminių platinimo.

Nėra

(CPC 621)

B. Didmeninės prekybos paslaugos

(dalis CPC 61111, dalis CPC 6113 ir dalis CPC 6121)
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a) Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių, atsar Nėra
ginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslau
gos

Išlygų aprašymas

b) Telekomunikacijų galinės įrangos didmeninės prekybos paslau Nėra
gos

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

(dalis CPC 7542)
LT

c) Kitos didmeninės prekybos paslaugos

FR, IT. Valstybės monopolis tabakui.

(CPC 622, išskyrus energetikos produktų paslaugų didmeninę pre FR. Leidimas steigti didmeninės prekybos vaistines išduodamas atlikus ekonominių poreikių analizę. Pagrindiniai kriteri
kybą (40))
jai: gyventojų skaičius ir esamų vaistinių geografinis tankumas.

ES, FR, IT. Valstybės monopolis tabakui.

Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių, atsargi
nių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
(CPC 61112, dalis CPC 6113 ir dalis CPC 6121)
Telekomunikacijų galinės įrangos mažmeninės prekybos paslau
gos
(dalis CPC 7542)
Maisto mažmeninės prekybos paslaugos
(CPC 631)
Kitų (ne energetikos) prekių, išskyrus farmacines, medicinines ir
ortopedines prekes, mažmeninės prekybos paslaugos (42)
(CPC 632, išskyrus CPC 63211 ir 63297)

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT. Leidimas steigti universalines parduotuves (Prancūzijos atveju – dideles parduotuves) išduo
damas atlikus ekonominių poreikių analizę. Pagrindiniai kriterijai: esamų parduotuvių skaičius ir poveikis joms, gyven
tojų tankumas, geografinis pasiskirstymas, poveikis eismo sąlygoms ir naujų darbo vietų kūrimas.

D. Franšizė

IE, SE. Įsipareigojimų neprisiimta dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais.
SE. Leidimas laikinai prekiauti drabužiais, batais ar maisto produktais, kurie nėra suvartojami pardavimo vietoje, išduo
damas atlikus ekonominių poreikių analizę. Pagrindiniai kriterijai: poveikis esamoms parduotuvėms konkrečioje geogra
finėje vietovėje.
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C. Mažmeninės prekybos paslaugos (41)

Nėra

(CPC 8929)

10. ŠVIETIMO PASLAUGOS (tik privačiai finansuojamos paslau
gos)

A. Pradinio mokymo paslaugos

EU. Privatūs veiklos vykdytojai gali tapti švietimo paslaugų tinklo dalimi tik gavę koncesiją.

(CPC 921)

AT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl aukštojo mokslo paslaugų. Įsipareigojimų neprisiimta dėl suaugusiųjų švietimo per
radiją ar televiziją.

(CPC 922)

BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl pradinio ir (arba) vidurinio mokymo paslaugų, kurias teikia užsienio fiziniai asmenys
ir asociacijos, ir dėl aukštojo mokslo paslaugų teikimo.

L 356/1125

B. Vidurinio mokymo paslaugos

C. Aukštojo mokslo paslaugos

Išlygų aprašymas

CZ, SK. Pilietybės reikalavimas daugumai direktorių valdybos narių. Įsipareigojimų neprisiimta dėl aukštojo mokslo pa
slaugų, išskyrus techninio ir profesinio mokymo paslaugas įgijusiems vidurinį išsilavinimą, atveju (CPC 92310).

D. Suaugusiųjų švietimo paslaugos

CY, FI, MT, RO, SE. Įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 924)

EL. Pilietybės reikalavimas daugumai pradinių ir vidurinių mokyklų direktorių valdybos narių. Įsipareigojimų nepri
siimta dėl aukštojo mokslo įstaigų, išduodančių valstybės pripažintus diplomus.

LT

(CPC 923)

L 356/1126

Sektorius ar pasektoris

ES, IT. Norint atidaryti privačius universitetus, turinčius teisę išduoti pripažintus diplomus ar suteikti laipsnius, reikia at
likti poreikių analizę; įgyvendinant procedūrą, remiamasi Parlamento rekomendacijomis. Pagrindiniai kriterijai: gyven
tojų skaičius ir esamų įstaigų geografinis tankumas.
HR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl pradinio mokymo paslaugų (CPC 921). Dėl vidurinio mokymo paslaugų: nėra juridi
niams asmenims.
HU, SK. Steigiamų mokyklų skaičių gali apriboti licencijas išduodančios vietos valdžios institucijos (arba aukštųjų moky
klų ar kitų aukštojo mokslo įstaigų atveju – centrinės valdžios institucijos).

SI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl pradinių mokyklų. Pilietybės reikalavimas daugumai vidurinių ir aukštųjų mokyklų di
rektorių valdybos narių.
E. Kitos švietimo paslaugos
(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK. Įsipareigojimų nepri
siimta.
CZ, SK. Privatūs veiklos vykdytojai gali tapti švietimo paslaugų tinklo dalimi tik gavę koncesiją. Pilietybės reikalavimas
daugumai direktorių valdybos narių.

11. APLINKOSAUGOS PASLAUGOS (43)
A.) Nuotekų tvarkymo paslaugos

Nėra
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LV. Įsipareigojimų neprisiimta dėl mokymo paslaugų, susijusių su techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugo
mis neįgaliesiems, teikimo (CPC 9224).

(CPC 9401) (44)
B. Kietųjų ir (arba) pavojingų atliekų tvarkymas, išskyrus pavo
jingų atliekų vežimą kertant sieną
a) Atliekų šalinimo paslaugos
(CPC 9402)
b) Sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panašios paslaugos
(CPC 9403)
C. Aplinkos oro ir klimato apsauga
(CPC 9404) (45)
a) Užkrėsto ir (arba) užteršto dirvožemio ir vandens valymas
(dalis CPC 9406) (46)
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D. Dirvožemio ir vandens valymas

Išlygų aprašymas

E. Triukšmo ir vibracijos mažinimas
(CPC 9405)

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

F. Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
a) Gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos paslaugos
LT

(dalis CPC 9406)
G. Kitos aplinkosaugos ir gretutinės paslaugos
(CPC 9409)

12. FINANSINĖS PASLAUGOS

AT. Užsienio draudikų filialų prašymas išduoti licenciją gali būti atmestas, jeigu savo buveinės šalyje draudikas neturi ak
cinės bendrovės arba tarpusavio draudimo asociacijos teisinio ar panašaus statuso.
BG, ES. Prieš įsteigdamas Bulgarijoje ar Ispanijoje filialą ar agentūrą tam tikroms draudimo paslaugoms teikti, užsienio
draudikas turi būti gavęs leidimą ne mažiau kaip penkerius metus teikti tokių pat rūšių draudimo paslaugas savo kilmės
šalyje.
EL. Įsisteigimo teisė neapima draudimo bendrovių atstovybių ar kitų nuolatinių įstaigų įkūrimo, išskyrus atvejus, kai to
kios įstaigos įsteigiamos kaip agentūros, filialai ar pagrindinės buveinės.
FI. Ne mažiau kaip pusė bendrovės steigėjų, direktorių valdybos narių ir stebėtojų tarybos narių privalo turėti gyvena
mąją vietą Europos Sąjungoje, nebent kompetentingos institucijos suteiktų išimtį. Įstatymų numatyto pensijų draudimo
paslaugas teikiančio filialo licencija užsienio draudikams Suomijoje neišduodama.
IT. Leidimas steigti filialus visiškai priklauso nuo priežiūros institucijų įvertinimo.
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A. Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos

BG, PL. Draudimo tarpininkai turi įsteigti vietos įmonę (ne filialus).
PT. Norėdamos Portugalijoje įsteigti filialą, užsienio draudimo įmonės privalo turėti mažiausiai penkerių metų veiklos
patirtį. Steigti tiesioginius filialus draudimo tarpininkams neleidžiama. Ši teisė suteikiama įmonėms, įsteigtoms pagal Eu
ropos Sąjungos valstybės narės teisę.
SK. Užsienio pilietis gali steigti akcinę draudimo bendrovę arba vykdyti draudimo veiklą per patronuojamąsias bendro
ves, kurių registruota buveinė (ne filialai) veikia Slovakijoje.
SE. Švedijoje neįsteigtos draudimo brokerio bendrovės gali būti komercinei veiklai įsteigtos tik kaip filialai.

B. Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)
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EU. Tik įmonės, turinčios registruotą buveinę Europos Sąjungoje, gali veikti kaip investicinių fondų aktyvų depozitoriu
mai. Patikos fondų ir investicinių bendrovių valdymui būtina įsteigti specializuotą valdymo įmonę, kurios pagrindinė
buveinė ir registruotoji buveinė būtų toje pačioje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

Išlygų aprašymas

BG. Pensijų draudimas įgyvendinamas per įsteigtas pensijų draudimo įmones (ne filialus). Valdybos pirmininkas ir direk
torių valdybos pirmininkas turi nuolat gyventi Bulgarijoje.

FI. Ne mažiau kaip pusė bendrovės steigėjų, direktorių valdybos narių, bent vienas tikrasis stebėtojų tarybos narys ir jo
pavaduotojas bei asmuo, įgaliotas pasirašyti kredito įstaigos vardu, privalo turėti nuolatinę gyvenamąją vietą Europos
Sąjungoje. Išimtį šiam reikalavimui gali suteikti kompetentingos institucijos.

LT

CY. Verslo paslaugas, susijusias su vertybiniais popieriais Kipre, gali teikti tik Kipro vertybinių popierių biržos nariai
(brokeriai). Brokerių firma gali tapti registruota Kipro vertybinių popierių biržos nare tik jeigu ji įsteigta ir registruota
pagal Kipro bendrovių įstatymą (ne filialai).

L 356/1128

Sektorius ar pasektoris

HR. Nėra, išskyrus dėl atsiskaitymų ir tarpuskaitos paslaugų, kurias Kroatijoje teikia tik Centrinė depozito įstaiga (CDĮ).
Galimybė naudotis šios įstaigos paslaugomis nerezidentams bus suteikiama jų nediskriminuojant.

IE. Kolektyvinių investavimo schemų, įsteigtų kaip patikos fondai ir kintamo kapitalo įmonės (išskyrus kolektyvinio in
vestavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektus (KIAVPS) atveju, patikėto turto valdytojas (saugotojas) ar val
dymo įmonė (ne filialas) turi būti registruotas Airijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Airijoje turi būti įsis
teigęs ir bent vienas iš ribotos atsakomybės investicijų bendrijos pagrindinių partnerių. Kad taptų Airijos vertybinių po
pierių biržos nare, įmonė turi būti arba I) patvirtinta Airijoje, o tuo tikslu turi būti įsteigta ar veikti kaip ūkinė bendrija
su pagrindine (registruotąja) buveine Airijoje, arba II) būti patvirtinta kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal
Europos Sąjungos investicinių paslaugų direktyvą.
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IT. Įmonė (ne filialas) privalo būti registruota Italijoje, kad gautų leidimą turint buveinę šioje šalyje valdyti vertybinių
popierių atsiskaitymo sistemas. Įmonės (ne filialai) privalo būti registruotos Italijoje, kad gautų leidimą turint buveinę
šioje šalyje valdyti centrinio vertybinių popierių depozitoriumo paslaugas. Kolektyvinio investavimo programų, kitų nei
KIAVPS, suderintų pagal Europos Sąjungos teisės aktus, atveju, patikėto turto valdytojas (saugotojas) turi būti įsteigtas
Italijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir veikti per Italijoje įsteigtą filialą. Norint valdyti KIAVPS įmones,
nesuderintas pagal Europos Sąjungos teisės aktus, taip pat reikia Italijoje įsteigti įmonę (ne filialą). Pensijų fondų lėšų
valdymo veiklą gali vykdyti tik bankai, draudimo bendrovės, investavimo įmonės ir bendrovės, valdančios KIAVPS, sude
rintus pagal Europos Sąjungos teisės aktus, kurių pagrindinė buveinė yra Europos Sąjungoje, ir Italijoje įsteigti KIAVPS.
Vykdydami tiesioginį pardavimą Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje, tarpininkai turi naudotis patvirtinto fi
nansų tarpininko paslaugomis. Užsienio tarpininkų atstovybės negali užsiimti veikla, kurios tikslas – teikti investavimo
paslaugas.
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HU. Užsienio įstaigų filialams teikti turto valdymo paslaugas privatiems pensijų fondams ar teikti rizikos kapitalo val
dymo paslaugas neleidžiama. Finansų institucijos valdyboje ne mažiau kaip du nariai turi būti Vengrijos piliečiai, rezi
dentai, kaip apibrėžta atitinkamuose užsienio valiutos naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir ne mažiau
kaip vienus metus turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Vengrijoje.

Išlygų aprašymas

LT. Turtui valdyti būtina įsteigti specializuotą valdymo įmonę (ne filialą). Tik bendrovės, turinčios registruotąją buveinę
Lietuvoje, gali veikti kaip aktyvų depozitoriumai.

LT

PT. Pensijų fondų valdymo paslaugas gali teikti tik tam tikslui Portugalijoje įsteigtos specializuotos įmonės ir Portugali
joje įsteigtos draudimo įmonės, licencijuotos verstis gyvybės draudimo veikla, arba įmonės, licencijuotos teikti pensijų
fondų valdymo paslaugas kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse (įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių Europos
Sąjungai nepriklausančių šalių filialų steigimo).
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Sektorius ar pasektoris

RO. Užsienio institucijų filialams teikti turto valdymo paslaugas neleidžiama.
SK. Investicines paslaugas Slovakijoje gali teikti bankai, investicinės bendrovės, investiciniai fondai ir vertybinių popierių
makleriai, įsisteigę kaip akcinės bendrovės su akciniu kapitalu, pagal įstatymo nuostatas (ne filialai).
SI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl privačiųjų pensijų fondų (neprivalomųjų pensijų fondų).
SE. Taupomojo banko steigėjas turi būti Europos Sąjungoje gyvenantis fizinis asmuo.

(tik privačiai finansuojamos paslaugos)

A. Ligoninių paslaugos
(CPC 9311)
B. Greitosios pagalbos paslaugos
(CPC 93192)
C. Sveikatingumo įstaigų, išskyrus ligonines, paslaugos
(CPC 93193)
D. Socialinės paslaugos
(CPC 933)

EU. Privatūs veiklos vykdytojai gali tapti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų tinklo dalimi tik gavę koncesiją. Gali
būti atliekama ekonominių poreikių analizė. Pagrindiniai kriterijai: esamų įstaigų skaičius ir poveikis joms, transporto
infrastruktūra, gyventojų tankumas, geografinis pasiskirstymas ir naujų darbo vietų kūrimas.
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13. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINĖS PASLAUGOS (47)

AT, SI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl greitosios pagalbos paslaugų.
BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl ligoninių, greitosios pagalbos ir sveikatingumo įstaigų, išskyrus ligonines, paslaugų.
CZ, FI, MT, SE, SK. Įsipareigojimų neprisiimta.
HU, SI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl socialinių paslaugų.
PL. Įsipareigojimų neprisiimta dėl ligoninių, sveikatingumo įstaigų, išskyrus ligonines, ir socialinių paslaugų.
BE, UK. Įsipareigojimų neprisiimta dėl greitosios pagalbos, sveikatingumo įstaigų, išskyrus ligonines, ir socialinių pa
slaugų, išskyrus gydyklas ir poilsio namus bei senelių namus.
L 356/1129

CY. Įsipareigojimų neprisiimta dėl ligoninių, greitosios pagalbos, sveikatingumo įstaigų, išskyrus ligonines, ir socialinių
paslaugų, išskyrus gydyklas ir poilsio namus bei senelių namus.

Išlygų aprašymas

14. TURIZMO IR SU KELIONĖMIS SUSIJUSIOS PASLAUGOS

BG. Būtina steigti įmonę (ne filialą).

(CPC 641, CPC 642 ir CPC 643)
išskyrus maitinimo orlaiviuose paslaugas (48)

IT. Atliekama barų, kavinių ir restoranų ekonominių poreikių analizė. Pagrindiniai kriterijai: gyventojų skaičius ir esamų
įstaigų geografinis tankumas.

LT

A. Viešbučiai, restoranai ir maitinimas

L 356/1130

Sektorius ar pasektoris

B. Kelionių agentūrų ir turizmo vadovų paslaugos (įskaitant ke BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).
lionių vadovus)
PT. Reikalavimas įsteigti komercinę įmonę su registruotąja buveine Portugalijoje (įsipareigojimų neprisiimta dėl filialų).
(CPC 7471)
CY (tik dėl Ekvadoro). Licencija steigti turizmo ir kelionių bendrovę ir tokios bendrovės veiklos licencija išduodama ir
CZ. Ekonominių poreikių analizė remiantis gyventojų skaičiaus kriterijumi.

C. Turistų gidų paslaugos

BG, CY, HU, LT, MT, PL. Įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 7472)

15. POILSIO ORGANIZAVIMO, KULTŪRINĖS IR SPORTINĖS
PASLAUGOS (išskyrus garso ir vaizdo paslaugas)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

esamos bendrovės veiklos licencijos galiojimas pratęsiamas tik ES fiziniams arba juridiniams asmenims.

A. Pramoginės paslaugos (įskaitant teatro, gyvai grojančių muzi CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK. Įsipareigojimų neprisiimta.
kantų grupių, cirko ir diskotekos paslaugas)
BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl teatro režisierių, dainininkų grupių, muzikantų grupių ir orkestrų teikiamų pramogi
(CPC 9619)
nių paslaugų (CPC 96191), autorių, kompozitorių, skulptorių, artistų ir kitų individualių menininkų paslaugų
(CPC 96192) ir pagalbinių teatro paslaugų (CPC 96193).
EE. Įsipareigojimų neprisiimta dėl kitų pramoginių paslaugų (CPC 96199), išskyrus kino teatrų paslaugas.
LV. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl kino teatro paslaugų (dalis CPC 96199).

FR. Užsienio investuotojams įmonėse, spausdinančiose leidinius prancūzų kalba, negali priklausyti daugiau kaip
20 proc. kapitalo ar balsavimo teisių. Užsienio investuotojams steigiant naujienų agentūras taikomas abipusiškumo pri
ncipas.
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B. Naujienų ir spaudos agentūrų paslaugos
(CPC 962)

C. Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos (49)
(CPC 963)

Išlygų aprašymas

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų
neprisiimta.
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AT, LT. Privatūs veiklos vykdytojai gali tapti bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitų kultūrinių paslaugų tinklo dalimi tik
gavę koncesiją ar licenciją.
LT

D. Sporto paslaugos

AT, SI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl slidinėjimo mokyklų ir kalnų vadovų paslaugų.

(CPC 9641)

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK. Įsipareigojimų neprisiimta.

E. Poilsio parkų ir paplūdimių paslaugos

Nėra

(CPC 96491)

A. Jūrų transportas (50)

a) Tarptautinis keleivių vežimas
(CPC 7211 be nacionalinio kabotažo transporto)

EU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl registruotos bendrovės, skirtos laivynui, plaukiojančiam su valstybės, kurioje įsteigta
bendrovė, vėliava, eksploatuoti, steigimo.

b) Tarptautinis krovinių vežimas

BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).

(CPC 7212 be nacionalinio kabotažo transporto) (51)

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SE. Norint teikti krovinių surinkimo paslaugas, reikia gauti
leidimą.
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16. TRANSPORTO PASLAUGOS

B. Vidaus vandens kelių transportas (52)

a) Keleivių vežimas
(CPC 7221)
b) Krovinių vežimas

EU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl registruotos bendrovės, skirtos laivynui, plaukiojančiam su valstybės, kurioje įsteigta
bendrovė, vėliava, eksploatuoti, steigimo.

L 356/1131

(CPC 7222)

EU. Priemonės pagal pasirašytas arba būsimas sutartis dėl naudojimosi vandens keliais (įskaitant sutartis dėl ReinoMaino-Dunojaus linijos), kuriomis nustatomos tam tikros eismo taisyklės veiklos vykdytojams, kurie yra įsisteigę atitin
kamose šalyse ir atitinka nuosavybei taikomus pilietybės kriterijus. Manheimo konvencijos dėl Reino laivybos įgyvendi
nimo taisyklės.

Išlygų aprašymas

AT. Fiziniams asmenims, steigiantiems laivybos bendrovę, taikomas pilietybės reikalavimas. Juridinio asmens atveju pi
lietybės reikalavimas taikomas direktorių valdybai ir stebėtojų tarybai. Bendrovė turi būti įregistruota arba kad jos nuo
latinė buveinė turi būti Austrijoje. Be to, Europos Sąjungos piliečiams turi priklausyti didžioji dalis bendrovės akcijų.

L 356/1132

Sektorius ar pasektoris

BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).
LT

FI. Paslaugas teikti leidžiama tik su Suomijos vėliava plaukiojantiems laivams.
HR. Įsipareigojimų neprisiimta.

C. Geležinkelių transportas (53)

BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).

a) Keleivių vežimas

HR. Įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 7111)
b) Krovinių vežimas

D. Kelių transportas (54)

a) Keleivių vežimas
(CPC 7121 ir CPC 7122)

EU. Užsienio investuotojai Europos Sąjungos valstybės narės viduje negali teikti transporto (kabotažo) paslaugų, išskyrus
vežimo autobusais ne pagal tvarkaraštį nuomos su vežėju paslaugas.
EU. Ekonominių poreikių analizė taksi paslaugoms. Pagrindiniai kriterijai: esamų įmonių skaičius ir poveikis joms, gy
ventojų tankumas, geografinis pasiskirstymas, poveikis eismo sąlygoms ir naujų darbo vietų kūrimas.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

(CPC 7112)

AT, BG. Išimtinės teisės ir (arba) leidimas gali būti suteiktas tik Europos Sąjungos piliečiams ir Europos Sąjungos juridi
niams asmenims, turintiems savo pagrindinę buveinę Europos Sąjungoje.
BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).
FI, LV. Reikalavimas turėti leidimą (netaikoma užsienyje registruotoms transporto priemonėms).
LV, SE. Įsteigtoms bendrovėms taikomas reikalavimas naudoti tik šalyje registruotas transporto priemones.

ES. Ekonominių poreikių analizė (CPC 7122). Pagrindiniai kriterijai: vietinė paklausa.
2016 12 24

IT, PT. Ekonominių poreikių analizė limuzinų paslaugoms. Pagrindiniai kriterijai: esamų įmonių skaičius ir poveikis
joms, gyventojų tankumas, geografinis pasiskirstymas, poveikis eismo sąlygoms ir naujų darbo vietų kūrimas.

Išlygų aprašymas

ES, IE, IT. Ekonominių poreikių analizė vežimo tarpmiestiniais autobusais paslaugoms. Pagrindiniai kriterijai: esamų
įmonių skaičius ir poveikis joms, gyventojų tankumas, geografinis pasiskirstymas, poveikis eismo sąlygoms ir naujų
darbo vietų kūrimas.
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Sektorius ar pasektoris

FR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl vežimo tarpmiestiniais autobusais paslaugų.
LT

b) Krovinių vežimas (55)
(CPC 7123, išskyrus pašto važtos transportavimą savo sąskaita
(56)).

AT, BG. Išimtinės teisės ir (arba) leidimas gali būti suteiktas tik Europos Sąjungos piliečiams ir Europos Sąjungos juridi
niams asmenims, turintiems savo pagrindinę buveinę Europos Sąjungoje.
BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).
FI, LV. Reikalavimas turėti leidimą (netaikoma užsienyje registruotoms transporto priemonėms).
LV, SE. Įsteigtoms bendrovėms taikomas reikalavimas naudoti tik šalyje registruotas transporto priemones.
IT, SK. Ekonominių poreikių analizė. Pagrindinis kriterijus – vietinė paklausa.

(CPC 7139)

AT. Išimtinės teisės gali būti suteiktos tik Europos Sąjungos piliečiams ir Europos Sąjungos juridiniams asmenims, turin
tiems savo pagrindinę buveinę Europos Sąjungoje.

17. PAGALBINĖS TRANSPORTO PASLAUGOS (59)

A. Pagalbinės jūrų transporto paslaugos (60)
a) Jūrų krovinių tvarkymo paslaugos
b) Sandėliavimo paslaugos
(dalis CPC 742)

EU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl laivų nuomos su įgula, stūmimo ar vilkimo paslaugų ir papildomų jūrų transporto
paslaugų.
IT. Ekonominių poreikių analizė krovinių tvarkymo paslaugoms. Pagrindiniai kriterijai: esamų įmonių skaičius ir povei
kis joms, gyventojų tankumas, geografinis pasiskirstymas ir naujų darbo vietų kūrimas.
BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę). Užsieniečiams Bulgarijos įmonėse
gali priklausyti ne daugiau kaip 49 proc. kapitalo.

d) Konteinerių stoties ir saugyklos paslaugos

SI. Tik Slovėnijoje įsisteigę juridiniai asmenys (ne filialai) gali atlikti muitinį įforminimą.

e) Jūrų transporto tarpininko paslaugos

HR. Įsipareigojimų nepriimta dėl: c) muitinio įforminimo paslaugų, d) konteinerių stoties ir saugyklos paslaugų, e) jūrų
transporto tarpininko paslaugų ir f) jūrų krovinių siuntimo paslaugų. Dėl a) jūrų krovinių tvarkymo paslaugų, b) sandė
liavimo paslaugų, j) kitų pagalbinių ir papildomų paslaugų (įskaitant maitinimą), h) vilkimo ir stūmimo paslaugų ir i)
papildomų jūrų transporto paslaugų: nėra, išskyrus tai, kad užsienio juridiniai asmenys privalo Kroatijoje įsteigti bend
rovę, kuriai uostą valdanti įstaiga viešo konkurso būdu turėtų suteikti koncesiją. Paslaugų teikėjų skaičius gali būti ribo
jamas atsižvelgiant į uosto pajėgumus.

L 356/1133

c) Muitinio įforminimo paslaugos

f) Jūrų krovinių siuntimo paslaugos

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

E. Krovinių, išskyrus kurą, transportavimas vamzdynais (57) (58)

Išlygų aprašymas

g) Laivų nuoma su įgula
(CPC 7213)

L 356/1134

Sektorius ar pasektoris

h) Vilkimo ir stūmimo paslaugos
LT

(CPC 7214)
i) Papildomos jūrų transporto paslaugos
(dalis CPC 745)
j) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos (įskaitant maitinimą)
(dalis CPC 749)

a) Krovinių krovimo paslaugos
(dalis CPC 741)
b) Sandėliavimo paslaugos
(dalis CPC 742)
c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos
(dalis CPC 748)
d) Laivų nuoma su įgula

EU. Priemonės pagal pasirašytas arba būsimas sutartis dėl naudojimosi vandens keliais (įskaitant sutartis dėl ReinoMaino-Dunojaus linijos), kuriomis nustatomos tam tikros eismo taisyklės veiklos vykdytojams, kurie yra įsisteigę atitin
kamose šalyse ir atitinka nuosavybei taikomus pilietybės kriterijus. Manheimo konvencijos dėl Reino laivybos įgyvendi
nimo taisyklės.
EU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl laivų nuomos su įgula, stūmimo ar vilkimo paslaugų ir papildomų vidaus vandenų
transporto paslaugų.
AT. Fiziniams asmenims, steigiantiems laivybos bendrovę, taikomas pilietybės reikalavimas. Juridinio asmens atveju pi
lietybės reikalavimas taikomas direktorių valdybai ir stebėtojų tarybai. Bendrovė turi būti įregistruota arba kad jos nuo
latinė buveinė turi būti Austrijoje. Be to, Europos Sąjungos piliečiams turi priklausyti didžioji dalis bendrovės akcijų.

(CPC 7223)

BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę). Užsieniečiams Bulgarijos įmonėse
gali priklausyti ne daugiau kaip 49 proc. kapitalo.

e) Vilkimo ir stūmimo paslaugos

HU. Steigiant įmonę, gali būti reikalaujama, kad dalis jos kapitalo priklausytų valstybei.

(CPC 7224)

SI. Tik Slovėnijoje įsisteigę juridiniai asmenys (ne filialai) gali atlikti muitinį įforminimą.

f) Pagalbinės vidaus vandens kelių transporto paslaugos

HR. Įsipareigojimų neprisiimta.
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B. Pagalbinės vidaus vandens kelių transporto paslaugos (61)

(dalis CPC 745)
g) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos
(dalis CPC 749)

C. Pagalbinės geležinkelio transporto paslaugos (62)
(dalis CPC 741)

SI. Tik Slovėnijoje įsisteigę juridiniai asmenys (ne filialai) gali atlikti muitinį įforminimą.
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a) Krovinių krovimo paslaugos

BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę). Užsieniečiams Bulgarijos įmonėse
gali priklausyti ne daugiau kaip 49 proc. kapitalo.

Išlygų aprašymas

HR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl d) stūmimo ir vilkimo paslaugų ir g) muitinio įforminimo paslaugų.
HU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl muitinio įforminimo paslaugų.

c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos
(dalis CPC 748)

PL. Nacionaliniai apribojimai, susiję su tiesioginiu muitinio įforminimo paslaugų teikimu: jas gali teikti tik tie muitinės
tarpininkai, kurie turi gyvenamąją vietą Europos Sąjungos teritorijoje.

d) Stūmimo ir vilkimo paslaugos

FR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus tuos atvejus, kai užtikrintas visiškas abipusiškumas.

(CPC 7113)

FI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo.

e) Papildomos geležinkelių transporto paslaugos

NL. Dėl leidimo fiziniams ar juridiniams asmenims veikti kaip muitinės tarpininkams sprendžia inspektorius, kaip nu
matyta Bendrojo muitinės įstatymo 1 straipsnio 3 ir 9 dalyse. Leidimas nesuteikiamas, jei pareiškėjas per pastaruosius
penkerius metus buvo nuteistas už nusikalstamą veiką. Muitinės tarpininkai, kurie nėra Nyderlandų gyventojai ir nėra
įsisteigę Nyderlanduose, prieš imdamiesi muitinės tarpininko veiklos turi apsigyventi ar įsisteigti Nyderlanduose.

(CPC 743)
f) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos

LT

b) Sandėliavimo paslaugos
(dalis CPC 742)
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(dalis CPC 749)
g) Muitinio įforminimo paslaugos

a) Krovinių krovimo paslaugos
(dalis CPC 741)
b) Sandėliavimo paslaugos
(dalis CPC 742)

AT. Leidimas teikti komercinių kelių transporto priemonių nuomos su vairuotojais paslaugas gali būti suteiktas tik Euro
pos Sąjungos piliečiams ir Europos Sąjungos juridiniams asmenims, turintiems savo pagrindinę buveinę Europos Sąjun
goje.
BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę). Užsieniečiams Bulgarijos įmonėse
gali priklausyti ne daugiau kaip 49 proc. kapitalo.

c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos

FI. Komercinių kelių transporto priemonių nuomai su vairuotojais taikomas reikalavimas turėti leidimą (netaikoma už
sienyje registruotoms transporto priemonėms).

(dalis CPC 748)

SI. Tik Slovėnijoje įsisteigę juridiniai asmenys (ne filialai) gali atlikti muitinį įforminimą.

d) Komercinio kelių transporto nuoma su vežėjais
(CPC 7124)

HR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl d) komercinio kelių transporto nuomos su vežėjais ir g) muitinio įforminimo pa
slaugų.

e) Pagalbinės kelių transporto paslaugos

HU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl muitinio įforminimo paslaugų.

(CPC 744)

PL. Nacionaliniai apribojimai, susiję su tiesioginiu muitinio įforminimo paslaugų teikimu: jas gali teikti tik tie muitinės
tarpininkai, kurie turi gyvenamąją vietą Europos Sąjungos teritorijoje.

f) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos
g) Muitinio įforminimo paslaugos

FR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus tuos atvejus, kai užtikrintas visiškas abipusiškumas.
FI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo.

L 356/1135

(dalis CPC 749)
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D. Pagalbinės kelių transporto paslaugos (63)

Išlygų aprašymas

NL. Dėl leidimo fiziniams ar juridiniams asmenims veikti kaip muitinės tarpininkams sprendžia inspektorius, kaip nu
matyta Bendrojo muitinės įstatymo 1 straipsnio 3 ir 9 dalyse. Leidimas nesuteikiamas, jei pareiškėjas per pastaruosius
penkerius metus buvo nuteistas už nusikalstamą veiką. Muitinės tarpininkai, kurie nėra Nyderlandų gyventojai ir nėra
įsisteigę Nyderlanduose, prieš imdamiesi muitinės tarpininko veiklos turi apsigyventi ar įsisteigti Nyderlanduose.

L 356/1136
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D. Pagalbinės oro transporto paslaugos

a) Antžeminės paslaugos (įskaitant maitinimą)

EU. Veiklos rūšys priklauso nuo oro uosto dydžio. Paslaugų teikėjų skaičius kiekviename oro uoste gali būti ribojamas
dėl nepakankamo ploto ir ne mažiau kaip iki dviejų paslaugų teikėjų dėl kitų priežasčių.
BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).
HR. Įsipareigojimų neprisiimta.

BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).

(dalis CPC 742)

PL. Užšaldytų ar šaldytų krovinių laikymo paslaugų ir skysčių ar dujų laikymo paslaugų atveju, veiklos rūšys priklauso
nuo oro uosto dydžio. Paslaugų teikėjų skaičius kiekviename oro uoste gali būti ribojamas dėl nepakankamo ploto ir ne
mažiau kaip iki dviejų paslaugų teikėjų dėl kitų priežasčių.

c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos

BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).

(dalis CPC 748)

HU. Įsipareigojimų neprisiimta.
SI. Tik Slovėnijoje įsisteigę juridiniai asmenys (ne filialai) gali atlikti muitinį įforminimą.

d) Laivų nuoma su įgula
(CPC 734)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

b) Sandėliavimo paslaugos

EU. Europos Sąjungos oro vežėjo naudojami orlaiviai turi būti registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, kuri iš
duoda licenciją oro vežėjui arba, jei tai leidžia licenciją išduodanti Europos Sąjungos valstybė narė, kitur Europos Sąjun
goje.
Norint užregistruoti orlaivius, gali būti nustatytas reikalavimas priklausyti arba fiziniams asmenims, atitinkantiems tam
tikrus pilietybės reikalavimus, arba juridiniams asmenims, atitinkantiems tam tikrus su kapitalo nuosavybe ar kontrole
susijusius reikalavimus.
Orlaivį turi eksploatuoti oro vežėjas, priklausantis fiziniams asmenims, atitinkantiems tam tikrus pilietybės reikalavi
mus, arba juridiniams asmenims, atitinkantiems tam tikrus su kapitalo nuosavybe ar kontrole susijusius reikalavimus.

EU. Konkretūs įpareigojimai investuotojams, valdantiems kompiuterines rezervavimo sistemas, kurios priklauso ar ku
rias kontroliuoja oro vežėjai.
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e) Pardavimas ir rinkodara

f) Kompiuterinės rezervavimo sistemos

EU. Konkretūs įpareigojimai investuotojams, valdantiems kompiuterines rezervavimo sistemas, kurios priklauso ar ku
rias kontroliuoja oro vežėjai.
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g) Oro uosto valdymas (64)

BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).

LT
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Išlygų aprašymas

PL. Užsienio dalyvavimas negali viršyti 49 proc.
HR. Įsipareigojimų neprisiimta.

h) Muitinio įforminimo paslaugos

BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).
SI. Tik Slovėnijoje įsisteigę juridiniai asmenys (ne filialai) gali atlikti muitinį įforminimą.
PL. Nacionaliniai apribojimai, susiję su tiesioginiu muitinio įforminimo paslaugų teikimu: jas gali teikti tik tie muitinės
tarpininkai, kurie turi gyvenamąją vietą Europos Sąjungos teritorijoje.
FR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus tuos atvejus, kai užtikrintas visiškas abipusiškumas.
FI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo.
NL. Dėl leidimo fiziniams ar juridiniams asmenims veikti kaip muitinės tarpininkams sprendžia inspektorius, kaip nu
matyta Bendrojo muitinės įstatymo 1 straipsnio 3 ir 9 dalyse. Leidimas nesuteikiamas, jei pareiškėjas per pastaruosius
penkerius metus buvo nuteistas už nusikalstamą veiką. Muitinės tarpininkai, kurie nėra Nyderlandų gyventojai ir nėra
įsisteigę Nyderlanduose, prieš imdamiesi muitinės tarpininko veiklos turi apsigyventi ar įsisteigti Nyderlanduose.
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HR, HU. Įsipareigojimų neprisiimta.

E. Pagalbinės prekių, išskyrus kurą, transportavimo vamzdynais Nėra
paslaugos (65)
a) Vamzdynais transportuojamų krovinių, išskyrus kurą, sandėlia
vimo paslaugos (66)
(dalis CPC 742)

18. ENERGETIKOS PASLAUGOS

(CPC 883) ( )
68

Nėra

L 356/1137

A. Paslaugos, glaudžiai susijusios su kasyba (67)

B. Kuro transportavimas vamzdynais (69)
(CPC 7131)

(dalis CPC 742)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų nepri
siimta.

CY, CZ, MT, PL, SK. Investuotojams iš šalių, kurios yra energijos tiekėjos, gali būti draudžiama kontroliuoti šią veiklą.
Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginių filialų steigimo (būtina steigti įmonę).

LT

C. Vamzdynais transportuojamo kuro sandėliavimo paslaugos (70)

Išlygų aprašymas

L 356/1138
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D. Kietojo, skystojo ir dujinio kuro ir priedų didmeninės preky EU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl elektros, garo ir karšto vandens didmeninės prekybos paslaugų.
bos paslaugos

E. Automobilių degalų mažmeninis pardavimas
(CPC 613)

EU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl variklinių degalų, elektros, dujų (ne balionuose), garo ir karšto vandens mažmeninės
prekybos paslaugų.

F. Naftinio kuro, suslėgtų dujų balionuose, akmens anglių ir BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT. Skysto naftinio kuro, suslėgtų dujų balionuose, akmens anglies ir malkų mažmeninės preky
bos paslaugų atveju, leidimas steigti ne specializuotas parduotuves (Prancūzijos atveju tik didelėms parduotuvėms) iš
malkų mažmeninis pardavimas
duodamas atlikus ekonominių poreikių analizę. Pagrindiniai kriterijai: esamų parduotuvių skaičius ir poveikis joms, gy
(CPC 63297)
ventojų tankumas, geografinis pasiskirstymas, poveikis eismo sąlygoms ir naujų darbo vietų kūrimas.
ir elektros, dujų (ne balionuose), garo ir karšto vandens mažmeni
nės prekybos paslaugos (72)

G. Paslaugos, susijusios su energijos tiekimu (73)
(CPC 887)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

(CPC 62271)
ir elektros, garo ir karšto vandens didmeninės prekybos paslau
gos (71)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK. Įsipareigojimų nepri
siimta, išskyrus konsultavimo paslaugas: apribojimų nėra.
SI. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dujų skirstymą: apribojimų nėra.

19. KITOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS, PASLAUGOS

(CPC 9701)

Nėra
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a) Skalbimo, valymo ir dažymo paslaugos

b) Kirpyklų paslaugos
(CPC 97021)

(CPC 97022)

IT. Reikalavimas atlikti ekonominių poreikių analizę pagal nacionalines sąlygas. Ekonominių poreikių analize, kai ji atlie
kama, nustatomas įmonių skaičiaus apribojimas. Pagrindiniai kriterijai: gyventojų skaičius ir esamų įmonių tankumas.

IT. Reikalavimas atlikti ekonominių poreikių analizę pagal nacionalines sąlygas. Ekonominių poreikių analize, kai ji atlie
kama, nustatomas įmonių skaičiaus apribojimas. Pagrindiniai kriterijai: gyventojų skaičius ir esamų įmonių tankumas.

LT

c) Kosmetinės priežiūros, manikiūro ir pedikiūro paslaugos

Išlygų aprašymas

2016 12 24
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d) Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kosmetinės priežiūros paslau IT. Reikalavimas atlikti ekonominių poreikių analizę pagal nacionalines sąlygas. Ekonominių poreikių analize, kai ji atlie
gos
kama, nustatomas įmonių skaičiaus apribojimas. Pagrindiniai kriterijai: gyventojų skaičius ir esamų įmonių tankumas.
(CPC 97029)

(CPC 1.0 red. 97230)

g) Telekomunikacijų ryšio paslaugos

Nėra

(CPC 7543)

L 356/1139

(1) Paslaugų sektorių apribojimai neviršija apribojimų, nustatytų galiojančiuose GATS įsipareigojimuose.
(2) Kadangi viešųjų paslaugų įmonės gali veikti ne tik centriniu lygmeniu, sudaryti išsamų sąrašą pagal atskirus sektorius netikslinga. Šiame įsipareigojimų sąraše pateikiamos išnašos, kuriuose aiškiai ir glaustai
nurodomi sektoriai, kuriuose viešosios paslaugos atlieka pagrindinį vaidmenį.
(3) Konsultavimo paslaugos, susijusios su žemės ūkiu, medžiokle, miškininkyste ir žvejyba, aptariamos sektoriaus VERSLO PASLAUGOS 6.F.f) ir 6.F.g) dalyse.
(4) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(5) Neapima su kasyba susijusių paslaugų, teikiamų už atlygį ar pagal sutartį naftos ir dujų telkiniuose; šios paslaugos aptariamos sektoriaus ENERGETIKOS PASLAUGOS 18.A dalyje.
(6) Šis sektorius neapima konsultavimo gamybos klausimais paslaugų, kurios aptariamos sektoriaus VERSLO PASLAUGOS 6.F.h) dalyje.
(7) Šis sektorius apima tik gamybos veiklą. Į jį neįtrauktos veiklos, susijusios su audiovizualine veikla arba kultūriniu turiniu, rūšys.
(8) Leidyba ir spausdinimas už atlygį arba pagal sutartį aptariami sektoriaus VERSLO PASLAUGOS 6.F.p) dalyje.
(9) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(10) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(11) Neapima elektros perdavimo ir skirstymo sistemų valdymo už atlygį arba pagal sutartį; jis aptariamas sektoriuje ENERGETIKOS PASLAUGOS.
(12) Neapima gamtinių dujų ir dujinio kuro transportavimo vamzdynais, dujų perdavimo ir skirstymo už atlygį arba pagal sutartį, gamtinių dujų ir dujinio kuro pardavimo; šios paslaugos aptariamos sektoriuje
ENERGETIKOS PASLAUGOS.
(13) Neapima garo ir karšto vandens perdavimo ir skirstymo už atlygį arba pagal sutartį bei garo ir karšto vandens pardavimo; šios paslaugos aptariamos sektoriuje ENERGETIKOS PASLAUGOS.
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e) SPA paslaugos, neterapinių masažų, skirtų atsipalaiduoti, fizi Nėra
nei gerovei užtikrinti, o ne medicinos ar reabilitacijos tikslams,
paslaugos (74) (75)

L 356/1140
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(14) Apima teisinių konsultacijų, teisinio atstovavimo, arbitražo ir taikinimo ir (arba) tarpininkavimo, teisinės dokumentacijos ir sertifikavimo paslaugas. Leidžiama teikti teisines paslaugas, susijusias su tarptautine
viešąja teise, Europos Sąjungos teise ir bet kurios šalies, kurioje investuotojas ar jo darbuotojai yra įgiję teisininko kvalifikaciją, teise; kaip ir kitų paslaugų teikimo atveju, taikomi Europos Sąjungos valstybėse
narėse nustatyti licencijavimo reikalavimai ir procedūros. Teisininkams, teikiantiems teisines paslaugas, susijusias su tarptautine viešąja teise ir užsienio šalių teise, tokiais reikalavimais ir procedūromis gali
būti, inter alia, numatyta atitikti vietinio etikos kodekso normas, naudoti buveinės šalies pavadinimą (išskyrus tuos atvejus, kai gautas sutikimas naudoti priimančiosios šalies pavadinimą), draudimo
reikalavimai, paprastoji registracija priimančiosios šalies praktikuojančių teisininkų sąraše arba supaprastinta registracija priimančiosios šalies praktikuojančių teisininkų sąraše, išlaikant kvalifikacinį egzaminą,
bei turėti juridinį adresą ar nuolatinę darbo vietą priimančiojoje šalyje. Teisines paslaugas, susijusias su Europos Sąjungos teise, iš esmės turi teikti kvalifikuoti teisininkai, įtraukti į praktikuojančių teisininkų
Europos Sąjungos valstybės narės sąrašą ir veikiantys individualiai, o teisines paslaugas, susijusias su Europos Sąjungos valstybės narės teise, iš esmės turi teikti kvalifikuoti teisininkai, įtraukti į praktikuojančių
teisininkų sąrašą toje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir veikiantys individualiai. Norint atstovauti Europos Sąjungos valstybės narės teismuose ir kitose kompetentingose institucijose, gali būti reikalaujama
įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą atitinkamoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kadangi tai susiję su Europos Sąjungos ir nacionalinės procesinės teisės praktika. Tačiau kai kuriose Europos
Sąjungos valstybėse narėse užsienio teisininkai, neįtraukti į praktikuojančių teisininkų sąrašą, gali atstovauti civilinėse bylose asmeniui, kuris yra tos valstybės, kurioje teisininkas įgijo teisę verstis veikla, pilietis
arba jai priklauso.
(15) Neapima teisinių konsultacijų ir teisinio atstovavimo mokesčių klausimais paslaugų, kurios aptariamos 1.A.a) dalyje „Teisinės paslaugos“.
(16) Farmacijos produktų tiekimo visuomenei, kaip ir kitų paslaugų teikimo atveju, taikomi Europos Sąjungos valstybėse narėse nustatyti licencijavimo ir kvalifikaciniai reikalavimai bei procedūros. Paprastai šias
paslaugas gali teikti tik farmacijos specialistai. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse tik farmacijos specialistams suteikta teisė tiekti vaistus pagal receptą.
(17) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(18) Dalis CPC 85201, aptariama 6.A.h dalyje „Medicinos ir odontologijos paslaugos“.
(19) Čia išvardytos paslaugos yra siejamos su nekilnojamojo turto agento profesija ir nedaro įtakos bei neapriboja nekilnojamąjį turtą perkančių fizinių ir juridinių asmenų teisių.
(20) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis reikalavimas taikomas techninio tikrinimo ir analizės paslaugoms, privalomoms išduodant rinkodaros pažymėjimą (leidimą prekiauti) arba naudojimo leidimą
(pvz., automobilio techninė apžiūra, maisto kontrolė).
(21) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas taikomas tam tikrų rūšių veiklai, susijusiai su (naudingųjų iškasenų, naftos ir dujų ir kt.) gavyba.
(22) Transporto įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos (CPC 6112, 6122, 8867 ir CPC 8868) aptariamos 6.F. l) 1–6.F.l) 4 dalyse.
Biuro technikos, įskaitant kompiuterius, techninės priežiūros ir remonto paslaugos (CPC 845) aptariamos 6.B dalyje „Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos“.
(23) Neapima spausdinimo paslaugų, kurios priskiriamos CPC 88442 ir yra aptariamos 6.F p) dalyje.
(24) „Pašto siunta“ apima visų rūšių valstybinių arba privačių komercinės veiklos vykdytojų ruošiamas siuntas.
(25) Sąvoka „tvarkymas“ suvokiama kaip surinkimas, rūšiavimas, pervežimas ir pristatymas.
(26) Pvz., laiškai, atvirukai.
(27) Įskaitant knygas ir katalogus.
(28) Žurnalų, laikraščių, periodinių leidinių.
(29) Skubaus pristatymo paslaugos ne tik teikiamos greičiau ir patikimiau, bet ir apima tokius papildomos vertės aspektus, kaip surinkimas iš kilmės vietos, asmeninis pristatymas adresatui, paieška ir lokali
zavimas, paskirties vietos ir adresato pakeitimas kelyje, gavimo patvirtinimas.
(30) Aprūpinimas priemonėmis, įskaitant aprūpinimą ad hoc patalpomis, trečiosios šalies vykdomą vežimą, leidimą savarankiškai pristatyti pašto siuntas, šią paslaugą užsakiusiems naudotojams tarpusavyje jomis
keičiantis. Pašto siunta – visų rūšių valstybinių arba privačių komercinės veiklos vykdytojų ruošiamos siuntos.
(31) i)–iv) pasektoriuose gali būti reikalaujama turėti atskiras licencijas teikti universaliąsias paslaugas ir (arba) sumokėti finansinį įnašą kompensacijų fondui.
(32) „Korespondencijos siunta“ reiškia, kad ant siuntos arba jos pakuotės siuntėjo nurodytu adresu siunčiama ir pristatoma bet kokios fizinės formos korespondencija raštu. Knygos, katalogai, laikraščiai ir
periodiniai leidiniai korespondencijos siuntoms nepriskiriami.
(33) Pašto važtos vežimo savo sąskaita bet kokiu žemės transportu paslaugos.
(34) Pašto važtos vežimo savo sąskaita oru paslaugos.
(35) Šios paslaugos neapima informacijos internete ir (arba) duomenų apdorojimo (įskaitant sandorių tvarkymą) (dalis CPC 843), priskiriamų 1.B. daliai „Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos“.
(36) Transliavimas yra apibrėžiamas kaip nepertraukiama perdavimo grandinė, reikalinga TV ar radijo programos signalams perduoti visuomenei, tačiau neapima atitinkamų sąsajų tarp operatorių.
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(37) Paaiškinimas – kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse tam tikra telekomunikacijų operatorių įmonių kapitalo dalis priklauso valstybei. Šios Europos Sąjungos valstybės narės pasilieka teisę ir ateityje
išlaikyti tokią valstybei priklausančią dalį. Tai neapriboja galimybės patekti į rinką. Belgijoje „Belgacom“ priklausanti valstybės dalis ir balsavimo teisės yra laisvai nustatomos pagal įstatymų nustatytus
įgaliojimus, šiuo atveju – pagal 1991 m. kovo 21 d. įstatymą dėl valstybinių įmonių reformos.
(38) Šios paslaugos apima telekomunikacijų paslaugas, kurias sudaro palydovinės transliacijos per radiją ir televiziją perdavimas ir priėmimas (nepertraukiama perdavimo grandinė per palydovą, reikalinga TV arba
radijo programų signalams perduoti visuomenei). Perduodama galimybė namų ūkiams naudotis palydovinio ryšio paslaugomis, bet ne televizijos programų paketais.
(39) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas taikomas cheminių produktų, farmacinių produktų, medicininės paskirties gaminių, tokių kaip medicinos ir chirurgijos įranga, medicininės
medžiagos ir medicinai naudojamos priemonės; karinės įrangos ir tauriųjų metalų (bei brangakmenių) platinimui, o kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse taip pat tabako ir tabako gaminių bei
alkoholinių gėrimų platinimui.
(40) Šios paslaugos apima CPC 62271 ir yra aptariamos 18.D dalyje ENERGETIKOS PASLAUGOS.
(41) Neapima priežiūros ir remonto paslaugų, kurios aptariamos sektoriaus VERSLO PASLAUGOS 6.B. ir 6.F.l) dalyse.
Neapima energetikos produktų mažmeninės prekybos paslaugų, kurios aptariamos sektoriaus ENERGETIKOS PASLAUGOS 18.E ir 18.F dalyse.
(42) Farmacinių, medicininių ir ortopedinių prekių mažmeninės prekybos paslaugos aptariamos sektoriaus PROFESINĖS PASLAUGOS 6.A.k) dalyje.
(43) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(44) Nuotekų valymo paslaugos.
(45) Išmetamųjų dujų valymo paslaugos.
(46) Kai kurios gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos paslaugos.
(47) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(48) Maitinimo orlaiviuose paslaugos aptariamos sektoriaus PAGALBINĖS TRANSPORTO PASLAUGOS 17.D.a) dalyje „Antžeminės paslaugos“.
(49) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(50) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas taikomas uosto paslaugoms ir kitoms jūrų transporto paslaugoms, kurias teikiant naudojamasi viešąja nuosavybe.
(51) Įskaitant tarptautinio jūrų transporto paslaugų teikėjų teikiamas krovinių surinkimo ir įrangos perkėlimo paslaugas tarp dviejų tos pačios valstybės uostų, kai negaunama jokių pajamų.
(52) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas taikomas uosto paslaugoms ir kitoms vidaus vandenų transporto paslaugoms, kurias teikiant naudojamasi viešąja nuosavybe.
(53) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas taikomas geležinkelio transporto paslaugoms, kurias teikiant naudojamasi viešąja nuosavybe.
(54) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(55) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas taikomas kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
(56) Dalis CPC 71235, aptariama sektoriaus RYŠIŲ PASLAUGOS 7.A. dalyje „Pašto ir pasiuntinių paslaugos“.
(57) Kuro transportavimas vamzdynais aptariamas sektoriaus ENERGETIKOS PASLAUGOS 18.B dalyje.
(58) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(59) Neapima transporto įrangos priežiūros ir remonto paslaugų, kurios aptariamos sektoriaus VERSLO PASLAUGOS 6.F.l) 1–1.F.l) 4. dalyse.
(60) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas taikomas uosto paslaugoms, kitoms pagalbinėms jūrų transporto paslaugoms, kurias teikiant naudojamasi viešąja nuosavybe, bei stūmimo ar
vilkimo paslaugoms.
(61) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas taikomas uosto paslaugoms, kitoms pagalbinėms jūrų transporto paslaugoms, kurias teikiant naudojamasi viešąja nuosavybe, bei stūmimo ar
vilkimo paslaugoms.
(62) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas, kai teikiant paslaugas naudojamasi viešąja nuosavybe.
(63) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas, kai teikiant paslaugas naudojamasi viešąja nuosavybe.
(64) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(65) Pagalbinės kuro transportavimo vamzdynais paslaugos aptariamos sektoriaus ENERGETIKOS PASLAUGOS 18.C dalyje.
(66) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(67) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.

L 356/1141

L 356/1142
LT

(68) Apima toliau išvardytas už atlygį ar pagal sutartį teikiamas paslaugas: konsultavimo kasybos, žemės sklypo parengimo, sausumoje statomo gręžimo įrenginio surinkimo, gręžimo klausimais paslaugas, su
gręžimo antgalio naudojimu susijusias paslaugas, gręžinio sutvirtinimo apsauginiais metaliniais vamzdžiais paslaugas, su gręžinyje naudojamais vamzdžiais susijusias įvairias paslaugas, gręžimo skysčio
ruošimą ir tiekimą, gręžimo šlamo tvarkymą, gręžinio ertmėje paliktų daiktų išėmimą arba kokias nors kitas toje ertmėje atliekamas specialias operacijas, gręžinio geologijos tyrimą ir gręžimo proceso
valdymą, kerno ėmimą, gręžinio tyrimą, lynų įranga teikiamas paslaugas, gręžinio paruošimui eksploatuoti reikalingų skysčių (sūrymų) tiekimą ir jų naudojimą, gręžinio paruošimui eksploatuoti reikalingos
įrangos tiekimą ir montavimą, gręžinio sienelių tvirtinimą cementu, iš gręžinio išgaunamų angliavandenilinių medžiagų kiekio didinimo paslaugas (skysčių pumpavimas į gręžinį dideliu slėgiu, rūgšties
pumpavimą į gręžinį), gręžinio kapitalinio remonto ir taisymo paslaugas, gręžinio tamponavimą ir gręžinio likvidavimą.
Neapima tiesioginės prieigos prie gamtinių išteklių arba jų eksploatavimo.
Neapima sklypo parengimo išteklių, išskyrus naftą ir dujas, gavybai (CPC 5115), kuris aptariamas 8 dalyje STATYBOS PASLAUGOS.
(69) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(70) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(71) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(72) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas.
(73) Viešosioms paslaugoms, išskyrus konsultavimo paslaugas, nustatytas horizontalusis apribojimas.
(74) Terapiniai masažai ir terminės terapijos paslaugos aptariamos 6.A.h) dalyje „Medicinos paslaugos“, 6.A.j) 2 dalyje „Slaugytojų, fizioterapijos specialistų, pagalbinio medicinos personalo ir sveikatos priežiūros
paslaugos“ (13.A ir 13 C).
(75) Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas taikomas SPA ir neterapinių masažų paslaugoms, teikiamoms naudojantis viešąja nuosavybe, pavyzdžiui, tam tikrais vandens šaltiniais.“
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X PRIEDAS
„D SKIRSNIS
EKVADORAS

Šis įsipareigojimų sąrašas yra suderintas su konstitucinėmis ir teisinėmis nuostatomis, kuriomis Ekvadore reglamen
tuojamas įsisteigimas.
Rengiant šį pasiūlymą atsižvelgta į Tarptautinį standartinį gamybinį visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, kaip
nustatyta Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje (Statistical Reports, Series M, No. 4, revised ISIC, version 3.1,
2002), ir į Svarbiausią produktų klasifikatorių, kaip nustatyta Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje
(Statistical Reports, Series M, No. 77, provisional, 1991).
Metodinės peržiūros ir analizės tikslais:
jeigu ekonominės veiklos sektorius ar pasektoris sąraše nenurodytas, dėl jo jokių įsipareigojimų neprisiimama;
jeigu įsipareigojimai, prisiimti dėl tam tikro ekonominio pasektorio, taikomi toliau arba įtraukiama naujų įsipareigojimų,
pakeitimai nurodomi kairėje lentelės skiltyje „Sektorius arba pasektoris“;
su patekimo į rinką ir nacionalinio režimo taisyklėmis susijusios ir toliau taikomiems ar naujai įtraukiamiems įsipareigo
jimams taikomos išlygos, sąlygos ir išimtys nurodomos dešinėje lentelės skiltyje „Išlygų aprašymas“;
dešinėje lentelės skiltyje sąrašas gali būti papildomas pastabomis, jei jos būtinos dėl tam tikro toliau taikomo ar naujai
įtraukiamo įsipareigojimo ar išlygos;
įsipareigojimams, prisiimtiems dėl konkrečių sektorių ar pasektorių, taikomos pirmame skirsnyje nurodytos horizonta
liosios išlygos ir apribojimai, kurie taikomi plačiu mastu ir besąlygiškai visiems sektoriams, nebent nurodoma kitaip;
įsipareigojimai neapima priemonių, susijusių su reikalavimais, licencijomis ar pripažinimu, procedūromis ar procesais,
kurie yra būtini ekonominei veiklai vykdyti ar plėtoti, ir taikomų net tada, kai jos nėra nurodytos sąraše, išskyrus atvejus,
kai jomis ribojamos patekimo į rinką ir nacionalinio režimo taisyklės.
Toliau pateikiamame sąraše nurodytos išlygos, sąlygos ir išimtys jų neatitikties atveju nebus taikomos pasektoriams ir
paslaugų teikimo būdams, dėl kurių Ekvadoras įsipareigojo 1996 m. konkrečių įsipareigojimų sąraše, kai tapo Pasaulio
prekybos organizacijos (PPO) nariu (nauja sąrašo redakcija pateikiama 2003 m. sausio 24 d. dokumente S/DCS/W/ECU,
parengtame remiantis PPO bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) dokumentų GATS/SC/98/Suppl.1 ir
GATS/SC/98/Suppl.2 pirminiais tekstais ir jų pakeitimais). Todėl minėtos išlygos, sąlygos ir išimtys bus taikomos ir
privalomos tik naujiems sektoriams ir (arba) paslaugų teikimo būdams, nurodytiems toliau pateikiamame sąraše.
Pagal 107 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl taisyklių, nustatytų Susitarimo antraštinėje dalyje dėl prekybos paslaugomis,
įsisteigimo teisės ir elektroninės prekybos, taikymo srities į sąrašą neįtrauktos priemonės, kurias Ekvadoras gali priimti ar
palikti galioti dėl dotacijų ir subsidijų.
Panašiai, remdamasis Antraštinės dalies dėl prekybos paslaugomis, įsisteigimo teisės ir elektroninės prekybos 107
straipsnio 5 dalimi, Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti, palikti galioti ir visapusiškai įgyvendinti savo nacionalinės teisės
aktus, kad įgyvendintų teisėtus politikos tikslus, be kita ko, pažeidžiamų grupių apsaugos, vartotojų apsaugos, sveikatos
ir aplinkos srityse.
Remiantis Antraštinės dalies dėl prekybos paslaugomis, įsisteigimo teisės ir elektroninės prekybos 107 straipsnio 4
dalimi, šis pasiūlymas neapima paslaugų, kurios teikiamos vykdant oficialias valdžios funkcijas.
Teisės ir pareigos, pagrįstos šiuo įsipareigojimų sąrašu, nėra tiesiogiai taikomos ir įgyvendinamos, todėl nesuteikia
tiesiogiai įgyvendinamų teisių fiziniams ir juridiniams asmenims.

VISI SEKTORIAI

Išlygų aprašymas

Investicijos
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Norint investuoti į tam tikrą ekonominę veiklą, susijusią su strateginiais sektoriais, arba teikti viešąsias paslaugas, reika
laujama, kad paslaugų teikėjas iš anksto gautų koncesijos teises, licenciją, įgaliojimą ar kitos formos leidimą, išduodamą
pagal susijusius atitinkamo sektoriaus teisės aktus, ir turėtų buveinę ar įsisteigtų Ekvadore, jeigu tai pagal kitos šalies įs
tatymus įsteigtas juridinis asmuo, kurio pagrindinė buveinė yra kitoje šalyje.
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Sektorius arba pasektoris

Šis reikalavimas taikomas viešosioms geriamojo ir drėkinimo vandens tiekimo paslaugoms, sanitarinių sąlygų užtikri
nimo paslaugoms, elektros energijos tiekimo, telekomunikacijų, greitkelių administravimo ir uostų bei oro uostų infrast
ruktūros paslaugoms, taip pat paslaugoms, susijusioms su visų formų energijos naudojimu, neatsinaujinančiųjų gamti
nių išteklių naudojimu, angliavandenilių gabenimu ir perdirbimu, biologine įvairove ir genetiniu paveldu, vandeniu ir ra
dijo dažnių spektru.

Licencijų, įgaliojimų ar kitų formų leidimų suteikimo kriterijai turi būti skaidrūs ir nediskriminaciniai, kiek tai susiję su
ES Šalies įmonių dalyvavimu; jais neturi būti kiekybiškai ribojamas įsisteigimas.
Konkretūs įsipareigojimai, kuriuos Ekvadoras pagal Susitarimą prisiima dėl strateginių sektorių ir viešųjų paslaugų, lai
komi išimtinėmis aplinkybėmis, kurios nacionalinės teisės aktuose yra numatytos dėl viešųjų paslaugų teikimo ir strate
ginių sektorių perdavimo privačiai iniciatyvai.
Žemės ir vandens nuosavybė
Užsienio fiziniai ar juridiniai asmenys ekonominei veiklai vykdyti negali įsigyti nacionalinio saugumo teritorijoje esan
čios žemės ar koncesijų.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Gali būti reikalaujama, kad norint įsigyti visas ar dalį bendrovių, veikiančių ankstesnėje pastraipoje išvardytose srityse,
akcijų paketų ar kontrolės, valdymo ar administravimo teisių turi būti gautas kompetentingų institucijų leidimas.

Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti ar palikti galioti priemones, susijusias su užsienio šalių piliečių nuosavybės teisėmis į
turtą, esantį Ekvadoro pasienio regionuose, pakrantės zonose ar salų teritorijose.
Darbuotojų iš užsienio samdymas
Bet kuris darbdavys, turintis daugiau nei 10 darbuotojų, privalo įdarbinti Ekvadoro piliečių pagal šią proporciją: ne ma
žiau kaip 90 proc. nekvalifikuotų darbuotojų kategorijoje ir ne mažiau kaip 80 proc. kvalifikuotų darbuotojų, specia
listų, administracijos darbuotojų ar vadovų kategorijoje. Šis apribojimas netaikomas darbdaviams, samdantiems ne dau
giau kaip 10 darbuotojų.
Teisinis atstovavimas
2016 12 24

Visų šalies ar užsienio bendrovių teisiniai atstovai, kurie Ekvadore derasi dėl prievolių ar jų prisiima, Ekvadoro Respubli
koje turi turėti tarpininką ar atstovą, į kurį būtų galima kreiptis su prašymais ir kuris turi atitikti tam tikrus reikalavimus
ir būti Ekvadoro gyventojas.

Išlygų aprašymas

Socialinė ekonomika
Pagal Ekvadoro Respublikos Konstituciją Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti priemones, kuriomis sektoriams, kuriuose
veikla vykdoma pagal socialinės ekonomikos modelį, įskaitant asociacijų ir bendruomeninių kooperatyvų sektorius, tai
komos lengvatinės ir diferencinės sąlygos.
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Mokesčiai
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Sektorius arba pasektoris

Visų rūšių piniginių lėšų pervedimams ar perlaidoms Ekvadore taikomas kapitalo išvežimo mokestis, kuris laikomas vi
siškai atitinkančiu 296 straipsnio nuostatas.
Kultūros ir gamtos paveldas

Leidybos pramonė
Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti ar palikti galioti priemones, kuriomis ES Šalies fiziniams ar juridiniams asmenims tai
komas toks pats režimas, kokį ES Šalis leidybos sektoriuje taiko Ekvadoro fiziniams ar juridiniams asmenims.

1. ŽEMĖS ŪKIS, GYVULININKYSTĖ, MEDŽIOKLĖ IR MIŠKININ
KYSTĖ

A. Žemės ūkis, medžioklė

PR. Nėra (2)
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Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti ir palikti galioti bet kokią priemonę, kuria vietos bendruomenėms suteikiamos teisės
arba lengvatos, kad būtų remiama, puoselėjama, skatinama ir plėtojama su nematerialiuoju kultūros paveldu susijusi
raiška. Ekvadoras taip pat pasilieka teisę nustatyti ar palikti galioti bet kokią priemonę, kuria vietos bendruomenėms su
teikiamos teisės ar lengvatos, kad būtų saugomas, išlaikomas, atstatomas ir skatinimas Ekvadoro gamtos paveldas, kuris
apibrėžiamas kaip visos aplinkos, mokslo, kultūros ar kraštovaizdžio požiūriu vertingos fizinės, biologinės ir geografi
nės ypatybės, įskaitant nacionalinę saugomų teritorijų ir pažeidžiamų bei nykstančių ekosistemų sistemą.

(ISIC 3.1 red.: 011, 012, 013, 014, 015), išskyrus konsultavimo NR. Nėra
paslaugas (1)

PR. Nėra, išskyrus dėl įsteigtų vienetų skaičiaus, bendro operacijų skaičiaus ir bendros gamybos apimties.

(ISIC 3.1 red.: 020), išskyrus konsultavimo paslaugas

NR. Nėra

2. ŽVEJYBA IR AKVAKULTŪRA

PR. Nėra

(ISIC 3.1 red.: 0501, 0502), išskyrus konsultavimo paslaugas

NR. Nėra, išskyrus:
tradicine žvejyba gali verstis tik Ekvadoro žvejai.
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B. Miškininkystė ir medienos ruoša

Išlygų aprašymas

Žvejybos laivuose užsienio piliečiai gali dirbti tik gavę reikiamą atitinkamos valstybinės įstaigos leidimą ir tik nustatytos
trukmės laikotarpį.
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Vidaus jūrų maršrutais paprastai leidžiama plaukioti tik Ekvadoro laivams; užsienio laivai gali plaukioti vidaus vandens
keliais tik gavę išankstinį leidimą.
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Su užsienio šalies vėliava plaukiojančių krevečių žvejybos laivų ir žuvų perdirbimo laivų patekimas į šalį ribojamas, iš
skyrus kai jiems būtinos dokuose teikiamos remonto paslaugos arba kai jiems būtina neplanuotai įplaukti į doką.
Užsienio investicijoms į lervinės stadijos gyvūnų laboratorijas ir akvakultūros mokslinių tyrimų centrus būtinas kompe
tentingos valdžios institucijos leidimas.

3. KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

PR. Nėra
NR. Nėra

B) Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba (ISIC 3.1 red.: 1110)

PR. Įsipareigojimų neprisiimta.

Neapima su kasyba susijusių paslaugų, teikiamų už atlygį ar pagal NR. Nėra
sutartį naftos ir dujų verslovėse.

C) Metalo rūdų kasyba (ISIC 3.1 red.: 13)

PR. Nėra
NR. Nėra

D) Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas (ISIC 3.1 red.: 14)
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A) Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba; durpių gavyba
(ISIC 3.1 red.: 10)

PR. Nėra
NR. Nėra

F) Medienos ir gaminių iš medienos bei kamštienos, išskyrus bal PR. Nėra
dus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba NR. Nėra
(ISIC 3.1 red.: 20)

PR. Nėra
NR. Nėra

2016 12 24

I) Kokso produktų gamyba (ISIC 3.1 red.: 231)

U) Antrinis perdirbimas (ISIC 3.1 red.: 37)

Išlygų aprašymas

PR. Nėra
NR. Nėra
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4. GAMYBA

PR, NR. Nėra

B. Tabako gaminių gamyba (ISIC 3.1 red.: 16)

PR, NR. Nėra

C. Tekstilės gaminių gamyba (ISIC 3.1 red.: 17)

PR, NR. Nėra

D. Drabužių siuvimas (gamyba); kailių išdirbimas ir dažymas PR, NR. Nėra
(ISIC 3.1 red.: 18)

E. Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno reik PR, NR. Nėra
menų, pakinktų ir avalynės gamyba (ISIC 3.1 red.: 19)
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A. Maisto produktų ir gėrimų gamyba (ISIC 3.1 red.: 15)

G. Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba (ISIC 3.1 red.: 21)
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PR, NR. Nėra

H. Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas (3) (ISIC PR, NR. Nėra
3.1 red.: 22), išskyrus leidybą ir spausdinimą už atlygį arba pagal
sutartį

J. Rafinuotų naftos produktų gamyba (ISIC 3.1 red.: 232)

PR, NR. Nėra
L 356/1147

K. Chemikalų ir cheminių produktų, išskyrus sprogmenis, ga PR, NR. Nėra
myba (ISIC 3.1 red.: 24, išskyrus sprogmenų gamybą)

L. Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba (ISIC 3.1 red.: 25)

Išlygų aprašymas

PR, NR. Nėra

N. Pagrindinių metalų gamyba (ISIC 3.1 red.: 27)
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M. Kitų ne metalo mineralinių produktų gamyba (ISIC 3.1 red.: PR, NR. Nėra
26)
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Sektorius arba pasektoris

PR, NR. Nėra

O. Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamyba (ISIC 3.1 PR, NR. Nėra
red.: 28)

a) Bendrosios paskirties mašinų gamyba (ISIC 3.1 red.: 291)

PR, NR. Nėra

b) Specialiosios paskirties mašinų, išskyrus ginklus ir šaudmenis, PR, NR. Nėra
gamyba (ISIC 3.1 red.: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926,
2929)
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P. Mašinų gamyba

c) Kitų, niekur kitur nepriskirtų, buitinių aparatų ir prietaisų ga PR, NR. Nėra
myba (ISIC 3.1 red.: 293)

d) Biuro, buhalterijos ir skaičiavimo įrangos gamyba (ISIC 3.1 PR, NR. Nėra
red.: 30)

e) Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektros mašinų ir aparatūros ga PR, NR. Nėra
myba (ISIC 3.1 red.: 31)
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f) Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba (ISIC PR, NR. Nėra
3.1 red.: 32)

Išlygų aprašymas

Q. Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių tipų laikrodžių PR, NR. Nėra
gamyba (ISIC 3.1 red.: 33)
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R. Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių ga PR, NR. Nėra
myba (ISIC 3.1 red.: 34)
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Sektorius arba pasektoris

S. Kitos transporto įrangos (nekarinės) gamyba (ISIC 3.1 red.: 35, PR, NR. Nėra
išskyrus karo laivų, karo orlaivių ir kitos transporto įrangos kari
niams tikslams gamybą)

U. Antrinis perdirbimas (ISIC 3.1 red.: 37)

PR. Nėra
NR. Nėra

5. ELEKTROS ENERGIJOS, DUJŲ, GARO IR KARŠTO VANDENS
GAMYBA, PERDAVIMAS IR SKIRSTYMAS SAVO SĄSKAITA (IŠ
SKYRUS BRANDUOLINIU BŪDU GAMINAMĄ ELEKTRĄ)
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T. Baldų gamyba; kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba (ISIC 3.1 PR, NR. Nėra
red.: 361, 369)

A) Elektros gamyba; elektros perdavimas ir skirstymas savo sąs PR. Įsipareigojimų neprisiimta.
kaita (dalis ISIC 3.1 red.: 4010)
NR. Nėra

B) Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais (dalis ISIC 3.1 red.: PR. Nėra
4020)
NR. Nėra

L 356/1149

C) Garo ir karšto vandens gamyba; garo ir karšto vandens skirsty PR. Nėra
mas savo sąskaita (dalis ISIC 3.1 red.: 4030).
NR. Nėra

Išlygų aprašymas

1. VERSLO PASLAUGOS

A. Specialistų paslaugos

LT

Norint Ekvadore teikti daugumą specialistų paslaugų būtina, kad nacionalinė kompetentinga institucija pripažintų užsie
nyje įgytą profesinę kvalifikaciją, ir paprastai toks pripažinimas siejamas su gyvenamosios vietos Ekvadore reikalavimu.
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Sektorius arba pasektoris

a) Teisinės paslaugos (CPC 861) Tik teisinių konsultacijų užsienio PR, NR. Nėra
teisės aktų ir tarptautinės teisės klausimais paslaugos (išskyrus
konsultacijų paslaugas ir teisinį atstovavimą pagal nacionalinę
teisę)

PR, NR. Nėra, išskyrus tai, kad apskaitos asociacijos ar bendrovės paslaugas kartu gali teikti tik jei jose dirba vien Ekva
doro piliečiai arba Ekvadoro piliečiai ir užsieniečiai, tačiau pastaruoju atveju Ekvadoro piliečiai turi sudaryti ne mažiau
kaip du trečdalius visų apskaitininkų, be to, tokia pati proporcija taikoma ir asociacijų ar bendrovių kapitalui. Tokios
asociacijos ar bendrovės turi būti įtrauktos į Nacionalinį apskaitininkų registrą.

c) Mokesčių paslaugos (CPC 863)

PR, NR. Nėra

d) ir g) Architektūros paslaugos (CPC 8671), įskaitant miestų pla PR, NR. Nėra
navimą ir gamtovaizdžio architektūros paslaugas (CPC 8674)
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b) Apskaitos, audito ir buhalterijos paslaugos (CPC 862)

e) Inžinerijos paslaugos (CPC 8672), išskyrus valstybės įsigyjamas PR, NR. Nėra
paslaugas

f) Suvienytosios inžinerijos paslaugos (CPC 8673), išskyrus vals PR, NR. Nėra
tybės įsigyjamas paslaugas

B. Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos
2016 12 24

a) Konsultavimo kompiuterinės technikos įrengimo klausimais PR, NR. Nėra
paslaugos (CPC 841)

Išlygų aprašymas

PR, NR. Nėra

c) Duomenų apdorojimo paslaugos (CPC 843)

PR, NR. Nėra

d) Duomenų bazių paslaugos (CPC 844)

PR, NR. Nėra
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b) Programinės įrangos diegimo paslaugos (CPC 842)
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Sektorius arba pasektoris

e) Biuro technikos, įskaitant kompiuterius, techninės priežiūros ir PR, NR. Nėra
remonto paslaugos (CPC 845), taip pat kitos kompiuterių paslau
gos (CPC 849)

a) Nekilnojamojo turto paslaugos, apimančios nuosavą ar nuo PR, NR. Nėra
mojamą nuosavybę (CPC 821)

b) Nekilnojamojo turto paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal PR. Nėra
sutartį (CPC 822)
NR. Nėra
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D. Nekilnojamojo turto paslaugos (CPC 821 + 822)

E. Nuomos ir (arba) išperkamosios nuomos be operatoriaus pa
slaugos

a) Asmeninių automobilių be vairuotojo išperkamosios nuomos PR, NR. Nėra
arba nuomos paslaugos (CPC 83101)

Tarptautinio angliavandenilių gabenimo jūrų transportu paslaugas gali teikti tik Ekvadoro valstybinėms įmonėms pri
klausantys laivai.
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b) Laivų be įgulos išperkamosios nuomos arba nuomos paslaugos PR, NR. Nėra, išskyrus tai, kad nacionalinio vandens transporto arba kabotažo paslaugas gali teikti tik su Ekvadoro vė
liava plaukiojantys prekiniai laivai.
(CPC 83103)

Išlygų aprašymas

*F. Kitos verslo paslaugos
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a) Reklamai skirtos vietos ar laiko pardavimas arba išperkamoji PR, NR. Nėra
nuoma (CPC 8711)

L 356/1152

Sektorius arba pasektoris

b) Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos PR, NR. Nėra
(CPC 864)

c) Valdymo konsultacijų paslaugos (CPC 865)

PR, NR. Nėra

e) Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos (CPC 8676)

PR, NR. Nėra

h) Paslaugos, glaudžiai susijusios su kasyba (CPC 883)

PR, NR. Nėra

i) Konsultavimo gamybos klausimais paslaugos (CPC 884+885)

PR, NR. Nėra
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d) Su valdymo konsultavimu susijusios paslaugos (CPC 866)

m) Susijusios mokslinių ir techninių konsultacijų paslaugos PR, NR. Nėra
(CPC 8675)

n) Įrangos techninės priežiūros
(CPC 633 + 8861–8866)

ir

remonto

paslaugos PR, NR. Nėra

PR, NR. Nėra

q) Pakavimo ir fasavimo paslaugos (CPC 876)

PR, NR. Nėra
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o) Pastatų valymo paslaugos (CPC 874)

s) Renginių organizavimo paslaugos (CPC 87909*)

Išlygų aprašymas

PR. Nėra
NR. Nėra

2016 12 24

Sektorius arba pasektoris
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t) Kitos transporto įrangos remonto paslaugos, teikiamos už at PR. Nėra
lygį ar pagal sutartį (CPC 8868)
NR. Nėra

2. RYŠIO PASLAUGOS

Pagal Ekvadoro teisę pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjai, norėdami teikti paslaugas Ekvadore, turi gauti koncesiją ar
Paslaugos, susijusios su pašto siuntų, skirtų šalyje arba užsienyje kitos formos leidimą.
esančioms paskirties vietoms, tvarkymu pagal toliau pateiktą pa PR. Nėra, išskyrus tai, kad penkerius metus nuo Susitarimo įsigaliojimo laikoma, kad paslaugų, dėl kurių gali būti daro
sektorių sąrašą:
mos išlygos, taikymo sritis gali apimti tas korespondencijos siuntas, kurių kaina ir svoris yra nustatyti nacionalinės tei
i) adresuotos rašytinės informacijos, pateikiamos bet kokia fizine sės aktuose.
forma, tvarkymas, įskaitant tiesiogines siuntimo paslaugas ir miš NR. Nėra
rias siuntimo paslaugas,
ii) adresuotų siuntų ir paketų tvarkymas,
iii) adresuotų spaudinių tvarkymas,
iv) pirmiau pateiktuose i–iii punktuose nurodytų registruotų arba
apdraustų siuntų tvarkymas,
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A. Pašto ir pasiuntinių paslaugos (dalis CPC 7511 ir CPC 7512)

v) pirmiau pateiktuose i–iii punktuose nurodytų siuntų skubaus
pristatymo paslaugos,
vi) neadresuotų siuntų tvarkymas,
vii) keitimasis dokumentais

L 356/1153

Įsipareigojimams dėl pasektorių, nurodytų i, iv ir v punktuose,
taikoma išimtis, kai jie priklauso paslaugų, kurias leidžiama teikti
tik valstybei, sričiai, tai yra: paslaugoms, susijusioms su korespon
dencijos siunta (4), kurios kaina yra ne daugiau kaip du su
puse karto mažesnė už valstybinį bazinį tarifą, su sąlyga, kad jos
svoris mažesnis nei 50 gramų, įskaitant registruotų laiškų siun
timo paslaugas, kuriomis naudojamasi teisminėse ir administraci
nėse procedūrose. (Dalis CPC 751, dalis CPC 71235 (5) ir dalis
CPC 73210 (6))

C. Telekomunikacijų paslaugos
Įskaitant toliau išvardytas paslaugas, išskyrus transliavimą

Išlygų aprašymas

Valstybė pasilieka teisę ateityje nustatyti atvejus, kuriais galėtų reikalauti, kad tokios paslaugos būtų teikiamos tik pagal
koncesiją ar gavus kitos formos leidimą.
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Šioms paslaugoms nepriskiriama ūkinė veikla, kuria perteikiamas Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti arba palikti galioti priemones, kuriomis užtikrina lengvatinį radijo dažnių spektro
turinys, kuriam perduoti reikalingos telekomunikacijų paslaugos. skyrimą savo valstybiniam operatoriui (Corporación Nacional de Telecomunicaciones), kad užtikrintų universaliosios teleko
munikacijų paslaugos teikimą izoliuotose kaimo vietovėse, marginaliuose miestų rajonuose ir mažesnes pajamas gau
nantiems asmenims tokiomis sąlygomis, kuriomis nedaromas poveikis privačių veiklos vykdytojų galimybei naudotis
šiuo ribotu ištekliu ir dalyvauti komercinėje rinkoje.

L 356/1154

Sektorius arba pasektoris

a) Visos signalo perdavimo ir priėmimo elektromagnetinėmis PR, NR. Nėra
priemonėmis paslaugos, išskyrus transliavimą per radiją ir televi
ziją

c) Kitos

PR, NR. Nėra

3. STATYBOS IR SUSIJUSIOS INŽINERIJOS PASLAUGOS

A. Bendroji pastatų statyba (CPC 512)

PR, NR. Nėra
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b) Palydovų aprūpinimo paslaugos, būtinos televizijos ir radijo PR, NR. Nėra
transliavimo stotims prijungti

B. Bendroji inžinerinių statinių statyba (CPC 513), išskyrus vals PR, NR. Nėra
tybės įsigyjamas paslaugas

PR, NR. Nėra

D. Baigiamieji statybos darbai ir apdaila (CPC 517)

PR, NR. Nėra

E. Kitos (CPC 511+515+518)

PR, NR. Nėra
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C. Montavimas ir surinkimas (CPC 514+516)

Išlygų aprašymas

4. PLATINIMO PASLAUGOS
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A) Įgaliotųjų agentų paslaugos (CPC 6211), išskyrus degalų pa PR. Nėra
rdavimą
NR. Nėra
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Sektorius arba pasektoris

B) Didmeninės prekybos paslaugos

b) Telekomunikacijų galinės įrangos didmeninės prekybos paslau PR, NR. Nėra
gos (dalis CPC 7542)

c) Kitos didmeninės prekybos paslaugos (CPC 622), išskyrus PR, NR. Nėra
energetikos prekių, mineralų, cheminių medžiagų ir farmacijos
prekių prekybą

C) Mažmeninės prekybos paslaugos (dalis CPC 63)

PR. Nėra

Tik dėl:

NR. Nėra
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a) Komercinių variklinių transporto priemonių, motociklų, snie PR, NR. Nėra
gaeigių, atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės pre
kybos paslaugos (dalis CPC 6111, dalis CPC 6113 ir dalis
CPC 6121)

Maisto mažmeninės prekybos paslaugų (CPC 631)
Ne maisto mažmeninės prekybos paslaugų (CPC 632)
Variklinių transporto priemonių pardavimo (CPC 6111)
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir reikmenų pa
rdavimo (CPC 6113)
Motociklų, sniegaeigių, atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pa
rdavimo (CPC 6121)
Telekomunikacijų įrangos pardavimo (CPC 7542)

PR, NR. Nėra
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D. Franšizė (CPC 8929)

Išlygų aprašymas

6. APLINKOSAUGOS PASLAUGOS

PR, NR. Nėra

B) Atliekų šalinimo paslaugos (CPC 9402)

PR, NR. Nėra

C) Sanitarinių
(CPC 9403)

sąlygų

užtikrinimo

ir

panašios

paslaugos PR, NR. Nėra

Pagal Ekvadoro teisės aktus draudžiama steigti socialinės ekonomikos finansavimo sektoriuje veikiančių įstaigų patro
nuojančiąsias įmones ar veiklos biurus, pvz.: taupomųjų ir kredito kooperatyvų, savitarpio ar asociacijų subjektų, bend
ruomeninių fondų ir bankų, taupomųjų bankų ir bet kurios kitos kilmės šalyje galimos ir su šiuo sektoriumi siejamos
teisinės formos ar pavadinimo.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

D) Išmetamųjų dujų valymo paslaugos (CPC 9404) Triukšmo ma PR, NR. Nėra
žinimo paslaugos (CPC 9405) Gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos
paslaugos (CPC 9406); Kitos (CPC 9409)

7. FINANSINĖS PASLAUGOS

LT

A) Nuotekų valymo paslaugos (CPC 9401)

L 356/1156

Sektorius arba pasektoris

Siekiant didesnio skaidrumo patikslinama, kad Ekvadore steigiant draudimo, perdraudimo ir susijusių paslaugų teikimo
įmones, teikiant bankininkystės paslaugas, kitas finansines paslaugas ir visų formų vertybinių popierių paslaugas būtina
gauti aiškų leidimą ir laikytis visų nuostatų, įtvirtintų galiojančiuose įstatymuose, kuriais reglamentuojama tokia veikla.
Užsienio finansų įstaigos Ekvadore veikiančių filialų kreditoriai turi lengvatines teises į tos įstaigos Ekvadore esantį turtą,
jei patronuojančioji įmonė likviduojama arba dėl bet kokių kitų priežasčių nutraukiama jos veikla Ekvadore.
Siekiant didesnio skaidrumo patikslinama, kad užsienio finansų įstaigų, įskaitant draudimo ir perdraudimo bendroves,
filialai turi būti įsteigti Ekvadore ir jiems taikomas toks pats minimalaus kapitalo reikalavimas kaip nacionalinėms fi
nansų įstaigoms.
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Užsienio finansų įstaigos, ketinančios atidaryti kaip klientų informavimo centrai veiksiančias atstovybes arba į šalį tiekti
skolinti arba investuoti skirtas lėšas, turi gauti išankstinį atitinkamos kontrolės įstaigos leidimą ir negali teikti įstatymu
numatytų finansinio tarpininkavimo paslaugų. Be to, jos negali teikti informacijos ar reklamuoti savo veiklos ir negali
teikti jokių su šios rūšies operacijomis susijusių valdymo ar tvarkymo paslaugų. Jos negali Ekvadore rinkti lėšų ar indė
lių, kad juos investuotų kitoje šalyje, be to, jos negali Ekvadore siūlyti kitoje šalyje išleistų vertybinių popierių ar į juos
investuoti.

Išlygų aprašymas

Siekiant didesnio skaidrumo patikslinama, kad pagalbinės finansinių paslaugų paslaugos, susijusios su finansinės infor
macijos teikimu ir perdavimu bei finansinių duomenų tvarkymu, registruojamos pagal Bankininkystės, draudimo ir pri
vačių pensijų fondų administratorių priežiūros institucijos nustatytas taisykles. Šių pagalbinių paslaugų teikėjai negali
rinkti, laikyti ir teikti informacijos apie kreditus. Finansinės informacijos teikimo paslaugos arba finansinių duomenų
tvarkymo paslaugos teikiamos laikantis Ekvadore galiojančių tokios informacijos apsaugos nuostatų.
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Siekiant didesnio skaidrumo patikslinama, kad finansines paslaugas (tarp jų draudimo, pagalbines ir vertybinių popierių
paslaugas) teikiantys juridiniai asmenys turi būti įsteigti kaip juridinės atsakomybės bendrovės ar asmenys, kaip nusta
tyta Ekvadoro teisės aktuose; jiems taikomi nediskriminaciniai teisiniai apribojimai ir minimalaus kapitalo reikalavimas.
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Sektorius arba pasektoris

Siekiant didesnio skaidrumo patikslinama, kad privataus finansavimo sistemos įstaigos, jų direktoriai ir pagrindiniai ak
cininkai negali tiesiogiai ar netiesiogiai turėti ne finansų sektoriaus įmonių ar komercinių bendrovių, įsisteigusių ar vei
kiančių Ekvadoro rinkoje, įskaitant tas, kurių veikla reglamentuojama Vertybinių popierių rinkos aktu arba Bendruoju
draudimo aktu, akcijų ir vienetų.

Ekvadore finansinę grupę sudaro bankas, kuriam priklauso finansinių ar pagalbinių paslaugų bendrovės, ir bet kurios iš
jų patronuojamosios bendrovės Ekvadore arba už jo ribų, kaip nustatyta 2014 m. rugsėjo 12 d. galiojusios redakcijos
Pagrindiniame pinigų ir finansų kodekse.
Nesvarbu, kokia finansinės grupės sudėtis, ji negali būti sudaryta iš daugiau nei vieno banko, be to, jai negali priklausyti
daugiau nei viena tą pačią veiklą vykdanti finansinių ar pagalbinių paslaugų bendrovė.

A. DRAUDIMO PASLAUGOS

Ekvadoras pasilieka teisę priimti priemones ir jomis nustatyti, kad specifines paslaugas, susijusias su viešųjų išteklių val
dymu, gali teikti tik visiškai ar iš dalies Ekvadoro valstybei priklausančios draudimo ar perdraudimo bendrovės.
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Siekiant didesnio aiškumo patikslinama, kad bankininkystės finansinių paslaugų teikėjai, Ekvadore veikiantys per įsteigtą
finansų įstaigą ar įsigiję esamos finansų įstaigos visas ar dalį akcijų, negali įsigyti ar toliau turėti įstaigų, teikiančių drau
dimo paslaugas ar su draudimu susijusias paslaugas, vertybinių popierių paslaugas ar su vertybiniais popieriais susijusias
paslaugas, akcijų.

Užsienio draudimo ir perdraudimo bendrovės ir užsienio draudimo ir perdraudimo bendrovių tarpininkai negali atida
ryti atstovybių.

1) Rizikos, siejamos su komerciniu jūrų transportu, draudimas, PR. Nėra
apimantis transporto priemones, prekes ir susijusią atsakomybę, NR. Nėra
taip pat rizikos, susijusios su tarptautiniu krovinių gabenimu oro
transportu, draudimas

PR. Nėra
NR. Nėra

L 356/1157

2) Perdraudimas ir retrocesija:

Išlygų aprašymas

3) Tiesioginis draudimas (įskaitant bendrą draudimą):

PR. Nėra

Gyvybės

NR. Nėra

L 356/1158

Sektorius arba pasektoris

Ne gyvybės
LT

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir medicininio draudimo
paslaugos
Krovinių draudimo paslaugos
Turto draudimo nuo gaisro ar kitos žalos paslaugos
Finansinių nuostolių draudimo paslaugos
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos

5) Draudimo pagalbinės paslaugos, tokios kaip konsultavimas, PR, Nėra
aktuaro paslaugos, rizikos įvertinimas ir žalos sureguliavimo pa NR. Nėra
slaugos

B. BANKŲ IR KITOS FINANSINĖS PASLAUGOS (išskyrus drau Ekvadoras pasilieka teisę priimti priemones ir jomis nustatyti, kad specifines paslaugas, susijusias su viešųjų išteklių val
dimą)
dymu, gali teikti tik visiškai ar iš dalies Ekvadoro valstybei priklausančios finansų įstaigos.
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4) Draudimo tarpininkavimas, kaip antai tarpininkavimas ir at PR. Nėra
stovavimas
NR. Nėra

Vertybinių popierių rinkos įstaigos negali turėti filialų.

a) Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš gyventojų PR, NR. Nėra
(CPC 81115–81119)

b) Visų rūšių skolinimas, įskaitant vartojimo kreditus, hipotekos
kreditus, finansų įstaigų faktoringą ir komercinių sandorių finan
savimą (CPC 8113)
2016 12 24

c) Finansinės nuomos paslaugos (CPC 8112)

Išlygų aprašymas

d) Mokėjimų ir pinigų pervedimo paslaugos: kredito, mokėjimo
ir debeto kortelės, kelionės čekiai ir banko vekseliai (CPC 81339)
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e) Garantijos ir įsipareigojimai (CPC 81199)
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Sektorius arba pasektoris

f) Prekyba savo arba klientų sąskaita biržoje arba užbiržinėje rin PR, NR. Nėra
koje šiomis priemonėmis:
— pinigų rinkos priemonėmis (čekiais, vekseliais, indėlių sertifi
katais ir kt.) (dalis CPC 81339);
— išvestinėmis priemonėmis: ateities ir pasirinkimo sandoriais
(dalis CPC 81339);
— valiutų kurso ir palūkanų normų priemonėmis, pasikeitimo
sandoriais ir išankstiniais susitarimais dėl palūkanų normų
(dalis CPC 81339);
— perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais (CPC 81321);
— kitomis perleidžiamosiomis priemonėmis ir finansiniu turtu,
įskaitant luitinį auksą (dalis CPC 71339)
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— užsienio valiuta (CPC 81333);

g) Dalyvavimas išleidžiant visų rūšių vertybinius popierius, įskai PR. Nėra, išskyrus vertybinių popierių leidėjo ir vertybinių popierių registracijos reikalavimą.
tant garantavimą ir tarpininkų vykdomą siūlymą (viešai ar ne vie NR. Nėra
šai) ir su jų išleidimu susijusių paslaugų teikimas (CPC 8132)

i) Turto valdymas: grynųjų pinigų arba vertybinių popierių valdy PR. Nėra
mas, kolektyvinių investicijų valdymas, turto apsaugos, depozito NR. Nėra
riumo ir patikos paslaugos (CPC 8119 + 81323)
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j) Atsiskaitymas už finansinį turtą ir tarpuskaita, įskaitant verty PR. Nėra
binius popierius, išvestines priemones bei kitas perleidžiamąsias NR. Nėra
priemones (CPC 81339 arba 81319)

Išlygų aprašymas

LT

k) Konsultavimo ir kitos papildomos finansinės paslaugos, susiju PR. Nėra, išskyrus dėl informacijos apie kreditus rinkimo, laikymo ir teikimo.
sios su veikla, išvardyta bankų ir kitoms finansinėms paslaugoms NR. Nėra
(išskyrus draudimą) skirtoje dalyje: informacija apie kreditus ir jos
analizė, investicijų ir investicinių portfelių tyrimas bei konsultaci
jos dėl jų, konsultacijos dėl įsigijimų ir įmonių pertvarkymo
(CPC 8131 arba 8133)
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Sektorius arba pasektoris

l) Finansinės informacijos teikimas ir perdavimas, kitų finansinių PR. Nėra, išskyrus dėl informacijos apie kreditus rinkimo, laikymo ir teikimo.
paslaugų teikėjų atliekamas finansinių duomenų tvarkymas ir su NR. Nėra
tuo susijusi programinė įranga (CPC 8131)

A) Ligoninių paslaugos (CPC 9311)

PR. Nėra, išskyrus reikalavimą, kad sveikatos ir iš anksto apmokamos medicininės priežiūros įmonių paslaugas teiktų
nacionalinės arba užsienio akcinės bendrovės.
NR. Nėra

9. TURIZMO IR SU KELIONĖMIS SUSIJUSIOS PASLAUGOS

Prieš pradėdami teikti Turizmo akte aprašytas turizmo paslaugas, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, įmonės ar bendrovės
privalo užsiregistruoti, t. y. kaip turizmo paslaugų teikėjai būti įtraukti į Ekvadoro turizmo ministerijos viešąjį turizmo
verslo subjektų ir įmonių registrą.
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8. SVEIKATOS IR SOCIALINĖS PASLAUGOS (išskyrus išvardytas
klasifikatoriaus W120 1.A h–j dalyse)

A) Viešbučiai ir restoranai (įskaitant maitinimą) (CPC 641–643) PR, NR. Nėra

B) Kelionių agentūrų ir turizmo vadovų paslaugos (įskaitant ke PR, NR. Nėra
lionių vadovus) (CPC 7471)

PR, NR. Nėra

2016 12 24

C) Turizmo vadovų paslaugos (CPC 7472)

Išlygų aprašymas

10. POILSIO ORGANIZAVIMO, KULTŪRINĖS IR SPORTINĖS
PASLAUGOS

(CPC 96492)

LT

A) Pramoginės paslaugos (įskaitant teatro, gyvai grojančių muzi PR, NR. Nėra, išskyrus tai, kad renginių organizatoriai – fiziniai arba juridiniai asmenys – pagal sutartis samdantys už
kantų grupių ir cirko paslaugas) (CPC 9619)
sienio menininkus, muzikos grupes ar orkestrus, privalo į atlikimą įtraukti ir šalies menininkus, kurių pasirodymas turi
sudaryti
ne mažiau kaip 60 proc.
Išskyrus: azartinių lošimų ir lažybų organizavimo paslaugas
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Sektorius arba pasektoris

Ekvadoro menininkams mokamas atlyginimas negali būti mažesnis nei 50 proc. užsienio menininkui (-ams) mokamo
atlyginimo.
Pirmų dviejų pastraipų nuostatos netaikomos, kai užsienio menininkų, muzikos grupių ar orkestrų atlikimus finansuoja
jų atitinkamos vyriausybės arba nacionalinės ar tarptautinės viešosios įstaigos ar organizacijos, arba kai Ekvadoro meni
ninkų neįmanoma įtraukti dėl atlikimo ypatingo meninio pobūdžio.

B) Naujienų ir spaudos agentūrų paslaugos (CPC 962)

PR, NR. Nėra

C) Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos PR, NR. Nėra
(CPC 963)

D) Sporto ir kitos poilsio organizavimo paslaugos (CPC 964)
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Užsienio meniniams atlikimams, kuriuos finansuoja kitų šalių vyriausybės arba nacionalinės ar tarptautinės viešosios įs
taigos arba organizacijos, būtinas išankstinis Darbo ir socialinės gerovės ministerijos patvirtinimas, kurį išduoda Uži
mtumo ir žmogiškų išteklių direktoratas, pasikonsultavęs su Ekvadoro nacionaline profesionaliųjų menininkų federacija
(FENARPE).

PR, NR. Nėra

11. TRANSPORTO PASLAUGOS

A) Jūrų transporto paslaugos

PR, Nėra

a) Keleivių vežimas (CPC 7211)

NR. Nėra
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b) Krovinių vežimas (CPC 7212), išskyrus nacionalinį kabotažą. PR. Nėra
Įskaitant įrangos perkėlimo paslaugas, išskyrus kai tokių paslaugų NR. Nėra
teikėjas gauna pajamų.

Išlygų aprašymas

B. Vidaus vandens kelių transportas

a) Keleivių vežimas (CPC 7221)

PR. Nėra
LT

NR. Nėra

b) Krovinių vežimas (CPC 7222)
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Sektorius arba pasektoris

PR. Nėra
NR. Nėra

C. Geležinkelių transportas

PR. Nėra
NR. Nėra

Krovinių vežimas (CPC 7112)

PR. Nėra
NR. Nėra

F) Kelių transporto paslaugos
a) Keleivių vežimo paslaugos

PR, NR. Nėra, išskyrus tai, kad Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti arba palikti galioti bet kokią priemonę dėl tarptautinio
keleivių ar krovinių vežimo sausumos transportu pasienio regionuose.
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Keleivių vežimas (CPC 7111)

b) Krovinių vežimo paslaugos
c) Komercinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju
(CPC 7121+7122+7123+7124)

12. PAGALBINĖS TRANSPORTO PASLAUGOS

A) Pagalbinės paslaugos (tik jūrų transporto)
b) Sandėliavimo paslaugos
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a) Krovinių krovimo paslaugos

Koncesijų ir kitų formų leidimo teikti uosto paslaugas turėtojai turi būti Ekvadore įsteigtos įmonės, kurių pagrindinis
tikslas – teikti tokias paslaugas arba vykdyti kitą su uostų eksploatavimu ar administravimu susijusią veiklą. Jei tai fizi
niai asmenys, jie turi būti Ekvadoro gyventojai ir turėti atitinkamą leidimą.

c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos
d) Vilkimo ir stūmimo paslaugos

Išlygų aprašymas

PR, NR. Nėra, išskyrus tai, kad angliavandenilių pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo paslaugas gali teikti tik nacionali
nės, valstybinės ar mišrios laivybos bendrovės, kurių bent 51 proc. akcinio kapitalo turi valstybė.
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Sektorius arba pasektoris

e) Aprūpinimo maistu, kuru ir vandeniu paslaugos
f) Navigacinės pagalbos paslaugos
LT

g) Skubaus remonto paslaugos
h) Stovėjimo vietos, prieplaukos ir švartavimo paslaugos
(CPC 741+742+748+749)

A. Pagalbinės vidaus vandens kelių transporto paslaugos

PR, NR. Nėra

(dalis CPC 741)
Nėra

b) Sandėliavimo paslaugos

PR, NR. Nėra

(dalis CPC 742)

c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos

PR, NR. Nėra

(dalis CPC 748)

d) Laivų nuoma su įgula

PR. Įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 7223)

NR. Nėra

e) Vilkimo ir stūmimo paslaugos

PR, NR. Nėra
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a) Krovinių krovimo paslaugos

(CPC 7224)

PR, NR. Nėra
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g) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos
(dalis CPC 749)

C. Pagalbinės geležinkelio transporto paslaugos

Išlygų aprašymas

PR, NR. Nėra

d) Papildomos geležinkelio transporto paslaugos (CPC 743)
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Sektorius arba pasektoris

f) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos (dalis CPC 749)
LT

D. Pagalbinės kelių transporto paslaugos
a) Krovinių krovimo paslaugos
b) Sandėliavimo paslaugos
c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos

Koncesijų ir kitų formų leidimo teikti uosto paslaugas turėtojai turi būti Ekvadore įsteigtos įmonės, kurių pagrindinis
tikslas – teikti tokias paslaugas arba vykdyti kitą su uostų eksploatavimu ar administravimu susijusią veiklą. Jei tai fizi
niai asmenys, jie turi būti Ekvadoro gyventojai ir turėti atitinkamą leidimą.
PR, NR. Nėra, išskyrus tai, kad angliavandenilių pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo paslaugas gali teikti tik nacionali
nės, valstybinės ar mišrios laivybos bendrovės, kurių bent 51 proc. akcinio kapitalo turi valstybė.

e) Pagalbinės kelių transporto paslaugos

E. Pagalbinės oro transporto paslaugos

a) Oro uostų eksploatavimo paslaugos (išskyrus krovinių tvar PR, NR. Nėra (7)
kymą) (CPC 7461 paslaugos)
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f) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos (CPC 741+742+744
+749) (dalis CPC 741)

b) Orlaivių remonto ir techninės priežiūros paslaugos (dalis PR, NR. Nėra, išskyrus tai, kad Ekvadoro bendrovėse mokamą oreivystės veiklą šalyje gali vykdyti tik Ekvadoro pilietybę
CPC 8868)
turintys aviacijos techniniai darbuotojai, o naudoti užsienio techninius darbuotojus ar Ekvadoro techninių darbuotojų
užsienio instruktorius leidžiama tik tuo atveju, kai tai yra būtina oreivystės paslaugai teikti ar pagerinti. Tokius leidimus
išduoda Civilinės aviacijos generalinė direkcija ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui ir, jei tebėra pagrįstas porei
kis, jų galiojimas gali būti pratęstas panašiam laikotarpiui. Per šiuos laikotarpius samdomi darbuotojai privalo surengti
tinkamus juos pakeisiančių Ekvadoro darbuotojų mokymus.

PR, NR. Nėra
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c) Oro transporto paslaugų pardavimas ir rinkodara

Išlygų aprašymas

PR, NR. Nėra

13. ENERGETIKOS PASLAUGOS

Norėdamos sudaryti žvalgymo ir gavybos sutartis, užsienio įmonės privalo pagal Bendrovių aktą įsteigti filialą arba
bendrovę, turėti verslo vietą Ekvadore ir paskirti Ekvadore gyvenantį agentą ar teisinį atstovą. Užsienio šalių piliečiai pri
valo užsiregistruoti valstybiniuose registruose ir paskirti Ekvadoro pilietybę ir gyvenamąją vietą Ekvadore turintį teisinį
atstovą.

LT

d) Kompiuterinės rezervavimo sistemos paslaugos
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Sektorius arba pasektoris

Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti atvejus, kuriais galėtų reikalauti, kad tokios paslaugos būtų teikiamos tik pagal konce
siją ar gavus kitos formos leidimą.

Susijusios mokslinių ir techninių konsultacijų paslaugos
(CPC 8675)
Paslaugos, glaudžiai susijusios su kasyba
(CPC 883)

PR, NR. Nėra

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

A. PASLAUGOS, GLAUDŽIAI SUSIJUSIOS SU ŽVALGYMU IR
GAVYBA

Gaminių iš metalo, įrangos ir įrengimų bei elektros mašinų prie
žiūros ir taisymo paslaugos
(dalis CPC 8861–8866)
Inžinerijos paslaugos
(CPC 8672)
Suvienytosios inžinerijos paslaugos
(CPC 8673)
Valdymo konsultacijų paslaugos
(CPC 865)
(CPC 866)
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Su valdymo konsultavimu susijusios paslaugos

Išlygų aprašymas

Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos
(CPC 8676)

Energetikos objektų statyba

LT

B. PASLAUGOS, SUSIJUSIOS SU ENERGETIKOS OBJEKTŲ STA
TYBA

L 356/1166

Sektorius arba pasektoris

PR. Įsipareigojimų neprisiimta.

Ilgų nuotolių vamzdynų, ryšių ir elektros linijų (kabelių) tiesimo NR. Nėra
darbai (CPC 51340)
Miesto vamzdynų ir kabelių tiesimo darbai; pagalbiniai darbai
(CPC 51350)
Kasybos ir gamybos statinių statybos darbai (CPC 51360)

D. SANDĖLIAVIMO PASLAUGOS
Skysčių ar dujų laikymo paslaugos (CPC 74220)

PR. Įsipareigojimų neprisiimta.
NR. Nėra

(1) Konsultavimo paslaugos, susijusios su žemės ūkiu, medžiokle, miškininkyste ir žvejyba, aptariamos sektoriuje VERSLO PASLAUGOS.
(2) Nepažeidžiant Ekvadoro vyriausybės teisės naudotis savo įgaliojimais, reglamentuoti ir nustatyti naujas taisykles, kuriomis skatinama tvari žemės ūkio prekių gamyba ir sąžininga prekyba tokiomis prekėmis,
plėtojami žemės ūkio veiklos metodai, kuriais saugomas ir skatinamas apsirūpinimo maistu savarankiškumas, gerinamos ūkininkų ir kaimo bendruomenių ekonominės ir socialinės sąlygos, taip pat siekiama
išsaugoti, grąžinti ir paskirstyti ariamąją žemę.
(3) Šis sektorius apima tik gamybos veiklą. Į jį neįtraukta veikla, susijusi su audiovizualine veikla arba kultūriniu turiniu.
(4) „Korespondencijos siunta“ reiškia, kad ant siuntos arba jos pakuotės siuntėjo nurodytu adresu siunčiama ir pristatoma bet kokios fizinės formos korespondencija raštu. Knygos, katalogai, laikraščiai ir kiti per
iodiniai leidiniai nelaikomi korespondencijos siuntomis.
(5) Pašto važtos vežimo savo sąskaita bet kokiu žemės transportu paslaugos.
(6) Pašto važtos vežimo savo sąskaita oru paslaugos.
(7) Pagal koncesiją.“
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Pastatų ir inžinerinių statinių statybos ar griovimo įrangos panau
dos nuomos (su operatorių samdymu) paslaugos (CPC 518)
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2016 12 24
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XI PRIEDAS
„B SKIRSNIS
ES ŠALIS

Sąraše vartojamos šios santrumpos:
AT Austrija
BE Belgija
BG Bulgarija
CY Kipras
CZ Čekija
DE Vokietija
DK Danija
ES Ispanija
EE Estija
EU Europos Sąjunga, įskaitant visas jos valstybes nares
FI

Suomija

FR Prancūzija
EL Graikija
HR Kroatija
HU Vengrija
IE

Airija

IT

Italija

LV Latvija
LT Lietuva
LU Liuksemburgas
MT Malta
NL Nyderlandai
PL Lenkija
PT Portugalija
RO Rumunija
SK Slovakija
SI

Slovėnija

SE Švedija
UK Jungtinė Karalystė
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1. Toliau pateiktame įsipareigojimų sąraše nurodyti paslaugų sektoriai, liberalizuoti pagal šio Susitarimo 121 straipsnį, ir
taikant tam tikras išlygas, patekimo į rinką ir nacionalinio režimo ribojimai, taikomi Susitarimą pasirašiusių Andų
šalių paslaugoms ir šiuose sektoriuose veikiantiems paslaugų teikėjams. Sąrašą sudaro šie elementai:
a) pirma skiltis, kurioje nurodytas sektorius arba pasektoris, dėl kurio Šalis prisiėmė įsipareigojimą, ir liberalizavimo,
kuriam taikomos išlygos, apimtis; ir
b) antra skiltis, kurioje aprašomos taikomos išlygos.
Kai b punkte nurodytoje skiltyje pateiktos tik konkrečioms Europos Sąjungos valstybėms narėms skirtos išlygos,
nepaminėtos Europos Sąjungos valstybės narės to sektoriaus įsipareigojimus prisiima be išlygų (1).
Dėl tarpvalstybinio paslaugų teikimo sektoriuose arba pasektoriuose, kuriems taikomas šis Susitarimas ir kurie
nenurodyti toliau pateikiamame sąraše, įsipareigojimų neprisiimta.
2. Nustatant atskirus sektorius ir pasektorius:
a) CPC – Svarbiausias produktų klasifikatorius, kaip nustatyta Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje
(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov, 1991) ir
b) CPC 1.0 red. – Svarbiausias produktų klasifikatorius, kaip nustatyta Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos
leidinyje (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77, CPC ver 1.0, 1998).
3. Į toliau pateikiamą sąrašą neįtrauktos priemonės, susijusios su kvalifikaciniais reikalavimais ir procedūromis,
techniniais standartais, licencijavimo reikalavimais ir procedūromis, kai jomis nesukuriamas patekimo į rinką ar
nacionalinio režimo ribojimas, kaip apibrėžta šio Susitarimo 119 ir 120 straipsniuose. Tos priemonės (pvz., būtinybė
gauti licenciją, įsipareigojimai teikti universaliąsias paslaugas, būtinybė, kad būtų pripažinta su reguliuojamais
sektoriais susijusi kvalifikacija, būtinybė išlaikyti konkrečius egzaminus, įskaitant kalbos egzaminus), net jeigu jos
neišvardytos, visais atvejais taikomos susitarimą pasirašiusių Andų šalių paslaugų teikėjams.
4. Toliau pateikiamas sąrašas neturi įtakos 1 paslaugos teikimo būdui tam tikruose paslaugų sektoriuose ir pasektoriuose
ir neturi įtakos valstybės monopolijoms ir išimtinėms teisėms, kaip aprašyta įsipareigojimų dėl įsisteigimo sąraše.
5. Pagal šio Susitarimo 107 straipsnio 3 dalį į toliau pateikiamą sąrašą neįtrauktos priemonės, susijusios su Šalių
skirtomis subsidijomis.
6. Teisės ir pareigosprievolės, pagrįstos šiuo įsipareigojimų sąrašu, nėra savaime įgyvendinamos, todėl tiesiogiai
nesuteikia jokių teisių pavieniams fiziniams ir juridiniams asmenims.

(1) Nepaisant to, kad atskirame sektoriuje nėra su konkrečiomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis susijusių išlygų, gali būti taikomos
horizontaliosios išlygos arba konkrečių sektorių Europos Sąjungos lygmens išlygos.

VISI SEKTORIAI

Išlygų aprašymas

Nekilnojamasis turtas 1 ir 2 paslaugos teikimo būdai
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Sektorius ar pasektoris

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK. Ribojama užsienio investuotojų teisė įsigyti žemės
ir nekilnojamojo turto (1).
LT

1. VERSLO PASLAUGOS

A. Specialistų paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 861) (2)
išskyrus teisės specialistų, kuriems patikėtos viešosios pareigos, t.
y. notarų, antstolių (huissiers de justice) ar kitų valstybės tarnautojų
ir teismo pareigūnų (officiers publics et ministériels) teikiamas teisi
nio konsultavimo, teisinės dokumentacijos ir sertifikavimo paslau
gas

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK. Norint vykdyti su vidaus (Europos Sąjungos ir jos valstybių narių) teise susijusią veiklą, bū
tina įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą (taikomas pilietybės reikalavimas).
HR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl Kroatijos teisės praktikavimo.
BE, FI. Norint teikti teisinio atstovavimo paslaugas, būtina įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą (taikomi pilie
tybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai). Belgijoje taikomos kvotos norint dalyvauti kasaciniame teisme sprendžiant
ne baudžiamąsias bylas.
BG. Užsienio teisininkai gali teikti tik teisinio atstovavimo paslaugas savo buveinės šalies piliečiui ir taikomas abipusiš
kumo bei bendradarbiavimo su Bulgarijos teisininku reikalavimas. Norint teikti teisinio tarpininkavimo paslaugas, taiko
mas nuolatinės gyvenamosios vietos reikalavimas.
FR. Teisininkams, norintiems verstis kasacinio teismo advokato (avocat auprès de la Cour de Cassation) ir Konstitucinės ta
rybos advokato (avocat auprès du Conseil d'Etat) profesija, taikomos kvotos ir pilietybės reikalavimas.
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a) Teisinės paslaugos

HU. Norint įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą taikomi pilietybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai. Už
sienio teisininkų teisinės veiklos sritys ribojamos – leidžiama teikti tik teisines konsultacijas.

LV. Pilietybės reikalavimas taikomas prisiekusiesiems advokatams. Tik jie gali teisiškai atstovauti baudžiamosiose bylose.
DK. Teisinio konsultavimo paslaugas gali teikti tik teisininkai, turintys Danijos teisininko praktikos licenciją ir Danijoje
registruotos teisinės įmonės. Norint gauti minėtą licenciją, būtina išlaikyti Danijos teisės egzaminą.
SE. Taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas, norint įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą, kad būtų lei
džiama naudoti Švedijos advokato pavadinimą „advokat“, taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas.

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 86212, išskyrus audito paslaugas, CPC 86213, CPC 86219 FR, HU, IT, MT, RO, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.
ir CPC 86220)

L 356/1169

b) 1. Apskaitos ir buhalterijos paslaugos

Išlygų aprašymas

AT. Pilietybės reikalavimas norint atstovauti kompetentingose institucijose.
2 paslaugos teikimo būdas.

L 356/1170

Sektorius ar pasektoris

Nėra
LT

b) 2. Audito paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 86211 ir 86212, išskyrus apskaitos paslaugas)

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK. Įsipareigojimų neprisiimta.
AT. Norint atstovauti kompetentingose institucijose ir atlikti specialiuose Austrijos įstatymuose (pvz., akcinių bendrovių
įstatyme, vertybinių popierių biržos įstatyme, bankų įstatyme ir kt.) apibrėžtą auditą, taikomas pilietybės reikalavimas.
HR. Užsienio audito bendrovės gali teikti audito paslaugas Kroatijos teritorijoje per joje įsteigtą filialą.

LT. Auditoriaus ataskaita turi būti parengta kartu su auditoriumi, akredituotu dirbti Lietuvoje.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

c) Mokesčių konsultacinės paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 863) ( )

AT. Pilietybės reikalavimas norint atstovauti kompetentingose institucijose.

3

CY. Mokesčių agentai turi turėti Finansų ministerijos leidimą. Leidimas išduodamas atlikus ekonominių poreikių analizę.
Taikomi tokie pat kriterijai, kaip ir išduodant leidimus užsienio investicijoms (išvardyti horizontaliųjų įsipareigojimų
skyriuje), taikomi šiam pasektoriui, visada atsižvelgiant į užimtumo padėtį tame pasektoryje.
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SE. Tam tikrų juridinių subjektų, be kita ko, visų ribotos atsakomybės bendrovių, auditą gali atlikti tik Švedijoje akredi
tuoti auditoriai. Tik tokie asmenys gali būti profesionalias audito paslaugas (oficialiais tikslais) teikiančių bendrovių akci
ninkais ar su jomis sudaryti bendrijas. Akreditavimui taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas.

BG, MT, RO, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

1 paslaugos teikimo būdas.

ir

AT. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl planavimo paslaugų.

e) Miestų planavimo ir gamtovaizdžio architektūros paslaugos

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 8671 ir CPC 8674)

DE. Visoms paslaugoms, kurios teikiamos iš užsienio, taikomos nacionalinės mokesčių ir pajamų taisyklės.

2016 12 24

d) Architektūros paslaugos

Išlygų aprašymas

HR. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali teikti architektūros paslaugas gavę Kroatijos architektų rūmų leidimą. Užsienyje
parengtą dizainą ar projektą turi pripažinti (patvirtinti) įgaliotas Kroatijos fizinis arba juridinis asmuo, patvirtinantis jo
atitiktį Kroatijos įstatymams. Dėl miestų planavimo įsipareigojimų neprisiimta.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

HU, RO. Įsipareigojimų neprisiimta dėl kraštovaizdžio architektų paslaugų.
LT

2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

f) Inžinerijos paslaugos ir

1 paslaugos teikimo būdas.

g) Suvienytosios inžinerijos paslaugos

AT, SI. Išskyrus planavimo paslaugas, įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 8672 ir CPC 8673)

BG, CY, EL, IT, MT, PT. Įsipareigojimų neprisiimta.

2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

h) Medicininės (įskaitant psichologų) ir odontologinės paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 9312 ir dalis CPC 85201)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta.
HR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl nuotolinės medicinos.
SI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl socialinės medicinos, sanitarijos, epidemiologinių, medicininių (ekologinių) paslaugų;
kraujo, kraujo preparatų ir transplantų tiekimo ir skrodimo.
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HR. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali teikti architektūros paslaugas gavę Kroatijos architektų rūmų leidimą. Užsienyje
parengtą dizainą ar projektą turi pripažinti (patvirtinti) įgaliotas Kroatijos fizinis arba juridinis asmuo, patvirtinantis jo
atitiktį Kroatijos įstatymams.

2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

i) Veterinarijos paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 932)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NL, PT, RO, SI, SK. Įsipareigojimų neprisiimta.
UK. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl veterinarijos chirurgams teikiamų veterinarijos laboratorijų ir techninių pa
slaugų, bendro pobūdžio konsultacijų, rekomendacijų ir informacijos, pvz., gyvūnų mitybos, elgesio ir priežiūros klausi
mais.
Nėra

L 356/1171

2 paslaugos teikimo būdas.

j) 1. Akušerių paslaugos

Išlygų aprašymas

1 paslaugos teikimo būdas.

(dalis CPC 93191)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK. Įsipareigojimų nepri
j) 2. Slaugytojų, fizioterapijos specialistų ir pagalbinio medicinos siimta.
FI, PL. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl slaugytojų.
personalo paslaugos
HR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl nuotolinės medicinos.

LT

(dalis CPC 93191)

L 356/1172

Sektorius ar pasektoris

2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

HU. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl CPC 63211.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

B. Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 84)

Nėra
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k) Farmacijos produktų mažmeninis pardavimas ir medicinos ir 1 paslaugos teikimo būdas.
ortopedijos prekių mažmeninis pardavimas
AT, BE, BG, DE, CY, CZ (tik dėl Ekvadoro), DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK. Įsipareigo
(CPC 63211)
jimų neprisiimta.
ir kitos farmacijos specialistų teikiamos paslaugos (4)
CZ (tik dėl Kolumbijos ir Peru), LV, LT. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl užsakymų paštu.

C. Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

a) Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos gamtos a ir c punktai:
moksluose
1 ir 2 paslaugos teikimo būdai
(CPC 851)
EU. Valstybės finansuojamoms mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugoms išimtinės teisės ir (arba) leidimas
b) Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos sociali gali būti suteiktas tik Europos Sąjungos piliečiams ir Europos Sąjungos juridiniams asmenims, turintiems savo pagrin
niuose ir humanitariniuose moksluose
dinę buveinę Europos Sąjungoje.
(CPC 852, išskyrus psichologų paslaugas) (5)

b punktas:

(CPC 853)

2016 12 24

c) Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos tarpdiscipli Nėra
niniuose moksluose

Išlygų aprašymas

D. Nekilnojamojo turto paslaugos (6)
1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 821)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.

LT

a) Apimančios nuosavą ar nuomojamą nuosavybę

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

HR. Reikalaujama įsteigti komercinį vienetą.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra
b) Už atlygį ar pagal sutartį

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 822)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.

Nėra
E. Nuomos ir (arba) išperkamosios nuomos be operatoriaus pa
slaugos
a) Susijusios su laivais

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 83103)

BG, CY, DE, HU, MT, RO. Įsipareigojimų neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
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HR. Reikalaujama įsteigti komercinį vienetą.
2 paslaugos teikimo būdas.

Nėra
b) Susijusios su orlaiviais

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai.

(CPC 83104)

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK. Įsipareigojimų neprisiimta.
EU. Europos Sąjungos oro vežėjo naudojami orlaiviai turi būti registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, kuri oro
vežėjui suteikia licenciją, arba kitur Europos Sąjungoje. Reikalavimas gali būti netaikomas trumpalaikėms nuomos sutar
tims arba išskirtinėmis aplinkybėmis.
1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 83101, CPC 83102 ir CPC 83105)

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

L 356/1173

c) Susijusios su kita transporto įranga

Išlygų aprašymas

d) Susijusios su kitomis mašinomis ir įrenginiais

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 ir CPC 83109)

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK. Įsipareigojimų neprisiimta.

L 356/1174

Sektorius ar pasektoris

2 paslaugos teikimo būdas.

e) Susijusios su asmeniniais ir namų ūkio reikmenimis

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK. Įsipareigojimų nepri
siimta.

LT

Nėra

EE. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl įrašytų vaizdajuosčių (skirtų naudoti su namų vaizdo įranga) nuomos pa
slaugų.

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai.
Nėra.

F. Kitos verslo paslaugos

a) Reklama

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai.

(CPC 871)

Nėra.

b) Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai.

(CPC 864)

Nėra

c) Valdymo konsultacijų paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai.

(CPC 865)

Nėra.

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai.

(CPC 866)

HU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų (CPC 86602).

2016 12 24

d) Su valdymo konsultavimu susijusios paslaugos
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f) Telekomunikacinės įrangos nuoma
(CPC 7541)

Išlygų aprašymas

e) Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 8676)

IT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl biologų ir chemikų analitikų profesijų.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

HR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl paslaugų, susijusių su privalomų sertifikatų ir panašių oficialių dokumentų išdavimu.
2 paslaugos teikimo būdas.

LT

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE. Įsipareigojimų neprisiimta.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE. Įsipareigojimų neprisiimta.
HR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl paslaugų, susijusių su privalomų sertifikatų ir panašių oficialių dokumentų išdavimu.

2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

g) Konsultavimo paslaugos, susijusios su žvejyba

1 paslaugos teikimo būdas.

(dalis CPC 882)

LV, MT, RO, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra
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f) Konsultavimo paslaugos, glaudžiai susijusios su žemės ūkiu, 1 paslaugos teikimo būdas.
medžiokle ir miškininkyste
IT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl veiklos, kuria gali verstis tik agronomai ir periti agrari.
(dalis CPC 881)
CY, EE, MT, RO, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.

h) Su gamybos procesu glaudžiai susijusios konsultavimo paslau 1 ir 2 paslaugos teikimo būdai
gos
Nėra.
(dalis CPC 884 ir dalis CPC 885)

i) Personalo tarnybos parūpinimo ir atrankos paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 87201)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE. Įsipareigojimų neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.

L 356/1175

i) 1. Vadovaujančių darbuotojų atrankos paslaugos

Išlygų aprašymas

i) 2. Personalo tarnybos parūpinimo paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 87202)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK. Įsipareigojimų
neprisiimta.

L 356/1176

Sektorius ar pasektoris

2 paslaugos teikimo būdas.

i) 3. Įstaigos darbuotojų pasiūlos paslaugos
(CPC 87203)

LT

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK. Įsipareigojimų nepri
siimta.

1 paslaugos teikimo būdas.
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK. Įsipareigojimų
neprisiimta.

j) 2. Apsaugos paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ir CPC 87305)

HU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl CPC 87304, CPC 87305.
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK. Įsipareigojimų neprisiimta.

k) Susijusios mokslinių ir techninių konsultacijų paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 8675)

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK. Įsipareigojimų neprisiimta dėl žvalgymo pa
slaugų.
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j) 1. Tyrimo paslaugos

HR. Pagrindinės geologijos, geodezijos ir kasybos konsultacijų paslaugos, taip pat susijusios aplinkos apsaugos konsulta
cijų paslaugos Kroatijos teritorijoje gali būti teikiamos tik kartu su vidaus juridiniais asmenimis arba per tokius asmenis.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

1 paslaugos teikimo būdas.
Dėl jūrų transporto laivų: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK. Įsipareigo
jimų neprisiimta.

2016 12 24

l) 1. Laivų techninės priežiūros ir remonto paslaugos
(dalis CPC 8868)

Išlygų aprašymas

Dėl vidaus vandens kelių transporto laivų: EU. Įsipareigojimų neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

Nėra
LT

l) 2. Geležinkelių transporto įrangos techninė priežiūra ir remon 1 paslaugos teikimo būdas.
tas
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK. Įsipareigojimų ne
(dalis CPC 8868)
prisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

l) 4. Orlaivių ir atsarginių dalių techninė priežiūra ir remontas

1 paslaugos teikimo būdas.

(dalis CPC 8868)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra
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l) 3. Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių ir 1 ir 2 paslaugos teikimo būdai
kelių transporto įrangos techninė priežiūra ir remontas
Nėra
(CPC 6112, CPC 6122, dalis CPC 8867 ir dalis CPC 8868)

l) 5. Gaminių iš metalo, įrangos (išskyrus įstaigos įrangą), įren 1 ir 2 paslaugos teikimo būdai
gimų (išskyrus transporto ir įstaigos įrengimus), asmeninių ir Nėra
namų apyvokos prekių priežiūros ir taisymo paslaugos (7)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,
CPC 8865 ir CPC 8866)

m) Pastatų valymo paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 874)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK. Įsipareigojimų ne
prisiimta.
Nėra.

L 356/1177

2 paslaugos teikimo būdas.

Išlygų aprašymas

n) Fotografijos paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 875)

CY, MT. Įsipareigojimų neprisiimta.

L 356/1178

Sektorius ar pasektoris

BG, EE, LV, LT, PL, SE, SI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl fotografavimo iš oro paslaugų.
2 paslaugos teikimo būdas.

LT

HR, LV. Įsipareigojimų neprisiimta dėl specializuotų fotografavimo paslaugų (CPC 87504).
Nėra.

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 876)

Nėra

p) Spausdinimo ir leidybos paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 88442)

1. Nėra, išskyrus:
SE (tik dėl Ekvadoro). Gyvenamosios vietos reikalavimas leidėjui ir spausdinimo ar leidybos įmonės savininkui.

q) Renginių organizavimo paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(dalis CPC 87909)

Nėra

r) 1. Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 87905)

PL. Įsipareigojimų neprisiimta dėl prisiekusiųjų vertėjų žodžiu paslaugų.
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o) Pakavimo ir fasavimo paslaugos

HU, SK. Įsipareigojimų neprisiimta dėl oficialaus vertimo raštu ir vertimo žodžiu.
HR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl oficialių dokumentų.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

Nėra
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r) 2. Interjero projektavimo ir kitos specializuotojo projektavimo 1 paslaugos teikimo būdas.
paslaugos
DE. Visoms paslaugoms, kurios teikiamos iš užsienio, taikomos nacionalinės mokesčių ir pajamų taisyklės.
(CPC 87907)
2 paslaugos teikimo būdas.

Išlygų aprašymas

r) 3. Išieškojimo agentūrų paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 87902)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų
neprisiimta.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

LT

r) 4. Kreditavimo pajėgumo įvertinimo paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 87901)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų
neprisiimta.

r) 5. Dauginimo paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 87904) ( )

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK. Įsipareigo
jimų neprisiimta.

8

Nėra

r) 6. Konsultacijų telekomunikacijų klausimais paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 7544)

Nėra

r) 7. Atsakinėjimo į telefono skambučius paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 87903)

Nėra

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2 paslaugos teikimo būdas.

2. RYŠIO PASLAUGOS

A. Pašto ir pasiuntinių paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(Paslaugos, susijusios su pašto siuntų ( ), skirtų šalyje arba užsie Nėra (16)
nyje esančioms paskirties vietoms, tvarkymu (10) pagal toliau pa
teiktą pasektorių sąrašą: i) adresuotos rašytinės informacijos, pa
teikiamos bet kokia fizine forma (11), tvarkymas, įskaitant mišrias
siuntimo paslaugas ir tiesiogines siuntimo paslaugas, ii) adresuotų
siuntų ir paketų tvarkymas (12), iii) adresuotų spaudinių tvarky
mas (13), iv) pirmiau pateiktuose i–iii punktuose nurodytų regist
ruotų arba apdraustų siuntų tvarkymas, v) pirmiau pateiktuose i–
iii punktuose nurodytų siuntų skubaus pristatymo paslaugos (14),
vi) neadresuotų siuntų tvarkymas, vii) keitimasis dokumentais (15).
9

L 356/1179

Išlygų aprašymas

LT

Pasektoriams, nurodytiems i, iv ir v punktuose, gali būti taikoma
išimtis, kai jie priklauso paslaugų, kurias leidžiama teikti, sričiai,
tai yra: paslaugoms, susijusioms su korespondencijos siunta, ku
rios kaina yra ne daugiau kaip du su puse karto mažesnė už vals
tybinį bazinį tarifą, su sąlyga, kad jos svoris mažesnis nei 50
gramų (17), įskaitant registruotų laiškų siuntimo paslaugas, kurio
mis naudojamasi teisminėse ir administracinėse procedūrose.

L 356/1180

Sektorius ar pasektoris

(dalis CPC 751, dalis CPC 71235 (18) ir dalis CPC 73210 (19))

B. Telekomunikacijų paslaugos

a) Visos signalo perdavimo ir priėmimo elektromagnetinėmis 1 ir 2 paslaugos teikimo būdai
priemonėmis (20) paslaugos, išskyrus transliavimą (21)
Nėra

b) Palydovinės transliacijos perdavimo paslaugos (22)
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Šioms paslaugoms nepriskiriama ūkinė veikla, kuria perteikiamas
turinys, kuriam perduoti reikalingos telekomunikacijų paslaugos.

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai
EU. Šio sektoriaus paslaugų teikėjams gali būti taikomi įpareigojimai užtikrinti bendrosios svarbos tikslus, kad jie per
savo tinklą perteikdami turinį nepažeistų Europos Sąjungos elektroninių ryšių reglamentavimo sistemos taisyklių.
BE. Įsipareigojimų neprisiimta.

Nėra
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3. STATYBOS IR SUSIJUSIOS INŽINERIJOS PASLAUGOS 1 paslaugos teikimo būdas.
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CY, CZ, HU, LV, MT, SK. Įsipareigojimų neprisiimta.
CPC 517 ir CPC 518)
2 paslaugos teikimo būdas.

4. PLATINIMO PASLAUGOS

Išlygų aprašymas

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(dalis CPC 61111, dalis CPC 6113 ir dalis CPC 6121)

1 paslaugos teikimo būdas.

b) Kitų įgaliotųjų agentų paslaugos

AT, BG, PL, RO. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tabako ir tabako gaminių platinimo.

(CPC 621)

IT. Didmeninės prekybos paslaugų atveju valstybės monopolis tabakui.

B. Didmeninės prekybos paslaugos

BG, FI, PL, RO. Įsipareigojimų neprisiimta dėl alkoholinių gėrimų platinimo.

FR. Įgaliotųjų agentų paslaugų atveju įsipareigojimų neprisiimta dėl prekybininkų ir tarpininkų, veikiančių 17 šviežių
maisto produktų rinkų, kurios yra nacionalinės reikšmės. Įsipareigojimų neprisiimta dėl farmacijos produktų platinimo.
MT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl įgaliotųjų agentų paslaugų.
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK. Mažmeninės prekybos atveju įsipareigojimų ne
prisiimta, išskyrus dėl užsakymų paštu.
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a) Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių, atsar SE. Įsipareigojimų neprisiimta dėl alkoholinių gėrimų mažmeninio platinimo.
ginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslau
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl farmacijos produktų platinimo.
gos
BG, HU, PL. Įsipareigojimų neprisiimta dėl prekybos tarpininkų paslaugų.
(dalis CPC 61111, dalis CPC 6113 ir dalis CPC 6121)

LT

(išskyrus ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir kitos karinės paskirties EU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl cheminių produktų, tauriųjų metalų (ir brangakmenių) platinimo.
priemonių platinimą)
AT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl pirotechninių gaminių, degiųjų medžiagų ir nuodingųjų medžiagų platinimo.
A. Įgaliotųjų agentų paslaugos
AT, BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl medicininės paskirties gaminių, tokių kaip medicinos ir chirurgijos įranga, medi
a) Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių, atsar cininės medžiagos ir medicinai naudojamos priemonės, platinimo.
ginių dalių ir pagalbinių reikmenų įgaliotųjų agentų paslaugos
HR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tabako gaminių.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

b) Telekomunikacijų galinės įrangos didmeninės prekybos paslau
gos
(dalis CPC 7542)
c) Kitos didmeninės prekybos paslaugos
(CPC 622, išskyrus energetikos produktų paslaugų didmeninę pre
kybą (23))
C. Mažmeninės prekybos paslaugos (24)
Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių, atsargi
nių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
L 356/1181

(CPC 61112, dalis CPC 6113 ir dalis CPC 6121)

Išlygų aprašymas

Telekomunikacijų galinės įrangos mažmeninės prekybos paslau
gos

L 356/1182

Sektorius ar pasektoris

(dalis CPC 7542)
Maisto mažmeninės prekybos paslaugos
LT

(CPC 631)
Kitų (ne energetikos) prekių, išskyrus farmacines, medicinines ir
ortopedines prekes, mažmeninės prekybos paslaugos (25)
(CPC 632, išskyrus CPC 63211 ir 63297)
D. Franšizė
(CPC 8929)

A. Pradinio mokymo paslaugos
(CPC 921)

1 paslaugos teikimo būdas.
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.

B. Vidurinio mokymo paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 922)

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE. Įsipareigojimų neprisiimta.
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5. ŠVIETIMO PASLAUGOS (tik privačiai finansuojamos paslau
gos)

2 paslaugos teikimo būdas.
CY, FI, MT, RO, SE. Įsipareigojimų neprisiimta.
1 ir 2 paslaugos teikimo būdai
LV. Įsipareigojimų neprisiimta dėl mokymo paslaugų, susijusių su techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugo
mis neįgaliesiems (CPC 9224).

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 923)

AT, BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE. Įsipareigojimų neprisiimta.

2016 12 24

C. Aukštojo mokslo paslaugos

Išlygų aprašymas

2 paslaugos teikimo būdas.
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE. Įsipareigojimų neprisiimta.
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Sektorius ar pasektoris

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

D. Suaugusiųjų švietimo paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 924)

AT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl suaugusiųjų švietimo per radiją ar televiziją.

LT

CZ, SK. Įsipareigojimų neprisiimta dėl aukštojo mokslo paslaugų, išskyrus techninio ir profesinio mokymo paslaugas
įgijusiems vidurinį išsilavinimą, atveju (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO, SE. Įsipareigojimų neprisiimta.

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK. Įsipareigojimų nepri
siimta.
HR. Apribojimų nėra dėl neakivaizdinių studijų arba nuotolinių studijų.

6. APLINKOSAUGOS PASLAUGOS

1 paslaugos teikimo būdas.

A. Nuotekų tvarkymo paslaugos

EU. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl konsultavimo paslaugų.

(CPC 9401) ( )

2 paslaugos teikimo būdas.

26
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E. Kitos švietimo paslaugos

B. Kietųjų ir (arba) pavojingų atliekų tvarkymas, išskyrus pavo Nėra
jingų atliekų vežimą kertant sieną
a) Atliekų šalinimo paslaugos
(CPC 9402)
b) Sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panašios paslaugos
(CPC 9403)
C. Aplinkos oro ir klimato apsauga
(CPC 9404) (27)
D. Dirvožemio ir vandens valymas
L 356/1183

a) Užkrėsto ir (arba) užteršto dirvožemio ir vandens valymas
(dalis CPC 94060) (28)

Išlygų aprašymas

E. Triukšmo ir vibracijos mažinimas
(CPC 9405)

L 356/1184

Sektorius ar pasektoris

F. Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
a) Gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos paslaugos
LT

(dalis CPC 9406)
G. Kitos aplinkosaugos ir gretutinės paslaugos
(CPC 94090)

7. FINANSINĖS PASLAUGOS

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesiogi
nio draudimo paslaugų, išskyrus rizikos draudimą, susijusį su:
i) jūrų laivyba ir komercine aviacija, kosminių erdvėlaivių paleidimu ir krovinių kosmose skraidinimu (įskaitant palydo
vus), kai toks draudimas apima dalį ar visus šiuos dalykus: gabenamas prekes, prekes gabenančias transporto priemones
ir visus su minėtais dalykais susijusius įsipareigojimus; ir
ii) tarptautiniu tranzitu vežamomis prekėmis.
AT. Draudžiama Europos Sąjungoje neįsteigtos patronuojamosios įmonės ar Austrijoje neįsteigto filialo reklama ir tarpi
ninkavimas jų vardu (išskyrus perdraudimą ir retrocesiją). Tik Europos Sąjungoje įsteigta patronuojamoji įmonė ar Aust
rijoje įsteigtas filialas gali teikti privalomojo oro transporto atsakomybės draudimo, išskyrus tarptautinio komercinio
oro transporto draudimą, paslaugas. Draudimo sutartims (išskyrus perdraudimo ir retrocesijos sutartis), kurias sudarė
Europos Sąjungoje neįsteigta patronuojamoji įmonė ar Austrijoje neįsteigtas filialas, taikomos didesnės draudimo įmo
kos. Nuo didesnės įmokos gali būti atleista.
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A. Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos

DK. Privalomąjį oro transporto draudimą gali teikti tik Europos Sąjungoje įsteigtos bendrovės. Jokie asmenys ar įmonės
(įskaitant draudimo įmones), išskyrus Danijos įstatymų ar Danijos kompetentingų institucijų tam įgaliotas draudimo
įmones, negali verslo tikslais padėti teikti tiesioginio draudimo paslaugas Danijoje gyvenantiems asmenims, Danijos lai
vams ar drausti Danijoje esančią nuosavybę.
DE. Privalomojo oro draudimo polisus gali išduoti tik Europos Sąjungoje įsteigta patronuojamoji įmonė ar Vokietijoje
įsteigtas filialas. Jei užsienio draudimo įmonė įsteigė filialą Vokietijoje, tai tik per šioje šalyje įsteigtą filialą ji gali Vokieti
joje sudaryti draudimo sutartis, susijusias su tarptautiniu transportu.
FR. Sausumos transporto rizikos draudimą gali teikti tik Europos Sąjungoje įsteigtos draudimo bendrovės.
2016 12 24

PL. Įsipareigojimų neprisiimta dėl perdraudimo ir retrocesijos, išskyrus riziką, susijusią su prekėmis tarptautinės preky
bos srityje.

Išlygų aprašymas

PT. Tik Europos Sąjungoje įsteigtos įmonės gali teikti oro ir jūrų transporto draudimo, apimančio prekių, orlaivių, laivo
korpusų ir civilinės atsakomybės draudimą, paslaugas; tik asmenys ir įmonės, įsteigtos Europos Sąjungoje, gali veikti
kaip tokio draudimo verslo tarpininkai Portugalijoje.

LT

RO. Perdraudimas tarptautinėje rinkoje galimas tik tuomet, jei perdrausta rizika negali būti perkeliama į nacionalinę
rinką.
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Sektorius ar pasektoris

ES. Aktuaro paslaugų atveju, taikomi reikalavimai turėti gyvenamąją vietą ir atitinkamą trejų metų patirtį.
1 paslaugos teikimo būdas.
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginio
draudimo tarpininkavimo paslaugų, išskyrus dėl rizikos draudimo, susijusio su:
i) jūrų laivyba ir komercine aviacija, kosminių erdvėlaivių paleidimu ir krovinių kosmose skraidinimu (įskaitant palydo
vus), kai toks draudimas apima dalį ar visus šiuos dalykus: gabenamas prekes, prekes gabenančias transporto priemones
ir visus su minėtais dalykais susijusius įsipareigojimus; ir
BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginio draudimo, išskyrus užsienio paslaugų teikėjų paslaugas, teikiamas užsienio
asmenims Bulgarijos teritorijoje. Vežamų prekių ir transporto priemonių draudimo bei civilinės atsakomybės draudimo,
susijusio su rizika Bulgarijoje, paslaugų negali tiesiogiai teikti užsienio draudimo bendrovės. Užsienio draudimo bend
rovė draudimo sutartis gali sudaryti tik per filialą. Įsipareigojimų neprisiimta dėl indėlių draudimo ir panašių kompensa
cinių sistemų, bei privalomojo draudimo sistemų.
CY, LV, MT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginio draudimo paslaugų, išskyrus rizikos draudimą, susijusį su:
i) jūrų laivyba ir komercine aviacija, kosminių erdvėlaivių paleidimu ir krovinių kosmose skraidinimu (įskaitant palydo
vus), kai toks draudimas apima dalį ar visus šiuos dalykus: gabenamas prekes, prekes gabenančias transporto priemones
ir visus su minėtais dalykais susijusius įsipareigojimus; ir
ii) tarptautiniu tranzitu vežamomis prekėmis.
LT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginio draudimo paslaugų, išskyrus rizikos draudimą, susijusį su:
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ii) tarptautiniu tranzitu vežamomis prekėmis.

i) jūrų laivyba ir komercine aviacija, kosminių erdvėlaivių paleidimu ir krovinių kosmose skraidinimu (įskaitant palydo
vus), kai toks draudimas apima dalį ar visus šiuos dalykus: gabenamas prekes, prekes gabenančias transporto priemones
ir visus su minėtais dalykais susijusius įsipareigojimus; ir
ii) tarptautiniu tranzitu vežamomis prekėmis, išskyrus draudimą, susijusį su sausumos transportu, kai rizika yra Lietu
voje.

BG, LV, LT, PL. Įsipareigojimų neprisiimta dėl draudimo tarpininkavimo.

L 356/1185

FI. Tik draudikai su pagrindine buveine Europos Sąjungoje ar turintys filialus Suomijoje gali teikti draudimo (įskaitant
bendrą draudimą) paslaugas. Draudimo brokerio paslaugas galima teikti tik turint nuolatinę verslo vietą Europos Sąjun
goje.

Išlygų aprašymas

HR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginio draudimo ir draudimo tarpininkavimo paslaugų, išskyrus
a) gyvybės draudimas: dėl gyvybės draudimo paslaugų teikimo Kroatijoje gyvenantiems užsienio asmenims;

L 356/1186

Sektorius ar pasektoris

b) ne gyvybės draudimas: dėl ne gyvybės draudimo paslaugų teikimo Kroatijoje gyvenantiems užsienio asmenims, iš
skyrus su automobiliais susijusios atsakomybės draudimą;
LT

c) jūrų, aviacijos, transporto.
HU. Europos Sąjungoje neįsteigtos draudimo bendrovės gali teikti tiesioginio draudimo Vengrijos teritorijoje paslaugas
tik per Vengrijoje registruotą filialą.
IT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl aktuaro praktikos. Gabenamų prekių ir transporto priemonių draudimo bei su rizika
Italijoje susijusio civilinės atsakomybės draudimo paslaugas gali teikti tik Europos Sąjungoje įsteigtos draudimo bendro
vės. Ši išlyga netaikoma tarptautiniam transportui, kuriuo importuojama į Italiją.
SE. Tiesioginio draudimo paslaugas leidžiama teikti tik per Švedijoje įgaliotą draudimo paslaugų teikėją, jei užsienio pa
slaugos teikėjas ir Švedijos draudimo įmonė priklauso tai pačiai įmonių grupei arba turi tarpusavio bendradarbiavimo
susitarimą.
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK. Įsipareigojimų nepri
siimta dėl tarpininkavimo.
BG. Tiesioginio draudimo atveju Bulgarijos fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat verslo veiklą Bulgarijos teritorijoje vyk
dantys užsienio asmenys Bulgarijoje vykdomos veiklos draudimo sutartis gali sudaryti tik su paslaugų teikėjais, turin
čiais licenciją verstis draudimo veikla Bulgarijoje. Pagal tokias sutartis nustatytos draudimo išmokos išmokamos Bulgari
joje. Įsipareigojimų neprisiimta dėl indėlių draudimo ir panašių kompensacinių sistemų, bei privalomojo draudimo sis
temų.
HR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginio draudimo ir draudimo tarpininkavimo paslaugų, išskyrus
a) gyvybės draudimas: dėl galimybės Kroatijoje gyvenantiems užsienio asmenims apsidrausti gyvybės draudimu;
b) ne gyvybės draudimas:

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2 paslaugos teikimo būdas.

i) dėl galimybės Kroatijoje gyvenantiems užsienio asmenims apsidrausti ne gyvybės draudimu, išskyrus su automobiliais
susijusią atsakomybę;
ii) – dėl asmeninės ar turto rizikos draudimo, kurio nėra

2016 12 24

Kroatijoje; – bendrovių, įsigyjančių draudimą užsienyje dėl investicinių darbų užsienyje, įskaitant tiems darbams reika
lingą įrangą; – užsienio paskolų grąžinimo užtikrinimo (užstato draudimo); – visiškai kontroliuojamų įmonių ir bend
rųjų įmonių, vykdančių ekonominę veiklą užsienio šalyje, jei taip leidžiama ar reikalaujama pagal tos šalies taisykles, as
meninio ir turto draudimo; – statomų ir kapitaliai remontuojamų laivų, jeigu taip nustatyta sutartyje su užsienio klientu
(pirkėju);

Išlygų aprašymas

c) jūrų, aviacijos, transporto.
IT. Gabenamų prekių ir transporto priemonių draudimo bei su rizika Italijoje susijusio civilinės atsakomybės draudimo
paslaugas gali teikti tik Europos Sąjungoje įsteigtos draudimo bendrovės. Ši išlyga netaikoma tarptautiniam transportui,
kuriuo importuojama į Italiją.
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Sektorius ar pasektoris

LT

B. Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)

1 paslaugos teikimo būdas.
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl fi
nansinės informacijos teikimo ir finansinių duomenų tvarkymo bei dėl konsultavimo ir kitų pagalbinių (išskyrus tarpi
ninkavimą) paslaugų.
BE. Norint teikti konsultacijas investicijų klausimais, reikia įsisteigti Belgijoje.
CY. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl prekybos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, finansinės informacijos
teikimo ir finansinių duomenų tvarkymo bei konsultacinių ir kitų pagalbinių (išskyrus tarpininkavimą) paslaugų.
EE. Norint priimti indėlius, reikia gauti Estijos finansų priežiūros institucijos leidimą ir būti registruotam pagal Estijos įs
tatymą kaip privačiai bendrovei, patronuojamajai bendrovei arba filialui.
EE. Investicinių fondų veiklą gali vykdyti tik įsteigta specializuota valdymo bendrovė, o kaip investicinių fondų turto de
pozitoriumai gali veikti tik tos bendrovės, kurių registruotoji buveinė yra Europos Sąjungoje.
HR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl skolinimo, finansinės nuomos, mokėjimų ir pinigų pervedimo paslaugų, ga
rantijų ir įsipareigojimų, tarpininkavimo pinigų rinkoje, finansinės informacijos teikimo ir perdavimo, taip pat konsulta
vimo ir kitų papildomų finansinių paslaugų, išskyrus tarpininkavimą.
LT. Patikos fondų ir investicinių bendrovių valdymo veiklą gali vykdyti tik specializuota valdymo bendrovė, o kaip in
vesticinių fondų turto depozitoriumai gali veikti tik tos bendrovės, kurių registruotoji buveinė yra Europos Sąjungoje.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

BG. Gali būti taikomi apribojimai ir sąlygos, susijusios su telekomunikacijų tinklo naudojimu.

IE. Norint teikti investicines paslaugas arba konsultacijas investicijų klausimais, reikalingas:
I) leidimas veiklai Airijoje, kuriam gauti paprastai reikalaujama, kad įmonė būtų užregistruota arba kad veiktų kaip
bendrija ar individualus prekybininkas ir kad visais atvejais jų oficialioji būstinė būtų įsteigta Airijoje (tam tikrais atvejais
šio leidimo gali būti nereikalaujama, pvz., kai trečiosios šalies paslaugų teikėjas nėra įsteigęs savo padalinio Airijoje ir
kai paslauga neteikiama privatiems asmenims), arba

II) leidimas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal Europos Sąjungos investicinių paslaugų direktyvą.
IT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl promotori di servizi finanziari (finansinių prekybininkų).
L 356/1187

LV. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl veiklos, susijusios su visomis vertybinių popierių rūšimis, finansinės infor
macijos teikimo ir finansinių duomenų tvarkymo bei konsultavimo ir kitų pagalbinių (išskyrus tarpininkavimą) pa
slaugų.

Išlygų aprašymas

LT. Būtinas komercinis vienetas pensijų fondams valdyti.
MT. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl indėlių priėmimo, visų rūšių skolinimo, finansinės informacijos teikimo ir
finansinių duomenų tvarkymo bei konsultavimo ir kitų pagalbinių (išskyrus tarpininkavimą) paslaugų.

L 356/1188

Sektorius ar pasektoris

LT

PL. Norint teikti ir perduoti finansinę informaciją, tvarkyti finansinius duomenis, kurti susijusią programinę įrangą, rei
kia naudoti viešąjį telekomunikacijų tinklą ar kito licencijuoto operatoriaus tinklą.
RO. Įsipareigojimų neprisiimta dėl finansinio lizingo, prekybos pinigų rinkos priemonėmis, užsienio valiutos, išvestinių
priemonių, valiutos kurso ir palūkanų normų priemonių, perleidžiamų vertybinių popierių ir kitų apyvarčiųjų priemo
nių bei finansinio turto, ir dėl dalyvavimo visų rūšių vertybinių popierių emisijose, turto valdymo ir finansinio turto ap
mokėjimo bei tarpuskaitos paslaugų. Mokėjimo ir pinigų pervedimo paslaugas gali teikti tik bankas rezidentas.
SI.
2) Visi kiti pasektoriai, išskyrus finansinės informacijos teikimą ir perdavimą, priimamus kreditus (visų rūšių skolinima
sis), vietos juridinių asmenų ir vienintelių savininkų garantijas ir įsipareigojimus iš užsienio kredito įstaigų bei konsulta
vimo ir kitas pagalbines paslaugas: įsipareigojimų neprisiimta.
Slovėnijos vertybinių popierių biržos nariai turi būti įsisteigę Slovėnijoje arba būti užsienio investicinių bendrovių ar
bankų filialai.
2 paslaugos teikimo būdas.
BG. Gali būti taikomi apribojimai ir sąlygos, susijusios su telekomunikacijų tinklo naudojimu.
PL. Norint teikti ir perduoti finansinę informaciją, tvarkyti finansinius duomenis, kurti susijusią programinę įrangą, rei
kia naudoti viešąjį telekomunikacijų tinklą ar kito licencijuoto operatoriaus tinklą.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

1) Dalyvavimas išleidžiant iždo vekselius, pensijų fondų valdymas: įsipareigojimų neprisiimta.

8. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINĖS PASLAUGOS
(tik privačiai finansuojamos paslaugos)

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 9311)
C. Sveikatingumo įstaigų, išskyrus ligonines, paslaugos

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK. Įsipareigojimų
neprisiimta.

(CPC 93193)

2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra
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A. Ligoninių paslaugos

Išlygų aprašymas

D. Socialinės paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 933)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK. Įsipareigojimų
neprisiimta.
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Sektorius ar pasektoris

2 paslaugos teikimo būdas.
LT

BE. Įsipareigojimų neprisiimta dėl socialinių paslaugų, išskyrus gydyklas ir poilsio namus bei senelių namus.

9. TURIZMO IR SU KELIONĖMIS SUSIJUSIOS PASLAUGOS

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 641, CPC 642 ir CPC 643)
išskyrus maitinimo orlaiviuose paslaugas (29)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų nepri
siimta, išskyrus dėl maitinimo.
HR. Įsipareigojimų neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

B. Kelionių agentūrų ir turizmo vadovų paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(įskaitant kelionių vadovus)
(CPC 7471)

BG, CY, HU, MT, SK. Įsipareigojimų neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

C. Turistų gidų paslaugos
(CPC 7472)
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A. Viešbučiai, restoranai ir maitinimas

1 paslaugos teikimo būdas.
BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

10. POILSIO ORGANIZAVIMO, KULTŪRINĖS IR SPORTINĖS
PASLAUGOS (išskyrus garso ir vaizdo paslaugas)

L 356/1189

A. Pramoginės paslaugos (įskaitant teatro, gyvai grojančių muzi 1 paslaugos teikimo būdas.
kantų grupių, cirko ir diskotekos paslaugas)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK. Įsipareigojimų
(CPC 9619)
neprisiimta.

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta.

L 356/1190

BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl teatro režisierių, dainininkų grupių, muzikantų grupių ir orkestrų teikiamų pramogi
nių paslaugų (CPC 96191), autorių, kompozitorių, skulptorių, artistų ir kitų individualių menininkų paslaugų
(CPC 96192) ir pagalbinių teatro paslaugų (CPC 96193).

LT

Sektorius ar pasektoris

Išlygų aprašymas

2 paslaugos teikimo būdas.

EE. Įsipareigojimų neprisiimta dėl kitų pramoginių paslaugų (CPC 96199), išskyrus kino teatrų paslaugas.
LT, LV. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl kino teatro paslaugų (dalis CPC 96199).
1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 962)

Nėra

C. Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų
neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų
neprisiimta.

D. Sporto paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 9641)

AT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl slidinėjimo mokyklų ir kalnų vadovų paslaugų.
BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK. Įsipareigojimų neprisiimta.
1 paslaugos teikimo būdas.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

B. Naujienų ir spaudos agentūrų paslaugos

CY, EE. Įsipareigojimų neprisiimta.
E. Poilsio parkų ir paplūdimių paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 96491)

Nėra

11. TRANSPORTO PASLAUGOS
1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

a) Tarptautinis keleivių vežimas

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI ir SE. Norint teikti krovinių surinkimo paslaugas, reikia
gauti leidimą.

(CPC 7211 be nacionalinio kabotažo transporto)
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A. Jūrų transportas

Išlygų aprašymas

b) Tarptautinis krovinių vežimas
(CPC 7212 be nacionalinio kabotažo transporto) (30)

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

a) Keleivių vežimas

EU. Priemonės pagal pasirašytas arba būsimas sutartis dėl naudojimosi vandens keliais (įskaitant sutartis dėl ReinoMaino-Dunojaus linijos), kuriomis nustatomos tam tikros eismo taisyklės veiklos vykdytojams, kurie yra įsisteigę atitin
kamose šalyse ir atitinka nuosavybei taikomus pilietybės kriterijus. Manheimo konvencijos dėl Reino laivybos įgyvendi
nimo taisyklės.

(CPC 7221)
b) Krovinių vežimas
(CPC 7222)

LT

B. Vidaus vandens kelių transportas
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Sektorius ar pasektoris

AT. Fiziniams asmenims, steigiantiems laivybos bendrovę, taikomas pilietybės reikalavimas. Juridinio asmens atveju, pi
lietybės reikalavimas taikomas daugumai vykdomųjų direktorių, direktorių valdybai ir stebėtojų tarybai. Bendrovė turi
būti įregistruota arba kad jos nuolatinė buveinė turi būti Austrijoje. Be to, Europos Sąjungos piliečiams turi priklausyti
didžioji dalis bendrovės akcijų.

C. Geležinkelių transportas

1 paslaugos teikimo būdas.

a) Keleivių vežimas

EU. Įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 7111)

2 paslaugos teikimo būdas.

b) Krovinių vežimas

Nėra.

(CPC 7112)

D. Kelių transportas

1 paslaugos teikimo būdas.

a) Keleivių vežimas

EU. Įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 7121 ir CPC 7122)

2 paslaugos teikimo būdas.

b) Krovinių vežimas

Nėra

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK. Įsipareigojimų neprisiimta.

(CPC 7123, išskyrus pašto važtos transportavimą savo sąskaita
(31)).

E. Krovinių, išskyrus kurą, transportavimas vamzdynais (32)

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 7139)

EU. Įsipareigojimų neprisiimta.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų nepri
siimta.

L 356/1191

2 paslaugos teikimo būdas.

Išlygų aprašymas

12. PAGALBINĖS TRANSPORTO PASLAUGOS (33)

1 paslaugos teikimo būdas.

b) Sandėliavimo paslaugos

EU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl jūrų krovinių tvarkymo, sandėliavimo, muitinio įforminimo, konteinerių stoties ir
saugyklos, vilkimo ir stūmimo ir pagalbinių jūrų transporto paslaugų.

(dalis CPC 742)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE. Įsipareigojimų neprisiimta dėl laivų nuomos su įgula.

c) Muitinio įforminimo paslaugos

HR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl f) krovinių vežimo tarpininkų paslaugų.

d) Konteinerių stoties ir saugyklos paslaugos

2 paslaugos teikimo būdas.

e) Jūrų transporto tarpininko paslaugos

Nėra
Europos Sąjungos oficialusis leidinys

f) Jūrų krovinių siuntimo paslaugos
g) Laivų nuoma su įgula
(CPC 7213)
h) Vilkimo ir stūmimo paslaugos
(CPC 7214)
i) Papildomos jūrų transporto paslaugos
(dalis CPC 745)
j) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos
(dalis CPC 749)

B. Pagalbinės vidaus vandens kelių transporto paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

a) Krovinių krovimo paslaugos

EU. Priemonės pagal pasirašytas arba būsimas sutartis dėl naudojimosi vandens keliais (įskaitant sutartis dėl ReinoMaino-Dunojaus linijos), kuriomis nustatomos tam tikros eismo taisyklės veiklos vykdytojams, kurie yra įsisteigę atitin
kamose šalyse ir atitinka nuosavybei taikomus pilietybės kriterijus. Manheimo konvencijos dėl Reino laivybos įgyvendi
nimo taisyklės.

(dalis CPC 741)
b) Sandėliavimo paslaugos
(dalis CPC 742)

LT

A. Pagalbinės jūrų transporto paslaugos
a) Jūrų krovinių tvarkymo paslaugos

L 356/1192

Sektorius ar pasektoris

c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos

EU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl jūrų krovinių tvarkymo, sandėliavimo, vilkimo ir stūmimo ir pagalbinių vidaus van
dens kelių transporto paslaugų.

(dalis CPC 748)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE. Įsipareigojimų neprisiimta dėl laivų nuomos su įgula.
HR. Įsipareigojimų neprisiimta.
Nėra
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2 paslaugos teikimo būdas.

Išlygų aprašymas

d) Laivų nuoma su įgula
(CPC 7223)
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Sektorius ar pasektoris

e) Vilkimo ir stūmimo paslaugos
(CPC 7224)
LT

f) Pagalbinės vidaus vandens kelių transporto paslaugos
(dalis CPC 745)
g) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos
(dalis CPC 749)

1 paslaugos teikimo būdas.
EU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl stūmimo ir vilkimo paslaugų.

(dalis CPC 741)

HR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl c) krovinių vežimo tarpininkų paslaugų.

b) Sandėliavimo paslaugos

2 paslaugos teikimo būdas.

(dalis CPC 742)

Nėra

c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos
(dalis CPC 748)
d) Stūmimo ir vilkimo paslaugos
(CPC 7113)
e) Papildomos geležinkelių transporto paslaugos
(CPC 743)
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C. Pagalbinės geležinkelio transporto paslaugos
a) Krovinių krovimo paslaugos

f) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos
(dalis CPC 749)

D. Pagalbinės kelių transporto paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

a) Krovinių krovimo paslaugos

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE. Įsipareigojimų neprisiimta dėl komercinio kelių transporto nuo
mos su vežėjais.

(dalis CPC 741)

HR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl c) krovinių vežimo tarpininkų paslaugų ir f) papildomų kelių transporto pa
slaugų, kurioms reikalingas leidimas.
Nėra

L 356/1193

2 paslaugos teikimo būdas.

Išlygų aprašymas

b) Sandėliavimo paslaugos
(dalis CPC 742)

L 356/1194

Sektorius ar pasektoris

c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos
(dalis CPC 748)
LT

d) Komercinio kelių transporto nuoma su vežėjais
(CPC 7124)
e) Pagalbinės kelių transporto paslaugos
(CPC 744)
f) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos
(dalis CPC 749)

a) Antžeminės paslaugos (įskaitant maitinimo paslaugas)

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai
EU. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl maitinimo.

b) Sandėliavimo paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(dalis CPC 742)

Nėra

c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(dalis CPC 748)

Nėra

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai
EU. Europos Sąjungos oro vežėjo naudojami orlaiviai turi būti registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, kuri oro
vežėjui suteikia licenciją, arba kitur Europos Sąjungoje. Reikalavimas gali būti netaikomas trumpalaikėms nuomos sutar
tims arba išskirtinėmis aplinkybėmis.

e) Pardavimas ir rinkodara

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

f) Kompiuterinės rezervavimo sistemos

EU. Konkretūs įpareigojimai paslaugos teikėjams, valdantiems kompiuterines rezervavimo sistemas, kurios priklauso ar
kurias kontroliuoja oro vežėjai.
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d) Laivų nuoma su įgula
(CPC 734)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

E. Pagalbinės oro transporto paslaugos

g) Oro uosto valdymas

Išlygų aprašymas

1 paslaugos teikimo būdas.
EU. Įsipareigojimų neprisiimta.
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Sektorius ar pasektoris

2 paslaugos teikimo būdas.
LT

Nėra

F. Pagalbinės prekių, išskyrus kurą, transportavimo vamzdynais 1 paslaugos teikimo būdas.
paslaugos (34)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų nepri
a) Vamzdynais transportuojamų krovinių, išskyrus kurą, sandėlia siimta.
vimo paslaugos
2 paslaugos teikimo būdas.
(dalis CPC 742)

Nėra

A. Paslaugos, glaudžiai susijusios su kasyba

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai

(CPC 883) ( )

Nėra

B. Kuro transportavimas vamzdynais

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 7131)

EU. Įsipareigojimų neprisiimta.
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13. ENERGETIKOS PASLAUGOS

2 paslaugos teikimo būdas.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų nepri
siimta.

C. Vamzdynais transportuojamo kuro sandėliavimo paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(dalis CPC 742)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų nepri
siimta.
Nėra

L 356/1195

2 paslaugos teikimo būdas.

Išlygų aprašymas

E. Automobilių degalų mažmeninis pardavimas

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 613)

EU. Įsipareigojimų neprisiimta.

LT

D. Kietojo, skystojo ir dujinio kuro ir priedų didmeninės preky 1 paslaugos teikimo būdas.
bos paslaugos
EU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl elektros, garo ir karšto vandens didmeninės prekybos paslaugų.
(CPC 62271)
2 paslaugos teikimo būdas.
ir elektros, garo ir karšto vandens didmeninės prekybos paslaugos
Nėra

L 356/1196

Sektorius ar pasektoris

2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

G. Paslaugos, susijusios su energijos tiekimu
(CPC 887)

1 paslaugos teikimo būdas.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

F. Naftinio kuro, suslėgtų dujų balionuose, akmens anglių ir 1 paslaugos teikimo būdas.
malkų mažmeninis pardavimas
EU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl elektros, dujų (ne balionuose), garo ir karšto vandens mažmeninės prekybos pa
(CPC 63297)
slaugų.
ir elektros, dujų (ne balionuose), garo ir karšto vandens mažmeni BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus konsulta
nės prekybos paslaugos
vimo paslaugas: apribojimų nėra.

EU. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl konsultavimo paslaugų: apribojimų nėra.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

14. KITOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS, PASLAUGOS

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 9701)

EU. Įsipareigojimų neprisiimta.
2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra
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a) Skalbimo, valymo ir dažymo paslaugos

Išlygų aprašymas

b) Kirpyklų paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 97021)

EU. Įsipareigojimų neprisiimta.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

2 paslaugos teikimo būdas.

c) Kosmetinės priežiūros, manikiūro ir pedikiūro paslaugos

1 paslaugos teikimo būdas.

(CPC 97022)

EU. Įsipareigojimų neprisiimta.

LT

Nėra.

2 paslaugos teikimo būdas.
Nėra

Nėra

e) SPA paslaugos, neterapinių masažų, skirtų atsipalaiduoti, fizi 1 paslaugos teikimo būdas.
nei gerovei užtikrinti, o ne medicinos ar reabilitacijos tikslams, EU. Įsipareigojimų neprisiimta.
paslaugos (36)
2 paslaugos teikimo būdas.
(CPC 1.0 red. 97230)
Nėra

g) Telekomunikacijų ryšio paslaugos (CPC 7543)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

d) Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kosmetinės priežiūros paslau 1 paslaugos teikimo būdas.
gos
EU. Įsipareigojimų neprisiimta.
(CPC 97029)
2 paslaugos teikimo būdas.

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai
Nėra

L 356/1197

(1) Šie paslaugų sektorių apribojimai neviršija apribojimų, nustatytų galiojančiuose GATS įsipareigojimuose.
(2) Apima teisinių konsultacijų, teisinio atstovavimo, arbitražo ir taikinimo ir (arba) tarpininkavimo, teisinės dokumentacijos ir sertifikavimo paslaugas. Leidžiama teikti teisines paslaugas, susijusias su tarptautine
viešąja teise, Europos Sąjungos teise ir bet kurios šalies, kurioje investuotojas ar jo darbuotojai yra įgiję teisininko kvalifikaciją, teise; kaip ir kitų paslaugų teikimo atveju, taikomi Europos Sąjungos valstybėse
narėse nustatyti licencijavimo reikalavimai ir procedūros. Teisininkams, teikiantiems teisines paslaugas, susijusias su tarptautine viešąja teise ir užsienio šalių įstatymais, tokiais reikalavimais ir procedūromis
gali būti, inter alia, numatyta atitikti vietinio etikos kodekso normas, naudoti buveinės šalies pavadinimą (išskyrus tuos atvejus, kai gautas sutikimas naudoti priimančiosios šalies pavadinimą), draudimo
reikalavimai, paprastoji registracija priimančiosios šalies praktikuojančių teisininkų sąraše arba supaprastinta registracija priimančiosios šalies praktikuojančių teisininkų sąraše, išlaikant kvalifikacinį egzaminą,
bei turėti juridinį adresą ar nuolatinę darbo vietą priimančiojoje šalyje. Teisines paslaugas, susijusias su Europos Sąjungos teise, iš esmės turi teikti kvalifikuoti teisininkai, įtraukti į praktikuojančių teisininkų
Europos Sąjungos valstybės narės sąrašą ir veikiantys individualiai, o teisines paslaugas, susijusias su Europos Sąjungos valstybės narės teise, iš esmės turi teikti kvalifikuoti teisininkai, įtraukti į praktikuojančių
teisininkų sąrašą toje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir veikiantys individualiai. Norint atstovauti Europos Sąjungos valstybės narės teismuose ir kitose kompetentingose institucijose, gali būti reikalaujama
įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą atitinkamoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kadangi tai susiję su Europos Sąjungos ir nacionalinės procesinės teisės praktika. Tačiau kai kuriose Europos
Sąjungos valstybėse narėse užsienio teisininkai, neįtraukti į praktikuojančių teisininkų sąrašą, gali atstovauti civilinėse bylose asmeniui, kuris yra tos valstybės, kurioje teisininkas įgijo teisę verstis veikla, pilietis
arba jai priklauso.

L 356/1198
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(3) Neapima teisinių konsultacijų ir teisinio atstovavimo mokesčių klausimais paslaugų, kurios aptariamos 1.A.a) dalyje „Teisinės paslaugos“.
(4) Farmacijos produktų tiekimo visuomenei, kaip ir kitų paslaugų teikimo atveju, taikomi Europos Sąjungos valstybėse narėse nustatyti licencijavimo ir kvalifikaciniai reikalavimai bei procedūros. Paprastai šias
paslaugas gali teikti tik farmacijos specialistai. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse tik farmacijos specialistams suteikta teisė tiekti vaistus pagal receptą.
(5) Dalis CPC 85201, aptariama 1.A.h. dalyje „Medicinos ir odontologijos paslaugos“.
(6) Čia išvardytos paslaugos yra siejamos su nekilnojamojo turto agento profesija ir nedaro įtakos bei neapriboja nekilnojamąjį turtą perkančių fizinių ir juridinių asmenų teisių.
(7) Transporto įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos (CPC 6112, 6122, 8867 ir CPC 8868) aptariamos 1.F. l) 1–6.F.l) 4 dalyse.
Biuro technikos, įskaitant kompiuterius, techninės priežiūros ir remonto paslaugos (CPC 845) aptariamos 1.B dalyje „Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos“.
(8) Neapima spausdinimo paslaugų, kurios priskiriamos CPC 88442 ir yra aptariamos 1.F p) dalyje.
(9) „Pašto siunta“ apima visų rūšių valstybinių arba privačių komercinės veiklos vykdytojų ruošiamas siuntas.
10
( ) Sąvoka „tvarkymas“ suvokiama kaip surinkimas, rūšiavimas, pervežimas ir pristatymas.
(11) Pvz., laiškai, atvirukai.
(12) Įskaitant knygas ir katalogus.
(13) Žurnalų, laikraščių, periodinių leidinių.
(14) Skubaus pristatymo paslaugos ne tik teikiamos greičiau ir patikimiau, bet ir apima tokius papildomos vertės aspektus, kaip surinkimas iš kilmės vietos, asmeninis pristatymas adresatui, paieška ir lokali
zavimas, paskirties vietos ir adresato pakeitimas kelyje, gavimo patvirtinimas.
(15) Aprūpinimas priemonėmis, įskaitant aprūpinimą ad hoc patalpomis, trečiosios šalies vykdomą vežimą, leidimą savarankiškai pristatyti pašto siuntas, šią paslaugą užsakiusiems naudotojams tarpusavyje jomis
keičiantis. „Pašto siunta“ apima visų rūšių valstybinių arba privačių komercinės veiklos vykdytojų ruošiamas siuntas.
(16) i)–iv) pasektoriuose gali būti reikalaujama turėti atskiras licencijas teikti universaliąsias paslaugas ir (arba) sumokėti finansinį įnašą kompensacijų fondui.
(17) „Korespondencijos siunta“ reiškia, kad ant siuntos arba jos pakuotės siuntėjo nurodytu adresu siunčiama ir pristatoma bet kokios fizinės formos korespondencija raštu. Knygos, katalogai, laikraščiai ir
periodiniai leidiniai korespondencijos siuntoms nepriskiriami.
(18) Pašto važtos vežimo savo sąskaita bet kokiu žemės transportu paslaugos.
(19) Pašto važtos vežimo savo sąskaita oru paslaugos.
(20) Šios paslaugos neapima informacijos internete ir (arba) duomenų apdorojimo (įskaitant sandorių tvarkymą) (dalis CPC 843), priskiriamų 1.B. daliai „Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos“.
(21) Transliavimas yra apibrėžiamas kaip nepertraukiama perdavimo grandinė, reikalinga TV ar radijo programos signalams perduoti visuomenei, tačiau neapima atitinkamų sąsajų tarp operatorių.
(22) Šios paslaugos apima telekomunikacijų paslaugas, kurias sudaro palydovinės transliacijos per radiją ir televiziją perdavimas ir priėmimas (nepertraukiama perdavimo grandinė per palydovą, reikalinga TV arba
radijo programų signalams perduoti visuomenei). Perduodama galimybė namų ūkiams naudotis palydovinio ryšio paslaugomis, bet ne televizijos programų paketais.
(23) Šios paslaugos apima CPC 62271 ir yra aptariamos 18.D dalyje „ENERGETIKOS PASLAUGOS“.
(24) Neapima priežiūros ir remonto paslaugų, kurios aptariamos sektoriaus VERSLO PASLAUGOS 1.B. ir 1.F.l) dalyse. Neapima energetikos produktų mažmeninės prekybos paslaugų, kurios aptariamos sektoriaus
ENERGETIKOS PASLAUGOS 13.E ir 13.F dalyse.
(25) Farmacinių, medicininių ir ortopedinių prekių mažmeninės prekybos paslaugos aptariamos sektoriaus PROFESINĖS PASLAUGOS 1.A.k) dalyje.
(26) Nuotekų valymo paslaugos.
(27) Išmetamųjų dujų valymo paslaugos.
(28) Kai kurios gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos paslaugos.
(29) Maitinimo orlaiviuose paslaugos aptariamos sektoriaus PAGALBINĖS TRANSPORTO PASLAUGOS 12.D.a) dalyje „Antžeminės paslaugos“.
(30) Įskaitant tarptautinio jūrų transporto paslaugų teikėjų teikiamas krovinių surinkimo ir įrangos perkėlimo paslaugas tarp dviejų tos pačios valstybės uostų, kai negaunama jokių pajamų.
(31) Dalis CPC 71235, aptariama sektoriaus RYŠIŲ PASLAUGOS 2.A. dalyje „Pašto ir pasiuntinių paslaugos“.
(32) Kuro transportavimas vamzdynais aptariamas sektoriaus ENERGETIKOS PASLAUGOS 13.B dalyje.
(33) Neapima transporto įrangos priežiūros ir remonto paslaugų, kurios aptariamos sektoriaus VERSLO PASLAUGOS 1.F.l) 1–1.F.l) 4. dalyse.
(34) Pagalbinės kuro transportavimo vamzdynais paslaugos aptariamos sektoriaus ENERGETIKOS PASLAUGOS 13.C dalyje.
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(35) Apima toliau išvardytas už atlygį ar pagal sutartį teikiamas paslaugas: konsultavimo kasybos, žemės sklypo parengimo, sausumoje statomo gręžimo įrenginio surinkimo, gręžimo klausimais paslaugas, su
gręžimo antgalio naudojimu susijusias paslaugas, gręžinio sutvirtinimo apsauginiais metaliniais vamzdžiais paslaugas, su gręžinyje naudojamais vamzdžiais susijusias įvairias paslaugas, gręžimo skysčio
ruošimą ir tiekimą, gręžimo šlamo tvarkymą, gręžinio ertmėje paliktų daiktų išėmimą arba kokias nors kitas toje ertmėje atliekamas specialias operacijas, gręžinio geologijos tyrimą ir gręžimo proceso
valdymą, kerno ėmimą, gręžinio tyrimą, lynų įranga teikiamas paslaugas, gręžinio paruošimui eksploatuoti reikalingų skysčių (sūrymų) tiekimą ir jų naudojimą, gręžinio paruošimui eksploatuoti reikalingos
įrangos tiekimą ir montavimą, gręžinio sienelių tvirtinimą cementu, iš gręžinio išgaunamų angliavandenilinių medžiagų kiekio didinimo paslaugas (skysčių pumpavimas į gręžinį dideliu slėgiu, rūgšties
pumpavimą į gręžinį), gręžinio kapitalinio remonto ir taisymo paslaugas, gręžinio tamponavimą ir gręžinio likvidavimą.
Neapima tiesioginės prieigos prie gamtinių išteklių arba jų eksploatavimo.
Neapima sklypo parengimo išteklių, išskyrus naftą ir dujas, gavybai (CPC 5115), kuris aptariamas 3 dalyje STATYBOS PASLAUGOS.
(36) Terapiniai masažai ir terminės terapijos paslaugos aptariamos 1.A.h) dalyje „Medicinos paslaugos“, 1.A.j) 2 dalyje „Slaugytojų, fizioterapijos specialistų, pagalbinio medicinos personalo ir sveikatos priežiūros
paslaugos“ (8.A ir 8 C).“
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XII PRIEDAS
„D SKIRSNIS
EKVADORAS

Šis įsipareigojimų sąrašas yra suderintas su konstitucinėmis ir teisinėmis nuostatomis, kuriomis Ekvadore reglamen
tuojamas paslaugų sektorius ir kurios atitinka daugiašaliu lygiu prisiimtus įsipareigojimus.
Rengiant šį pasiūlymą dėl tarpvalstybinės prekybos paslaugomis atsižvelgta į Svarbiausią produktų klasifikatorių (CPC),
kaip nustatyta Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje (Statistical Reports, Series M, No. 77, provisional, 1991).
Toliau nurodytą sąrašą sudaro šie elementai:
a) pirma skiltis, kurioje nurodytas sektorius arba pasektoris, dėl kurio Ekvadoras prisiėmė įsipareigojimą, ir įsiparei
gojimo, kuriam taikomos išlygos, apimtis;
b) antra skiltis, kurioje aprašomos taikomos išlygos, paslaugos teikimo būdas ir susijusi prievolė (patekimas į rinką – PR
arba nacionalinis režimas – NR). Įsipareigojimai dėl PR ir įsipareigojimai dėl NR yra nepriklausomi vieni nuo kitų;
todėl jei nėra PR įsipareigojimo (t. y. įsipareigojimų neprisiimta), tai nereiškia, kad netaikomas NR įsipareigojimas.
Metodinės peržiūros ir analizės tikslais pažymėtina:
jeigu paslaugų sektorius ar pasektoris sąraše nenurodytas, dėl jo jokių įsipareigojimų neprisiimama;
jeigu įsipareigojimai, prisiimti dėl tam tikro paslaugų pasektorio, taikomi toliau arba įtraukiama naujų įsipareigojimų,
pakeitimai nurodomi kairėje lentelės skiltyje „Sektorius arba pasektoris“;
su patekimo į rinką ir nacionalinio režimo taisyklėmis susijusios ir toliau taikomiems ar naujai įtraukiamiems įsipareigo
jimams taikomos išlygos, sąlygos ir išimtys nurodomos dešinėje lentelės skiltyje „Išlygų aprašymas“;
dešinėje lentelės skiltyje sąrašas gali būti papildomas pastabomis, jei jos būtinos dėl tam tikro toliau taikomo ar naujai
įtraukiamo įsipareigojimo ar išlygos;
įsipareigojimams, prisiimtiems dėl konkrečių sektorių ar pasektorių, taikomos pirmame skirsnyje nurodytos horizonta
liosios išlygos ir apribojimai, kurie taikomi plačiu mastu ir besąlygiškai visiems sektoriams, nebent nurodoma kitaip;
įsipareigojimai neapima priemonių, susijusių su reikalavimais, techniniais standartais, procedūromis ar procesais, kurie
yra būtini paslaugai teikti, ir taikomų net tada, kai jos nėra nurodytos sąraše, išskyrus atvejus, kai jomis ribojamos
patekimo į rinką ir nacionalinio režimo taisyklės.
Toliau pateikiamame sąraše nurodytos išlygos, sąlygos ir išimtys jų neatitikties atveju nebus taikomos pasektoriams ir
paslaugų teikimo būdams, dėl kurių Ekvadoras įsipareigojo 1996 m. konkrečių įsipareigojimų sąraše, kai tapo Pasaulio
prekybos organizacijos (PPO) nariu (nauja sąrašo redakcija pateikiama 2003 m. sausio 24 d. dokumente S/DCS/W/ECU,
parengtame remiantis PPO bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) dokumentų GATS/SC/98/Suppl.1 ir
GATS/SC/98/Suppl.2 pirminiais tekstais ir jų pakeitimais). Todėl minėtos išlygos, sąlygos ir išimtys bus taikomos ir
privalomos tik naujiems sektoriams ir (arba) paslaugų teikimo būdams, nurodytiems toliau pateikiamame sąraše.
Pagal 107 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl taisyklių, nustatytų Susitarimo antraštinėje dalyje dėl prekybos paslaugomis,
įsisteigimo teisės ir elektroninės prekybos, taikymo srities į sąrašą neįtrauktos priemonės, kurias Ekvadoras gali priimti ar
palikti galioti dėl dotacijų ir subsidijų.
Panašiai, remdamasis Antraštinės dalies dėl prekybos paslaugomis, įsisteigimo teisės ir elektroninės prekybos 107
straipsnio 5 dalimi, Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti, palikti galioti ir visapusiškai įgyvendinti savo nacionalinės teisės
aktus, kad įgyvendintų teisėtus politikos tikslus, be kita ko, pažeidžiamų grupių apsaugos, vartotojų apsaugos, sveikatos
ir aplinkos srityse.
Remiantis Antraštinės dalies dėl prekybos paslaugomis, įsisteigimo teisės ir elektroninės prekybos 107 straipsnio 4
dalimi, šis pasiūlymas neapima paslaugų, kurios teikiamos vykdant oficialias valdžios funkcijas.
Teisės ir pareigos, pagrįstos šiuo įsipareigojimų sąrašu, nėra tiesiogiai taikomos ir įgyvendinamos, todėl nesuteikia
tiesiogiai įgyvendinamų teisių fiziniams ir juridiniams asmenims.

VISI SEKTORIAI

Išlygų aprašymas

Paslaugų teikimas strateginiuose sektoriuose ir viešųjų paslaugų teikimas

LT

Viešųjų paslaugų teikėjams ir paslaugų teikėjams strateginiuose sektoriuose taikomas reikalavimas iš anksto gauti konce
sijos teises, licenciją, įgaliojimą ar kitos formos leidimą, kurie suteikiami vadovaujantis atitinkamo sektoriaus teisės ak
tais. Jeigu reikalaujama, kad visos paslaugos ar jų dalis būtų teikiamos Ekvadoro teritorijoje, taip pat gali būti nustatytas
reikalavimas, kad pagal kitos šalies įstatymus įsteigti juridiniai asmenys, kurių pagrindinė buveinė yra kitoje šalyje, Ekva
dore turėtų buveinę.
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Sektorius arba pasektoris

Tokie reikalavimai taikomi viešosioms paslaugoms ir paslaugoms, susijusioms su visų formų energijos naudojimu, tele
komunikacijomis, neatsinaujinančiųjų gamtinių išteklių naudojimu, angliavandenilių gabenimu ir perdirbimu, biologine
įvairove ir genetiniu paveldu, vandeniu ir radijo dažnių spektru.

Licencijų, įgaliojimų ar kitų formų leidimų suteikimo kriterijai turi būti skaidrūs ir nediskriminaciniai, kiek tai susiję su
ES Šalies paslaugų teikėjų dalyvavimu, ir jais neturi būti kiekybiškai ribojamas paslaugos teikimas.
Konkretūs įsipareigojimai, kuriuos Ekvadoras pagal Susitarimą prisiima dėl strateginių sektorių ir viešųjų paslaugų, lai
komi išimtinėmis aplinkybėmis, kurios nacionalinės teisės aktuose yra numatytos dėl viešųjų paslaugų teikimo ir strate
ginių sektorių perdavimo privačiai iniciatyvai.
Žemės ir vandens nuosavybė
Užsienio fiziniai ar juridiniai asmenys ekonominei veiklai vykdyti negali įsigyti nacionalinio saugumo teritorijoje esan
čios žemės ar koncesijų.
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Gali būti reikalaujama, kad norint įsigyti visas ar dalį bendrovių, veikiančių ankstesnėje pastraipoje išvardytose srityse,
akcijų paketų ar kontrolės, valdymo ar administravimo teisių turi būti gautas kompetentingų institucijų leidimas.

Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti ar palikti galioti priemones, susijusias su užsienio šalių piliečių nuosavybės teisėmis į
turtą, esantį Ekvadoro pasienio regionuose, pakrantės zonose ar salų teritorijose.
Esminis saugumas
Draudžiama gaminti, importuoti, turėti ir naudoti cheminius, biologinius ir branduolinius ginklus, taip pat draudžiama
į šalies teritoriją įvežti branduolines ir nuodingąsias atliekas.
Socialinė ekonomika
L 356/1201

Pagal Ekvadoro Respublikos Konstituciją Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti priemones, kuriomis sektoriams, kuriuose
veikla vykdoma pagal socialinės ekonomikos modelį, įskaitant asociacijų ir bendruomeninių kooperatyvų sektorius, tai
komos lengvatinės ir diferencinės sąlygos.

Išlygų aprašymas

Kultūros ir gamtos paveldas
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Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti ir palikti galioti bet kokią priemonę, kuria vietos bendruomenėms suteikiamos teisės
arba lengvatos, kad būtų remiama, puoselėjama, skatinama ir plėtojama su nematerialiuoju kultūros paveldu susijusi
raiška. Ekvadoras taip pat pasilieka teisę nustatyti ar palikti galioti bet kokią priemonę, kuria vietos bendruomenėms su
teikiamos teisės ar lengvatos, kad būtų saugomas, išlaikomas, atstatomas ir skatinimas Ekvadoro gamtos paveldas, kuris
apibrėžiamas kaip visos aplinkos, mokslo, kultūros ar kraštovaizdžio požiūriu vertingos fizinės, biologinės ir geografi
nės ypatybės, įskaitant nacionalinę saugomų teritorijų ir pažeidžiamų bei nykstančių ekosistemų sistemą.
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Leidybos pramonė
Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti ar palikti galioti priemones, kuriomis ES Šalies fiziniams ar juridiniams asmenims tai
komas toks pats režimas, kokį ES Šalis leidybos sektoriuje taiko Ekvadoro fiziniams ar juridiniams asmenims.

1. VERSLO PASLAUGOS

Norint Ekvadore teikti daugumą specialistų paslaugų būtina, kad nacionalinė kompetentinga institucija pripažintų užsie
nyje įgytą profesinę kvalifikaciją, ir paprastai toks pripažinimas siejamas su gyvenamosios vietos Ekvadore reikalavimu.

a) Teisinės paslaugos (CPC 861) Tik teisinių konsultacijų užsienio 1) PR, NR. Nėra
teisės aktų ir tarptautinės teisės klausimais paslaugos (išskyrus 2) PR, NR. Nėra
konsultacijų paslaugas, teisinį atstovavimą ir notarų paslaugas pa
gal nacionalinę teisę)

b) Apskaitos, audito ir buhalterijos paslaugos (CPC 862)

1) PR, NR. Įsipareigojimų neprisiimta.
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A. Specialistų paslaugos

2) PR, NR. Nėra

c) Mokesčių paslaugos (CPC 863)

1) PR, NR. Įsipareigojimų neprisiimta.
2) PR, NR. Nėra

d) Architektūros paslaugos (CPC 8671)

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra
2016 12 24

g) Miestų planavimo ir gamtovaizdžio architektūros paslaugos 1) PR, NR. Nėra
(CPC 8674)
2) PR, NR. Nėra

Išlygų aprašymas

e) Inžinerijos paslaugos (CPC 8672), išskyrus valstybės įsigyjamas 1) PR, NR. Nėra
paslaugas
2) PR, NR. Nėra

h) Medicinos ir odontologijos paslaugos (CPC 9312)
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f) Suvienytosios inžinerijos paslaugos (CPC 8673), išskyrus vals 1) PR, NR. Nėra
tybės įsigyjamas paslaugas
2) PR, NR. Nėra
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1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

1) PR, NR. Nėra
Konsultavimo kompiuterinės technikos įrengimo klausimais pa 2) PR, NR. Nėra
slaugos (CPC 841);
B. Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos, vien tik:

Kitos kompiuterių paslaugos (CPC 849).
E. Nuomos ir (arba) išperkamosios nuomos be operatoriaus pa
slaugos
a) Laivų be įgulos išperkamosios nuomos arba nuomos paslaugos 1) PR, NR. Nėra
(CPC 83101 ir 83103)
2) PR, NR. Nėra
b) Orlaivių be įgulos išperkamosios nuomos arba nuomos pa
slaugos (CPC 83104)
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Biuro technikos, įskaitant kompiuterius, techninės priežiūros ir re
monto paslaugos (845) ir

c) Kitų transporto priemonių be operatoriaus išperkamosios nuo
mos arba nuomos paslaugos (83101+ 83102 + 83105)
d) Kitų mašinų ir įrenginių be operatoriaus išperkamosios nuo
mos arba nuomos paslaugos (83106–83109)
F. Kitos verslo paslaugos
1) PR, NR. Nėra

Vien tik: reklamai skirtos vietos ar laiko pardavimas arba išperka 2) PR, NR. Nėra
moji nuoma (CPC 8711)
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a) Reklama (CPC 871)

Išlygų aprašymas

b) Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos 1) PR, NR. Nėra
(CPC 864)
2) PR, NR. Nėra

1) PR, NR. Nėra
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c) Valdymo konsultacijų paslaugos (CPC 865)

L 356/1204

Sektorius arba pasektoris

2) PR, NR. Nėra

d) Su valdymo konsultavimu susijusios paslaugos (CPC 866)

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

e) Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos (CPC 8676)

1) PR, NR. Nėra

h) Paslaugos, glaudžiai susijusios su kasyba (CPC 883)

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

k) Personalo
(CPC 872)

tarnybos

parūpinimo

ir

atrankos

paslaugos 1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

m) Susijusios mokslinių ir techninių konsultacijų paslaugos 1) PR, NR. Nėra
(CPC 8675), išskyrus valstybės įsigyjamas paslaugas
2) PR, NR. Nėra
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2) PR, NR. Nėra

n) Įrangos (išskyrus jūrų laivus, orlaivius ir kitą transporto įrangą) 1) PR, NR. Nėra
techninės priežiūros ir remonto paslaugos (CPC 633 + 8861– 2) PR, NR. Nėra
8866)

o) Pastatų valymo paslaugos

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra
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o) Fotografijos paslaugos (CPC 875)

q) Pakavimo ir fasavimo paslaugos (CPC 876)

Išlygų aprašymas

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

2016 12 24
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2. RYŠIO PASLAUGOS

ii) adresuotų siuntų ir paketų tvarkymas,
iii) adresuotų spaudinių tvarkymas,
iv) pirmiau pateiktuose i–iii punktuose nurodytų registruotų arba
apdraustų siuntų tvarkymas,
v) pirmiau pateiktuose i–iii punktuose nurodytų siuntų skubaus
pristatymo paslaugos,
vi) neadresuotų siuntų tvarkymas,
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A. Pašto ir pasiuntinių paslaugos (dalis CPC 7511 ir CPC 7512)
1) PR, NR. Įsipareigojimų neprisiimta iki penktųjų metų nuo Susitarimo įsigaliojimo pabaigos. Nėra, kai prasidės šeštieji
Paslaugos, susijusios su pašto siuntų, skirtų šalyje arba užsienyje metai.
esančioms paskirties vietoms, tvarkymu pagal toliau pateiktą pa 2) PR, NR. Nėra
sektorių sąrašą:
i) adresuotos rašytinės informacijos, pateikiamos bet kokia fizine
forma, tvarkymas, įskaitant tiesiogines siuntimo paslaugas ir miš
rias siuntimo paslaugas,

vii) keitimasis dokumentais
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Įsipareigojimams dėl pasektorių, nurodytų i, iv ir v punktuose,
taikoma išimtis, kai jie priklauso paslaugų, kurias leidžiama teikti
tik valstybei, sričiai, tai yra: paslaugoms, susijusioms su korespon
dencijos siunta (1), kurios kaina yra ne daugiau kaip du su
puse karto mažesnė už valstybinį bazinį tarifą, su sąlyga, kad jos
svoris mažesnis nei 50 gramų, įskaitant registruotų laiškų siun
timo paslaugas, kuriomis naudojamasi teisminėse ir administraci
nėse procedūrose. (Dalis CPC 751, dalis CPC 71235 (2) ir dalis
CPC 73210 (3))

Išlygų aprašymas

C. Telekomunikacijų paslaugos
Įskaitant toliau išvardytas paslaugas, išskyrus transliavimą
Šioms paslaugoms nepriskiriama ūkinė veikla, kuria perteikiamas
turinys, kuriam perduoti reikalingos telekomunikacijų paslaugos.

L 356/1206
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a) Visos signalo perdavimo ir priėmimo elektromagnetinėmis 1) PR, NR. Nėra
priemonėmis paslaugos
2) PR, NR. Nėra

b) Palydovų aprūpinimo paslaugos, būtinos televizijos ir radijo 1) PR, NR. Nėra
transliavimo stotims prijungti
2) PR, NR. Nėra

1) PR, NR. Įsipareigojimų neprisiimta.
2) PR, NR. Nėra

3. STATYBOS IR SUSIJUSIOS INŽINERIJOS PASLAUGOS

A. Bendroji pastatų statyba (CPC 512)

1) PR, NR. Nėra

(CPC 5121) Vieno arba dviejų būstų pastatų statybos darbai, 2) PR, NR. Nėra
(CPC 5122) daugiabučių pastatų statybos darbai, (CPC 5123) pre
kių sandėlių ir pramoninių pastatų statybos darbai, (CPC 5125)
kultūrinių ir pramoginių renginių pastatų statybos darbai,
(CPC 51260) viešbučių, restoranų ir panašių pastatų statybos dar
bai
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o) Kitos

B. Bendroji inžinerinių statinių statyba (CPC 513), išskyrus vals 1) PR, NR. Nėra
tybės įsigyjamas paslaugas
2) PR, NR. Nėra

C. Montavimas ir surinkimas (CPC 514+516)

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra
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D. Baigiamieji statybos darbai ir apdaila (CPC 517)

Išlygų aprašymas

E. Kitos (CPC 511+515+518)

1) PR, NR. Nėra
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(CPC 511 Paruošiamieji statybvietės darbai, CPC 515 Specialieji 2) PR, NR. Nėra
statybos darbai, CPC 518 Pastatų ir inžinerinių statinių statybos
ar griovimo įrangos panaudos nuomos (su operatorių samdymu)
paslaugos)

2016 12 24

Sektorius arba pasektoris

4. PLATINIMO PASLAUGOS

A) Įgaliotųjų agentų paslaugos (CPC 621)

b) Kitų įgaliotųjų prekybos agentų paslaugos (CPC 621)

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

B) Didmeninės prekybos paslaugos

a) Komercinių variklinių transporto priemonių, motociklų, snie 1) PR, NR. Nėra
gaeigių, atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės pre 2) PR, NR. Nėra
kybos paslaugos (dalis CPC 6111, dalis CPC 6113 ir dalis
CPC 6121)
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a) Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių, atsar 1) PR, NR. Nėra
ginių dalių ir pagalbinių reikmenų įgaliotųjų agentų paslaugos 2) PR, NR. Nėra
(dalis CPC 6111, dalis CPC 6113 ir dalis CPC 6121)

b) Telekomunikacijų galinės įrangos didmeninės prekybos paslau 1) PR, NR. Nėra
gos (dalis CPC 7542)
2) PR, NR. Nėra

c) Kitos didmeninės prekybos paslaugos (CPC 622), išskyrus
energetikos prekių, mineralų, cheminių medžiagų ir farmacijos
prekių prekybą

paslaugos
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C) Mažmeninės
prekybos
(CPC 631 + 632 + 6111 + 6113 + 6121+7542)

Maisto mažmeninės prekybos paslaugos (CPC 631)

Išlygų aprašymas

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

1) PR, NR. Nėra
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Ne maisto mažmeninės prekybos paslaugos (CPC 632)
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2) PR, NR. Nėra

Variklinių transporto priemonių pardavimas (CPC 6111)

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

Motociklų, sniegaeigių, atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pa 1) PR, NR. Nėra
rdavimas (CPC 6121)
2) PR, NR. Nėra

Telekomunikacijų galinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos 1) PR, NR. Nėra
(CPC 7542)
2) PR, NR. Nėra

D. Franšizė (CPC 8929)
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Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir reikmenų pa 1) PR, NR. Nėra
rdavimas (CPC 6113)
2) PR, NR. Nėra

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

6. APLINKOSAUGOS PASLAUGOS

A) Nuotekų valymo paslaugos (CPC 9401)

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra
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B) Atliekų šalinimo paslaugos (CPC 9402)

C) Sanitarinių
(CPC 9403)

sąlygų

užtikrinimo

ir

Išlygų aprašymas

panašios

paslaugos 1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

2016 12 24
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D) Kitos

1) PR, NR. Nėra

— Išmetamųjų dujų valymo paslaugos (CPC 9404)

2) PR, NR. Nėra

— Triukšmo mažinimo paslaugos (CPC 9405)
— Gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos paslaugos (CPC 9406)
— Kitos (CPC 9409)

Tarpvalstybinių finansinių paslaugų, įskaitant draudimo ir su draudimu susijusias paslaugas, teikimas Ekvadore nereiškia,
kad tokių paslaugų teikėjai gali vykdyti ar reklamuoti savo veiklą Ekvadoro teritorijoje. Ekvadoras gali apibrėžti termi
nus „veiklos vykdymas“ ir „reklamavimas“, jeigu šios apibrėžtys nėra nesuderinamos su Ekvadoro įsipareigojimais dėl 1
ir 2 paslaugų teikimo būdų.
Ekvadoras gali reikalauti, kad tarpvalstybinių finansinių paslaugų ir Ekvadore siūlomų finansinių produktų ir priemonių
teikėjai pateiktų rašytinį kitos Šalies kompetentingos institucijos išduoto leidimo įrodymą.
Draudimo įmonės gali sudaryti perdraudimo sutartis užsienyje, jeigu perdraudimo įmonės yra klasifikuojamos pagal
tarptautinius standartus ir veikia vadovaudamosi Bankininkystės, draudimo ir privačių pensijų fondų administratorių
priežiūros institucijos (SBS – Superintendencia de Banca y Seguros) nustatytomis taisyklėmis. Siekiant didesnio skai
drumo patikslinama, kad jeigu draudimo įmonės perdraudimo sutartis sudaro tiesiogiai, jos turėtų tai daryti tik su tomis
įmonėmis, kurios įtrauktos į SBS perdraudimo registrą.
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7. FINANSINĖS PASLAUGOS

Pagalbinės finansinių paslaugų paslaugos, susijusios su finansinės informacijos teikimu ir perdavimu bei finansinių duo
menų tvarkymu, registruojamos pagal Bankininkystės, draudimo ir privačių pensijų fondų administratorių priežiūros in
stitucijos nustatytas taisykles. Šių pagalbinių paslaugų teikėjai negali rinkti, laikyti ir teikti informacijos apie kreditus.
Siekiant didesnio skaidrumo patikslinama, kad finansinės informacijos teikimo paslaugos arba finansinių duomenų tvar
kymo paslaugos teikiamos laikantis Ekvadore galiojančių tokios informacijos apsaugos nuostatų.
Siekiant didesnio skaidrumo patikslinama, kad reikalaujama, jog užsienio rizikos vertinimo agentūros, prieš atlikdamos
pagal Ekvadoro teisę įsteigtų finansų įstaigų privalomąjį rizikos vertinimą, užsiregistruotų Bankininkystės, draudimo ir
privačių pensijų fondų administratorių institucijoje.
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Vertybinių popierių rinkoje Ekvadoras pripažins Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pripažintos
agentūros atliktą rizikos vertinimą lygiaverčiu šalyje pripažinto statistinio rizikos vertinimo organizacijos (Nationally
Recognized Statistical Rating Organisation – RSRO) atliktam rizikos vertinimui, kai tai susiję su užsienyje išleistų verty
binių popierių antriniu viešuoju siūlymu Ekvadoro vertybinių popierių rinkoje arba vietos emitentais pripažįstamų dau
giašalių emitentų vykdomu pirminiu viešuoju siūlymu Ekvadoro vertybinių popierių rinkoje.

Išlygų aprašymas
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Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti arba palikti galioti priemones, kuriomis ribojamas privalomojo draudimo (pvz., Se
guro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) (privalomasis transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės
draudimas)) įsigijimas už Ekvadoro ribų arba kuriomis reikalaujama, kad privalomasis draudimas būtų įsigyjamas iš Ek
vadore įsisteigusių paslaugų teikėjų. Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti arba palikti galioti priemones, kuriomis riboja
mas perdraudimo ir (arba) retrocesijos paslaugų, susijusių su tokiu privalomuoju draudimu, įsigijimas už Ekvadoro ribų
arba kuriomis reikalaujama, kad tos paslaugos būtų įsigyjamos iš Ekvadore įsisteigusių paslaugų teikėjų.
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A. VISOS DRAUDIMO IR SU DRAUDIMU SUSIJUSIOS PASLAU Šalyje nuolatinės buveinės neturinčios ir Ekvadore vykdyti veiklą norinčios draudimo ir perdraudimo bendrovės, tarpi
GOS
ninkai ir pagalbinių draudimo paslaugų teikėjai privalo užsiregistruoti ir registraciją atnaujinti pagal nacionalinės teisės
aktuose nustatytas taisykles.

1) Ne gyvybės draudimas

1 ir 2 paslaugos teikimo būdai
a) rizikos, kuri yra susijusi su toliau išvardytais dalykais, draudimo:
i) jūrų laivyba ir komercine aviacija, kosminių erdvėlaivių paleidimu ir krovinių (įskaitant palydovus) skraidinimu, kai
toks draudimas apima dalį ar visus šiuos dalykus: vežamas prekes, prekes vežančias transporto priemones ir visus su
minėtais dalykais susijusius įsipareigojimus; ir
ii) tarptautiniu tranzitu vežamomis prekėmis.

2) Perdraudimas ir retrocesija
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PR, NR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl:

1) PR. Nėra
NR. Nėra
2) PR. Nėra
NR. Nėra
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3) Draudimo tarpininkavimas, kaip antai tarpininkavimas ir at 1) PR ir NR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl rizikos, kuri yra susijusi su toliau išvardytais dalykais, draudimo:
stovavimas
tarptautine jūrų laivyba ir tarptautine komercine aviacija, kosminių erdvėlaivių paleidimu ir krovinių kosmose skraidi
nimu (įskaitant palydovus), kai toks draudimas apima dalį ar visus šiuos dalykus: vežamas prekes, prekes vežančias
transporto priemones ir visus su minėtais dalykais susijusius įsipareigojimus, ir tarptautiniu tranzitu vežamas prekes.

Išlygų aprašymas

2) PR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl rizikos, kuri yra susijusi su toliau išvardytais dalykais, draudimo:
tarptautine jūrų laivyba ir tarptautine komercine aviacija, kosminių erdvėlaivių paleidimu ir krovinių kosmose skraidi
nimu (įskaitant palydovus), kai toks draudimas apima dalį ar visus šiuos dalykus: vežamas prekes, prekes vežančias
transporto priemones ir visus su minėtais dalykais susijusius įsipareigojimus, ir tarptautiniu tranzitu vežamas prekes.
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NR. Nėra
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Sektorius arba pasektoris

4) Draudimo pagalbinės paslaugos, kaip antai rizikos vertinimas 1) PR. Nėra
(rizikos vertintojo paslaugos), žalos sureguliavimas (žalos regu NR. Nėra
liuotojo paslaugos) ir aktuaro paslaugos
2) PR. Nėra
NR. Nėra

a) Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš gyventojų 1) PR, NR. Nėra
(CPC 81115–81119)
2) PR, NR. Nėra
b) Visų rūšių skolinimas, įskaitant vartojimo kreditus, hipotekos
kreditus, finansų įstaigų faktoringą ir komercinių sandorių finan
savimą (CPC 8113)
c) Finansinės nuomos paslaugos (CPC 8112)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

B. BANKININKYSTĖS IR KITOS FINANSINĖS PASLAUGOS (iš
skyrus draudimą)

d) Mokėjimų ir pinigų pervedimo paslaugos: kredito, mokėjimo
ir debeto kortelės, kelionės čekiai ir banko vekseliai (CPC 81339)
e) Garantijos ir įsipareigojimai (CPC 81199)
f) Prekyba savo arba klientų sąskaita biržoje arba užbiržinėje rin
koje šiomis priemonėmis:
— pinigų rinkos priemonėmis (čekiais, vekseliais, indėlių sertifi
katais ir kt.) (dalis CPC 81339);
— užsienio valiuta (CPC 81333);
— išvestinėmis priemonėmis: ateities ir pasirinkimo sandoriais
(dalis CPC 81339);
L 356/1211

Išlygų aprašymas

— valiutų kurso ir palūkanų normų priemonėmis, pasikeitimo
sandoriais ir išankstiniais susitarimais dėl palūkanų normų (dalis
CPC 81339);
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Sektorius arba pasektoris

— perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais (CPC 81321);
LT

— kitomis perleidžiamosiomis priemonėmis ir finansiniu turtu,
įskaitant luitinį auksą (dalis CPC 71339)

g) Dalyvavimas išleidžiant visų rūšių vertybinius popierius, įskai
tant garantavimą ir tarpininkų vykdomą siūlymą (viešai ar ne vie
šai) ir su jų išleidimu susijusių paslaugų teikimas (CPC 8132)
h) Tarpininkavimas pinigų rinkoje (CPC 81339)

j) Atsiskaitymas už finansinį turtą ir tarpuskaita, įskaitant verty
binius popierius, išvestines priemones bei kitas perleidžiamąsias
priemones (CPC 81339 arba 81319)

k) Konsultavimo ir kitos papildomos finansinės paslaugos, susiju 1) PR, NR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl paslaugų, susijusių su informacijos apie kreditus rinkimu, laikymu ir teikimu.
sios su veikla, išvardyta bankų ir kitoms finansinėms paslaugoms 2) PR, NR. Nėra, išskyrus dėl paslaugų, susijusių su informacijos apie kreditus rinkimu, laikymu ir teikimu.
(išskyrus draudimą) skirtoje dalyje: informacija apie kreditus ir jos
analizė, investicijų ir investicinių portfelių tyrimas bei konsultaci
jos dėl jų, konsultacijos dėl įsigijimų ir įmonių pertvarkymo
(CPC 8131 arba 8133)
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i) Turto valdymas: grynųjų pinigų arba vertybinių popierių valdy
mas, kolektyvinių investicijų valdymas, turto apsaugos, depozito
riumo ir patikos paslaugos (CPC 8119 + 81323)

l) Finansinės informacijos teikimas ir perdavimas, kitų finansinių 1) PR, NR. Nėra
paslaugų teikėjų atliekamas finansinių duomenų tvarkymas ir su 2) PR, NR. Nėra
tuo susijusi programinė įranga (CPC 8131)

8. SVEIKATOS IR SOCIALINĖS PASLAUGOS (išskyrus išvardytas
W120 klasifikatoriaus 1.A h–j dalyse)

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

2016 12 24

Ligoninių paslaugos (CPC 9311)

9. TURIZMO IR SU KELIONĖMIS SUSIJUSIOS PASLAUGOS

Išlygų aprašymas

Prieš pradėdami Turizmo akte aprašytų turizmo paslaugų teikimo veiklą, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, įmonės ar
bendrovės privalo užsiregistruoti, t. y. kaip turizmo paslaugų teikėjai būti įtraukti į Ekvadoro turizmo ministerijos viešąjį
turizmo verslo subjektų ir įmonių registrą.
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A) Viešbučiai ir restoranai (įskaitant maitinimą) (CPC 641–643) 1) PR, NR. Nėra
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Sektorius arba pasektoris

2) PR, NR. Nėra

1) PR, NR. Nėra
B) Kelionių agentūrų ir turizmo vadovų paslaugos (CPC 7471)
B. Kelionių agentūrų ir turizmo vadovų paslaugos (įskaitant ke 2) PR, NR. Nėra
lionių vadovus)

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

10. POILSIO ORGANIZAVIMO, KULTŪRINĖS IR SPORTINĖS 1) PR, NR. Nėra
PASLAUGOS
2) PR, NR. Nėra

A) Pramoginės paslaugos (įskaitant teatro, gyvai grojančių muzi 1) PR, NR. Nėra
kantų grupių ir cirko paslaugas) (CPC 9619)
2) PR, NR. Nėra

B) Naujienų ir spaudos agentūrų paslaugos (CPC 962)
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C) Turizmo vadovų paslaugos (CPC 7472)

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

C) Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos 1) PR, NR. Nėra
(CPC 963)
2) PR, NR. Nėra

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra
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D) Sportinės ir kitos poilsio organizavimo paslaugos

Išlygų aprašymas

11. TRANSPORTO PASLAUGOS (4)

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra
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A. Jūrų transportas
a. Keleivių vežimas (CPC 7211)
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Sektorius arba pasektoris

b) Krovinių vežimas (CPC 7222) išskyrus nacionalinį kabotažą.
Įskaitant įrangos perkėlimo paslaugas, išskyrus kai tokių paslaugų
teikėjas gauna pajamų.

AB Vidaus vandens kelių transportas

1) PR, NR. Nėra

a) Keleivių vežimas (CPC 7221)

2) PR, NR. Nėra

C. Geležinkelių transportas

1) PR, NR. Įsipareigojimų neprisiimta.

a) Keleivių vežimas (CPC 7111)

2) PR, NR. Nėra

b) Krovinių vežimas (CPC 7112)

D) Kelių transporto paslaugos

1) PR, NR. Įsipareigojimų neprisiimta.

a) Keleivių vežimo paslaugos

2) PR, NR. Nėra
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b) Krovinių vežimas (CPC 7222) išskyrus nacionalinį kabotažą.
Įskaitant įrangos perkėlimo paslaugas, išskyrus kai tokių paslaugų
teikėjas gauna pajamų.

b) Krovinių vežimo paslaugos
c) Komercinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju
(CPC 7121+ 7122+ 7123+ 7124)

12. PAGALBINĖS TRANSPORTO PASLAUGOS

A. Pagalbinės jūrų transporto paslaugos
b) Sandėliavimo paslaugos (dalis CPC 742)

1) PR. Nėra, išskyrus tai, kad viešuosiuose uostuose pagalbines transporto paslaugas galima teikti tik pagal koncesiją ar
kitos formos leidimą. Angliavandenilių pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo paslaugas gali teikti tik nacionalinės, vals
tybinės ar mišrios laivybos bendrovės, kurių bent 51 proc. akcinio kapitalo turi valstybė.
NR. Įsipareigojimų neprisiimta.
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a) Jūrų krovinių tvarkymo paslaugos

c) Muitinio įforminimo paslaugos

Išlygų aprašymas

2) PR, NR. Nėra

d) Konteinerių stoties ir saugyklos paslaugos

2016 12 24

Sektorius arba pasektoris

e) Jūrų transporto tarpininko paslaugos
f) Jūrų krovinių siuntimo paslaugos
LT

g) Laivų nuoma su įgula (CPC 7213)
h) Vilkimo ir stūmimo paslaugos (CPC 7214)
i) Pagalbinės jūrų transporto paslaugos (dalis CPC 745)
j) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos (dalis CPC 749)

B. Pagalbinės vidaus vandens kelių transporto paslaugos

c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos (dalis CPC 748)
d) Laivų nuoma su įgula (CPC 7223)

NR. Įsipareigojimų neprisiimta.
2) PR, NR. Nėra

e) Vilkimo ir stūmimo paslaugos (CPC 7224)
f) Pagalbinės vidaus vandens kelių transporto paslaugos (dalis
CPC 745)
g) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos (dalis CPC 749)

C. Pagalbinės geležinkelio transporto paslaugos

1) PR, NR. Įsipareigojimų neprisiimta.

a) Krovinių krovimo paslaugos (dalis CPC 741)

2) PR, NR. Nėra
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a) Krovinių krovimo paslaugos (dalis CPC 741)
b) Sandėliavimo paslaugos (dalis CPC 742)

1) PR. Nėra, išskyrus tai, kad viešuosiuose uostuose pagalbines transporto paslaugas galima teikti tik pagal koncesiją ar
kitos formos leidimą. Angliavandenilių pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo paslaugas gali teikti tik nacionalinės, vals
tybinės ar mišrios laivybos bendrovės, kurių bent 51 proc. akcinio kapitalo turi valstybė.

b) Sandėliavimo paslaugos (dalis CPC 742)
c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos (dalis CPC 748)
d) Vilkimo ir stūmimo paslaugos (CPC 7113)
e) Papildomos geležinkelio transporto paslaugos (CPC 743)
f) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos (dalis CPC 749)

1) PR, NR. Įsipareigojimų neprisiimta.

a) Krovinių krovimo paslaugos (dalis CPC 741)

2) PR, NR. Nėra
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D. Pagalbinės kelių transporto paslaugos

Išlygų aprašymas

b) Sandėliavimo paslaugos (dalis CPC 742)
c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos (dalis CPC 748)
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Sektorius arba pasektoris

d) Komercinio kelių transporto nuoma su vežėjais (CPC 7124)
e) Pagalbinės kelių transporto paslaugos (CPC 744)
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f) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos (dalis CPC 749)

E. Pagalbinės oro transporto paslaugos

a) Antžeminės paslaugos (įskaitant maitinimą)

1) PR, NR. Įsipareigojimų neprisiimta.

b) Sandėliavimo paslaugos (dalis CPC 742)

1) PR, NR. Įsipareigojimų neprisiimta*
2) PR, NR. Nėra

c) Krovinių vežimo agentūrų paslaugos (dalis CPC 748)

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

d) Orlaivių nuoma su įgula (CPC 734)
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2) PR, NR. Nėra

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

e) Pardavimas ir rinkodara

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

1) PR, NR. Nėra
2) PR, NR. Nėra

2016 12 24

f) Kompiuterinės rezervavimo sistemos

13. ENERGETIKOS PASLAUGOS

Išlygų aprašymas

Norėdamos sudaryti žvalgymo ir gavybos sutartis, užsienio įmonės privalo pagal Bendrovių aktą įsteigti filialą arba
bendrovę, turėti verslo vietą Ekvadore ir paskirti Ekvadore gyvenantį agentą ar teisinį atstovą. Užsienio šalių piliečiai pri
valo užsiregistruoti valstybiniuose registruose ir paskirti Ekvadoro pilietybę ir gyvenamąją vietą Ekvadore turintį teisinį
atstovą.
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A. PASLAUGOS, GLAUDŽIAI SUSIJUSIOS SU ŽVALGYMU IR
GAVYBA

2016 12 24

Sektorius arba pasektoris

Susijusios mokslinių ir techninių konsultacijų paslaugos

1) PR, NR. Nėra

(CPC 8675), išskyrus valstybės įsigyjamas paslaugas

2) PR, NR. Nėra

Paslaugos, glaudžiai susijusios su kasyba
(CPC 883)

(dalis CPC 8861–8866)
Inžinerijos paslaugos
(CPC 8672), išskyrus valstybės įsigyjamas paslaugas
Suvienytosios inžinerijos paslaugos
(CPC 8673), išskyrus valstybės įsigyjamas paslaugas
Valdymo konsultacijų paslaugos
(CPC 865)
Paslaugos, susijusios su valdymo konsultacijų paslaugomis
(CPC 866)
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Gaminių iš metalo, įrangos ir įrengimų bei elektros mašinų prie
žiūros ir taisymo paslaugos

Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos
(CPC 8676)
(1) „Korespondencijos siunta“ reiškia, kad ant siuntos arba jos pakuotės siuntėjo nurodytu adresu siunčiama ir pristatoma bet kokios fizinės formos korespondencija raštu. Knygos, katalogai, laikraščiai ir kiti per
iodiniai leidiniai nelaikomi korespondencijos siuntomis.
(2) Pašto važtos vežimo savo sąskaita bet kokiu žemės transportu paslaugos.
(3) Pašto važtos vežimo savo sąskaita oru paslaugos.
(4) Šiame sektoriuje įrašas „Įsipareigojimų neprisiimta*“ reiškia, kad paslaugą teikti techniškai neįmanoma, todėl privalomas įsipareigojimas negalimas.“
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XIII PRIEDAS
„B SKIRSNIS
ES ŠALIS

Sąraše vartojamos šios santrumpos:
AT Austrija
BE Belgija
BG Bulgarija
CY Kipras
CZ Čekija
DE Vokietija
DK Danija
ES Ispanija
EE Estija
EU Europos Sąjunga, įskaitant visas jos valstybes nares
FI

Suomija

FR Prancūzija
EL Graikija
HR Kroatija
HU Vengrija
IE

Airija

IT

Italija

LV Latvija
LT Lietuva
LU Liuksemburgas
MT Malta
NL Nyderlandai
PL Lenkija
PT Portugalija
RO Rumunija
SK Slovakija
SI

Slovėnija

SE Švedija
UK Jungtinė Karalystė
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1. Toliau pateiktame išlygų sąraše nurodyti ūkinės veiklos sektoriai, liberalizuoti pagal šio Susitarimo 114 straipsnį,
kuriems taikomi apribojimai, susiję su pagrindiniu personalu ir absolventais stažuotojais pagal šio Susitarimo
124 straipsnį, ir konkretūs apribojimai. Sąrašus sudaro šie elementai:
a) pirma skiltis, kurioje nurodomas sektorius arba pasektoris, kuriam taikomi ribojimai, ir
b) antra skiltis, kurioje aprašomi taikomi ribojimai.
Kai b punkte nurodytoje skiltyje pateiktos tik konkrečioms Europos Sąjungos valstybėms narėms skirtos išlygos,
nepaminėtos Europos Sąjungos valstybės narės to sektoriaus įsipareigojimus prisiima be išlygų (1).
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės neprisiima įsipareigojimų dėl pagrindinio personalo ir absolventų stažuotojų,
susijusių su ūkinės veiklos sektoriais, kurie nėra liberalizuoti (ir toliau įsipareigojimų neprisiimta) pagal šio Susitarimo
114 straipsnį.
2. Nustatant atskirus sektorius ir pasektorius:
a) ISIC 3.1 red. – Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, kaip nustatyta
Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series
M, No 4, ISIC rev. 3.1, 2002);
b) CPC – Svarbiausias produktų klasifikatorius, kaip nustatyta Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje
(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov, 1991), ir
c) CPC 1.0 red. – Svarbiausias produktų klasifikatorius, kaip nustatyta Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos
leidinyje (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77, CPC ver 1.0, 1998).
3. Įsipareigojimai dėl pagrindinio personalo ir absolventų stažuotojų netaikomi tais atvejais, kai jų laikino dalyvavimo
tikslas ar rezultatas yra įsikišimas ar kitokio poveikio darymas bet kokiam ginčui ar deryboms tarp darbuotojų ir
vadovybės.
4. Į toliau pateikiamą sąrašą neįtrauktos priemonės, susijusios su kvalifikaciniais reikalavimais ir procedūromis,
techniniais standartais, licencijavimo reikalavimais bei procedūromis, ir priemonės, susijusios su užimtumu, darbu ir
socialinio draudimo sąlygomis, kai jomis nesukuriamas ribojimas, kaip apibrėžta šio Susitarimo 112 ir 113 straips
niuose. Tos priemonės (pvz., būtinybė gauti licenciją, kvalifikacijos pripažinimo reikalavimas reguliuojamuose
sektoriuose, būtinybė išlaikyti konkrečius egzaminus, įskaitant kalbos egzaminus, būtinybė turėti juridinio asmens
buveinę teritorijoje, kurioje vykdoma ūkinė veikla, būtinybė laikytis nacionalinės teisės aktų ir praktikos dėl
minimalaus darbo užmokesčio ir kolektyvinių darbo užmokesčio sutarčių priimančiojoje šalyje), net jeigu jos
neišvardytos, visais atvejais taikomos kitos Šalies investuotojų pagrindiniam personalui ir absolventams stažuotojams.
Pagal šio Susitarimo 107 straipsnio 3 dalį į toliau pateikiamą sąrašą neįtrauktos priemonės, susijusios su Šalių
skirtomis subsidijomis.
5. Visi reikalavimai, nustatyti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių teisės aktuose ir taisyklėse dėl atvykimo, buvimo,
darbo ir socialinės apsaugos priemonių taikomi toliau, įskaitant teisės aktus dėl buvimo laikotarpio, minimalaus
darbo užmokesčio ir kolektyvinių darbo užmokesčio sutarčių, net jei jie toliau nevardijami.
6. Toliau pateikiamas sąrašas neturi įtakos valstybės monopolijoms ir išimtinėms teisėms, kaip aprašyta įsipareigojimų
dėl įsisteigimo sąraše.
7. Sektoriuose, kuriuose atliekama ekonominių poreikių analizė, pagrindiniais kriterijais bus atitinkamos rinkos padėties
Europos Sąjungos valstybėse narėse arba regione, kuriame turi būti teikiama paslauga, vertinimas, taip pat atsi
žvelgiant į veiklą vykdančių paslaugų teikėjų skaičių ir poveikį jiems.
8. Teisės ir pareigos, pagrįstos šiuo išlygų sąrašu, nėra savaime įgyvendinamos, todėl tiesiogiai nesuteikia jokių teisių
atskiriems fiziniams ir juridiniams asmenims.

(1) Nepaisant to, kad atskirame sektoriuje nėra su konkrečiomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis susijusių išlygų, gali būti taikomos
horizontaliosios išlygos arba konkrečių sektorių Europos Sąjungos lygmens išlygos.

VISI SEKTORIAI

Išlygų aprašymas

Ekonominių poreikių analizė
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Sektorius ar pasektoris

BG, HU. Reikalaujama atlikti ekonominių poreikių analizę dėl absolventų stažuotojų.
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VISI SEKTORIAI

Įmonių perkeliamasis personalas
BG. Įmonių perkeliamųjų asmenų skaičius neturi viršyti 10 proc. vidutinio metinio tam tikro Bulgarijos juridinio as
mens įdarbintų Europos Sąjungos piliečių skaičiaus (kai juridinis asmuo įdarbina mažiau nei 100 asmenų, įmonių per
keliamųjų asmenų skaičius gali viršyti 10 proc., tačiau tam reikalingas leidimas).
HU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl fizinių asmenų, kurie veikė kaip kitos Šalies juridinio asmens statusą turintis partne
ris.

Vykdomieji direktoriai ir auditoriai
AT. Juridinių asmenų filialų vykdomieji direktoriai turi būti Austrijos rezidentai; juridinio asmens ar filialo fizinis as
muo, atsakingas už Austrijos prekybos įstatymo laikymąsi, turi būti Austrijos gyventojas.
FI. Užsienietis, vykdantis prekybos veiklą kaip privatus verslininkas, turi turėti prekybos leidimą ir nuolat gyventi Euro
pos Sąjungoje. Visuose sektoriuose, išskyrus telekomunikacijų paslaugų, pilietybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai
taikomi ribotos atsakomybės bendrovės vykdomajam direktoriui. Telekomunikacijų paslaugų atveju vykdomajam direk
toriui taikomas nuolatinės gyvenamosios vietos reikalavimas.
FR. Pramonės, komercinės ar amatų įmonės vykdomasis direktorius, kuris neturi leidimo gyventi, turi gauti specialų lei
dimą.
RO. Dauguma komercinių bendrovių auditorių ir jų pavaduotojų turi būti Rumunijos piliečiai.
SE. Juridinio asmens ar filialo vykdomasis direktorius turi būti Švedijos gyventojas.

VISI SEKTORIAI

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

VISI SEKTORIAI

Pripažinimas
EU. Europos Sąjungos direktyvos dėl abipusio diplomų pripažinimo taikomos tik Europos Sąjungos piliečiams. Teisė
teikti reguliuojamas profesines paslaugas vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje nesuteikia teisės verstis tokia veikla
kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje (1).

4. GAMYBA (2)

HR. Gyvenamosios vietos reikalavimas leidėjams.

(ISIC 3.1 red.: 22, išskyrus leidybą ir spausdinimą už atlygį arba IT. Pilietybės reikalavimas leidėjui.
pagal sutartį (3))
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H. Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

Išlygų aprašymas

PL. Pilietybės reikalavimas laikraščių ir žurnalų vyriausiesiems redaktoriams.
SE. Gyvenamosios vietos reikalavimas leidėjui ir spausdinimo bei leidybos įmonės savininkui.
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Sektorius ar pasektoris

6. VERSLO PASLAUGOS
LT

A. Specialistų paslaugos
a) Teisinės paslaugos

BE, FI. Norint teikti teisinio atstovavimo paslaugas, būtina įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą (taikomi pilie
tybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai). Belgijoje taikomos kvotos norint dalyvauti kasaciniame teisme sprendžiant
ne baudžiamąsias bylas.
BG. Užsienio teisininkai gali teikti tik teisinio atstovavimo paslaugas savo buveinės šalies piliečiui ir taikomas abipusiš
kumo bei bendradarbiavimo su Bulgarijos teisininku reikalavimas. Norint teikti teisinio tarpininkavimo paslaugas, taiko
mas nuolatinės gyvenamosios vietos reikalavimas.
FR. Teisininkams, norintiems verstis kasacinio teismo advokato (avocat auprès de la Cour de Cassation) ir Konstitucinės
tarybos advokato (avocat auprès du Conseil d'Etat) profesija, taikomos kvotos ir pilietybės reikalavimas.
HR. Norint įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą teisinio atstovavimo paslaugoms teikti taikomas pilietybės
reikalavimas (ES valstybės narės pilietybės reikalavimas).
HU. Norint įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą taikomi pilietybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai. Už
sienio teisininkų teisinės veiklos sritys ribojamos – leidžiamos tik teisinės konsultacijos, kurias privaloma teikti pagal
bendradarbiavimo sutartį, sudarytą su Vengrijos teisininku ar teisine įmone.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

(CPC 861) (4)
išskyrus teisės specialistų, kuriems patikėtos viešosios pareigos, t.
y. notarų, antstolių (huissiers de justice) ar kitų valstybės tarnautojų
ir teismo pareigūnų (officiers publics et ministériels) teikiamas teisi
nio konsultavimo, teisinės dokumentacijos ir sertifikavimo paslau
gas

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK. Norint vykdyti su vidaus (Europos Sąjungos ir jos valstybių narių) teise susijusią veiklą,
būtina įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą (taikomas pilietybės reikalavimas). Ispanijos kompetentingos in
stitucijos gali taikyti išimtį.

LV. Pilietybės reikalavimas taikomas prisiekusiesiems advokatams. Tik jie gali teisiškai atstovauti baudžiamosiose bylose.
DK. Teikti teisines konsultacijas gali tik teisininkai, kurie turi Danijos teisininko praktikos licenciją. Norint gauti minėtą
licenciją, būtina išlaikyti Danijos teisės egzaminą.
LU. Norint teikti teisines paslaugas, susijusias su Liuksemburgo ir Europos Sąjungos teise, taikomas pilietybės reikalavi
mas.
SE. Taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas, norint įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą, kad būtų lei
džiama naudoti Švedijos advokato pavadinimą „advokat“, taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas.
L 356/1221

FR. Teikti apskaitos ir buhalterijos paslaugas gali būti leidžiama tik Ekonomikos, finansų ir biudžeto ministerijai priėmus
sprendimą
ir gavus Užsienio reikalų ministerijos pritarimą. Ne ilgesnės nei 5 metų trukmės gyvenamosios vietos reikala
(CPC 86212, išskyrus audito paslaugas, CPC 86213, CPC 86219
vimas.
ir CPC 86220)
b) 1. Apskaitos ir buhalterijos paslaugos

b) 2. Audito paslaugos
(CPC 86211 ir 86212, išskyrus apskaitos paslaugas)

Išlygų aprašymas

AT. Norint atstovauti kompetentingose institucijose ir atlikti specialiuose Austrijos įstatymuose (pvz., akcinių bendrovių
įstatyme, vertybinių popierių biržos įstatyme, bankų įstatyme ir kt.) apibrėžtą auditą, taikomas pilietybės reikalavimas.

L 356/1222

Sektorius ar pasektoris

DK. Gyvenamosios vietos reikalavimas.
LT

ES. Įstatymų numatytiems auditoriams ir kitų nei EEB aštuntojoje direktyvoje dėl bendrovių teisės nurodytų bendrovių
administratoriams, direktoriams ir partneriams taikomas pilietybės reikalavimas.
FI. Gyvenamosios vietos reikalavimas taikomas bent vienam Suomijos ribotos atsakomybės bendrovės auditoriui.
EL. Pilietybės reikalavimas taikomas įstatymų numatytiems auditoriams.
HR. Audito paslaugas gali teikti tik atestuoti auditoriai, turintys Kroatijos audito rūmų oficialiai pripažintą licenciją.
IT. Kitų nei EEB aštuntojoje direktyvoje dėl bendrovių teisės nurodytų bendrovių administratoriams, direktoriams ir par
tneriams taikomas pilietybės reikalavimas. Gyvenamosios vietos reikalavimas taikomas individualiems auditoriams.
SE. Tam tikrų juridinių subjektų, be kita ko, visų ribotos atsakomybės bendrovių, auditą gali atlikti tik Švedijoje akredi
tuoti auditoriai. Akreditavimui taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas.

AT. Pilietybės reikalavimas norint atstovauti kompetentingose institucijose.

(CPC 863) (5)

BG, SI. Pilietybės reikalavimas taikomas specialistams.
HU. Gyvenamosios vietos reikalavimas.

d) Architektūros paslaugos

EE. Bent vienas atsakingas asmuo (projekto vadovas ar konsultantas) turi būti Estijos rezidentas.

ir
e) Miestų planavimo ir gamtovaizdžio architektūros paslaugos

BG. Užsienio specialistai privalo turėti ne mažiau kaip 2 metų patirties statybų srityje. Pilietybės reikalavimas taikomas
miesto planavimo ir kraštovaizdžio architektų paslaugų teikėjams.

(CPC 8671 ir CPC 8674)

EL, HR, HU, SK. Gyvenamosios vietos reikalavimas.

f) Inžinerijos paslaugos

EE. Bent vienas atsakingas asmuo (projekto vadovas ar konsultantas) turi būti Estijos rezidentas.

ir

BG. Užsienio specialistai privalo turėti ne mažiau kaip 2 metų patirties statybų srityje.

g) Suvienytosios inžinerijos paslaugos

EL, HR, HU, SK. Gyvenamosios vietos reikalavimas.
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c) Mokesčių konsultacinės paslaugos

(CPC 8672 ir CPC 8673)

CZ, IT, SK. Gyvenamosios vietos reikalavimas.

(CPC 9312 ir dalis CPC 85201)

CZ, EE, RO, SK. Užsienio fiziniai asmenys turi turėti kompetentingų institucijų leidimą.
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h) Medicinos (įskaitant psichologų) ir odontologinės paslaugos

Išlygų aprašymas

BE, LU. Absolventų stažuotojų atveju užsienio fiziniai asmenys turi turėti kompetentingų institucijų leidimą.
BG, CY, MT. Pilietybės reikalavimas.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

DE. Pilietybės reikalavimas, kurio galima netaikyti išimtinais atvejais, atsižvelgiant į visuomenės sveikatos interesus.
LT

DK. Ribotas leidimas teikti specialią paslaugą gali būti išduodamas ne daugiau kaip 18 mėnesių drauge taikant gyvena
mosios vietos reikalavimą.
FR. Pilietybės reikalavimas. Patekti į rinką galima pagal kasmet nustatomas kvotas.
LV. Gydytojo praktika norintys užsiimti užsieniečiai turi gauti vietinės sveikatos priežiūros institucijos leidimą, išduo
damą atsižvelgiant į tam tikro regiono ekonominius poreikius gydytojams ir odontologams.
PL. Medicinos praktika užsieniečiai gali verstis tik gavę atitinkamą leidimą. Užsieniečiai medikai turi ribotas rinkimo tei
ses profesinėse organizacijose.
PT. Gyvenamosios vietos reikalavimas psichologams.

BG, CY, DE, EE, EL, FR, HR, HU, MT, SI. Pilietybės reikalavimas.
CZ, SK. Pilietybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai.
IT. Gyvenamosios vietos reikalavimas.
PL. Pilietybės reikalavimas. Užsienio piliečiai gali kreiptis dėl leidimo verstis šia veikla.

j) 1. Akušerių paslaugos
(dalis CPC 93191)

AT. Profesines paslaugas teikiantis asmuo gali įsteigti įmonę Austrijoje, tik jeigu toks asmuo vertėsi atitinkama praktika
ne trumpiau nei trejus metus iki įmonės įsteigimo.
BE, LU. Absolventų stažuotojų atveju užsienio fiziniai asmenys turi turėti kompetentingų institucijų leidimą.
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i) Veterinarijos paslaugos
(CPC 932)

CZ, CY, EE, RO, SK. Užsienio fiziniai asmenys turi turėti kompetentingų institucijų leidimą.
FR. Pilietybės reikalavimas. Patekti į rinką galima pagal kasmet nustatomas kvotas.
HU. Pilietybės reikalavimas.
IT. Gyvenamosios vietos reikalavimas.
LV. Ekonominis poreikis nustatomas pagal bendrą vietos sveikatos apsaugos institucijų patvirtintų akušerių skaičių tam
tikrame regione.
PL. Pilietybės reikalavimas. Užsieniečiai gali kreiptis dėl leidimo veiklai.

L 356/1223

j) 2. Slaugytojų, fizioterapijos specialistų ir pagalbinio medicinos AT. Užsienio paslaugų teikėjams leidžiama vykdyti tik šią veiklą: slaugytojų, fizioterapijos specialistų, profesinės terapi
personalo paslaugos
jos specialistų, logoterapeutų, dietologų ir mitybos specialistų. Profesines paslaugas teikiantis asmuo gali įsteigti įmonę
Austrijoje, tik jeigu toks asmuo vertėsi atitinkama praktika ne trumpiau nei trejus metus iki įmonės įsteigimo.
(dalis CPC 93191)

Išlygų aprašymas

BE, FR, LU. Absolventų stažuotojų atveju užsienio fiziniai asmenys turi turėti kompetentingų institucijų leidimą.
CY, CZ, EE, RO, SK. Užsienio fiziniai asmenys turi turėti kompetentingų institucijų leidimą.

L 356/1224

Sektorius ar pasektoris

HU. Pilietybės reikalavimas.
LT

DK. Ribotas leidimas teikti specialią paslaugą gali būti išduodamas ne daugiau kaip 18 mėnesių drauge taikant gyvena
mosios vietos reikalavimą.
CY, CZ, EL, IT. Reikalavimas atlikti ekonominių poreikių analizę. Sprendimas priklauso nuo laisvų darbo vietų ir dar
buotojų trūkumo regione.
LV. Ekonominis poreikis nustatomas pagal bendrą vietos sveikatos apsaugos institucijų patvirtintų slaugytojų skaičių
tam tikrame regione.
k) Farmacijos produktų mažmeninis pardavimas ir medicinos ir FR. Pilietybės reikalavimas. Tačiau trečiųjų šalių piliečiams gali būti leidžiama teikti paslaugas, tik jeigu paslaugų teikėjas
ortopedijos prekių mažmeninis pardavimas
turi Prancūzijos farmacijos mokslo laipsnį.
DE, EL, SK. Pilietybės reikalavimas.
HU. Pilietybės reikalavimas, išskyrus farmacinių produktų mažmeninę prekybą ir medicininių bei ortopedinių prekių
mažmeninę prekybą (CPC 63211).
IT, PT. Gyvenamosios vietos reikalavimas.

D. Nekilnojamojo turto paslaugos (7)

a) Apimančios nuosavą ar nuomojamą nuosavybę

FR, HU, IT, PT. Gyvenamosios vietos reikalavimas.

(CPC 821)

LV, MT, SI. Pilietybės reikalavimas.

b) Už atlygį ar pagal sutartį

DK. Gyvenamosios vietos reikalavimas, jeigu Danijos prekybos ir įmonių agentūra nenustato kitaip.

(CPC 822)

FR, HU, IT, PT. Gyvenamosios vietos reikalavimas.
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(CPC 63211)
ir kitos farmacijos specialistų teikiamos paslaugos (6)

CY (tik dėl Ekvadoro), LV, MT, SI. Pilietybės reikalavimas.

E. Nuomos ir (arba) išperkamosios nuomos be operatoriaus pa
slaugos

EU. Pilietybės reikalavimas absolventams stažuotojams.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Pilietybės reikalavimas taiko
mas specialistams.
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e) Susijusios su asmeniniais ir namų ūkio reikmenimis
(CPC 832)

f) Telekomunikacinės įrangos nuoma

Išlygų aprašymas

EU. Pilietybės reikalavimas taikomas specialistams ir absolventams stažuotojams.

(CPC 7541)

LT

F. Kitos verslo paslaugos

e) Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos
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Sektorius ar pasektoris

IT, PT. Gyvenamosios vietos reikalavimas biologams ir chemikams analitikams.

(CPC 8676)

(dalis CPC 881)

j) 2. Apsaugos paslaugos

BE. Pilietybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai vadovaujantiems darbuotojams.

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ir CPC 87305)

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK. Pilietybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai.
DK. Pilietybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai vadovams ir oro uosto apsaugos paslaugų teikėjams.
ES, PT. Pilietybės reikalavimas specializuotam personalui.
FR. Pilietybės reikalavimas taikomas vykdomiesiems direktoriams ir direktoriams.
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f) Konsultavimo paslaugos, glaudžiai susijusios su žemės ūkiu, IT. Gyvenamosios vietos reikalavimas agronomams ir periti agrari.
medžiokle ir miškininkyste

IT. Pilietybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai norint gauti būtiną leidimą teikti apsaugos paslaugas ir vežti vertybes.

k) Susijusios mokslinių ir techninių konsultacijų paslaugos

BG. Pilietybės reikalavimas taikomas specialistams.

(CPC 8675)

DE. Pilietybės reikalavimas taikomas valstybės paskirtiesiems tyrinėtojams.
FR. Pilietybės reikalavimas taikomas asmenims, vykdantiems tyrinėjimus, susijusius su nuosavybės teisėmis ir su žemės
teise susijusia veikla.
IT, PT. Gyvenamosios vietos reikalavimas.

(dalis CPC 8868)

MT. Pilietybės reikalavimas.

L 356/1225

l) 1. Laivų techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Išlygų aprašymas

l) 2. Geležinkelių transporto įrangos techninė priežiūra ir remon LV. Pilietybės reikalavimas.
tas

L 356/1226

Sektorius ar pasektoris

(dalis CPC 8868)
LT

l) 3. Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių ir EU. Variklinių transporto priemonių, motociklų ir sniegaeigių techninės priežiūros ir remonto atveju, pilietybės reikala
vimas taikomas specialistams ir absolventams stažuotojams.
kelių transporto įrangos techninė priežiūra ir remontas
(CPC 6112, CPC 6122, dalis CPC 8867 ir dalis CPC 8868)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,
CPC 8865 ir CPC 8866)

m) Pastatų valymo paslaugos

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI. Pilietybės reikalavimas taikomas specialistams.

(CPC 874)

n) Fotografijos paslaugos

HR, LV. Pilietybės reikalavimas taikomas specializuotų fotografavimo paslaugų teikėjams.

(CPC 875)

PL. Pilietybės reikalavimas taikomas fotografavimo iš oro paslaugų teikėjams.

HR. Gyvenamosios vietos reikalavimas leidėjams.
SE. Gyvenamosios vietos reikalavimas leidėjui ir spausdinimo bei leidybos įmonės savininkui

r) 1. Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos

FI. Gyvenamosios vietos reikalavimas atestuotiems vertėjams.

(CPC 87905)

DK. Gyvenamosios vietos reikalavimas atestuotiems vertėjams raštu ir žodžiu, jeigu Danijos prekybos ir įmonių agen
tūra nenustato kitaip.

q) Renginių organizavimo paslaugos

SI. Pilietybės reikalavimas.

(dalis CPC 87909)
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p) Spausdinimo ir leidybos paslaugos
(CPC 88442)
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l) 5. Gaminių iš metalo, įrangos (išskyrus įstaigos įrangą), įren EU. Pilietybės reikalavimas taikomas specialistams ir absolventams stažuotojams.
gimų (išskyrus transporto ir įstaigos įrengimus), asmeninių ir
namų apyvokos prekių priežiūros ir taisymo paslaugos (8)

r) 3. Išieškojimo agentūrų paslaugos

Išlygų aprašymas

BE, EL, IT. Pilietybės reikalavimas.

(CPC 87902)

BE, EL, IT. Pilietybės reikalavimas.

LT

r) 4. Kreditavimo pajėgumo įvertinimo paslaugos
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(CPC 87901)

r) 5. Dauginimo paslaugos
(CPC 87904) (9)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Pilietybės reikala
vimas taikomas specialistams ir absolventams stažuotojams.
LV. Ekonominių poreikių analizė atliekama dėl specialistų, o absolventams stažuotojams taikomas pilietybės reikalavi
mas.

9. PLATINIMO PASLAUGOS
(išskyrus ginklų, šaudmenų ir karinės paskirties priemonių plati
nimą)
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8. STATYBOS IR SUSIJUSIOS INŽINERIJOS PASLAUGOS BG. Užsienio specialistai privalo turėti ne mažiau kaip 2 metų patirties statybų srityje.
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516,
CPC 517 ir CPC 518)

C. Mažmeninės prekybos paslaugos (10)

c) Maisto mažmeninės prekybos paslaugos

FR. Pilietybės reikalavimas tabako pardavėjams (t. y. buraliste).

(CPC 631)

10. ŠVIETIMO PASLAUGOS (tik privačiai finansuojamos paslau
gos)

(CPC 921)

FR. Pilietybės reikalavimas. Trečiųjų šalių piliečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai
vadovauti ir mokyti.

L 356/1227

A. Pradinio mokymo paslaugos

Išlygų aprašymas

IT. Pilietybės reikalavimas paslaugų teikėjams, norintiems gauti licencijas išduoti valstybės pripažįstamus diplomus.
EL. Pilietybės reikalavimas mokytojams.

(CPC 922)

FR. Pilietybės reikalavimas. Trečiųjų šalių piliečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai
vadovauti ir mokyti.

LT

B. Vidurinio mokymo paslaugos

L 356/1228

Sektorius ar pasektoris

IT. Pilietybės reikalavimas paslaugų teikėjams, norintiems gauti licencijas išduoti valstybės pripažįstamus diplomus.
EL. Pilietybės reikalavimas mokytojams.
LV. Pilietybės reikalavimas mokymo paslaugų, susijusių su techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugomis neįga
liesiems, teikėjams (CPC 9224).

(CPC 923)

FR. Pilietybės reikalavimas. Trečiųjų šalių piliečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai
vadovauti ir mokyti.
CZ, SK. Pilietybės reikalavimas aukštojo mokslo paslaugų, išskyrus techninio ir profesinio mokymo paslaugas įgijusiems
vidurinį išsilavinimą, teikėjams (CPC 92310).
IT. Pilietybės reikalavimas paslaugų teikėjams, norintiems gauti licencijas išduoti valstybės pripažįstamus diplomus.
DK. Pilietybės reikalavimas dėstytojams.

12. FINANSINĖS PASLAUGOS

A. Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C. Aukštojo mokslo paslaugos

AT. Filialo vadovybėje turi būti du fiziniai asmenys, Austrijos rezidentai.
EE. Tiesioginio draudimo atveju akcinės draudimo bendrovės, kurioje dalis kapitalo priklauso užsieniečiams, valdymo
organuose gali būti Europos Sąjungai nepriklausančių šalių piliečių, kurių skaičius proporcingas užsieniečių daliai, tačiau
ne didesnis kaip pusė vadovų grupės. Patronuojamosios įmonės arba nepriklausomos bendrovės vadovas turi būti nuo
latinis Estijos gyventojas.
ES. Gyvenamosios vietos ir trejų metų darbo patirties reikalavimas aktuarui.
HR. Gyvenamosios vietos reikalavimas.
IT. Aktuaro praktika gali verstis tik rezidentai.

PL. Gyvenamosios vietos reikalavimas draudimo tarpininkams.
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FI. Draudimo bendrovės vykdomieji direktoriai ir bent vienas auditorius privalo turėti gyvenamąją vietą Europos Sąjun
goje, jeigu kompetentingos institucijos nesuteikia išimties. Užsienio draudimo bendrovės agentas turi turėti gyvenamąją
vietą Suomijoje, išskyrus atvejus, kai įmonės pagrindinė buveinė yra Europos Sąjungoje.

B. Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)

Išlygų aprašymas

BG. Nuolatinės gyvenamosios vietos Bulgarijoje reikalavimas taikomas vykdomiesiems direktoriams ir vadovaujantiems
darbuotojams.

LT

FI. Kredito įstaigų vykdomieji direktoriai ir bent vienas auditorius turi turėti gyvenamąją vietą Europos Sąjungoje, jeigu
finansinės priežiūros institucija nesuteikia išimties. Išvestinių finansinių priemonių biržos brokeris (individualus asmuo)
turi turėti gyvenamąją vietą Europos Sąjungoje.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

HR. Gyvenamosios vietos reikalavimas. Kredito įstaigos valdyba įstaigos veiklai turi vadovauti būdama Kroatijos teritori
joje. Bent vienas valdybos narys privalo gerai mokėti kroatų kalbą.
IT. Gyvenamosios vietos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje reikalavimas promotori di servizi finanziari (fi
nansiniams pardavėjams).
LT (dėl Kolumbijos ir Peru). Bent vienas iš vadovų turi būti Europos Sąjungos pilietis.
LT (dėl Ekvadoro). Bent vienas banko administracijos vadovas privalo mokėti lietuvių kalbą ir būti nuolatinis Lietuvos
Respublikos gyventojas.

13. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINĖS PASLAUGOS
(tik privačiai finansuojamos paslaugos)
A. Ligoninių paslaugos
(CPC 9311)
B. Greitosios pagalbos paslaugos

FR. Išduodant būtiną leidimą vykdyti su valdymu susijusias pareigas, atsižvelgiama į galimybę samdyti vietinius vado
vus.
LV. Ekonominių poreikių analizė atliekama gydytojams, odontologams, akušerėms, slaugytojams, fizioterapijos specialis
tams ir pagalbiniam medicinos personalui.
PL. Medicinos praktika užsieniečiai gali verstis tik gavę atitinkamą leidimą. Užsieniečiai medikai turi ribotas rinkimo tei
ses profesinėse organizacijose.

(CPC 93192)
C. Sveikatingumo įstaigų, išskyrus ligonines, paslaugos
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PL. Pilietybės reikalavimas taikomas bent vienam banko vadovaujančiam darbuotojui.

(CPC 93193)
E. Socialinės paslaugos
(CPC 933)

14. TURIZMO IR SU KELIONĖMIS SUSIJUSIOS PASLAUGOS

A. Viešbučiai, restoranai ir maitinimas

BG. Užsienio vadovų skaičius neturi viršyti Bulgarijos pilietybę turinčių vadovų skaičiaus, kai viešoji (valstybės ir (arba)
savivaldybių) dalis įmonės kapitale viršija 50 proc.
HR. Apgyvendinimo ir maitinimo namų ūkiuose ir kaimo sodybose paslaugų teikėjams taikomas pilietybės reikalavi
mas.

L 356/1229

(CPC 641, CPC 642 ir CPC 643)
išskyrus maitinimo orlaiviuose paslaugas (11)

Išlygų aprašymas

B. Kelionių agentūrų ir turizmo vadovų paslaugos (įskaitant ke BG. Užsienio vadovų skaičius neturi viršyti Bulgarijos pilietybę turinčių vadovų skaičiaus, kai viešoji (valstybės ir (arba)
lionių vadovus)
savivaldybių) dalis įmonės kapitale viršija 50 proc.

L 356/1230

Sektorius ar pasektoris

(CPC 7471)
ES, FR, EL, HR, IT, PL, PT. Pilietybės reikalavimas.

(CPC 7472)

ES, IT. Šias paslaugas gali teikti tik vietinės kelionių gidų organizacijos.

LT

C. Turistų gidų paslaugos

15. POILSIO ORGANIZAVIMO, KULTŪRINĖS IR SPORTINĖS
PASLAUGOS
(išskyrus audiovizualines paslaugas)

(CPC 9619)
16. TRANSPORTO PASLAUGOS
A. Jūrų transportas
a) Tarptautinis keleivių vežimas

EU. Pilietybės reikalavimas laivų įgulai.

(CPC 7211 be nacionalinio kabotažo transporto)

AT. Pilietybės reikalavimas daugumai vykdomųjų direktorių.
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A. Pramoginės paslaugos (įskaitant teatro, gyvai grojančių muzi FR. Išduodant būtiną leidimą vykdyti su valdymu susijusias pareigas taikomas pilietybės reikalavimas, jeigu leidimo rei
kantų grupių, cirko ir diskotekos paslaugas)
kia daugiau nei 2 metams.

b) Tarptautinis krovinių vežimas
(CPC 7212 be nacionalinio kabotažo transporto) (12)
D. Kelių transportas
a) Keleivių vežimas

AT. Pilietybės reikalavimas asmenims ir akcininkams, įgaliotiems atstovauti juridiniam asmeniui ar bendrijai.

(CPC 7121 ir CPC 7122)

DK, HR. Pilietybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai taikomi vadovams.
BG, MT. Pilietybės reikalavimas.

(CPC 7123, išskyrus pašto važtos transportavimą savo sąskaita
(13)).

AT. Pilietybės reikalavimas asmenims ir akcininkams, įgaliotiems atstovauti juridiniam asmeniui ar bendrijai.
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b) Krovinių vežimas

HR. Pilietybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai taikomi vadovams.

2016 12 24

AT. Pilietybės reikalavimas vykdomiesiems direktoriams.

LT

Sektorius ar pasektoris

Išlygų aprašymas

BG, MT. Pilietybės reikalavimas.

E. Krovinių, išskyrus kurą, transportavimas vamzdynais (14)
(CPC 7139)

17. PAGALBINĖS TRANSPORTO PASLAUGOS (15)

EU. Pilietybės reikalavimas vilkimo ir stūmimo paslaugų teikėjams ir pagalbinių jūrų transporto paslaugų teikėjams.

a) Jūrų krovinių tvarkymo paslaugos
b) Sandėliavimo paslaugos

AT. Pilietybės reikalavimas daugumai įmonių, teikiančių a, d, h, g, h ir i punktuose nurodytas paslaugas, vykdomųjų di
rektorių.

(dalis CPC 742)

BG, MT. Pilietybės reikalavimas.

c) Muitinio įforminimo paslaugos

DK. Gyvenamosios vietos reikalavimas muitinio įforminimo paslaugų teikėjams.

d) Konteinerių stoties ir saugyklos paslaugos

EL. Pilietybės reikalavimas muitinio įforminimo paslaugų teikėjams.

e) Jūrų transporto tarpininko paslaugos

IT. Gyvenamosios vietos reikalavimas raccomandatario marittimo (laivo atstovams).

f) Jūrų krovinių siuntimo paslaugos
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A. Pagalbinės jūrų transporto paslaugos

g) Laivų nuoma su įgula
(CPC 7213)
h) Vilkimo ir stūmimo paslaugos
(CPC 7214)
i) Papildomos jūrų transporto paslaugos
(dalis CPC 745)
(dalis CPC 749)

L 356/1231

j) Kitos pagalbinės ir papildomos paslaugos

B. Pagalbinės vidaus vandens kelių transporto paslaugos

Išlygų aprašymas

EU. Pilietybės reikalavimas įgulai.

e) Vilkimo ir stūmimo paslaugos

L 356/1232

Sektorius ar pasektoris

(CPC 7224)
LT

f) Pagalbinės vidaus vandens kelių transporto paslaugos
(dalis CPC 745)

C. Pagalbinės kelių transporto paslaugos
(CPC 7124)

BG, MT. Pilietybės reikalavimas.

e) Muitinio įforminimo paslaugos

DK. Gyvenamosios vietos reikalavimas muitinio įforminimo paslaugų teikėjams.
EL. Pilietybės reikalavimas muitinio įforminimo paslaugų teikėjams.
PL. Nacionaliniai apribojimai, susiję su tiesioginiu muitinio įforminimo paslaugų teikimu: jas gali teikti tik tie muitinės
tarpininkai, kurie turi gyvenamąją vietą Europos Sąjungos teritorijoje.
FR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus tuos atvejus, kai užtikrintas visiškas abipusiškumas.
NL. Dėl leidimo fiziniams ar juridiniams asmenims veikti kaip muitinės tarpininkams sprendžia inspektorius, kaip nu
matyta Bendrojo muitinės įstatymo 1 straipsnio 3 ir 9 dalyse. Leidimas nesuteikiamas, jei pareiškėjas per pastaruosius
penkerius metus buvo nuteistas už nusikalstamą veiką. Muitinės tarpininkai, kurie nėra Nyderlandų gyventojai ir nėra
įsisteigę Nyderlanduose, prieš imdamiesi muitinės tarpininko veiklos turi apsigyventi ar įsisteigti Nyderlanduose.

D. Pagalbinės geležinkelio transporto paslaugos (16)

BG, MT. Pilietybės reikalavimas.

a) Muitinio įforminimo paslaugos

DK. Gyvenamosios vietos reikalavimas muitinio įforminimo paslaugų teikėjams.
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d) Komercinio kelių transporto nuoma su vežėjais

AT. Pilietybės reikalavimas asmenims ir akcininkams, įgaliotiems atstovauti juridiniam asmeniui ar bendrijai, užsiiman
čiai komercinio kelių transporto nuoma su vežėjais.

EL. Pilietybės reikalavimas muitinio įforminimo paslaugų teikėjams.
PL. Nacionaliniai apribojimai, susiję su tiesioginiu muitinio įforminimo paslaugų teikimu: jas gali teikti tik tie muitinės
tarpininkai, kurie turi gyvenamąją vietą Europos Sąjungos teritorijoje.
FR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus tuos atvejus, kai užtikrintas visiškas abipusiškumas.
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NL. Dėl leidimo fiziniams ar juridiniams asmenims veikti kaip muitinės tarpininkams sprendžia inspektorius, kaip nu
matyta Bendrojo muitinės įstatymo 1 straipsnio 3 ir 9 dalyse. Leidimas nesuteikiamas, jei pareiškėjas per pastaruosius
penkerius metus buvo nuteistas už nusikalstamą veiką. Muitinės tarpininkai, kurie nėra Nyderlandų gyventojai ir nėra
įsisteigę Nyderlanduose, prieš imdamiesi muitinės tarpininko veiklos turi apsigyventi ar įsisteigti Nyderlanduose.

Išlygų aprašymas

E. Pagalbinės oro transporto paslaugos

BG, MT. Pilietybės reikalavimas.

a) Muitinio įforminimo paslaugos

DK. Gyvenamosios vietos reikalavimas muitinio įforminimo paslaugų teikėjams.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

EL. Pilietybės reikalavimas muitinio įforminimo paslaugų teikėjams.
LT

PL. Nacionaliniai apribojimai, susiję su tiesioginiu muitinio įforminimo paslaugų teikimu: jas gali teikti tik tie muitinės
tarpininkai, kurie turi gyvenamąją vietą Europos Sąjungos teritorijoje.
FR. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus tuos atvejus, kai užtikrintas visiškas abipusiškumas.
NL. Dėl leidimo fiziniams ar juridiniams asmenims veikti kaip muitinės tarpininkams sprendžia inspektorius, kaip nu
matyta Bendrojo muitinės įstatymo 1 straipsnio 3 ir 9 dalyse. Leidimas nesuteikiamas, jei pareiškėjas per pastaruosius
penkerius metus buvo nuteistas už nusikalstamą veiką. Muitinės tarpininkai, kurie nėra Nyderlandų gyventojai ir nėra
įsisteigę Nyderlanduose, prieš imdamiesi muitinės tarpininko veiklos turi apsigyventi ar įsisteigti Nyderlanduose.

a) Vamzdynais transportuojamų krovinių, išskyrus kurą, sandėlia
vimo paslaugos
(dalis CPC 742)

18. ENERGETIKOS PASLAUGOS

A. Paslaugos, glaudžiai susijusios su kasyba
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F. Pagalbinės prekių, išskyrus kurą, transportavimo vamzdynais AT. Pilietybės reikalavimas vykdomiesiems direktoriams.
paslaugos (17)

SK. Gyvenamosios vietos reikalavimas.

(CPC 883) (18)

19. KITOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS, PASLAUGOS

(CPC 9701)

EU. Pilietybės reikalavimas specialistams ir absolventams stažuotojams.

L 356/1233

a) Skalbimo, valymo ir dažymo paslaugos

b) Kirpyklų paslaugos
(CPC 97021)

Išlygų aprašymas

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Pilietybės rei
kalavimas taikomas specialistams ir absolventams stažuotojams.

L 356/1234

Sektorius ar pasektoris

AT. Pilietybės reikalavimas absolventams stažuotojams.
LT

c) Kosmetinės priežiūros, manikiūro ir pedikiūro paslaugos
(CPC 97022)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Pilietybės rei
kalavimas taikomas specialistams ir absolventams stažuotojams.
AT. Pilietybės reikalavimas absolventams stažuotojams.

d) Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kosmetinės priežiūros paslau BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Pilietybės rei
gos
kalavimas taikomas specialistams ir absolventams stažuotojams.
(CPC 97029)

AT. Pilietybės reikalavimas absolventams stažuotojams.

(CPC 1.0 red. 97230)
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
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(9)
(10)

Kad trečiųjų šalių piliečių kvalifikacija būtų pripažinta visoje Europos Sąjungoje, būtina sudaryti Abipusio pripažinimo susitarimą, kaip nustatyta šio Susitarimo 129 straipsnyje.
Šis sektorius neapima konsultavimo gamybos klausimais paslaugų, kurios aptariamos sektoriaus VERSLO PASLAUGOS 6.F.h) dalyje.
Leidyba ir spausdinimas už atlygį arba pagal sutartį aptariami sektoriaus VERSLO PASLAUGOS 6.F.p) dalyje.
Apima teisinių konsultacijų, teisinio atstovavimo, arbitražo ir taikinimo ir (arba) tarpininkavimo, teisinės dokumentacijos ir sertifikavimo paslaugas.
Leidžiama teikti teisines paslaugas, susijusias su tarptautine viešąja teise, Europos Sąjungos teise ir bet kurios šalies, kurioje investuotojas ar jo darbuotojai yra įgiję teisininko kvalifikaciją, teise; kaip ir kitų
paslaugų teikimo atveju, taikomi Europos Sąjungos valstybėse narėse nustatyti licencijavimo reikalavimai ir procedūros. Teisininkams, teikiantiems teisines paslaugas, susijusias su tarptautine viešąja teise ir
užsienio šalių teise, tokiais reikalavimais ir procedūromis gali būti, inter alia, numatyta atitikti vietinio etikos kodekso normas, naudoti buveinės šalies pavadinimą (išskyrus tuos atvejus, kai gautas sutikimas
naudoti priimančiosios šalies pavadinimą), draudimo reikalavimai, paprastoji registracija priimančiosios šalies praktikuojančių teisininkų sąraše arba supaprastinta registracija priimančiosios šalies praktikuo
jančių teisininkų sąraše, išlaikant kvalifikacinį egzaminą, bei turėti juridinį adresą ar nuolatinę darbo vietą priimančiojoje šalyje. Teisines paslaugas, susijusias su Europos Sąjungos teise, iš esmės turi teikti
kvalifikuoti teisininkai, įtraukti į praktikuojančių teisininkų Europos Sąjungos valstybės narės sąrašą ir veikiantys individualiai, o teisines paslaugas, susijusias su Europos Sąjungos valstybės narės teise, iš
esmės turi teikti kvalifikuoti teisininkai, įtraukti į praktikuojančių teisininkų sąrašą toje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir veikiantys individualiai. Norint atstovauti Europos Sąjungos valstybės narės
teismuose ir kitose kompetentingose institucijose, gali būti reikalaujama įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą atitinkamoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kadangi tai susiję su Europos
Sąjungos ir nacionalinės procesinės teisės praktika. Tačiau kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse užsienio teisininkai, neįtraukti į praktikuojančių teisininkų sąrašą, gali atstovauti civilinėse bylose
asmeniui, kuris yra tos valstybės, kurioje teisininkas įgijo teisę verstis veikla, pilietis arba jai priklauso.
Neapima teisinių konsultacijų ir teisinio atstovavimo mokesčių klausimais paslaugų, kurios aptariamos 1.A.a) dalyje „Teisinės paslaugos“.
Farmacijos produktų tiekimo visuomenei, kaip ir kitų paslaugų teikimo atveju, taikomi Europos Sąjungos valstybėse narėse nustatyti licencijavimo ir kvalifikaciniai reikalavimai bei procedūros. Paprastai šias
paslaugas gali teikti tik farmacijos specialistai. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse tik farmacijos specialistams suteikta teisė tiekti vaistus pagal receptą.
Čia išvardytos paslaugos yra siejamos su nekilnojamojo turto agento profesija ir nedaro įtakos bei neapriboja nekilnojamąjį turtą perkančių fizinių ir juridinių asmenų teisių.
Transporto įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos (CPC 6112, 6122, 8867 ir CPC 8868) aptariamos 6.F. l) 1–6.F.l) 4 dalyse.
Biuro technikos, įskaitant kompiuterius, techninės priežiūros ir remonto paslaugos (CPC 845) aptariamos 06.B dalyje „Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos“.
Neapima spausdinimo paslaugų, kurios priskiriamos CPC 88442 ir yra aptariamos 6.F p) dalyje.
Neapima priežiūros ir remonto paslaugų, kurios aptariamos sektoriaus VERSLO PASLAUGOS 6.B. ir 6.F.l) dalyse.
Neapima energetikos produktų mažmeninės prekybos paslaugų, kurios aptariamos sektoriaus ENERGETIKOS PASLAUGOS 18.E ir 18.F dalyse.
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e) SPA paslaugos, neterapinių masažų, skirtų atsipalaiduoti, fizi EU. Pilietybės reikalavimas taikomas specialistams ir absolventams stažuotojams.
nei gerovei užtikrinti, o ne medicinos ar reabilitacijos tikslams,
paslaugos (19)

LT

Maitinimo orlaiviuose paslaugos aptariamos sektoriaus PAGALBINĖS TRANSPORTO PASLAUGOS 17.D.a) dalyje „Antžeminės paslaugos“.
Įskaitant tarptautinio jūrų transporto paslaugų teikėjų teikiamas krovinių surinkimo ir įrangos perkėlimo paslaugas tarp dviejų tos pačios valstybės uostų, kai negaunama jokių pajamų.
Dalis CPC 71235, aptariama sektoriaus RYŠIŲ PASLAUGOS 7.A. dalyje „Pašto ir pasiuntinių paslaugos“.
Kuro transportavimas vamzdynais aptariamas sektoriaus ENERGETIKOS PASLAUGOS 18.B dalyje.
Neapima transporto įrangos priežiūros ir remonto paslaugų, kurios aptariamos sektoriaus VERSLO PASLAUGOS 6.F.l) 1–1.F.l) 4. dalyse.
Viešosioms paslaugoms nustatytas horizontalusis apribojimas, kai teikiant paslaugas naudojamasi viešąja nuosavybe.
Pagalbinės kuro transportavimo vamzdynais paslaugos aptariamos sektoriaus ENERGETIKOS PASLAUGOS 18.C dalyje.
Apima toliau išvardytas už atlygį ar pagal sutartį teikiamas paslaugas: konsultavimo kasybos, žemės sklypo parengimo, sausumoje statomo gręžimo įrenginio surinkimo, gręžimo klausimais paslaugas, su
gręžimo antgalio naudojimu susijusias paslaugas, gręžinio sutvirtinimo apsauginiais metaliniais vamzdžiais paslaugas, su gręžinyje naudojamais vamzdžiais susijusias įvairias paslaugas, gręžimo skysčio
ruošimą ir tiekimą, gręžimo šlamo tvarkymą, gręžinio ertmėje paliktų daiktų išėmimą arba kokias nors kitas toje ertmėje atliekamas specialias operacijas, gręžinio geologijos tyrimą ir gręžimo proceso
valdymą, kerno ėmimą, gręžinio tyrimą, lynų įranga teikiamas paslaugas, gręžinio paruošimui eksploatuoti reikalingų skysčių (sūrymų) tiekimą ir jų naudojimą, gręžinio paruošimui eksploatuoti reikalingos
įrangos tiekimą ir montavimą, gręžinio sienelių tvirtinimą cementu, iš gręžinio išgaunamų angliavandenilinių medžiagų kiekio didinimo paslaugas (skysčių pumpavimas į gręžinį dideliu slėgiu, rūgšties
pumpavimą į gręžinį), gręžinio kapitalinio remonto ir taisymo paslaugas, gręžinio tamponavimą ir gręžinio likvidavimą.
Neapima tiesioginės prieigos prie gamtinių išteklių arba jų eksploatavimo.
Neapima sklypo parengimo išteklių, išskyrus naftą ir dujas, gavybai (CPC 5115), kuris aptariamas 8 dalyje STATYBOS PASLAUGOS.
(19) Terapiniai masažai ir terminės terapijos paslaugos aptariamos 6.A.h) dalyje „Medicinos paslaugos“, 6.A.j) 2 dalyje „Slaugytojų, fizioterapijos specialistų, pagalbinio medicinos personalo ir sveikatos priežiūros
paslaugos“ (13.A ir 13 C).“
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(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
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XIV PRIEDAS
„D SKIRSNIS
EKVADORAS

Šis įsipareigojimų sąrašas yra suderintas su konstitucinėmis ir teisinėmis nuostatomis, kuriomis Ekvadore reglamen
tuojamas laikinas fizinių asmenų apsistojimas verslo reikalais ir kurios atitinka daugiašaliu lygiu prisiimtus įsiparei
gojimus.
Rengiant šį pasiūlymą dėl tarpvalstybinės prekybos paslaugomis atsižvelgta į Svarbiausią produktų klasifikatorių, kaip
nustatyta Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje (Statistical Reports, Series M, No. 77, provisional, 1991).
Toliau pateiktame išlygų sąraše nurodyti ūkinės veiklos sektoriai, liberalizuoti pagal Susitarimo 114 straipsnį, kuriems
taikomi apribojimai, susiję su pagrindiniu personalu ir absolventais stažuotojais pagal Susitarimo 124 straipsnį, ir
specialieji apribojimai. Ekvadoras neprisiima įsipareigojimų dėl pagrindinio personalo ir absolventų stažuotojų, susijusių
su ūkinės veiklos sektoriais, kurie nėra liberalizuojami (ir toliau įsipareigojimų neprisiimta) pagal Susitarimo
114 straipsnį.
Metodinės peržiūros ir analizės tikslais pažymėtina:
paslaugų sektoriai, kuriems taikomi šiame pasiūlyme nustatyti apribojimai, nurodomi kairėje lentelės skiltyje „Sektorius
arba pasektoris“;
dešinėje lentelės skiltyje sąrašas papildomas atitinkamam sektoriui ar pasektoriui taikomais apribojimais;
įsipareigojimams, prisiimtiems dėl konkrečių sektorių ar pasektorių, taikomos pirmame skirsnyje nurodytos horizonta
liosios išlygos ir apribojimai, kurie taikomi plačiu mastu ir besąlygiškai visiems sektoriams, nebent nurodoma kitaip;
Pagal 107 straipsnio 7 dalies nuostatas dėl taisyklių, nustatytų Susitarimo antraštinėje dalyje dėl prekybos paslaugomis,
įsisteigimo teisės ir elektroninės prekybos, taikymo srities į sąrašą neįtrauktos priemonės, kuriomis reglamentuojamas
fizinių asmenų atvykimas į Ekvadoro teritoriją ir laikinas buvimas joje, įskaitant priemones, kurios reikalingos Ekvadoro
sienų neliečiamumui apsaugoti ir tvarkingam fizinių asmenų judėjimui per sienas užtikrinti.
Į toliau pateikiamą sąrašą neįtrauktos priemonės, susijusios su kvalifikaciniais reikalavimais ir procedūromis, techniniais
standartais, licencijavimo reikalavimais ir procedūromis, ir priemonės, susijusios su užimtumu, darbu ir socialinės
apsaugos sąlygomis. Šioms priemonėms priskiriama, be kita ko: būtinybė gauti licenciją, kvalifikacijos pripažinimo
reikalavimas reguliuojamuose sektoriuose, būtinybė išlaikyti konkrečius egzaminus, įskaitant kalbos egzaminus, būtinybė
turėti juridinio asmens buveinę teritorijoje, kurioje vykdoma ūkinė veikla, būtinybė laikytis nacionalinės teisės aktų ir
praktikos dėl minimalaus darbo užmokesčio ir kolektyvinių darbo užmokesčio sutarčių priimančiojoje šalyje, net jeigu
jos neišvardytos, visais atvejais taikomos pagrindiniam personalui ir absolventams stažuotojams.
Teisės ir pareigos, pagrįstos šiuo įsipareigojimų sąrašu, nėra tiesiogiai taikomos ir įgyvendinamos, todėl nesuteikia
tiesiogiai įgyvendinamų teisių fiziniams ir juridiniams asmenims.

Išlygų aprašymas

HORIZONTALIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

Bet kuris darbdavys, turintis daugiau nei 10 darbuotojų, privalo įdarbinti Ekvadoro piliečių pagal šią proporciją: ne ma
žiau kaip 90 proc. nekvalifikuotų darbuotojų kategorijoje ir ne mažiau kaip 80 proc. kvalifikuotų darbuotojų, specia
listų, administracijos darbuotojų ar vadovų kategorijoje. Šis apribojimas netaikomas darbdaviams, samdantiems ne dau
giau kaip 10 darbuotojų. Minėta proporcija taikoma ir atitinkamų darbuotojų darbo užmokesčiui.

LT

VISI SEKTORIAI

2016 12 24

Sektorius arba pasektoris

Darbdaviai, nepriklausomai nuo jų veiklos ir pilietybės, samdydami darbuotojus pirmenybę teikia šalies piliečiams.
Nors čia kalbama tik apie laikiną fizinių asmenų atvykimą verslo reikalais, patikslinama, kad kai Ekvadore įsteigta įmonė
samdo užsienio darbuotojus, reikalaujama, kad jie turėtų ne tik tinkamą vizą, bet ir kad su jais raštu konkrečiam laiko
tarpiui būtų sudaryta darbo sutartis, kurią turi patvirtinti Darbo santykių ministerija.

Gali būti reikalaujama, kad užsienio aukštojo mokslo įstaigų suteikti mokslo laipsniai ir pažymėjimai būtų pripažįstami
pagal dvišalius susitarimus. Jeigu aukštojo mokslo įstaiga nėra įtraukta į kompetentingos institucijos patvirtintą sąrašą ir
yra įsteigta šalyje, su kuria nėra sudarytas dvišalis abipusio pripažinimo susitarimas, taikomas registracijos reikalavimas.

1. VERSLO PASLAUGOS

Ekvadoro ir užsienio šalių piliečiams gali būti taikomi skirtingi registracijos asociacijose ar gildijose mokesčiai.

A. Specialistų paslaugos

Norint Ekvadore teikti daugumą specialistų paslaugų būtina, kad nacionalinė kompetentinga institucija pripažintų užsie
nyje įgytą profesinę kvalifikaciją, ir paprastai toks pripažinimas siejamas su gyvenamosios vietos Ekvadore reikalavimu.
Šis reikalavimas netaikomas, jeigu asmuo, samdomas kaip pagrindinis personalas ar absolventas stažuotojas, neteiks pa
slaugų trečiosioms šalims.
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a) Teisinės paslaugos (CPC 861). Tik teisinių konsultacijų užsienio Užsienio teisininkai gali verstis profesine veikla, jeigu jų kvalifikacija Ekvadore pripažįstama pagal įstatymuose nustaty
teisės aktų ir tarptautinės teisės klausimais paslaugos (išskyrus tas sąlygas ir jeigu laikomasi abipusiškumo principo, kai tokia sąlyga yra nustatyta galiojančiame tarptautiniame susita
konsultacijų paslaugas ir teisinį atstovavimą teisme pagal naciona rime.
linę teisę)

d) Architektūros paslaugos (CPC 8671 ir 8674)

Kad užsienyje kvalifikaciją įgijusiam užsienio architektui Ekvadoro architektų kolegija išduotų nuolatinę licenciją verstis
profesine veikla šalyje, taikomi šie reikalavimai:
b) patikrinama, ar pareiškėjo kilmės šalyje Ekvadoro architektai gali be apribojimų verstis profesine veikla;

L 356/1237

a) Nacionaliniam registrui turi būti pateiktas tinkamai pagrįstas leidimo prašymas;

Išlygų aprašymas

c) patikrinama, ar pareiškėjo buvimas šalyje yra teisėtas, visų pirma – jo, kaip imigranto, statusas;
d) pateikiama Ekvadoro tinkamai patvirtinta akademinė kvalifikacija ir

L 356/1238

Sektorius arba pasektoris

e) patikrinamas pareiškėjo tinkamumas ir mokumas verstis norima veikla, patvirtinamas pareiškėjo kilmės šalies archi
tektų kolegijos ar sąjungos išduotu pažymėjimu.
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e) Inžinerijos paslaugos (CPC 8672)
f) Suvienytosios inžinerijos paslaugos (CPC 8673)

Darbuotojai, kuriuos samdo statybos darbams atlikti įsteigtos nacionalinės arba užsienio įmonės ir nacionalinių ir (arba)
užsienio įmonių konsorciumai, turi būti specialiai projekto darbams atlikti pasamdyti inžinieriai, iš kurių iki dešimtų
metų nuo įmonės ar konsorciumo įsisteigimo šalyje pabaigos ne mažiau kaip 80 proc. turi sudaryti Ekvadoro inžinie
riai. Nuo vienuoliktų metų Ekvadoro specialistų dalis kasmet turi būti didinama po 4 proc., kol pasiekiama 90 proc.
Jeigu specialistų, galinčių atlikti tam tikras įmonės ar konsorciumo vykdomos veiklos užduotis, šalyje nėra, tokie dar
buotojai turi būti samdomi ir išmokomi atlikti atitinkamos specializacijos srities užduotis.

Norint Ekvadore teikti daugumą specialistų paslaugų būtina, kad nacionalinė kompetentinga institucija pripažintų užsie
nyje įgytą profesinę kvalifikaciją, ir paprastai toks pripažinimas siejamas su gyvenamosios vietos Ekvadore reikalavimu.

l) Tyrimo ir apsaugos paslaugos (CPC 873)

Tik Ekvadore gimę piliečiai gali verstis toliau išvardytų paslaugų teikimo ir organizavimo veikla: nemobiliosios ir mobi
liosios apsaugos, asmenų apsaugos, vertybių vežimo, elektroninio saugumo, palydovinių technologijų saugumo, tyrimo
ir šios srities mokymų.
Asmenims, kurie šios rūšies paslaugas teikiančiose bendrovėse dirba apsaugininkais ir privačiais tyrėjais, taikomas pilie
tybės reikalavimas.

7. FINANSINĖS PASLAUGOS
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F. KITOS VERSLO PASLAUGOS

Teisiniams agentams ir atstovams taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas.

10. POILSIO ORGANIZAVIMO, KULTŪRINĖS IR SPORTINĖS
PASLAUGOS

Užsienio menininkai privalo gauti vadinamąją profesinės veiklos knygelę (profesinės veiklos leidimą) ir turėti galiojantį
Ekvadoro
nacionalinės profesionaliųjų menininkų federacijos išduotą pažymėjimą.
(įskaitant teatro, gyvai grojančių muzikantų grupių ir cirko pa
slaugas)
Prieš gaudamas darbo leidimą, kurį užsienio menininkams išduoda Darbo santykių ministerija, menininkas arba jo at
stovas turi pasirašyti sutartį, pagal kurią įsipareigoja nemokamai surengti atlikimą vietoje, kurią nustatys Darbo santykių
(CPC 9619)
ministerija pasikonsultavusi su atitinkama decentralizuotos autonominės savivaldos administracija.
A. Pramoginės paslaugos
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11. TRANSPORTO PASLAUGOS

Tarptautinis krovinių ir keleivių vežimas
(CPC 7211 ir CPC 7212)
Išskyrus kabotažą

Reikalaujama, kad nacionaliniuose laivuose dirbantys užsienio kapitono padėjėjai ir įgulos nariai turėtų Prekinės laivy
bos ir pakrančių direkcijos išduotą leidimą, jeigu tiems laivams valdyti reikalingi specialūs gebėjimai ir jei nėra tinkamų
Ekvadoro darbuotojų.
Tik šalyje gimęs Ekvadoro pilietis gali būti su Ekvadoro vėliava plaukiojančio didesnio nei 500 tonų laivo ar prekinio
laivo kapitonas, o kapitono padėjėjai gali būti šalyje gimę Ekvadoro piliečiai arba Ekvadoro pilietybę gavę asmenys, ku
rie taip pat turi atitikti susijusių teisės aktų reikalavimus. Tinkamai pagrįstais atvejais ir dėl priežasčių, susijusių su tech
ninių paslaugų teikimu, Prekinės laivybos ir pakrančių direkcija gali leisti, kad kapitono padėjėjais ir įgulos nariais būtų
samdomi užsienio darbuotojai pagal kiekvienam laivui, atsižvelgiant į jo pajėgumą ir specializaciją, kasmet nustatomas
kvotas, tačiau jokiomis aplinkybėmis jų dalis negali viršyti 40 proc. visos laivo įgulos.

d) Orlaivių remontas ir techninė priežiūra (dalis CPC 8868)
e) Oro transporto paslaugų pardavimas ir rinkodara
f) Kompiuterinės rezervavimo sistemos paslaugos

F. KELIŲ TRANSPORTO PASLAUGOS

Užsienio šalių piliečiams aviacijos darbuotojų licencijas suteikia civilinės aviacijos generalinis direktorius, patikrinęs stan
dartus, kuriais remiantis licencija buvo išduota, arba pagal abipusiškumo principu pagrįstą susitarimą su užsienio ša
limi.
Ekvadoro bendrovėse mokamą oreivystės veiklą šalyje gali vykdyti tik Ekvadoro pilietybę turintys aviacijos techniniai
darbuotojai, o naudoti užsienio techninius darbuotojus ar Ekvadoro techninių darbuotojų užsienio instruktorius lei
džiama tik tuo atveju, kai tai yra būtina oreivystės paslaugai teikti ar pagerinti. Tokius leidimus išduoda Civilinės aviaci
jos generalinė direkcija ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui ir, jei tebėra pagrįstas poreikis, jų galiojimas gali
būti pratęstas panašiam laikotarpiui. Per šiuos laikotarpius samdomi darbuotojai privalo surengti tinkamus juos pakei
siančių Ekvadoro darbuotojų mokymus.
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Mažesnių nei 500 tonų laivų kapitonai gali būti šalyje gimę Ekvadoro piliečiai arba Ekvadoro pilietybę gavę asmenys,
o jų padėjėjams ir įgulai taikomos ankstesnės pastraipos nuostatos.

C) ORO TRANSPORTO PASLAUGOS
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A. JŪRŲ TRANSPORTO PASLAUGOS
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Ekvadoras pasilieka teisę nustatyti arba palikti galioti bet kokią priemonę dėl tarptautinio keleivių ar krovinių vežimo
sausumos transportu pasienio regionuose.

a) Keleivių vežimas (CPC 7121+7122)
b) Krovinių vežimas (CPC 7123)
c) Komercinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju
(CPC 7121+7122+7123+7124)“
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Išskyrus kelių transporto kabotažą
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XV PRIEDAS
„B SKIRSNIS
ES ŠALIS

Sąraše vartojamos šios santrumpos:
AT Austrija
BE Belgija
BG Bulgarija
CY Kipras
CZ Čekija
DE Vokietija
DK Danija
ES Ispanija
EE Estija
EU Europos Sąjunga, įskaitant visas jos valstybes nares
FI

Suomija

FR Prancūzija
EL Graikija
HR Kroatija
HU Vengrija
IE

Airija

IT

Italija

LV Latvija
LT Lietuva
LU Liuksemburgas
MT Malta
NL Nyderlandai
PL Lenkija
PT Portugalija
RO Rumunija
SK Slovakija
SI

Slovėnija

SE Švedija
UK Jungtinė Karalystė
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1. Toliau pateiktame išlygų sąraše nurodyti paslaugų sektoriai, ES Šalies liberalizuoti pagal šio Susitarimo 126 straipsnio
2 ir 3 dalis bei 127 straipsnio 2 ir 3 dalis, ir konkretūs diskriminaciniai apribojimai.
Sąrašą sudaro šie elementai:
a) pirma skiltis, kurioje nurodomas sektorius arba pasektoris, kuriam taikomi ribojimai, ir
b) antra skiltis, kurioje aprašomi taikomi ribojimai.
Kai konkretūs apribojimai, išskyrus nurodytuosius šio Susitarimo IV antraštinėje dalyje, netaikomi sutartinių paslaugų
teikėjams (toliau – SPT) ir nepriklausomiems specialistams (toliau – NS), prie atitinkamos (-ų) Europos Sąjungos
valstybės (-ių) narės (-ių) įrašoma „nėra“.
2. Nustatant pavienius sektorius ir pasektorius, CPC – Svarbiausias produktų klasifikatorius, kaip nustatyta Jungtinių
Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77,
CPC prov, 1991).
3. Į toliau pateikiamą sąrašą neįtrauktos priemonės, susijusios su kvalifikaciniais reikalavimais ir procedūromis,
techniniais standartais, licencijavimo reikalavimais ir procedūromis, ir priemonės, susijusios su užimtumu, darbu ir
socialine apsauga, kai jomis nesukuriamas diskriminacinis ribojimas, kaip apibrėžta šio Susitarimo 126 straipsnio 2 ir
3 dalyse bei 127 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Tos priemonės (pvz., būtinybė gauti licenciją, kvalifikacijos pripažinimo
reikalavimas reguliuojamuose sektoriuose, būtinybė išlaikyti konkrečius egzaminus, įskaitant kalbos egzaminus,
būtinybė turėti juridinio asmens buveinę teritorijoje, kurioje vykdoma ūkinė veikla, būtinybė laikytis nacionalinės
teisės aktų ir praktikos dėl minimalaus darbo užmokesčio ir kolektyvinių darbo užmokesčio sutarčių priimančiojoje
šalyje), net jeigu jos neišvardytos, visais atvejais taikomos kitos Šalies SPT ir NS.
4. Pagal šio Susitarimo 107 straipsnio 3 dalį į toliau pateikiamą sąrašą neįtrauktos priemonės, susijusios su Šalių
skirtomis subsidijomis.
5. Visi reikalavimai, nustatyti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių teisės aktuose ir taisyklėse dėl atvykimo, buvimo,
darbo ir socialinės apsaugos priemonių taikomi toliau, įskaitant teisės aktus dėl buvimo laikotarpio, minimalaus
darbo užmokesčio ir kolektyvinių darbo užmokesčio sutarčių, net jei jie toliau nevardijami.
6. Toliau pateikiamas sąrašas neturi įtakos valstybės monopolijoms ir išimtinėms teisėms, kaip aprašyta įsipareigojimų
dėl įsisteigimo sąraše.
7. Sektoriuose, kuriuose atliekama ekonominių poreikių analizė, pagrindiniais kriterijais bus atitinkamos rinkos padėties
Europos Sąjungos valstybėje narėje arba regione, kuriame turi būti teikiama paslauga, vertinimas, taip pat atsi
žvelgiant į veiklą vykdančių paslaugų teikėjų skaičių ir poveikį jiems.
8. Teisės ir pareigos, pagrįstos šiuo išlygų sąrašu, nėra savaime įgyvendinamos, todėl tiesiogiai nesuteikia jokių teisių
atskiriems fiziniams ir juridiniams asmenims.
9. Įsipareigojimai dėl SPT ir NS netaikomi tais atvejais, kai jų laikino dalyvavimo tikslas ar rezultatas yra įsikišimas ar
kitokio poveikio darymas bet kokiam ginčui ar deryboms tarp darbuotojų ir vadovybės.

VISI SEKTORIAI (1)

Išlygų aprašymas

Pereinamieji laikotarpiai

L 356/1242

Sektorius ar pasektoris

BG, RO. Įsipareigojimai įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.
AT, BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK. Nėra.Pripažinimas
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EU. Europos Sąjungos direktyvos dėl abipusio diplomų pripažinimo taikomos tik Europos Sąjungos valstybių narių pi
liečiams. Teisė teikti reguliuojamas profesines paslaugas vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje nesuteikia teisės
verstis tokia veikla kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje (2).

Teisinių konsultacijų tarptautinės viešosios teisės ir užsienio šalių AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, SE, UK. Nėra.
teisės (t. y. ne Europos Sąjungos teisės) klausimais paslaugos
ES, IT, HR, EL, PL. Ekonominių poreikių analizė NS.
(dalis CPC 861) (3)
LV. Ekonominių poreikių analizė SPT.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, PT, RO, SI, SK. Ekonominių poreikių analizė.
DK. Teikti teisines konsultacijas gali tik teisininkai, kurie turi Danijos teisininko praktikos licenciją. Norint gauti minėtą
licenciją, būtina išlaikyti Danijos teisės egzaminą.
FR. Būtina (supaprastinta) registracija praktikuojančių teisininkų sąraše, išlaikant kvalifikacinį egzaminą.
HR. Norint įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą teisinio atstovavimo paslaugoms teikti taikomas pilietybės
reikalavimas.

Apskaitos ir buhalterijos paslaugos

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
tais numatytą sumą.

CY, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK. Nėra.

(CPC 86212, išskyrus audito paslaugas, CPC 86213, CPC 86219 AT. Darbdavys turi būti atitinkamos profesinės organizacijos narys savo buveinės šalyje, kurioje tokia organizacija vei
ir CPC 86220)
kia.
BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
tais numatytą sumą.
FR. Reikalavimas gauti leidimą.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK. Ekonominių poreikių analizė.

CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK. Nėra.

(CPC 863) (4)

AT. Darbdavys turi būti atitinkamos profesinės organizacijos narys savo buveinės šalyje, kurioje tokia organizacija vei
kia; pilietybės reikalavimas norint atstovauti kompetentingose institucijose.

2016 12 24

Mokesčių konsultacinės paslaugos

Išlygų aprašymas

BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
tais numatytą sumą.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK. Ekonominių poreikių analizė.
PT. Įsipareigojimų neprisiimta.

Architektūros paslaugos

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK. Nėra.

ir

ES, HR, IT, PL. Ekonominių poreikių analizė NS.

miestų planavimo ir gamtovaizdžio architektūros paslaugos

LV. Ekonominių poreikių analizė SPT.

(CPC 8671 ir CPC 8674)

FI. Fizinis asmuo privalo įrodyti turįs specialių žinių, susijusių su teikiama paslauga.

DK. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kurių laikino buvimo trukmė – iki trijų mėnesių.
BG, CZ, DE, FI, HU, LT, PT, RO, SK. Ekonominių poreikių analizė.
AT. Tik planavimo paslaugų atveju: Ekonominių poreikių analizė.
HR, HU. Gyvenamosios vietos reikalavimas.

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK. Nėra.

ir

ES, HR, IT, PL, PT. Ekonominių poreikių analizė NS.

suvienytosios inžinerijos paslaugos

LV. Ekonominių poreikių analizė SPT.

(CPC 8672 ir CPC 8673)

FI. Fizinis asmuo privalo įrodyti turįs specialių žinių, susijusių su teikiama paslauga.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
tais numatytą sumą.

Inžinerijos paslaugos

LT

HR, HU. Gyvenamosios vietos reikalavimas.

BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
tais numatytą sumą.
DK. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kurių laikino buvimo trukmė – iki trijų mėnesių.
BG, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK. Ekonominių poreikių analizė.
AT. Tik planavimo paslaugų atveju: Ekonominių poreikių analizė.
HR, HU. Gyvenamosios vietos reikalavimas.

SE. Nėra.

(CPC 9312 ir dalis CPC 85201)

CY, CZ, DE, DK, EE, ES (5), IE, IT, LU, MT, NL, PL, RO, SI. Ekonominių poreikių analizė.

L 356/1243

Medicinos (įskaitant psichologų) ir odontologinės paslaugos

BE, BG, EL, FI, FR, HU, LT, LV, PT, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta.

L 356/1244

Veterinarijos paslaugos

SE. Nėra.

LT

(CPC 932)

BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES (6), FI, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SI. Ekonominių poreikių analizė.

Sektorius ar pasektoris

Išlygų aprašymas

AT. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl psichologų ir odontologinių paslaugų: Ekonominių poreikių analizė.

AT, BG, FR, HR, HU, LV, PT, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta.

Akušerių paslaugos

SE. Nėra.

(dalis CPC 93191)

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI. Ekonominių poreikių analizė.

Slaugytojų, fizioterapijos specialistų ir paramedicinos personalo SE. Nėra.
paslaugos
AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI. Ekonominių poreikių analizė.
(dalis CPC 93191)
BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta.

Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE. Nėra.

(CPC 84)

ES, IT, PL. Ekonominių poreikių analizė NS.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta.

LV. Ekonominių poreikių analizė SPT.
BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
tais numatytą sumą.
DK. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kurių laikino buvimo trukmė – iki trijų mėnesių.
AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, PT, SK, UK. Ekonominių poreikių analizė.
HR. Gyvenamosios vietos reikalavimas SPT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl NS.

CY, DE, EE, FR, IE, LU, NL, SE, UK. Nėra.

(CPC 864)

ES, HR, IT, PL. Ekonominių poreikių analizė NS.

2016 12 24

Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos

Išlygų aprašymas

BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
tais numatytą sumą.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, LT, LV, MT, RO, SI, SK. Ekonominių poreikių analizė.
LT, PT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl viešosios nuomonės apklausos paslaugų (CPC 86402).

Valdymo konsultacijų paslaugos
(CPC 865)

LT

HU. Ekonominių poreikių analizė viešosios nuomonės apklausos paslaugoms (CPC 86402): Įsipareigojimų neprisiimta.

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK. Nėra.
ES, HR, IT, PL, PT. Ekonominių poreikių analizė NS.
BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
tais numatytą sumą.
DK. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kurių laikino buvimo trukmė – iki trijų mėnesių.

Su valdymo konsultavimu susijusios paslaugos
(CPC 866)

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK. Nėra.
ES, HR, IT, PL, PT. Ekonominių poreikių analizė NS.
BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
tais numatytą sumą.
DK. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kurių laikino buvimo trukmė – iki trijų mėnesių.
AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK. Ekonominių poreikių analizė.
HU. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas (CPC 86602): įsipareigojimų neprisiimta.

Laivų techninės priežiūros ir remonto paslaugos

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SK, SI, SE. Nėra

(dalis CPC 8868)

BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
tais numatytą sumą.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SK. Ekonominių poreikių analizė.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, UK (tik dėl Kolumbijos). Ekonominių poreikių analizė.
UK (tik dėl Ekvadoro). Įsipareigojimų neprisiimta.

(dalis CPC 8868)

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (tik dėl Kolumbijos). Nėra.

L 356/1245

Geležinkelių transporto įrangos techninė priežiūra ir remontas

Išlygų aprašymas

BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
tais numatytą sumą.

L 356/1246

Sektorius ar pasektoris

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK. Ekonominių poreikių analizė.
UK (tik dėl Ekvadoro). Įsipareigojimų neprisiimta.
LT

Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių ir kelių CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE. Nėra.
transporto įrangos techninė priežiūra ir remontas
BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
(CPC 6112, CPC 6122, dalis CPC 8867 ir dalis CPC 8868)
tais numatytą sumą.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK. Ekonominių poreikių analizė.
UK (tik dėl Kolumbijos). Ekonominių poreikių analizė atliekama motorinių transporto priemonių, motociklų, sniegaei
gių techninei priežiūrai ir remontui (CPC 6112, CPC 6122, dalis CPC 8867).

Orlaivių ir atsarginių dalių techninė priežiūra ir remontas

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (tik dėl Kolumbijos). Nėra.

(dalis CPC 8868)

BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
tais numatytą sumą.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK. Ekonominių poreikių analizė.
UK (tik dėl Ekvadoro). Įsipareigojimų neprisiimta.

Gaminių iš metalo, įrangos (išskyrus įstaigos įrangą), įrengimų (iš CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK. Nėra.
skyrus transporto ir įstaigos įrengimus), asmeninių ir namų apy BE. Ekonominių poreikių analizė, išskyrus SPT, kai metinis atlyginimas viršija atitinkamais įstatymais ir kitais teisės ak
vokos prekių priežiūros ir taisymo paslaugos (7)
tais numatytą sumą.
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK. Ekonominių poreikių analizė.
CPC 8865 ir CPC 8866)

Projektavimo paslaugos

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

UK (tik dėl Ekvadoro). Įsipareigojimų neprisiimta.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK. Įsipareigo
jimų neprisiimta.
ES. Nėra SPT, įsipareigojimų neprisiimta dėl NS.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK. Įsipareigojimų
neprisiimta.
ES, IT. Nėra SPT, įsipareigojimų neprisiimta dėl NS.

2016 12 24

Cheminė inžinerija, farmacija, fotochemija

Kosmetikos technologijų paslaugos

Išlygų aprašymas

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK. Įsipareigo
jimų neprisiimta.

2016 12 24

Sektorius ar pasektoris

ES. Nėra SPT, įsipareigojimų neprisiimta dėl NS.
LT

Specialiosios automobilių sektoriaus technologijų, inžinerijos, rin AT, BE, BG, CY, CZ, ES, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK. Įsipareigo
kodaros ir pardavimo paslaugos
jimų neprisiimta.
IT. Nėra SPT, įsipareigojimų neprisiimta dėl NS.
Komercinio projektavimo paslaugos ir rinkodara tekstilės, drabu AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK. Įsipareigo
žių, avalynės ir kitų gaminių pramonėje
jimų neprisiimta.
ES. Nėra SPT, įsipareigojimų neprisiimta dėl NS.
Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos
(CPC 87905, išskyrus oficialią ar sertifikuotą veiklą)

CY, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PT, SI, SE, UK. Nėra.
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, PL, RO, SK. Ekonominių poreikių analizė.

(1) BE atveju: jei taikytina, metinis darbo užmokestis šiuo metu yra 33 677 EUR (2007 m. kovo mėn.).
(2) Kad trečiųjų šalių piliečių kvalifikacija būtų pripažinta visoje Europos Sąjungoje, būtina sudaryti Abipusio pripažinimo susitarimą, kaip nustatyta šio Susitarimo 129 straipsnyje.
(3) Šios bei kitos paslaugos teikiamos pagal Europos Sąjungos valstybėse narėse nustatytus licencijavimo reikalavimus ir procedūras. Tokiais reikalavimais ir procedūromis gali būti, inter alia, numatyta atitikti vie
tinio etikos kodekso normas, naudoti buveinės šalies pavadinimą (išskyrus tuos atvejus, kai gautas sutikimas naudoti priimančiosios šalies pavadinimą), draudimo reikalavimai, paprastoji registracija priiman
čiosios šalies praktikuojančių teisininkų sąraše arba supaprastinta registracija priimančiosios šalies praktikuojančių teisininkų sąraše, išlaikant kvalifikacinį egzaminą, bei turėti juridinį adresą ar nuolatinę darbo
vietą priimančiojoje šalyje.
(4) Neapima teisinių konsultacijų ir teisinio atstovavimo mokesčių klausimais paslaugų, kurios aptariamos dalyje „Teisinių konsultacijų tarptautinės viešosios teisės ir užsienio šalių teisės klausimais paslaugos“.
(5) Ispanijos atveju norint teikti medicinines (įskaitant psichologų) ir odontologines paslaugas (CPC 9312 ir dalis CPC 85201) ekonominių poreikių analizės reikalavimas netaikomas Kolumbijai.
(6) Ispanijos atveju veterinarijos paslaugoms (CPC 932) Kolumbijai netaikomas ekonominių poreikių analizės reikalavimas.
(7) Biuro technikos, įskaitant kompiuterius, techninės priežiūros ir remonto paslaugos (CPC 845) aptariamos 6.B dalyje „Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos“.“

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

HR. Įsipareigojimų neprisiimta dėl NS.

L 356/1247

L 356/1248

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
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XVI PRIEDAS
„D SKIRSNIS
EKVADORAS

Šis įsipareigojimų sąrašas yra suderintas su konstitucinėmis ir teisinėmis nuostatomis, kuriomis Ekvadore reglamen
tuojamas laikinas fizinių asmenų apsistojimas verslo reikalais ir kurios atitinka daugiašaliu lygiu prisiimtus įsiparei
gojimus.
Rengiant šį pasiūlymą dėl tarpvalstybinės prekybos paslaugomis atsižvelgta į Svarbiausią produktų klasifikatorių, kaip
nustatyta Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje (Statistical Reports, Series M, No. 77, provisional, 1991).
Toliau pateiktame išlygų sąraše nurodyti ūkinės veiklos sektoriai, liberalizuoti pagal šio Susitarimo 126 straipsnio 2 ir 3
dalis bei 127 straipsnio 2 ir 3 dalis, ir konkretūs diskriminaciniai apribojimai. Ekvadoras neprisiima jokių įsipareigojimų
dėl sutartinių paslaugų teikėjų ir specialistų, kurių veikla nėra liberalizuota pagal šio Susitarimo 126 ir 127 straipsnius.
Metodinės peržiūros ir analizės tikslais pažymėtina:
paslaugų sektoriai, kuriems taikomi šiame pasiūlyme aprašyti apribojimai, nurodomi kairėje lentelės skiltyje „Sektorius
arba pasektoris“;
dešinėje lentelės skiltyje sąrašas papildomas atitinkamam sektoriui ar pasektoriui taikomais apribojimais;
įsipareigojimams, prisiimtiems dėl konkrečių sektorių ar pasektorių, taikomos pirmame skirsnyje nurodytos horizonta
liosios išlygos ir apribojimai, kurie taikomi plačiu mastu ir besąlygiškai visų kategorijų sutartinių paslaugų teikėjams ir
nepriklausomiems specialistams.
Pagal 107 straipsnio 7 dalies nuostatas dėl taisyklių, nustatytų Susitarimo antraštinėje dalyje dėl prekybos paslaugomis,
įsisteigimo teisės ir elektroninės prekybos, taikymo srities į sąrašą neįtrauktos priemonės, kuriomis reglamentuojamas
fizinių asmenų atvykimas į Ekvadoro teritoriją ir laikinas buvimas joje, įskaitant priemones, kurios reikalingos Ekvadoro
sienų neliečiamumui apsaugoti ir tvarkingam fizinių asmenų judėjimui per sienas užtikrinti.
Į toliau pateikiamą sąrašą neįtrauktos priemonės, susijusios su kvalifikaciniais reikalavimais ir procedūromis, techniniais
standartais ir reikalavimais dėl išsilavinimo, taip pat priemonės, susijusios su užimtumu, darbu ir socialinės apsaugos
sąlygomis. Šioms priemonėms priskiriama, be kita ko: būtinybė gauti licenciją, kvalifikacijos pripažinimo reikalavimas
reguliuojamuose sektoriuose, būtinybė išlaikyti konkrečius egzaminus, įskaitant kalbos egzaminus, būtinybė turėti
juridinio asmens buveinę teritorijoje, kurioje vykdoma ūkinė veikla, būtinybė laikytis nacionalinės teisės aktų ir praktikos
dėl minimalaus darbo užmokesčio ir kolektyvinių darbo užmokesčio sutarčių priimančiojoje šalyje, net jeigu jos
neišvardytos, visais atvejais taikomos sutartinių paslaugų teikėjams ir nepriklausomiems specialistams.
Teisės ir pareigos, pagrįstos šiuo įsipareigojimų sąrašu, nėra tiesiogiai taikomos ir įgyvendinamos, todėl nesuteikia
tiesiogiai įgyvendinamų teisių fiziniams ir juridiniams asmenims.

Išlygų aprašymas

HORIZONTALIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

1. VERSLO PASLAUGOS

Ekvadoro ir užsienio šalių piliečiams gali būti taikomi skirtingi registracijos profesinėse asociacijose ar gildijose mokes
čiai.

A. Specialistų paslaugos

Norint Ekvadore teikti daugumą specialistų paslaugų būtina, kad nacionalinė kompetentinga institucija pripažintų užsie
nyje įgytą profesinę kvalifikaciją, ir paprastai toks pripažinimas siejamas su gyvenamosios vietos Ekvadore reikalavimu.

a) Teisinės paslaugos (CPC 861). Tik teisinių konsultacijų užsienio
teisės aktų ir tarptautinės teisės klausimais paslaugos (išskyrus
konsultacijų paslaugas ir teisinį atstovavimą teisme pagal naciona
linę teisę)

Užsienio teisininkai gali verstis profesine veikla, jeigu jų kvalifikacija šalyje pripažįstama pagal įstatymuose nustatytas są
lygas ir jeigu laikomasi abipusiškumo principo. Reikia patikslinti, kad narystė Foro del Consejo de la Judicatura (Teismi
nių institucijų taryboje) nėra būtina norint teikti liberalizuotas teisines paslaugas. Tačiau užsienio teisininkai, norintys
tapti minėtos asociacijos nariais, privalo prieš tai atlikti vienų metų praktiką.

b) Apskaitos, audito ir buhalterijos paslaugos

Nėra

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Gali būti reikalaujama, kad užsienio aukštojo mokslo įstaigų suteikti mokslo laipsniai ar pažymėjimai būtų pripažįstami
pagal dvišalius abipusio pripažinimo susitarimus. Jeigu aukštojo mokslo įstaiga nėra įtraukta į kompetentingos instituci
jos patvirtintą sąrašą ir yra įsteigta šalyje, su kuria nėra sudarytas dvišalis abipusio pripažinimo susitarimas, taikomas re
gistracijos reikalavimas.
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Sektorius arba pasektoris

(CPC 862)

d) Architektūros paslaugos
(CPC 8671 ir 8674)

Kad užsienyje kvalifikaciją įgijusiam užsienio architektui Ekvadoro architektų kolegija išduotų nuolatinę licenciją verstis
profesine veikla šalyje, taikomi šie reikalavimai:
a) Nacionaliniam registrui turi būti pateiktas tinkamai pagrįstas leidimo prašymas;
b) patikrinama, ar pareiškėjo kilmės šalyje Ekvadoro architektai gali be apribojimų verstis profesine veikla;
c) patikrinama, ar pareiškėjo buvimas šalyje yra teisėtas, ir visų pirma patikrinamas jo, kaip imigranto, statusas;
L 356/1249

d) pateikiama Ekvadoro tinkamai patvirtinta akademinė kvalifikacija ir
e) patikrinamas pareiškėjo tinkamumas ir mokumas verstis norima veikla, patvirtinamas pareiškėjo kilmės šalies archi
tektų kolegijos ar sąjungos išduotu pažymėjimu.

e) Inžinerijos paslaugos
(CPC 8672)
f) Suvienytosios inžinerijos paslaugos

Darbuotojai, kuriuos samdo statybos darbams atlikti įsteigtos nacionalinės arba užsienio įmonės ir nacionalinių ir (arba)
užsienio įmonių konsorciumai, turi būti specialiai projekto darbams atlikti pasamdyti inžinieriai, iš kurių iki dešimtų
metų nuo įmonės ar konsorciumo įsisteigimo šalyje pabaigos ne mažiau kaip 80 proc. turi sudaryti Ekvadoro inžinie
riai, o nuo vienuoliktų metų Ekvadoro specialistų dalis kasmet turi būti didinama po 4 proc., kol pasiekiama 90 proc.
Jeigu specialistų, galinčių atlikti tam tikras įmonės ar konsorciumo vykdomos veiklos užduotis, šalyje nėra, tokie dar
buotojai turi būti samdomi ir išmokomi atlikti atitinkamos specializacijos srities užduotis.
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(CPC 8673)

Išlygų aprašymas
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Sektorius arba pasektoris

Laikinai valstybinių įmonių ar institucijų įdarbinti užsienio statybos inžinieriai gali atlikti tik konsultavimo, priežiūros ir
mokymo užduotis.
Pagal laikinas licencijas dirbantys užsienio inžinieriai gali pasirašyti tik su konsultavimo, priežiūros ar mokymo užduoti
mis, kurioms jie buvo pasamdyti, susijusius dokumentus.
Kad galėtų šalyje verstis profesine veikla, užsienio inžinerijos specialistai privalo atitikti šiuos reikalavimus:
a) jų kvalifikaciją turi patvirtinti bet kuri Aukštojo mokslo aktu pripažinta šalyje veikianti aukštojo mokslo įstaiga;
b) būtina pateikti atitinkamą imigranto statusą šalyje patvirtinančią vizą ir

C. MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TAIKOMOSIOS VEIKLOS PASLAU Viešųjų pirkimų srityje užsienio konsultantai – fiziniai arba juridiniai asmenys – gali dalyvauti tik toje veikloje ar srityse,
GOS (85)
kuriose šalies konsultantai neturi techninių pajėgumų ar patirties. Išimtis – konsultavimo paslaugų teikimo sutartys, ku
rios visiškai ar iš dalies finansuojamos užsienio vyriausybių ar daugiašalių plėtros organizacijų, kurių narys yra Ekvado
ras, paskolų lėšomis.
F. KITOS VERSLO PASLAUGOS

Norint Ekvadore teikti daugumą specialistų paslaugų būtina, kad nacionalinė kompetentinga institucija pripažintų užsie
nyje įgytą profesinę kvalifikaciją, ir paprastai tokio pripažinimo suteikimas siejamas su reikalavimu, kad susijusio pra
šymo pateikimo metu paslaugos teikėjas būtų Ekvadoro gyventojas.

m) Susijusios mokslinių ir techninių konsultacijų paslaugos Viešųjų pirkimų srityje užsienio konsultantai – fiziniai arba juridiniai asmenys – gali dalyvauti tik toje veikloje ar srityse,
(CPC 8675)
kuriose šalies konsultantai neturi techninių pajėgumų ar patirties. Išimtis – konsultavimo paslaugų teikimo sutartys, ku
rios visiškai ar iš dalies finansuojamos užsienio vyriausybių ar daugiašalių plėtros organizacijų, kurių narys yra Ekvado
ras, paskolų lėšomis.“

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

c) būtina turėti Ekvadoro inžinierių sąjungos pagal atitinkamą teisės aktą išduotą profesinės veiklos licenciją.
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XVII PRIEDAS
„XIa PRIEDAS (1)
Susitarimas dėl šio Susitarimo 152 straipsnyje pateiktos termino „paslauga, susijusi su oficialių valdžios
funkcijų vykdymu“ apibrėžties b punkto

1. Šalys susitaria, kad šio Susitarimo IV antraštinė dalis (Prekyba paslaugomis, įsisteigimo teisė ir elektroninė prekyba)
Šalies priimtoms ar toliau taikomoms priemonėms, susijusioms su veikla ar paslaugomis, nurodytomis Susitarimo
152 straipsnyje pateiktos termino „paslauga, susijusi su oficialių valdžios funkcijų vykdymu“ apibrėžties b punkte,
taikoma, tik jei Šalis leidžia savo finansinių paslaugų teikėjams vykdyti tokią veiklą ir teikti tokias paslaugas
konkuruojant su valstybiniais subjektais ar finansinių paslaugų teikėjais. Šalys taip pat susitaria, kad šio Susitarimo IV
antraštinė dalis minėtoms priemonėms netaikoma, jei teisę vykdyti tokią veiklą ir teikti tokias paslaugas Šalis
perduoda vyriausybei, valstybiniams subjektams ar finansinių paslaugų teikėjams nekonkuruojant su kitu finansinių
paslaugų teikėju.
2. Taigi Šalys pripažįsta, kad kiekviena jų gali nustatyti formalų ar faktišką monopolį, įskaitant finansinių paslaugų
teikėjo, visai veiklai ar paslaugoms, įtrauktoms į minėtą b punktą, ar jų daliai vykdyti ir kad tokia priemonė
nelaikoma nesuderinama su pareigomis ir įsipareigojimais, kuriuos Šalys prisiėmė pagal šio Susitarimo IV antraštinę
dalį.
(1) Šį priedą tarpusavyje taiko tik ES Šalis ir Ekvadoras.“
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XVIII PRIEDAS
„B SKIRSNIS
ES ŠALIS
1 POSKIRSNIS
CENTRINĖS VALDŽIOS SUBJEKTAI

Šio Susitarimo VI antraštinė dalis taikoma šiame poskirsnyje nurodytiems centrinės valdžios subjektams, kiek tai susiję
su toliau nurodytų prekių, paslaugų ir statybos paslaugų viešaisiais pirkimais, kai viešojo pirkimo vertė pagal šio
Susitarimo 173 straipsnio 6–8 dalis yra ne mažesnė kaip šios ribinės vertės:
prekių,
nurodytų 4 poskirsnyje,
ribinė vertė: 130 000 SDR;
paslaugų,
nurodytų 5 poskirsnyje,
ribinė vertė: 130 000 SDR;
statybos paslaugų,
nurodytų 6 poskirsnyje,
ribinė vertė: 5 000 000 SDR.
Perkantieji subjektai:
1. visi Europos Sąjungos valstybių narių centrinės valdžios subjektai (žr. toliau pateiktą informacinį sąrašą);
2. Europos Sąjungos subjektai:
— Europos Sąjungos Taryba,
— Europos Komisija.
Šio poskirsnio pastaba.
Sąvoka „Europos Sąjungos valstybių narių perkančiosios institucijosf“ taip pat apima visus bet kurios Europos Sąjungos
valstybės narės susitariančiajai institucijai pavaldžius subjektus, jeigu tie subjektai nėra atskiri juridiniai asmenys.

PERKANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ, KURIOS YRA CENTRINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJOS, KAIP APIBRĖŽTA
EUROPOS SĄJUNGOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DIREKTYVOSE, INFORMACINIAI SĄRAŠAI

Belgija
1. Services publics fédéraux (Ministères):

1. Federale Overheidsdiensten (Ministeries):

SPF Chancellerie du Premier Ministre

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

SPF Personnel et Organisation

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie

SPF Budget et Contrôle de la Gestion

FOD Budget en Beheerscontrole
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1. Services publics fédéraux (Ministères):

1. Federale Overheidsdiensten (Ministeries):

SPF Technologie de l'Information et de la Communication
(Fedict)

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

SPF Intérieur

FOD Binnenlandse Zaken

SPF Finances

FOD Financiën

SPF Mobilité et Transports

FOD Mobiliteit en Vervoer

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité
Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van
sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu

SPF Justice

FOD Justitie

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Ministère de la Défense

Ministerie van Landsverdediging

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté et Économie sociale

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie

Service public fédéral de Programmation Développement
durable

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame
Ontwikkeling

Service public fédéral de Programmation Politique
scientifique

Programmatorische federale Overheidsdienst
Wetenschapsbeleid

2. Régie des Bâtiments:

2. Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale

Rijksdienst voor sociale Zekerheid

Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs
indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Office national des Pensions

Rijksdienst voor Pensioenen

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering

Fonds des Maladies professionnelles

Fonds voor Beroepsziekten

Office national de l'Emploi

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
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Bulgarija
— Администрация на Народното събрание
— Aдминистрация на Президента
— Администрация на Министерския съвет
— Конституционен съд
— Българска народна банка
— Министерство на външните работи
— Министерство на вътрешните работи
— Министерство на държавната администрация и административната реформа
— Министерство на извънредните ситуации
— Министерство на земеделието и храните
— Министерство на здравеопазването
— Министерство на икономиката и енергетиката
— Министерство на културата
— Министерство на образованието и науката
— Министерство на околната среда и водите
— Министерство на отбраната
— Министерство на правосъдието
— Министерство на регионалното развитие и благоустройството
— Министерство на транспорта
— Министерство на труда и социалната политика
— Министерство на финансите
Valstybės agentūros, valstybinės komisijos, vykdomosios agentūros ir kitos įstatymais ar Ministrų tarybos įsteigtos
valstybės institucijos, kurių funkcijos susijusios su vykdomąja valdžia:
— Агенция за ядрено регулиране
— Висшата атестационна комисия
— Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
— Държавна комисия по сигурността на информацията
— Комисия за защита на конкуренцията
— Комисия за защита на личните данни
— Комисия за защита от дискриминация
— Комисия за регулиране на съобщенията
— Комисия за финансов надзор
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— Патентно ведомство на Република България
— Сметна палата на Република България
— Агенция за приватизация
— Агенция за следприватизационен контрол
— Български институт по метрология
— Държавна агенция ”Архиви”
— Държавна агенция ”Държавен резерв и военновременни запаси”
— Държавна агенция ”Национална сигурност”
— Държавна агенция за бежанците
— Държавна агенция за българите в чужбина
— Държавна агенция за закрила на детето
— Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
— Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
— Държавна агенция за младежта и спорта
— Държавна агенция по горите
— Държавна агенция по туризма
— Държавна комисия по стоковите борси и тържища
— Институт по публична администрация и европейска интеграция
— Национален статистически институт
— Национална агенция за оценяване и акредитация
— Националната агенция за професионално образование и обучение
— Национална комисия за борба с трафика на хора
— Агенция ”Митници”
— Агенция за държавна и финансова инспекция
— Агенция за държавни вземания
— Агенция за социално подпомагане
— Агенция за хората с увреждания
— Агенция по вписванията
— Агенция по геодезия, картография и кадастър
— Агенция по енергийна ефективност
— Агенция по заетостта
— Агенция по обществени поръчки
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— Българска агенция за инвестиции
— Главна дирекция ”Гражданска въздухоплавателна администрация”
— Дирекция ”Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция ”Оперативно издирване” на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция ”Финансово-ресурсно осигуряване” на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция за национален строителен контрол
— Държавна комисия по хазарта
— Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация”
— Изпълнителна агенция ”Борба с градушките”
— Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация”
— Изпълнителна агенция ”Военни клубове и информация”
— Изпълнителна агенция ”Главна инспекция по труда”
— Изпълнителна агенция ”Държавна собственост на Министерството на отбраната”
— Изпълнителна агенция ”Железопътна администрация”
— Изпълнителна агенция ”Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”
— Изпълнителна агенция ”Морска администрация”
— Изпълнителна агенция ”Национален филмов център”
— Изпълнителна агенция ”Пристанищна администрация”
— Изпълнителна агенция ”Проучване и поддържане на река Дунав”
— Изпълнителна агенция ”Социални дейности на Министерството на отбраната”
— Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
— Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
— Изпълнителна агенция по лекарствата
— Изпълнителна агенция по лозата и виното
— Изпълнителна агенция по околна среда
— Изпълнителна агенция по почвените ресурси
— Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
— Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
— Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
— Изпълнителна агенция по трансплантация
— Изпълнителна агенция по хидромелиорации
— Комисията за защита на потребителите
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— Контролно-техническата инспекция
— Национален център за информация и документация
— Национален център по радиобиология и радиационна защита
— Национална агенция за приходите
— Национална ветеринарномедицинска служба
— Национална служба ”Полиция”
— Национална служба ”Пожарна безопасност и защита на населението”
— Национална служба за растителна защита
— Национална служба за съвети в земеделието
— Национална служба по зърното и фуражите
— Служба ”Военна информация”
— Служба ”Военна полиция”
— Фонд ”Републиканска пътна инфраструктура”
— Авиоотряд 28
Čekija
— Ministerstvo dopravy
— Ministerstvo financí
— Ministerstvo kultury
— Ministerstvo obrany
— Ministerstvo pro místní rozvoj
— Ministerstvo práce a sociálních věcí
— Ministerstvo průmyslu a obchodu
— Ministerstvo spravedlnosti
— Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
— Ministerstvo vnitra
— Ministerstvo zahraničních věcí
— Ministerstvo zdravotnictví
— Ministerstvo zemědělství
— Ministerstvo životního prostředí
— Poslanecká sněmovna PČR
— Senát PČR
— Kancelář prezidenta
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— Český statistický úřad
— Český úřad zeměměřičský a katastrální
— Úřad průmyslového vlastnictví
— Úřad pro ochranu osobních údajů
— Bezpečnostní informační služba
— Národní bezpečnostní úřad
— Česká akademie věd
— Vězeňská služba
— Český báňský úřad
— Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
— Správa státních hmotných rezerv
— Státní úřad pro jadernou bezpečnost
— Česká národní banka
— Energetický regulační úřad
— Úřad vlády České republiky
— Ústavní soud
— Nejvyšší soud
— Nejvyšší správní soud
— Nejvyšší státní zastupitelství
— Nejvyšší kontrolní úřad
— Kancelář Veřejného ochránce práv
— Grantová agentura České republiky
— Státní úřad inspekce práce
— Český telekomunikační úřad
Danija
— Folketinget
Rigsrevisionen
— Statsministeriet
— Udenrigsministeriet
— Beskæftigelsesministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agentūros ir institucijos)
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— Domstolsstyrelsen
— Finansministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agentūros ir institucijos)
— Forsvarsministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agentūros ir institucijos)
— Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (kelios agentūros ir institucijos, įskaitant Statens
Serum Institut)
— Justitsministeriet
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Policijos komisaras, prokuroras, 1
direktoratas ir kelios agentūros)
— Kirkeministeriet
10 stiftsøvrigheder (10 diecezinių įstaigų)
— Kulturministeriet — Ministry of Culture
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 agentūros ir kelios institucijos)
— Miljøministeriet
5 styrelser (5 agentūros)
— Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration
1 styrelse (1 agentūra)
— Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
4 direktorater og institutioner (4 direktoratai ir institucijos)
— Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (kelios agentūros ir
institucijos, įskaitant Risø nacionalinę laboratoriją ir Danijos nacionalinius mokslinių tyrimų ir švietimo įstaigų
pastatus)
— Skatteministeriet
1 styrelse og institutioner (1 agentūra ir kelios institucijos)
— Velfærdsministeriet
3 styrelser og institutioner (3 agentūros ir kelios institucijos)
— Transportministeriet
7 styrelser og institutioner,
Øresundsbrokonsortiet)

hereunder

Øresundsbrokonsortiet

(7

agentūros

ir

institucijos,

įskaitant

— Undervisningsministeriet
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agentūros, 4 švietimo įstaigos, 5 kitos institucijos)
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— Økonomi- og Erhvervsministeriet
Adskillige styrelser og institutioner (kelios agentūros ir institucijos)
— Klima- og Energiministeriet
3 styrelser og institutioner (3 agentūros ir institucijos)
Vokietija
— Auswärtiges Amt
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für Arbeit und Soziales
— Bundesministerium für Bildung und Forschung
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
— Bundesministerium der Finanzen
— Bundesministerium des Innern (tik civilinės paskirties prekės)
— Bundesministerium für Gesundheit
— Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
— Bundesministerium der Justiz
— Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
— Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
— Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
— Bundesministerium der Verteidigung (nekarinės paskirties prekės)
— Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Estija
— Vabariigi Presidendi Kantselei
— Eesti Vabariigi Riigikogu
— Eesti Vabariigi Riigikohus
— Riigikontroll
— Õiguskantsler
— Riigikantselei
— Rahvusarhiiv
— Haridus- ja Teadusministeerium
— Justiitsministeerium
— Kaitseministeerium
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— Keskkonnaministeerium
— Kultuuriministeerium
— Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
— Maaeluministeerium
— Rahandusministeerium
— Siseministeerium
— Sotsiaalministeerium
— Välisministeerium
— Keeleinspektsioon
— Riigiprokuratuur
— Teabeamet
— Maa-amet
— Keskkonnainspektsioon
— Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus
— Muinsuskaitseamet
— Patendiamet
— Tarbijakaitseamet
— Põllumajandusamet
— Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
— Veterinaar- ja Toiduamet
— Konkurentsiamet
— Maksu- ja Tolliamet
— Statistikaamet
— Kaitsepolitseiamet
— Politsei- ja Piirivalveamet
— Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
— Päästeamet
— Andmekaitse Inspektsioon
— Ravimiamet
— Sotsiaalkindlustusamet
— Töötukassa
— Terviseamet
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— Tööinspektsioon
— Lennuamet
— Maanteeamet
— Veeteede Amet
— Kaitseressursside Amet
— Toetuse väejuhatus
— Tehnilise Järelevalve Amet
Airija
— President's Establishment
— Houses of the Oireachtas — [Parliament]
— Department of the Taoiseach — [Prime Minister]
— Central Statistics Office
— Department of Finance
— Office of the Comptroller and Auditor General
— Office of the Revenue Commissioners
— Office of Public Works
— State Laboratory
— Office of the Attorney General
— Office of the Director of Public Prosecutions
— Valuation Office
— Office of the Commission for Public Service Appointments
— Public Appointments Service
— Office of the Ombudsman
— Chief State Solicitor's Office
— Department of Justice, Equality and Law Reform
— Courts Service
— Prisons Service
— Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
— Department of the Environment, Heritage and Local Government
— Department of Education and Science
— Department of Communications, Energy and Natural Resources
— Department of Agriculture, Fisheries and Food
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— Department of Transport
— Department of Health and Children
— Department of Enterprise, Trade and Employment
— Department of Arts, Sports and Tourism
— Department of Defence
— Department of Foreign Affairs
— Department of Social and Family Affairs
— Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs
— Arts Council
— National Gallery
Graikija
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
— Υπουργείο Ανάπτυξης
— Υπουργείο Δικαιοσύνης
— Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
— Υπουργείο Πολιτισμού
— Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
— Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
— Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
— Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
— Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
— Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης
— Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας
— Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
— Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
— Γενική Γραμματεία Ισότητας
— Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
— Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
— Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
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— Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
— Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
— Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
— Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας
— Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
— Εθνικό Τυπογραφείο
— Γενικό Χημείο του Κράτους
— Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας
— Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
— Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
— Πανεπιστήμιο Αιγαίου
— Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
— Πανεπιστήμιο Πατρών
— Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
— Πολυτεχνείο Κρήτης
— Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
— Αιγινήτειο Νοσοκομείο
— Αρεταίειο Νοσοκομείο
— Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
— Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού
— Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
— Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
— Γενικό Επιτελείο Στρατού
— Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
— Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
— Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
— Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
— Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
— Γενική Γραμματεία Εμπορίου
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Ispanija
— Presidencia del Gobierno
— Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
— Ministerio de Justicia
— Ministerio de Defensa
— Ministerio de Economía y Hacienda
— Ministerio del Interior
— Ministerio de Fomento
— Ministerio de Educación, Política Social y Deportes
— Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
— Ministerio de Trabajo e Inmigración
— Ministerio de la Presidencia
— Ministerio de Administraciones Públicas
— Ministerio de Cultura
— Ministerio de Sanidad y Consumo
— Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
— Ministerio de Vivienda
— Ministerio de Ciencia e Innovación
— Ministerio de Igualdad
Prancūzija
1) Ministerijos:
— Services du Premier ministre
— Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
— Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
— Ministère chargé de la justice
— Ministère chargé de la défense
— Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
— Ministère chargé de l'éducation nationale
— Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi
— Secrétariat d'État aux transports
— Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur
— Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
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— Ministère chargé de la culture et de la communication
— Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique
— Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
— Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
— Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
— Secrétariat d'État à la fonction publique
— Ministère chargé du logement et de la ville
— Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie
— Secrétariat d'État à l'outre-mer
— Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative
— Secrétariat d'État aux anciens combattants
— Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement
— Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques
— Secrétariat d'État aux affaires européennes
— Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme
— Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme
— Secrétariat d'État à la politique de la ville
— Secrétariat d'État à la solidarité
— Secrétariat d'État en charge de l'industrie et de la consommation
— Secrétariat d'État en charge de l'emploi
— Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services
— Secrétariat d'État en charge de l'écologie
— Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale
— Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire
2) Institucijos, autonominės įstaigos ir teisminės institucijos:
— Présidence de la République
— Assemblée Nationale
— Sénat
— Conseil constitutionnel
— Conseil économique et social
— Conseil supérieur de la magistrature
— Agence française contre le dopage
— Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
— Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
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— Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
— Autorité de sûreté nucléaire
— Autorité indépendante des marchés financiers
— Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
— Commission d'accès aux documents administratifs
— Commission consultative du secret de la défense nationale
— Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
— Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
— Commission nationale de déontologie de la sécurité
— Commission nationale du débat public
— Commission nationale de l'informatique et des libertés
— Commission des participations et des transferts
— Commission de régulation de l'énergie
— Commission de la sécurité des consommateurs
— Commission des sondages
— Commission de la transparence financière de la vie politique
— Conseil de la concurrence
— Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
— Conseil supérieur de l'audiovisuel
— Défenseur des enfants
— Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
— Haute autorité de santé
— Médiateur de la République
— Cour de justice de la République
— Tribunal des Conflits
— Conseil d'État
— Cours administratives d'appel
— Tribunaux administratifs
— Cour des Comptes
— Chambres régionales des Comptes
— Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (cour de cassation, Cours d'appel, tribunaux d'instance et tribunaux de
grande instance)
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3) Nacionalinės viešosios įstaigos:
— Académie de France à Rome
— Académie de marine
— Académie des sciences d'outre-mer
— Académie des technologies
— Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
— Agence de biomédicine
— Agence pour l'enseignement du français à l'étranger
— Agence française de sécurité sanitaire des aliments
— Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
— Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
— Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
— Agences de l'eau
— Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers et des migrations
— Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
— Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
— Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances
— Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
— Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
— Bibliothèque publique d'information
— Bibliothèque nationale de France
— Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
— Caisse des Dépôts et Consignations
— Caisse nationale des autoroutes (CNA)
— Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
— Caisse de garantie du logement locatif social
— Casa de Velasquez
— Centre d'enseignement zootechnique
— Centre d'études de l'emploi
— Centre d'études supérieures de la sécurité sociale
— Centres de formation professionnelle et de promotion agricole
— Centre hospitalier des Quinze-Vingts
— Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
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— Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
— Centre des Monuments Nationaux
— Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
— Centre national des arts plastiques
— Centre national de la cinématographie
— Centre National d'Études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
(CEMAGREF)
— Centre national du livre
— Centre national de documentation pédagogique
— Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
— Centre national professionnel de la propriété forestière
— Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
— Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
— Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
— Collège de France
— Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
— Conservatoire National des Arts et Métiers
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
— Conservatoire national supérieur d'art dramatique
— École centrale de Lille
— École centrale de Lyon
— École centrale des arts et manufactures
— École française d'archéologie d'Athènes
— École française d'Extrême-Orient
— École française de Rome
— École des hautes études en sciences sociales
— École du Louvre
— École nationale d'administration
— École nationale de l'aviation civile (ENAC)
— École nationale des Chartes
— École nationale d'équitation
— École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
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— Écoles nationales d'ingénieurs
— École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
— Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
— École nationale de la magistrature
— Écoles nationales de la marine marchande
— École nationale de la santé publique (ENSP)
— École nationale de ski et d'alpinisme
— École nationale supérieure des arts décoratifs
— École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
— École nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix
— Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
— École nationale supérieure des beaux-arts
— École nationale supérieure de céramique industrielle
— École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
— École nationale supérieure du paysage de Versailles
— École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
— École nationale supérieure de la sécurité sociale
— Écoles nationales vétérinaires
— École nationale de voile
— Écoles normales supérieures
— École polytechnique
— École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
— École de sylviculture Crogny (Aube)
— École de viticulture et d'œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)
— École de viticulture — Avize (Marne)
— Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon
— Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
— Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
— Fondation Carnegie
— Fondation Singer-Polignac
— Haras nationaux
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— Hôpital national de Saint-Maurice
— Institut des hautes études pour la science et la technologie
— Institut français d'archéologie orientale du Caire
— Institut géographique national
— Institut National de l'origine et de la qualité
— Institut national des hautes études de sécurité
— Institut de veille sanitaire
— Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
— Institut National d'Études Démographiques (INED)
— Institut National d'Horticulture
— Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire
— Institut national des jeunes aveugles — Paris
— Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
— Institut national des jeunes sourds — Chambéry
— Institut national des jeunes sourds — Metz
— Institut national des jeunes sourds — Paris
— Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (INPNPP)
— Institut national de la propriété industrielle
— Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
— Institut National de la Recherche Pédagogique (INRP)
— Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm)
— Institut national d'histoire de l'art (INHA)
— Institut national de recherches archéologiques préventives
— Institut National des Sciences de l'Univers
— Institut National des Sports et de l'Éducation Physique
— Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseig
nements inadaptés
— Instituts nationaux polytechniques
— Instituts nationaux des sciences appliquées
— Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
— Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets)
— Institut de Recherche pour le Développement
— Instituts régionaux d'administration
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— Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
— Institut supérieur de mécanique de Paris
— Institut Universitaire de Formation des Maîtres
— Musée de l'armée
— Musée Gustave-Moreau
— Musée national de la marine
— Musée national Jean-Jacques Henner
— Musée du Louvre
— Musée du Quai Branly
— Muséum National d'Histoire Naturelle
— Musée Rodin
— Observatoire de Paris
— Office français de protection des réfugiés et apatrides
— Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
— Office national de la chasse et de la faune sauvage
— Office National de l'eau et des milieux aquatiques
— Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
— Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
— Ordre national de la Légion d'honneur
— Palais de la découverte
— Parcs nationaux
— Universités
4) Kitos nacionalinės viešosios įstaigos:
— Union des groupements d'achats publics (UGAP)
— Agence Nationale pour l'emploi (ANPE)
— Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
— Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)
— Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)
Kroatija
— Croatian Parliament;
— President of the Republic of Croatia;
— Office of the President of the Republic of Croatia;
— Office of the President of the Republic of Croatia after the expiry of the term of office;
— Government of the Republic of Croatia;
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— Offices of the Government of the Republic of Croatia;
— Ministry of Economy
— Ministry of Regional Development and EU Funds
— Ministry of Finance
— Ministry of Defence
— Ministry of Foreign and European Affairs
— Ministry of the Interior
— Ministry of Justice
— Ministry of Public Administration
— Ministry of Entrepreneurship and Crafts
— Ministry of Labour and Pension System
— Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure
— Ministry of Agriculture
— Ministry of Tourism
— Ministry of Environmental and Nature Protection
— Ministry of Construction and Physical Planning
— Ministry of Veterans' Affairs
— Ministry of Social Policy and Youth
— Ministry of Health
— Ministry of Science, Education and Sports
— Ministry of Culture
— State administrative organisations
— County state administration offices
— Constitutional Court of the Republic of Croatia
— Supreme Court of the Republic of Croatia
— Courts
— State Judiciary Council
— State attorney's offices
— State Prosecutor's Council
— Ombudsman's offices
— State Commission for the Supervision of Public Procurement Procedures
— Croatian National Bank
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— State agencies and offices
— State Audit Office
Italija
1) Perkančiosios organizacijos:
— Presidenza del Consiglio dei Ministri
— Ministero degli Affari Esteri
— Ministero dell'Interno
— Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
— Ministero della Difesa
— Ministero dell'Economia e delle Finanze
— Ministero dello Sviluppo Economico
— Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
— Ministero dell'Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare
— Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
— Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
— Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca
— Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
2) Kitos nacionalinės viešosios įstaigos:
— CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
Kipras
— Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
— Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
— Υπουργικό Συμβούλιο
— Βουλή των Αντιπροσώπων
— Δικαστική Υπηρεσία
— Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
— Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
— Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
— Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
— Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
— Γραφείο Προγραμματισμού
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— Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
— Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
— Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
— Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
— Υπουργείο Άμυνας
— Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
— Τμήμα Γεωργίας
— Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
— Τμήμα Δασών
— Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
— Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
— Μετεωρολογική Υπηρεσία
— Τμήμα Αναδασμού
— Υπηρεσία Μεταλλείων
— Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
— Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
— Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
— Αστυνομία
— Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
— Τμήμα Φυλακών
— Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
— Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
— Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Εργασίας
— Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
— Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
— Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
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— Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
— Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Επαρχιακές Διοικήσεις
— Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
— Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
— Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
— Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
— Πολιτική Άμυνα
— Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
— Υπηρεσία Ασύλου;
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομικών
— Τελωνεία
— Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
— Στατιστική Υπηρεσία
— Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
— Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
— Κυβερνητικό Τυπογραφείο
— Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
— Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
— Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
— Τμήμα Δημοσίων Έργων
— Τμήμα Αρχαιοτήτων
— Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
— Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
— Τμήμα Οδικών Μεταφορών
— Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
— Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
— Υπουργείο Υγείας
— Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
— Γενικό Χημείο
— Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
— Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
— Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
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Latvija
1) Ministerijos, specialios paskirties ministrų sekretoriatai ir jiems pavaldžios įstaigos:
— Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
— Satversmes aizsardzības birojs
2) Kitos valstybinės įstaigos:
— Augstākā tiesa
— Centrālā vēlēšanu komisija
— Finanšu un kapitāla tirgus komisija
— Latvijas Banka
— Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
— Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Satversmes tiesa
— Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Valsts kontrole
— Valsts prezidenta kanceleja
— Tiesībsarga birojs
— Nacionālā radio un televīzijas padome
— Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Other state institutions not subordinate to ministries)
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Lietuva
— Prezidentūros kanceliarija
— Seimo kanceliarija
— Seimui atskaitingos įstaigos:
— Lietuvos mokslo taryba
— Seimo kontrolierių įstaiga
— Valstybės kontrolė
— Specialiųjų tyrimų tarnyba
— Valstybės saugumo departamentas
— Konkurencijos taryba
— Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
— Vertybinių popierių komisija
— Ryšių reguliavimo tarnyba
— Nacionalinė sveikatos taryba
— Etninės kultūros globos taryba
— Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
— Valstybinė kultūros paveldo komisija
— Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
— Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
— Valstybinė lietuvių kalbos komisija
— Vyriausioji rinkimų komisija
— Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
— Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
— Vyriausybės kanceliarija
— Vyriausybei atskaitingos įstaigos:
— Ginklų fondas
— Informacinės visuomenės plėtros komitetas
— Kūno kultūros ir sporto departamentas
— Lietuvos archyvų departamentas
— Mokestinių ginčų komisija
— Statistikos departamentas
— Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
— Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba
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— Viešųjų pirkimų tarnyba
— Narkotikų kontrolės departamentas
— Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
— Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
— Valstybinė lošimų priežiūros komisija
— Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
— Vyriausioji administracinių ginčų komisija
— Draudimo priežiūros komisija
— Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
— Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras
— Konstitucinis Teismas
— Lietuvos bankas
— Aplinkos ministerija
— Prie Aplinkos ministerijos įsteigtos įstaigos:
— Generalinė miškų urėdija
— Lietuvos geologijos tarnyba
— Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
— Lietuvos standartizacijos departamentas
— Nacionalinis akreditacijos biuras
— Valstybinė metrologijos tarnyba
— Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
— Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
— Finansų ministerija
— Prie Finansų ministerijos įsteigtos įstaigos:
— Muitinės departamentas
— Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
— Valstybinė mokesčių inspekcija
— Finansų ministerijos mokymo centras
— Krašto apsaugos ministerija
— Prie Krašto apsaugos ministerijos įsteigtos įstaigos:
— Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas
— Centralizuota finansų ir turto tarnyba
— Karo prievolės administravimo tarnyba

L 356/1279

L 356/1280

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

— Krašto apsaugos archyvas
— Krizių valdymo centras
— Mobilizacijos departamentas
— Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba
— Infrastruktūros plėtros departamentas
— Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras
— Lietuvos kariuomenė
— Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
— Kultūros ministerija
— Prie Kultūros ministerijos įsteigtos įstaigos:
— Kultūros paveldo departamentas
— Valstybinė kalbos inspekcija
— Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
— Prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsteigtos įstaigos:
— Garantinio fondo administracija
— Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
— Lietuvos darbo birža
— Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
— Trišalės tarybos sekretoriatas
— Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
— Darbo inspekcija
— Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
— Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
— Ginčų komisija
— Techninės pagalbos neįgaliesiems centras
— Neįgaliųjų reikalų departamentas
— Susisiekimo ministerija
— Prie Susisiekimo ministerijos įsteigtos įstaigos:
— Lietuvos automobilių kelių direkcija
— Valstybinė geležinkelio inspekcija
— Valstybinė kelių transporto inspekcija
— Pasienio kontrolės punktų direkcija
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— Sveikatos apsaugos ministerija
— Prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsteigtos įstaigos:
— Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba
— Valstybinė ligonių kasa
— Valstybinė medicininio audito inspekcija
— Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
— Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba
— Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba
— Farmacijos departamentas
— Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
— Lietuvos bioetikos komitetas
— Radiacinės saugos centras
— Švietimo ir mokslo ministerija
— Prie Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtos įstaigos:
— Nacionalinis egzaminų centras
— Studijų kokybės vertinimo centras
— Teisingumo ministerija
— Prie Teisingumo ministerijos įsteigtos įstaigos:
— Kalėjimų departamentas
— Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba
— Europos teisės departamentas
— Ūkio ministerija
— Prie Ūkio ministerijos įsteigtos įstaigos:
— Įmonių bankroto valdymo departamentas
— Valstybinė energetikos inspekcija
— Valstybinė ne maisto produktų inspekcija
— Valstybinis turizmo departamentas
— Užsienio reikalų ministerija
— Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų
— Vidaus reikalų ministerija
— Prie Vidaus reikalų ministerijos įsteigtos įstaigos:
— Asmens dokumentų išrašymo centras
— Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
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— Gyventojų registro tarnyba
— Policijos departamentas
— Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
— Turto valdymo ir ūkio departamentas
— Vadovybės apsaugos departamentas
— Valstybės sienos apsaugos tarnyba
— Valstybės tarnybos departamentas
— Informatikos ir ryšių departamentas
— Migracijos departamentas
— Sveikatos priežiūros tarnyba
— Bendrasis pagalbos centras
— Žemės ūkio ministerija
— Prie Žemės ūkio ministerijos įsteigtos įstaigos:
— Nacionalinė mokėjimo agentūra
— Nacionalinė žemės tarnyba
— Valstybinė augalų apsaugos tarnyba
— Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba
— Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba
— Žuvininkystės departamentas
— Teismai:
— Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
— Lietuvos apeliacinis teismas
— Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
— apygardų teismai
— apygardų administraciniai teismai
— apylinkių teismai
— Nacionalinė teismų administracija
— Generalinė prokuratūra
— Kiti centriniai viešojo administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos):
— Aplinkos apsaugos agentūra
— Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija
— Aplinkos projektų valdymo agentūra
— Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba
— Miško sanitarinės apsaugos tarnyba
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— Valstybinė miškotvarkos tarnyba
— Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras
— Lietuvos AIDS centras
— Nacionalinis organų transplantacijos biuras
— Valstybinis patologijos centras
— Valstybinis psichikos sveikatos centras
— Lietuvos sveikatos informacijos centras
— Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras
— Valstybinis aplinkos sveikatos centras
— Respublikinis mitybos centras
— Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras
— Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras
— Visuomenės sveikatos ugdymo centras
— Muitinės kriminalinė tarnyba
— Muitinės informacinių sistemų centras
— Muitinės laboratorija
— Muitinės mokymo centras
— Valstybinis patentų biuras
— Lietuvos teismo ekspertizės centras
— Centrinė hipotekos įstaiga
— Lietuvos metrologijos inspekcija
— Civilinės aviacijos administracija
— Lietuvos saugios laivybos administracija
— Transporto investicijų direkcija
— Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija
— Pabėgėlių priėmimo centras
Liuksemburgas
— Ministère d'État
— Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration
— Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
— Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
— Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
— Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
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— Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle
— Ministère de l'Égalité des chances
— Ministère de l'Environnement
— Ministère de la Famille et de l'Intégration
— Ministère des Finances
— Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
— Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
— Ministère de la Justice
— Ministère de la Santé
— Ministère de la Sécurité sociale
— Ministère des Transports
— Ministère du Travail et de l'Emploi
— Ministère des Travaux publics
Vengrija
— Emberi Erőforrás Minisztériuma
— Földművelésügyi Minisztérium
— Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
— Honvédelmi Minisztérium
— Igazságügyi Minisztérium
— Nemzetgazdasági Minisztérium
— Külgazdasági és Külügyminisztérium
— Miniszterelnökség
— Miniszterelnöki Kabinetiroda
— Belügyminisztérium
— Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Malta
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
— Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education,Youth and Employment)
— Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
— Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)
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— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
— Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
— Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
— Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for –Investment, Industry and
Information Technology)
— Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)
Nyderlandai
— Ministerie van Algemene Zaken
— Bestuursdepartement
— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
— Rijksvoorlichtingsdienst
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Bestuursdepartement
— Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
— Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
— Agentschap Korps Landelijke Politiediensten
— Ministerie van Buitenlandse Zaken
— Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
— Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
— Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
— Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
— Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (generaliniam sekretoriui ir jo pavaduotojui pavaldžios pagalbinės
tarnybos)
— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
— Ministerie van Defensie — (Gynybos ministerija)
— Bestuursdepartement
— Commando Diensten Centra (CDC)
— Defensie Telematica Organisatie (DTO)
— Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
— De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
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— Defensie Materieel Organisatie (DMO)
— Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
— Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
— Ministerie van Economische Zaken
— Bestuursdepartement
— Centraal Planbureau (CPB)
— SenterNovem
— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
— Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
— Agentschap Telecom
— Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Oververheidsopdrachtgevers (PIANOo)
— Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
— Octrooicentrum Nederland
— Consumentenautoriteit
— Ministerie van Financiën
— Bestuursdepartement
— Belastingdienst Automatiseringscentrum
— Belastingdienst
— De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (įvairūs Nyderlandų mokesčių ir muitų administracijos padaliniai)
— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (įskaitant Economische Controle dienst (ECD))
— Belastingdienst Opleidingen
— Dienst der Domeinen
— Ministerie van Justitie
— Bestuursdepartement
— Dienst Justitiële Inrichtingen
— Raad voor de Kinderbescherming
— Centraal Justitie Incasso Bureau
— Openbaar Ministerie
— Immigratie en Naturalisatiedienst
— Nederlands Forensisch Instituut
— Dienst Terugkeer & Vertrek
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— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bestuursdepartement
— Dienst Regelingen (DR)
— Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
— Algemene Inspectiedienst (AID)
— Dienst Landelijk Gebied (DLG)
— Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
— Bestuursdepartement
— Inspectie van het Onderwijs
— Erfgoedinspectie
— Centrale Financiën Instellingen
— Nationaal Archief
— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
— Onderwijsraad
— Raad voor Cultuur
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Bestuursdepartement
— Inspectie Werk en Inkomen
— Agentschap SZW
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— Bestuursdepartement
— Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
— Directoraat-generaal Personenvervoer
— Directoraat-generaal Water
— Centrale diensten (Central Services)
— Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat
— Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
— Rijkswaterstaat, Bestuur
— De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (Viešųjų darbų ir vandentvarkos generalinės direkcijos
atskiri regioniniai padaliniai)
— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (Viešųjų darbų ir vandentvarkos generalinės
direkcijos atskiri specializuoti padaliniai)
— Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
— Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
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— Bouwdienst
— Corporate Dienst
— Data ICT Dienst
— Dienst Verkeer en Scheepvaart
— Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
— Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
— Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
— Waterdienst
— Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
— Port state Control
— Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
— Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
— Toezichthouder Beheer Eenheid Water
— Toezichthouder Beheer Eenheid Land
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Bestuursdepartement
— Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
— Directoraat-generaal Ruimte
— Directoraat-general Milieubeheer
— Rijksgebouwendienst
— VROM Inspectie
— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Bestuursdepartement
— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
— Inspectie Gezondheidszorg
— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
— Sociaal en Cultureel Planbureau
— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
— Tweede Kamer der Staten-Generaal
— Eerste Kamer der Staten-Generaal
— Raad van State
— Algemene Rekenkamer
— Nationale Ombudsman
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— Kanselarij der Nederlandse Orden
— Kabinet der Koningin
— Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken
Austrija
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
— Bundesministerium für Finanzen
— Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
— Bundesministerium für Inneres
— Bundesministerium für Justiz
— Bundesministerium für Landesverteidigung
— Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
— Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
— Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
— Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
— Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
— Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
— Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H
— Bundesbeschaffung G.m.b.H
— Bundesrechenzentrum G.m.b.H
Lenkija
— Kancelaria Prezydenta RP
— Kancelaria Sejmu RP
— Kancelaria Senatu RP
— Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
— Sąd Najwyższy
— Naczelny Sąd Administracyjny
— Wojewódzkie sądy administracyjne
— Sądy powszechne – rejonowe, okręgowe i apelacyjne
— Trybunał Konstytucyjny
— Najwyższa Izba Kontroli
— Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
— Biuro Rzecznika Praw Dziecka
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— Biuro Ochrony Rządu
— Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
— Centralne Biuro Antykorupcyjne
— Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
— Ministerstwo Finansów
— Ministerstwo Gospodarki
— Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
— Ministerstwo Edukacji Narodowej
— Ministerstwo Obrony Narodowej
— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
— Ministerstwo Skarbu Państwa
— Ministerstwo Sprawiedliwości
— Ministerstwo Infrastruktury
— Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
— Ministerstwo Środowiska
— Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych
— Ministerstwo Zdrowia
— Ministerstwo Sportu i Turystyki
— Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
— Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
— Urząd Regulacji Energetyki
— Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
— Urząd Transportu Kolejowego
— Urząd Dozoru Technicznego
— Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
— Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
— Urząd Zamówień Publicznych
— Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
— Urząd Lotnictwa Cywilnego
— Urząd Komunikacji Elektronicznej
— Wyższy Urząd Górniczy
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— Główny Urząd Miar
— Główny Urząd Geodezji i Kartografii
— Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
— Główny Urząd Statystyczny
— Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
— Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
— Państwowa Komisja Wyborcza
— Państwowa Inspekcja Pracy
— Rządowe Centrum Legislacji
— Narodowy Fundusz Zdrowia
— Polska Akademia Nauk
— Polskie Centrum Akredytacji
— Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
— Polska Organizacja Turystyczna
— Polski Komitet Normalizacyjny
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych
— Komisja Nadzoru Finansowego
— Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
— Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
— Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
— Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
— Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
— Komenda Główna Policji
— Komenda Główna Straży Granicznej
— Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
— Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
— Główny Inspektorat Transportu Drogowego
— Główny Inspektorat Farmaceutyczny
— Główny Inspektorat Sanitarny
— Główny Inspektorat Weterynarii
— Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
— Agencja Wywiadu
— Agencja Mienia Wojskowego
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— Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
— Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
— Agencja Rynku Rolnego
— Agencja Nieruchomości Rolnych
— Państwowa Agencja Atomistyki
— Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
— Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
— Agencja Rezerw Materiałowych
— Narodowy Bank Polski
— Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
— Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
— Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
— Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
— Państwowe Gospodarstwo Leśne ”Lasy Państwowe”
— Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
— Urzędy wojewódzkie
— Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ
administracji rządowej lub wojewoda
Portugalija
— Presidência do Conselho de Ministros
— Ministério das Finanças e da Administração Pública
— Ministério da Defesa Nacional
— Ministério dos Negócios Estrangeiros
— Ministério da Administração Interna
— Ministério da Justiça
— Ministério da Economia e da Inovação
— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
— Ministério da Educação
— Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
— Ministério da Cultura
— Ministério da Saúde
— Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
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— Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
— Presidença da Republica
— Tribunal Constitucional
— Tribunal de Contas
— Provedoria de Justiça
Rumunija
— Administrația Prezidențială
— Senatul României
— Camera Deputaților
— Înalta Curte de Casație și Justiție
— Curtea Constituțională
— Consiliul Legislativ
— Curtea de Conturi
— Consiliul Superior al Magistraturii
— Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
— Secretariatul General al Guvernului
— Cancelaria Primului-Ministru
— Ministerul Afacerilor Externe
— Ministerul Economiei și Finanțelor
— Ministerul Justiției
— Ministerul Apărării
— Ministerul Internelor și Reformei Administrative
— Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
— Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
— Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
— Ministerul Transporturilor
— Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
— Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
— Ministerul Sănătății Publice
— Ministerul Culturii și Cultelor
— Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
— Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
— Serviciul Român de Informații
— Serviciul de Informații Externe
— Serviciul de Protecție și Pază
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— Serviciul de Telecomunicații Speciale
— Consiliul Național al Audiovizualului
— Consiliul Concurenței (CC)
— Direcția Națională Anticorupție
— Inspectoratul General de Poliție
— Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
— Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
— Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
— Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
— Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
— Autoritatea Navală Română
— Autoritatea Feroviară Română
— Autoritatea Rutieră Română
— Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
— Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
— Autoritatea Națională pentru Turism
— Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
— Autoritatea Națională pentru Tineret
— Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică
— Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
— Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale
— Autoritatea Electorală Permanentă
— Agenția pentru Strategii Guvernamentale
— Agenția Națională a Medicamentului
— Agenția Națională pentru Sport
— Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
— Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
— Agenția Română pentru Conservarea Energiei
— Agenția Națională pentru Resurse Minerale
— Agenția Română pentru Investiții Străine
— Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
— Agenția Națională a Funcționarilor Publici
— Agenția Națională de Administrare Fiscală
— Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
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— Agenția Națională Anti-doping
— Agenția Nucleară
— Agenția Națională pentru Protecția Familiei
— Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei
— Agenția Națională pentru Protecția Mediului
— Agenția Națională Antidrog
Slovėnija
— Predsednik Republike Slovenije
— Državni zbor Republike Slovenije
— Državni svet Republike Slovenije
— Varuh človekovih pravic
— Ustavno sodišče Republike Slovenije
— Računsko sodišče Republike Slovenije
— Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
— Slovenska akademija znanosti in umetnosti
— Vladne službe
— Ministrstvo za finance
— Ministrstvo za notranje zadeve
— Ministrstvo za zunanje zadeve
— Ministrstvo za obrambo
— Ministrstvo za pravosodje
— Ministrstvo za gospodarstvo
— Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
— Ministrstvo za promet
— Ministrstvo za okolje in prostor
— Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
— Ministrstvo za zdravje
— Ministrstvo za javno upravo
— Ministrstvo za šolstvo in šport
— Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
— Ministrstvo za kulturo
— Vrhovno sodišče Republike Slovenije
— višja sodišča
— okrožna sodišča
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— okrajna sodišča
— Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
— Okrožna državna tožilstva
— Državno pravobranilstvo
— Upravno sodišče Republike Slovenije
— Višje delovno in socialno sodišče
— delovna sodišča
— Davčna uprava Republike Slovenije
— Carinska uprava Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
— Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
— Uprava Republike Slovenije za javna plačila
— Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
— Policija
— Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
— General štab Slovenske vojske
— Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
— Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
— Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
— Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
— Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
— Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
— Tržni inšpektorat Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
— Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
— Inšpektorat za energetiko in rudarstvo
— Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
— Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
— Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
— Veterinarska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
— Direkcija Republike Slovenije za ceste
— Prometni inšpektorat Republike Slovenije
— Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
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— Agencija Republike Slovenije za okolje
— Geodetska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
— Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
— Inšpektorat Republike Slovenije za delo
— Zdravstveni inšpektorat
— Urad Republike Slovenije za kemikalije
— Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
— Urad Republike Slovenije za meroslovje
— Urad za visoko šolstvo
— Urad Republike Slovenije za mladino
— Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
— Arhiv Republike Slovenije
— Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
— Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
— Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
— Služba vlade za zakonodajo
— Služba vlade za evropske zadeve
— Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
— Urad vlade za komuniciranje
— Urad za enake možnosti
— Urad za verske skupnosti
— Urad za narodnosti
— Urad za makroekonomske analize in razvoj
— Statistični urad Republike Slovenije
— Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
— Protokol Republike Slovenije
— Urad za varovanje tajnih podatkov
— Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
— Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
— Informacijski pooblaščenec
— Državna volilna komisija
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Slovakija
Ministerijos ir kitos centrinės valdžios institucijos, nurodytos akte Nr. 575/2001, Rink. dėl vyriausybės ir centrinių
viešojo administravimo institucijų veiklos struktūros su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais:
— Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
— Národná rada Slovenskej republiky
— Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo financií Slovenskej republiky
— Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
— Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
— Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
— Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
— Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
— Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
— Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
— Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
— Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
— Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
— Úrad vlády Slovenskej republiky
— Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
— Štatistický úrad Slovenskej republiky
— Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
— Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
— Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
— Úrad pre verejné obstarávanie
— Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
— Národný bezpečnostný úrad
— Ústavný súd Slovenskej republiky
— Najvyšší súd Slovenskej republiky
— Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
— Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
— Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
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— Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
— Úrad pre finančný trh
— Úrad na ochranu osobných údajov
— Kancelária verejného ochrancu práv
Suomija
— Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet
— Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet
— Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE
— Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen
— Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet
— Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket
— Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet
— Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK
— Rautatievirasto – Järnvägsverket
— Tiehallinto – Vägförvaltningen
— Viestintävirasto – Kommunikationsverket
— Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet
— Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket
— Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket
— Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket
— Oikeusministeriö – Justitieministeriet
— Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå
— Tuomioistuimet – domstolar
— Korkein oikeus – Högsta domstolen
— Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen
— Hovioikeudet – hovrätter
— Käräjäoikeudet – tingsrätter
— Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar
— Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen
— Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen
— Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen
— Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
— Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
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— HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI –
Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
— Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå
— Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
— Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral
— Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral
— Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet
— Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen
— Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor
— Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket
— Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
— Rikoksentorjuntaneuvosto – Rådet för brottsförebyggande
— Saamelaiskäräjät – Sametinget
— Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet
— Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
— Opetusministeriö – Undervisningsministeriet
— Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen
— Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå
— Puolustusministeriö – Försvarsministeriet
— Puolustusvoimat – Försvarsmakten
— Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet
— Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen
— Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen
— Liikkuva poliisi – Rörliga polisen
— Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet
— Lääninhallitukset – Länstyrelserna
— Suojelupoliisi – Skyddspolisen
— Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan
— Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral
— Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral
— Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors
— Pelastusopisto – Räddningsverket
— Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket
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— Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket
— Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral
— Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet
— Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
— Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet
— Lääkelaitos – Läkemedelsverket
— Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården
— Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen
— Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet
— Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling
— Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral
— Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för socialoch hälsovården Stakes
— Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen
— Työ- ja elinkeinoministeriö – Arbets- och näringsministeriet
— Kuluttajavirasto – Konsumentverket
— Kilpailuvirasto – Konkurrensverket
— Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen
— Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå
— Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande
— Energiamarkkinavirasto – Energimarknadsverket
— Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen
— Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen
— Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen
— Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande
— Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen
— Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus – Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och
innovationer för teknologi och innovationer
— Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen
— Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral
— Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden
— Työneuvosto – Arbetsrådet
— Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå
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— Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet
— Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli
— Valtiovarainministeriö – Finansministeriet
— Valtiokonttori – Statskontoret
— Verohallinto – Skatteförvaltningen
— Tullilaitos – Tullverket
— Tilastokeskus – Statistikcentralen
— Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral
— Ympäristöministeriö – Miljöministeriet
— Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral
— Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
— Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk
Švedija
A
— Affärsverket svenska kraftnät
— Akademien för de fria konsterna
— Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
— Allmänna pensionsfonden
— Allmänna reklamationsnämnden
— Ambassader
— Ansvarsnämnd, statens
— Arbetsdomstolen
— Arbetsförmedlingen
— Arbetsgivarverk, statens
— Arbetslivsinstitutet
— Arbetsmiljöverket
— Arkitekturmuseet
— Arrendenämnder
— Arvsfondsdelegationen
B
— Banverket
— Barnombudsmannen
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— Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
— Bergsstaten
— Biografbyrå, statens
— Biografiskt lexikon, svenskt
— Birgittaskolan
— Blekinge tekniska högskola
— Bokföringsnämnden
— Bolagsverket
— Bostadsnämnd, statens
— Bostadskreditnämnd, statens
— Boverket
— Brottsförebyggande rådet
— Brottsoffermyndigheten
C
— Centrala studiestödsnämnden
D
— Danshögskolan
— Datainspektionen
— Departementen
— Domstolsverket
— Dramatiska institutet
E
— Ekeskolan
— Ekobrottsmyndigheten
— Ekonomistyrningsverket
— Ekonomiska rådet
— Elsäkerhetsverket
— Energimarknadsinspektionen
— Energimyndighet, statens
— EU/FoU-rådet
— Exportkreditnämnden
— Exportråd, Sveriges
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F
— Fastighetsmäklarnämnden
— Fastighetsverk, statens
— Fideikommissnämnden
— Finansinspektionen
— Finanspolitiska rådet
— Finsk-svenska gränsälvskommissionen
— Fiskeriverket
— Flygmedicincentrum
— Folkhälsoinstitut, statens
— Fonden för fukt- och mögelskador
— Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
— Folke Bernadotte Akademin
— Forskarskattenämnden
— Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
— Fortifikationsverket
— Forum för levande historia
— Försvarets materielverk
— Försvarets radioanstalt
— Försvarets underrättelsenämnd
— Försvarshistoriska museer, statens
— Försvarshögskolan
— Försvarsmakten
— Försäkringskassan
G
— Gentekniknämnden
— Geologiska undersökning
— Geotekniska institut, statens
— Giftinformationscentralen
— Glesbygdsverket
— Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning
— Granskningsnämnden för radio och TV
— Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
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— Gymnastik- och Idrottshögskolan
— Göteborgs universitet
H
— Handelsflottans kultur- och fritidsråd
— Handelsflottans pensionsanstalt
— Handelssekreterare
— Handelskamrar, auktoriserade
— Handikappombudsmannen
— Handikappråd, statens
— Harpsundsnämnden
— Haverikommission, statens
— Historiska museer, statens
— Hjälpmedelsinstitutet
— Hovrätterna
— Hyresnämnder
— Häktena
— Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
— Högskolan Dalarna
— Högskolan i Borås
— Högskolan i Gävle
— Högskolan i Halmstad
— Högskolan i Kalmar
— Högskolan i Karlskrona/Ronneby
— Högskolan i Kristianstad
— Högskolan i Skövde
— Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
— Högskolan på Gotland
— Högskolans avskiljandenämnd
— Högskoleverket
— Högsta domstolen
I
— ILO kommittén
— Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
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— Inspektionen för strategiska produkter
— Institut för kommunikationsanalys, statens
— Institut för psykosocial medicin, statens
— Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
— Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
— Institutet för rymdfysik
— Institutet för tillväxtpolitiska studier
— Institutionsstyrelse, statens
— Insättningsgarantinämnden
— Integrationsverket
— Internationella programkontoret för utbildningsområdet
J
— Jordbruksverk, statens
— Justitiekanslern
— Jämställdhetsombudsmannen
— Jämställdhetsnämnden
— Järnvägar, statens
— Järnvägsstyrelsen
K
— Kammarkollegiet
— Kammarrätterna
— Karlstads universitet
— Karolinska Institutet
— Kemikalieinspektionen
— Kommerskollegium
— Konjunkturinstitutet
— Konkurrensverket
— Konstfack
— Konsthögskolan
— Konstnärsnämnden
— Konstråd, statens
— Konsulat
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— Konsumentverket
— Krigsvetenskapsakademin
— Krigsförsäkringsnämnden
— Kriminaltekniska laboratorium, statens
— Kriminalvården
— Krisberedskapsmyndigheten
— Kristinaskolan
— Kronofogdemyndigheten
— Kulturråd, statens
— Kungl. Biblioteket
— Kungl. Konsthögskolan
— Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
— Kungl. Tekniska högskolan
— Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
— Kungl Vetenskapsakademin
— Kustbevakningen
— Kvalitets- och kompetensråd, statens
— Kärnavfallsfondens styrelse
L
— Lagrådet
— Lantbruksuniversitet, Sveriges
— Lantmäteriverket
— Linköpings universitet
— Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
— Livsmedelsverk, statens
— Livsmedelsekonomiska institutet
— Ljud- och bildarkiv, statens
— Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
— Lotteriinspektionen
— Luftfartsverket
— Luftfartsstyrelsen
— Luleå tekniska universitet
— Lunds universitet
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— Läkemedelsverket
— Läkemedelsförmånsnämnden
— Länsrätterna
— Länsstyrelserna
— Lärarhögskolan i Stockholm
M
— Malmö högskola
— Manillaskolan
— Maritima muséer, statens
— Marknadsdomstolen
— Medlingsinstitutet
— Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
— Migrationsverket
— Militärhögskolor
— Mittuniversitetet
— Moderna museet
— Museer för världskultur, statens
— Musikaliska Akademien
— Musiksamlingar, statens
— Myndigheten för handikappolitisk samordning
— Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
— Myndigheten för skolutveckling
— Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
— Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
— Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
— Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
— Mälardalens högskola
N
— Nationalmuseum
— Nationellt centrum för flexibelt lärande
— Naturhistoriska riksmuseet
— Naturvårdsverket
— Nordiska Afrikainstitutet
— Notarienämnden
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— Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens
— Nämnden för statligt stöd till trossamfund
— Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
— Nämnden mot diskriminering
— Nämnden för elektronisk förvaltning
— Nämnden för RH anpassad utbildning
— Nämnden för hemslöjdsfrågor
O
— Oljekrisnämnden
— Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
— Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
— Operahögskolan i Stockholm
P
— Patent- och registreringsverket
— Patentbesvärsrätten
— Pensionsverk, statens
— Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden
— Pliktverk, Totalförsvarets
— Polarforskningssekretariatet
— Post- och telestyrelsen
— Premiepensionsmyndigheten
— Presstödsnämnden
R
— Radio- och TV–verket
— Rederinämnden
— Regeringskansliet
— Regeringsrätten
— Resegarantinämnden
— Registernämnden
— Revisorsnämnden
— Riksantikvarieämbetet
— Riksarkivet
— Riksbanken
— Riksdagsförvaltningen
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— Riksdagens ombudsmän
— Riksdagens revisorer
— Riksgäldskontoret
— Rikshemvärnsrådet
— Rikspolisstyrelsen
— Riksrevisionen
— Rikstrafiken
— Riksutställningar, Stiftelsen
— Riksvärderingsnämnden
— Rymdstyrelsen
— Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
— Räddningsverk, statens
— Rättshjälpsmyndigheten
— Rättshjälpsnämnden
— Rättsmedicinalverket
S
— Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
— Sameskolstyrelsen och sameskolor
— Sametinget
— SIS, Standardiseringen i Sverige
— Sjöfartsverket
— Skatterättsnämnden
— Skatteverket
— Skaderegleringsnämnd, statens
— Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
— Skogsstyrelsen
— Skogsvårdsstyrelserna
— Skogs och lantbruksakademien
— Skolverk, statens
— Skolväsendets överklagandenämnd
— Smittskyddsinstitutet
— Socialstyrelsen
— Specialpedagogiska institutet
— Specialskolemyndigheten
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— Språk- och folkminnesinstitutet
— Sprängämnesinspektionen
— Statistiska centralbyrån
— Statskontoret
— Stockholms universitet
— Stockholms internationella miljöinstitut
— Strålsäkerhetsmyndigheten
— Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
— Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
— Styrelsen för Samefonden
— Styrelsen för psykologiskt försvar
— Stängselnämnden
— Svenska institutet
— Svenska institutet för europapolitiska studier
— Svenska ESF rådet
— Svenska Unescorådet
— Svenska FAO kommittén
— Svenska Språknämnden
— Svenska Skeppshypotekskassan
— Svenska institutet i Alexandria
— Sveriges författarfond
— Säkerhetspolisen
— Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
— Södertörns högskola
T
— Taltidningsnämnden
— Talboks- och punktskriftsbiblioteket
— Teaterhögskolan i Stockholm
— Tingsrätterna
— Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens
— Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
— Totalförsvarets forskningsinstitut
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— Totalförsvarets pliktverk
— Tullverket
— Turistdelegationen
U
— Umeå universitet
— Ungdomsstyrelsen
— Uppsala universitet
— Utlandslönenämnd, statens
— Utlänningsnämnden
— Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
— Utrikesnämnden
— Utsädeskontroll, statens
V
— Valideringsdelegationen
— Valmyndigheten
— Vatten- och avloppsnämnd, statens
— Vattenöverdomstolen
— Verket för förvaltningsutveckling
— Verket för högskoleservice
— Verket för innovationssystem (VINNOVA)
— Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
— Vetenskapsrådet
— Veterinärmedicinska anstalt, statens
— Veterinära ansvarsnämnden
— Väg- och transportforskningsinstitut, statens
— Vägverket
— Vänerskolan
— Växjö universitet
— Växtsortnämnd, statens
Å
— Åklagarmyndigheten
— Åsbackaskolan
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Ö
— Örebro universitet
— Örlogsmannasällskapet
— Östervångsskolan
— Överbefälhavaren
— Överklagandenämnden för högskolan
— Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
— Överklagandenämnden för studiestöd
— Överklagandenämnden för totalförsvaret
Jungtinė Karalystė
— Cabinet Office
— Office of the Parliamentary Counsel
— Central Office of Information
— Charity Commission
— Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
— Crown Prosecution Service
— Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
— Competition Commission
— Gas and Electricity Consumers' Council
— Office of Manpower Economics
— Department for Children, Schools and Families
— Department of Communities and Local Government
— Rent Assessment Panels
— Department for Culture, Media and Sport
— British Library
— British Museum
— Commission for Architecture and the Built Environment
— The Gambling Commission
— Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
— Imperial War Museum
— Museums, Libraries and Archives Council
— National Gallery
— National Maritime Museum
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— National Portrait Gallery
— Natural History Museum
— Science Museum
— Tate Gallery
— Victoria and Albert Museum
— Wallace Collection
— Department for Environment, Food and Rural Affairs
— Agricultural Dwelling House Advisory Committees
— Agricultural Land Tribunals
— Agricultural Wages Board and Committees
— Cattle Breeding Centre
— Countryside Agency
— Plant Variety Rights Office
— Royal Botanic Gardens, Kew
— Royal Commission on Environmental Pollution
— Department of Health
— Dental Practice Board
— National Health Service Strategic Health Authorities
— NHS Trusts
— Prescription Pricing Authority
— Department for Innovation, Universities and Skills
— Higher Education Funding Council for England
— National Weights and Measures Laboratory
— Patent Office
— Department for International Development
— Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
— Legal Secretariat to the Law Officers
— Department for Transport
— Maritime and Coastguard Agency
— Department for Work and Pensions
— Disability Living Allowance Advisory Board
— Independent Tribunal Service
— Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
— Occupational Pensions Regulatory Authority
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— Regional Medical Service
— Social Security Advisory Committee
— Export Credits Guarantee Department
— Foreign and Commonwealth Office
— Wilton Park Conference Centre
— Government Actuary's Department
— Government Communications Headquarters
— Home Office
— HM Inspectorate of Constabulary
— House of Commons
— House of Lords
— Ministry of Defence
— Defence Equipment & Support
— Meteorological Office
— Ministry of Justice
— Boundary Commission for England
— Combined Tax Tribunal
— Council on Tribunals
— Court of Appeal – Criminal
— Employment Appeals Tribunal
— Employment Tribunals
— HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
— Immigration Appellate Authorities
— Immigration Adjudicators
— Immigration Appeals Tribunal
— Lands Tribunal
— Law Commission
— Legal Aid Fund (England and Wales)
— Office of the Social Security Commissioners
— Parole Board and Local Review Committees
— Pensions Appeal Tribunals
— Public Trust Office
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— Supreme Court Group (England and Wales)
— Transport Tribunal
— The National Archives
— National Audit Office
— National Savings and Investments
— National School of Government
— Northern Ireland Assembly Commission
— Northern Ireland Court Service
— Coroners Courts
— County Courts
— Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
— Crown Court
— Enforcement of Judgements Office
— Legal Aid Fund
— Magistrates' Courts
— Pensions Appeals Tribunals
— Northern Ireland, Department for Employment and Learning
— Northern Ireland, Department for Regional Development
— Northern Ireland, Department for Social Development
— Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
— Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
— Northern Ireland, Department of Education
— Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
— Northern Ireland, Department of the Environment
— Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
— Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
— Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
— Northern Ireland Office
— Crown Solicitor's Office
— Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
— Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
— Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
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— Police Service of Northern Ireland
— Probation Board for Northern Ireland
— State Pathologist Service
— Office of Fair Trading
— Office for National Statistics
— National Health Service Central Register
— Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
— Paymaster General's Office
— Postal Business of the Post Office
— Privy Council Office
— Public Record Office
— HM Revenue and Customs
— The Revenue and Customs Prosecutions Office
— Royal Hospital, Chelsea
— Royal Mint
— Rural Payments Agency
— Scotland, Auditor-General
— Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
— Scotland, General Register Office
— Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
— Scotland, Registers of Scotland
— The Scotland Office
— The Scottish Ministers
— Architecture and Design Scotland
— Crofters Commission
— Deer Commission for Scotland
— Lands Tribunal for Scotland
— National Galleries of Scotland
— National Library of Scotland
— National Museums of Scotland
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— Royal Botanic Garden, Edinburgh
— Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
— Scottish Further and Higher Education Funding Council
— Scottish Law Commission
— Community Health Partnerships
— Special Health Boards
— Health Boards
— The Office of the Accountant of Court
— High Court of Justiciary
— Court of Session
— HM Inspectorate of Constabulary
— Parole Board for Scotland
— Pensions Appeal Tribunals
— Scottish Land Court
— Sheriff Courts
— Scottish Police Services Authority
— Office of the Social Security Commissioners
— The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees
— Keeper of the Records of Scotland
— The Scottish Parliamentary Body Corporate
— HM Treasury
— Office of Government Commerce
— United Kingdom Debt Management Office
— The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
— The Welsh Ministers
— Higher Education Funding Council for Wales
— Local Government Boundary Commission for Wales
— The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
— Valuation Tribunals (Wales)
— Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
— Welsh Rent Assessment Panels
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AIRIJOS, AUSTRIJOS, BELGIJOS, BULGARIJOS, ČEKIJOS, DANIJOS, ESTIJOS, GRAIKIJOS, ISPANIJOS,
ITALIJOS, JUNGTINĖS KARALYSTĖS, KIPRO, KROATIJOS, LATVIJOS, LENKIJOS, LIETUVOS,
LIUKSEMBURGO, MALTOS, NYDERLANDŲ, PORTUGALIJOS, PRANCŪZIJOS, RUMUNIJOS, SLOVAKIJOS,
SLOVĖNIJOS, SUOMIJOS, ŠVEDIJOS, VENGRIJOS IR VOKIETIJOS GYNYBOS MINISTERIJŲ IR GYNYBOS BEI
SAUGUMO TARNYBŲ ĮSIGYJAMŲ PREKIŲ IR ĮRANGOS, KURIOMS TAIKOMA ŠIO SUSITARIMO VI
ANTRAŠTINĖ DALIS, SĄRAŠAS

Šiame tiekiamų prekių sąraše vadovaujamasi Kombinuotąja nomenklatūra, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB)
Nr. 213/2008 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno ( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 74, 2008 3 15, p. 1) IV priede.

25 skirsnis

Druska, siera, žemės ir kietosios uolienos, tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas

26 skirsnis:

Metalo rūdos, šlakas ir pelenai

27 skirsnis

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai
vaškai,
išskyrus:
ex 27.10: specialiojo variklių kuro rūšys

28 skirsnis

Neorganiniai chemikalai, organiniai ir neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioakty
viųjų elementų ir izotopų junginiai,
išskyrus:
ex 28.09: sprogstamosios medžiagos
ex 28.13: sprogstamosios medžiagos
ex 28.14: ašarinės dujos
ex 28.28: sprogstamosios medžiagos
ex 28.32: sprogstamosios medžiagos
ex 28.39: sprogstamosios medžiagos
ex 28.50: toksiški produktai
ex 28.51: toksiški produktai
ex 28.54: sprogstamosios medžiagos

29 skirsnis

Organiniai chemijos produktai,
išskyrus:
ex 29.03: sprogstamosios medžiagos
ex 29.04: sprogstamosios medžiagos
ex 29.07: sprogstamosios medžiagos
ex 29.08: sprogstamosios medžiagos
ex 29.11: sprogstamosios medžiagos
ex 29.12: sprogstamosios medžiagos
ex 29.13: toksiški produktai
ex 29.14: toksiški produktai
ex 29.15: toksiški produktai
ex 29.21: toksiški produktai
ex 29.22: toksiški produktai
ex 29.23: toksiški produktai
ex 29.26: sprogstamosios medžiagos
ex 29.27: toksiški produktai
ex 29.29: sprogstamosios medžiagos
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30 skirsnis

Vaistai

31 skirsnis

Trąšos

32 skirsnis

Rauginimo ir dažymo ekstraktai, taninai ir jų dariniai, dažikliai, pigmentai, dažai ir lakai, glaistai ir
kiti užpildai, rašalai

33 skirsnis

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai), parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai
preparatai

34 skirsnis

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai,
paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pa
stos, odontologiniai vaškai

35 skirsnis

Albumininės medžiagos, klijai, fermentai (enzimai)

37 skirsnis

Fotografijos ir kinematografijos prekės

38 skirsnis

Įvairūs chemijos produktai,
išskyrus:
ex 38.19: toksiški produktai

39 skirsnis

Dirbtinės dervos ir plastinės medžiagos, celiuliozės eteriai ir jų dirbiniai,
išskyrus:
ex 39.03: sprogstamosios medžiagos

40 skirsnis:

Kaučiukas, sintetinis kaučiukas, faktisas ir jo dirbiniai,
išskyrus:
ex 40.11: neperšaunamos padangos

41 skirsnis

Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda

42 skirsnis

Odos dirbiniai, balnai ir pakinktai, kelionės reikmenys, rankinės ar panašūs gaminiai; dirbiniai iš gy
vūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

43 skirsnis

Kailiai ir dirbtiniai kailiai, jų dirbiniai

44 skirsnis:

Mediena ir medienos gaminiai, medžio anglys

45 skirsnis

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai

46 skirsnis:

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

47 skirsnis

Medžiagos, naudojamos popieriui gaminti

48 skirsnis:

Popierius ir kartonas, popieriaus plaušienos, popieriaus ir kartono gaminiai
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49 skirsnis

Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės gaminiai, rankraščiai,
mašinraščiai ir brėžiniai

65 skirsnis

Galvos apdangalai ir jų dalys

66 skirsnis

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, vytiniai, botagai ir jų dalys

67 skirsnis

Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų, dirbtinės gėlės, dirbi
niai iš žmonių plaukų

68 skirsnis

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų

69 skirsnis

Keramikos dirbiniai

70 skirsnis

Stiklas ir stiklo dirbiniai

71 skirsnis

Perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju me
talu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija

73 skirsnis

Geležis ir plienas bei jų gaminiai

74 skirsnis

Varis ir vario gaminiai

75 skirsnis

Nikelis ir nikelio gaminiai

76 skirsnis

Aliuminis ir aliuminio gaminiai

77 skirsnis

Magnis ir berilis bei jų gaminiai

78 skirsnis

Švinas ir švino gaminiai

79 skirsnis

Cinkas ir cinko gaminiai

80 skirsnis

Alavas ir alavo gaminiai

81 skirsnis

Kiti netaurieji metalai, naudojami metalurgijoje, ir gaminiai iš šių medžiagų

82 skirsnis

Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų, jų dalys,
išskyrus:
ex 82.05: įrankiai
ex 82.07: įrankiai, dalys

83 skirsnis

Įvairūs gaminiai iš netauriųjų metalų
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Katilai, mašinos, mechaniniai įrengimai, jų dalys,
išskyrus:
ex 84.06: varikliai
ex 84.08: kiti varikliai
ex 84.45: mašinos
ex 84.53: automatinės duomenų tvarkymo mašinos
ex 84.55: 84.53 pozicijoje nurodytos mašinų dalys
ex 84.59: branduoliniai reaktoriai

85 skirsnis

Elektros mašinos ir įranga, jų dalys,
išskyrus:
ex 85.13: ryšių įranga
ex 85.15: perdavimo aparatūra

86 skirsnis

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių ir tramvajaus bėgių įren
giniai ir įtaisai, visų rūšių mechaninė eismo signalizacijos įranga (išskyrus elektrinę įrangą),
išskyrus:
ex 86.02: šarvuoti elektra varomi lokomotyvai
ex 86.03: kiti šarvuoti lokomotyvai
ex 86.05: šarvuoti vagonai
ex 86.06: remontiniai vagonai
ex 86.07: vagonai

87 skirsnis

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys,
išskyrus:
ex 87.08: tankai ir kitos šarvuotos transporto priemonės
ex 87.01: traktoriai
ex 87.02: karinės transporto priemonės
ex 87.03: avariniai sunkvežimiai
ex 87.09: motociklai
ex 87.14: sunkiasvorės priekabos

89 skirsnis

Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai,
išskyrus:
ex 89.01 A: kariniai laivai

90 skirsnis

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos ir chirurgijos prie
taisai ir aparatai, jų dalys,
išskyrus:
ex 90.05: žiūronai
ex 90.13: įvairūs instrumentai, lazeriai
ex 90.14: telemetriniai prietaisai
ex 90.28: elektros ir elektroninės matavimo priemonės
ex 90.11: mikroskopai
ex 90.17: medicinos priemonės
ex 90.18: mechaniniai terapijos prietaisai
ex 90.19: ortopedijos įranga
ex 90.20: rentgeno aparatai
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91 skirsnis

Laikrodžių gamyba

92 skirsnis

Muzikos instrumentai, garso įrašymo ir atgaminimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo bei
atgaminimo aparatūra, šių gaminių dalys ir reikmenys

94 skirsnis

Baldai ir jų dalys, patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir pana
šūs kimštiniai baldų reikmenys,
išskyrus:
ex 94.01 A: orlaivių sėdynės

95 skirsnis

Daiktai ir dirbiniai iš raižybos arba formuojamų medžiagų

96 skirsnis

Šluotos, šepečiai, pūkinės ir rėčiai

98 skirsnis

Įvairūs dirbiniai

2 POSKIRSNIS

CENTRINEI VALDŽIAI PAVALDŪS SUBJEKTAI

Šio Susitarimo VI antraštinė dalis taikoma šiame poskirsnyje nurodytiems centrinei valdžiai pavaldiems subjektams, kiek
tai susiję su toliau nurodytų prekių, paslaugų ir statybos paslaugų viešaisiais pirkimais, kai viešojo pirkimo vertė pagal
šio Susitarimo 173 straipsnio 6–8 dalis yra ne mažesnė kaip šios ribinės vertės:
prekių,
nurodytų 4 poskirsnyje,
ribinė vertė: 200 000 SDR;
paslaugų,
nurodytų 5 poskirsnyje,
ribinė vertė: 200 000 SDR;
statybos paslaugų,
nurodytų 6 poskirsnyje,
ribinė vertė: 5 000 000 SDR.
Perkantieji subjektai:
1. visi regioniniai perkantieji subjektai,
2. visi vietos perkantieji subjektai,
3. visos perkančiosios institucijos, kurios yra viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos, kaip apibrėžta Europos
Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvose.
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Šio poskirsnio pastaba.
„Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga“ reiškia įstaigą, kuri:
— įsteigta konkretiems visuomeniniams interesams, kurie nėra pramoninio ar komercinio pobūdžio, tenkinti,
— turinti teisinį subjektiškumą ir
— daugiausia finansuojama valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijų, ar kitų viešosios teisės reglamentuojamų
įstaigų, arba kurios veiklą prižiūri tos įstaigos, arba įstaiga, turinti administracinę, valdymo ar priežiūros tarybą,
kurios daugiau kaip pusę narių skiria valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijos ar kitos viešosios teises
reglamentuojamos įstaigos.
Pridedamas perkančiųjų institucijų, kurios yra viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos, informacinis sąrašas.

PERKANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ, KURIOS YRA VIEŠOSIOS TEISĖS REGLAMENTUOJAMOS ĮSTAIGOS, KAIP
APIBRĖŽTA EUROPOS SĄJUNGOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DIREKTYVOSE, INFORMACINIAI SĄRAŠAI

Belgija
Įstaigos:

A
— Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
— Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen
— Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
— Agence wallonne à l'Exportation
— Agence wallonne des Télécommunications
— Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
— Aquafin
— Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces —Algemeen –Rijksarchief en Rijksarchief in
de Provinciën Astrid
B
— Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België
— Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Berlaymont 2000
— Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bilbliotheek Albert I
— Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la Propreté — Net–Brussel — Gewestelijke Agentschap voor Netheid
— Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie en Restitutiebureau
— Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau
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C
— Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
— Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden
— Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der geneeskundige Verzorging van
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
— Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises
de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen
voor Binnenscheepvaart
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises
de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations
(appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») —
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings— en Lossingson
dernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd
„Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten“)
— Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie
— Centre de recherches agronomiques de Gembloux
— Centre hospitalier de Mons
— Centre hospitalier de Tournai
— Centre hospitalier universitaire de Liège
— Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
— Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding
— Centre régional d'Aide aux Communes
— Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
— Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
— Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz — Controlecomité voor Elekticiteit en Gas
— Comité national de l'Énergie — Nationaal Comité voor de Energie
— Commissariat général aux Relations internationales
— Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
— Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
— Conseil central de l'Economie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
— Conseil économique et social de la Région wallonne
— Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad
— Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie
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— Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de
kleine en middelgrote Ondernemingen
— Conseil supérieur des Classes moyennes
— Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie
D
— Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
— Dienst voor de Scheepvaart
— Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
— Domus Flandria
E
— Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté
française
— Export Vlaanderen
F
— Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
— Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
— Fonds bijzondere Jeugdbijstand
— Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
— Fonds culturele Infrastructuur
— Fonds de Participation
— Fonds de Vieillissement — Zilverfonds
— Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
— Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
— Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Pensioenfonds voor de
Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
— Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen
— Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises
— Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Woningfonds van de grote
Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
— Fonds Film in Vlaanderen
— Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
— Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmij
nenschade
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— Fonds piscicole de Wallonie
— Fonds pour le Financement des Prêts à des États étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde
Staten
— Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens
— Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales —Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds
van de gemeentelijke Thesaurieën
— Fonds voor flankerend economisch Beleid
— Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau
souterraine
G
— Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
— Grindfonds
H
— Herplaatsingfonds
— Het Gemeenschapsonderwijs
— Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten
I
— Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie
— Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommu
nicatie
— Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
— Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer
— Institut d'Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte aëronomie
— Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
— Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen
— Institut d'Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring
— Institut du Patrimoine wallon
— Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
— Institut géographique national — Nationaal geografisch Instituut
— Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van
ondergrondse Vergassing
— Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen
— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Universitaire instellingen van
publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap
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— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Universitaire instellingen van
publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
— Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
— Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstan
digheden
— Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
— Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
— Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie
— Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
— Institut royal belge des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
— Institut royal du Patrimoine culturel — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
— Institut royal météorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van België
— Institut scientifique de Service public en Région wallonne
— Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis
Pasteur
— Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
— Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
— Instituut voor het archeologisch Patrimonium
— Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
— Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
J
— Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België
K
— Kind en Gezin
— Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen
L
— Loterie nationale — Nationale Loterij
M
— Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
— Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden- Afrika
— Musées royaux d'Art et d'Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
— Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België
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O
— Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België
— Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele
Actie van het Ministerie van Defensie
— Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi
— Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen
— Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen
en de Landsbonden van Ziekenfondsen
— Office de la Naissance et de l'Enfance
— Office de Promotion du Tourisme
— Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
— Office for Foreign Investors in Wallonia
— Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
— Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor sociale Zekerheid
van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
— Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
— Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst
— Office régional bruxellois de l'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
— Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
— Office régional pour le Financement des Investissements communaux
— Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
— Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
— Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België
— Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en
Splijtstoffen
P
— Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten
— Participatiemaatschappij Vlaanderen
— Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij
R
— Radio et Télévision belge de la Communauté française
— Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

L 356/1330

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

S
— Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk Dienst
voor Brandweer en dringende medische Hulp
— Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwink
kelingslanden
— Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon
— Société de Garantie régionale
— Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
— Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées —Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
en erkende maatschappijen
— Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
— Société publique de Gestion de l'Eau
— Société wallonne du Logement et sociétés agréées
— Sofibail
— Sofibru
— Sofico
T
— Théâtre national
— Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntschouwburg
— Toerisme Vlaanderen
— Tunnel Liefkenshoek
U
— Universitair Ziekenhuis Gent
V
— Vlaams Commissariaat voor de Media
— Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
— Vlaams Egalisatie Rente Fonds

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

— Vlaamse Hogescholenraad
— Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
— Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
— Vlaamse interuniversitaire Raad
— Vlaamse Landmaatschappij
— Vlaamse Milieuholding
— Vlaamse Milieumaatschappij
— Vlaamse Onderwijsraad
— Vlaamse Opera
— Vlaamse Radio- en Televisieomroep
— Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt
— Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
— Vlaams Fonds voor de Lastendelging
— Vlaams Fonds voor de Letteren
— Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
— Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
— Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
— Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
— Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
— Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
— Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
— Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
— Vlaams Zorgfonds
— Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen
Bulgarija
Įstaigos:
— Икономически и социален съвет
— Национален осигурителен институт
— Национална здравноосигурителна каса
— Български червен кръст
— Българска академия на науките
— Национален център за аграрни науки
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— Български институт за стандартизация
— Българско национално радио
— Българска национална телевизия
Kategorijos:
Valstybės įmonės, kaip apibrėžta Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/ 18.6.1991) 62 straipsnio 3 dalyje:
— Национална компания ”Железопътна инфраструктура”
— ДП ”Пристанищна инфраструктура”
— ДП ”Ръководство на въздушното движение”
— ДП ”Строителство и възстановяване”
— ДП ”Транспортно строителство и възстановяване”
— ДП ”Съобщително строителство и възстановяване”
— ДП ”Радиоактивни отпадъци”
— ДП ”Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”
— ДП ”Български спортен тотализатор”
— ДП ”Държавна парично-предметна лотария”
— ДП ”Кабиюкv”, Шумен
— ДП ”Фонд затворно дело”
— Държавни дивечовъдни станции
Valstybiniai universitetai, įsteigti pagal Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/ 27.12.1995) 13 straipsnį:
— Аграрен университет – Пловдив
— Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
— Академия на Министерството на вътрешните работи
— Великотърновски университет ”Св. св. Кирил и Методий”
— Висше военноморско училище ”Н. Й. Вапцаров” – Варна
— Висше строително училище ”Любен Каравелов” – София
— Висше транспортно училище ”Тодор Каблешков” – София
— Военна академия ”Г. С. Раковски” – София
— Национална музикална академия ”Проф. Панчо Владигеров” – София
— Икономически университет – Варна
— Колеж по телекомуникации и пощи – София
— Лесотехнически университет – София
— Медицински университет ”Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – Варна
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— Медицински университет – Плевен
— Медицински университет – Пловдив
— Медицински университет – София
— Минно-геоложки университет ”Св. Иван Рилски” – София
— Национален военен университет ”Васил Левски” – Велико Търново
— Национална академия за театрално и филмово изкуство ”Кръстьо Сарафов” – София
— Национална спортна академия ”Васил Левски” – София
— Национална художествена академия – София
— Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”
— Русенски университет ”Ангел Кънчев”
— Софийски университет ”Св. Климент Охридски”
— Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София
— Стопанска академия ”Д. А. Ценов” – Свищов
— Технически университет – Варна
— Технически университет – Габрово
— Технически университет – София
— Tракийски университет – Стара Загора
— Университет ”Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
— Университет за национално и световно стопанство – София
— Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
— Университет по хранителни технологии – Пловдив
— Химико-технологичен и металургичен университет – София
— Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”
— Югозападен университет ”Неофит Рилски” – Благоевград
Valstybės ir savivaldybių mokyklos, kaip apibrėžta Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр.86/18.10.1991)
Kultūros institutai, kaip apibrėžta Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):
— Народна библиотека ”Св. св. Кирил и Методий”
— Българска национална фонотека
— Българска национална филмотека
— Национален фонд ”Култура”
— Национален институт за паметниците на културата
— Театри (teatrai)
— Опери, филхармонии и ансамбли (operos teatrai, filharmonijos orkestrai, ansambliai)
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— Музеи и галерии (muziejai ir galerijos)
— Училища по изкуствата и културата (meno ir kultūros mokyklos)
— Български културни институти в чужбина (Bulgarijos kultūros institutai užsienyje)
Valstybės ir (arba) savivaldybės medicinos institucijos, nurodytos Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/
9.7.1999) 3 straipsnio 1 dalyje
Medicinos institucijos, nurodytos Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/ 9.7.1999) 5 straipsnio 1 dalyje:
— Домове за медико-социални грижи за деца
— Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ
— Центрове за спешна медицинска помощ
— Центрове за трансфузионна хематология
— Болница ”Лозенец”
— Военномедицинска академия
— Медицински институт на Министерство на вътрешните работи
— Лечебни заведения към Министерството на правосъдието
— Лечебни заведения към Министерството на транспорта
Nekomercinio pobūdžio juridiniai asmenys, įsteigti siekiant patenkinti visuotinės svarbos poreikius pagal Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000) ir atitinkantys Закона за обществените поръчки (обн.,
ДВ, бр. 28/6.4.2004) 1 straipsnio 21 punkto sąlygas.
Čekija
— Pozemkový fond and other state funds
— Česká národní banka
— Česká televize
— Český rozhlas
— Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní
— Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
— Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
— Universitetai
ir kiti juridiniai asmenys, įsteigti pagal specialų įstatymą, kurie savo veiklai pagal biudžeto taisykles naudoja valstybės
biudžeto pinigus, valstybės lėšas, tarptautinių institucijų įnašus, regioninės valdžios biudžeto arba teritorinių padalinių
savivaldybių biudžetų lėšas.

Danija
Įstaigos:
— Danmarks Radio
— Det landsdækkende TV2
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— Danmarks Nationalbank
— Sund og Bælt Holding A/S
— A/S Storebælt
— A/S Øresund
— Øresundskonsortiet
— Metroselskabet I/S
— Arealudviklingsselskabet I/S
— Statens og Kommunernes Indkøbsservice
— Arbejdsmarkedets Tillægspension
— Arbejdsmarkedets Feriefond
— Lønmodtagernes Dyrtidsfond
— Naviair
Kategorijos:
— De Almene Boligorganisationer (social housing organisations)
— Andre forvaltningssubjekter (other public administrative bodies)
— Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (universitetai, žr. 2007 m.
gruodžio 7 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 1368 dėl universitetų)

Vokietija
Kategorijos:
Viešosios teisės reglamentuojami juridiniai asmenys:
Viešosios teisės reglamentuojamos institucijos, įstaigos ir fondai, įsteigti federalinių, valstybės ir vietos valdžios institucijų
visų pirma šiose srityse:
1) Institucijos:
— Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (universitetai ir įsteigtos studentų organizacijos);
— berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothe
kerkammern) [teisininkų, notarų, mokesčių konsultantų, buhalterių, architektų, gydytojų ir farmacininkų profesinės
asociacijos];
— Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwer
kerschaften) [verslo ir prekybos asociacijos: žemės ūkio ir amatų asociacijos, pramonės ir prekybos rūmai,
amatininkų gildijos, prekybininkų asociacijos];
— Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) [socialinės apsaugos įstaigos: sveikatos
draudimo, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir pensijų draudimo fondai];
— kassenärztliche Vereinigungen (draudimo kasų sąrašo gydytojų asociacijos);
— Genossenschaften und Verbände (kooperatyvai ir kitos bendrijos).
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2) Įstaigos ir fondai:
Valstybės kontroliuojamos nepramoninės ir nekomercinės įstaigos, veikiančios dėl visuomeninio intereso, ypač šiose
srityse:
— Rechtsfähige Bundesanstalten (juridinio asmens teises turinčios federalinės institucijos);
— Versorgungsanstalten und Studentenwerke (pensijų organizacijos ir studentų sąjungos);
— Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (kultūros, socialinės rūpybos ir šalpos fondai).
Privatinės teisės reglamentuojami juridiniai asmenys:
Valstybės kontroliuojamos nepramoninės ir nekomercinės visuomeninio intereso įstaigos, įskaitant kommunale Versor
gumgsunternehmen (komunalines paslaugas):
— Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbesei
tigungsanstalten) [sveikata: ligoninės, gydyklos, medicinos mokslo tiriamosios įstaigos, bandymų ir skerdenos
tvarkymo įmonės];
— Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) [kultūra: teatrai,
orkestrai, muziejai, bibliotekos, archyvai, zoologijos ir botanikos sodai];
— Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeins
chafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) [socialinė gerovė: vaikų darželiai, viešieji
vaikų darželiai, vaikų namai, jaunimo bendrabučiai, laisvalaikio centrai, bendruomenės ir piliečių centrai, smurtą
patiriančių moterų namai, senelių namai, benamių prieglaudos];
— Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) [sportas: baseinai, sporto įrengimai];
— Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [saugumas: gaisrininkų komandos, kitos avarinės tarnybos];
— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) [švietimas: mokymo, aukštesniojo
mokymo ir perkvalifikavimo įstaigos, vakarinės suaugusiųjų mokyklos];
— Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissens
chaftsförderung) [mokslas, moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra: mokslinio tyrimo institutai, mokslo draugijos ir
asociacijos, mokslo vystymo įstaigos];
— Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) [šiukšlių ir atliekų tvarkymo paslaugos: gatvių valymas,
atliekų ir nutekamųjų vandenų šalinimas];
— Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig,
Wohnraumvermittlung) [statyba, civilinė inžinerija ir gyvenamųjų namų statyba: miestų planavimo, miestų plėtros,
gyvenamųjų namų statybos įmonės (jei jos veikia visuomeniniais interesais), būsto agentūros];
— Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (ūkis: ūkio plėtrą skatinančios organizacijos);
— Friedhofs- und Bestattungswesen (kapinės ir laidojimo paslaugos);
— Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung)
[bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis: finansavimas, techninis bendradarbiavimas, pagalba vystymuisi,
mokymas].

Estija
— Eesti Kunstiakadeemia
— Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
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— Eesti Maaülikool
— Eesti Teaduste Akadeemia
— Eesti Rahvusringhääling
— Tagatisfond
— Kaitseliit
— Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
— Eesti Haigekassa
— Eesti Kultuurkapital
— Notarite Koda
— Rahvusooper Estonia
— Eesti Rahvusraamatukogu
— Tallinna Ülikool
— Tallinna Tehnikaülikool
— Tartu Ülikool
— Eesti Advokatuur
— Audiitorkogu
— Eesti Töötukassa
— Eesti Arengufond
Kategorijos:
Kiti viešosios teisės reglamentuojami juridiniai asmenys arba privatinės teisės reglamentuojami juridiniai asmenys pagal
Viešųjų pirkimų teisės akto (RT I 21.7.2007, 15, 76) § 10 (2).

Airija
Įstaigos:
— Enterprise Ireland [Platinimo, technologijų ir įmonių plėtra]
— Forfás [Įmonių, prekybos, mokslo, technologijų ir inovacijų politika ir patariamoji veikla]
— Industrial Development Authority
— FÁS [Pramonės ir užimtumo sričių mokymai]
— Health and Safety Authority
— Bord Fáilte Éireann [Turizmo plėtra]
— CERT [Viešbučių, maitinimo ir turizmo pramonės sričių mokymai]
— Irish Sports Council
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— National Roads Authority
— Údarás na Gaeltachta [Gėlų kalba kalbančių regionų institucija]
— Teagasc [Žemės ūkio tyrimai, mokymai ir plėtra]
— An Bord Bia [Maisto pramonės plėtra]
— Irish Horseracing Authority
— Bord na gCon [Parama kurtų lenktynėms ir vystymas]
— Marine Institute
— Bord Iascaigh Mhara [Žuvininkystės plėtra]
— Equality Authority
— Legal Aid Board
— Forbas [Forbairt]
Kategorijos:
— Vykdomosios sveikatos priežiūros institucijos
— Ligoninės ir panašios viešosios institucijos
— Profesinio mokymo komitetai
— Koledžai ir viešosios švietimo įstaigos
— Centrinės ir regioninės žuvininkystės tarybos
— Regioninės turizmo organizacijos
— Nacionalinės reguliavimo ir apeliacinės įstaigos [kaip antai ryšių, energijos, planavimo ir kt. sričių]
— Tam tikras visuomeninio pobūdžio funkcijas vykdyti įsteigtos agentūros [pvz., Healthcare Materials Management Board,
Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety
Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority ir t. t.]
— Kitos viešosios įstaigos, atitinkančios viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos apibrėžtį

Graikija
Kategorijos:
— Valstybės įmonės ir viešieji subjektai
— Viešosios teisės reglamentuojami juridiniai asmenys, kurie priklauso valstybei arba kurių bent 50 % biudžeto lėšų
sudaro reguliariai skiriamos valstybės subsidijos, remiantis taikytinomis taisyklėmis, arba kurių bent 51 % kapitalo
kontroliuoja valstybė.
— Privatinės teisės reglamentuojami juridiniai asmenys, kurių savininkai yra viešosios teisės reglamentuojami juridiniai
asmenys, arba bet kurio lygio vietos valdžios institucijos, įskaitant Graikijos vietos valdžios institucijų asociaciją (Κ.Ε.
Δ.Κ.Ε.), vietos bendrijų asociacijos (vietos administracijos sritys) arba valstybės įmonės ar subjektai, arba juridiniai
asmenys, minimi antroje įtraukoje, arba kuriems bent 50 % metinio jų biudžeto lėšų sudaro reguliariai skiriamos
juridinių asmenų subsidijos, remiantis taikytinomis taisyklėmis arba jų pačių įstatais, arba juridiniai asmenys, minėti
prieš tai, kurie kontroliuoja bent 51 % tokių viešosios teisės reglamentuojamų juridinių asmenų kapitalo.
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Ispanija
Kategorijos:
— Viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos ir subjektai, kuriems taikomas Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del sector público [Ispanijos valstybės viešųjų pirkimų įstatymas] pagal jo 3 straipsnį, išskyrus tuos, kurie yra Adminis
tracion General del Estado (Generalinės nacionalinės administracijos), Administración de las Comunidades Autónomas
(Autonominių regionų administracijos) ir Corporaciones Locales (vietos valdžios institucijų) dalis.
— Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (administraciniai subjektai ir bendrosios sveikatos bei
socialinės paslaugos)
Prancūzija
Įstaigos:
— Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et
chambres d'agriculture.
Kategorijos:
1) Nacionalinės viešosios įstaigos:
— Académie des Beaux-arts
— Académie française
— Académie des inscriptions et belles-lettres
— Académie des sciences
— Académie des sciences morales et politiques
— Banque de France
— Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
— Écoles d'architecture
— Institut national de la consommation
— Réunion des musées nationaux
— Thermes nationaux – Aix-les-Bains
— Groupements d'intérêt public [viešojo intereso asociacijos], pvz.:
— Agence EduFrance
— ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)
— Agence nationale de lutte contre l'illettrisme
2) Regioninio, žinybinio ir vietos lygio valstybinės administracinės įstaigos:
— Collèges
— Lycées
— Établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole
— Établissements publics hospitaliers
— Offices publics de l'habitat
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3) Teritorinių valdžios institucijų grupės:
— Établissements publics de coopération intercommunale
— Institutions interdépartementales et interrégionales
— Syndicat des transports d'Île-de-France
Kroatija
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 5 straipsnio
1 dalies 3 punkte nurodytos perkančiosios institucijos, t. y. juridiniai asmenys, kurie įsteigti siekiant patenkinti visuotinės
svarbos poreikius, yra nepramoninio ar nekomercinio pobūdžio ir atitinka vieną iš šių sąlygų:
— daugiau nei 50 proc. finansuojami iš valstybės biudžeto arba regioninių ar vietos savivaldos subjektų arba kitų tokių
juridinių asmenų lėšomis, arba
— jų valdymo priežiūrą vykdo valdžios institucijos, vietos ar regioniniai savivaldos subjektai ar kiti tokie juridiniai
asmenys, arba
— turi stebėtojų tarybą, administraciją ar valdymo organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra paskirti valstybės, vietos
ar regioninių savivaldos subjektų ar kitų tokių juridinių asmenų.
Pavyzdžiui:
— Agency Alan d.o.o.
— APIS IT d.o.o – Information Systems and Information Technologies Support Agency
— National Folk Dance Ensemble of Croatia ”Lado”
— CARnet (Croatian Academic and Research Network)
— Help and care centres
— Social welfare centres
— Social care homes
— Health care centres
— State archives
— State Institute for Nature Protection
— Fund for Financing the Decommissioning of the Krško Nuclear Power Plant and the Disposal of NEK Radioactive
Waste and Spent Nuclear Fuel
— Fund for Indemnification of Seized Property
— Fund for Reconstruction and Development of Vukovar
— Fund for Professional Rehabilitation and Employment of People with Disabilities
— Environmental Protection and Energy Efficiency Fund
— Croatian Academy of Science and Arts
— Croatian Bank for Reconstruction and Development
— Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.)
— Hrvatska lutrija d.o.o. (Croatian Lottery)
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— Croatian Heritage Foundation
— Croatian Chamber of Agriculture
— Croatian Radio Television
— Croatian Association of Technological Culture
— Croatian Audiovisual Centre
— Croatian Centre for Horse Breeding – State Stud Farms Đakovo and Lipik
— Croatian Centre for Agriculture, Food and Rural Affairs
— Croatian Mine Action Centre
— Croatian Memorial-Documentation Centre of the Homeland War
— Croatian Olympic Committee
— Croatian Energy Market Operator
— Croatian Paralympic Committee
— Croatian Register of Shipping
— Croatian Conservation Institute
— Croatian Deaf Sport Federation
— Croatian Institute of Emergency Medicine
— Croatian National Institute of Public Health
— Croatian Institute for Mental Health
— Croatian Institute for Pension Insurance
— Croatian Standards Institute
— Croatian Institute for Telemedicine
— Croatian Institute for Toxicology and Anti-doping
— Croatian National Institute of Transfusion Medicine
— Croatian Employment Service
— Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work
— Croatian Institute for Health Insurance
— Croatian Institute for Health Insurance of Occupational Health
— Jadrolinija (shipping company)
— Public Institution Croatian Olympic Centre
— Higher education public institutions
— National parks public institutions
— Nature parks public institutions
— Public scientific institutes
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— Theatres, museums, galleries, libraries and other institutions in the field of culture established by the Republic of
Croatia or local and regional self-government units
— Penitentiaries
— Clinical hospitals
— Clinical hospital centres
— Clinics
— ”Miroslav Krleža” Institute of Lexicography
— Port Authorities
— Sanatoriums
— Pharmacies founded by the units of regional self-government
— Matica hrvatska (Matrix Croatia)
— International Centre for Underwater Archaeology
— National and University Library
— National Foundation for Support to the Pupil and Student Standard of Living
— National Foundation for Civil Society Development
— National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia
— National Centre for External Evaluation of Education
— National Council for Higher Education
— National Council for Science
— Official Gazette (Narodne novine d.d.)
— educational/correctional institutes
— Educational institutions founded by the Republic of Croatia or units of local and regional self-government
— General hospitals
— Plovput d.o.o. (State-owned company in charge of safety of navigation)
— Polyclinics
— Special hospitals
— Central Register of Insured Persons
— University Computing Centre
— Sports associations
— Sports federations
— Emergency medical treatment institutions
— Palliative care institutions
— Health care institutions
— Foundation of Police Solidarity
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— Prisons
— Institute for the Restoration of Dubrovnik
— Institute for Seed and Seedlings
— Public health institutes
— Aeronautical Technical Centre (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.)
— County road administrations.
Italija
Įstaigos:
— Società Stretto di Messina S.p.A.
— Mostra d'oltremare S.p.A.
— Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
— Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. – ENAV
— ANAS S.p.A
Kategorijos:
— Consorzi per le opere idrauliche (vandens inžinerijos darbų konsorciumai)
— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (valstybės universitetai,
valstybės universitetų institutai, universitetų plėtros darbų konsorciumai)
— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (socialinės rūpybos ir labdaros organizacijos)
— Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (aukštieji mokslo ir kultūros
institutai, astronominės, astrofizinės, geofizinės ir vulkanologinės observatorijos)
— Enti di ricerca e sperimentazione (mokslinius tyrimus ir eksperimentinius darbus vykdančios organizacijos)
— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agentūros, tvarkančios privalomo socialinio draudimo
ir socialinės apsaugos sistemas)
— Consorzi di bonifica (melioracijos darbų konsorciumai)
— Enti di sviluppo e di irrigazione (plėtros ar irigacijos agentūros)
— Consorzi per le aree industriali (pramoninių vietovių asociacijos)
— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizacijos, teikiančios visuomenei reikalingas paslaugas)
— Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (valstybės įstaigos, užsiimančios
pramogų, sporto, turizmo ir laisvalaikio veikla)
— Enti culturali e di promozione artistica (kultūrą ir meno veiklą puoselėjančios organizacijos)
Kipras
— Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
— Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
— Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
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— Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
— Εφοριακό Συμβούλιο
— Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
— Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Ένωση Δήμων
— Ένωση Κοινοτήτων
— Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας
— Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
— Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού
— Κεντρικό Ταμείο Αδειών
— Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
— Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
— Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
— Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
— Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
— Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
— Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
— Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
— Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
— Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
— Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
— Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων
— Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
— Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
— Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
— Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
— Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
— Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων
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— Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
— Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
— Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
— Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών
— Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
— Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
— Συμβούλια Αποχετεύσεων (ši kategorija apima „Συμβούλια Αποχετεύσεων“, įsteigtą ir veikiančią pagal 1971 m.
Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) nuostatas)
— Συμβούλια Σφαγείων (ši kategorija apima „Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων“, valdomą vietos institucijų,
įsteigtą ir veikiančią pagal 2003 m. Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) nuostatas)
— Σχολικές Εφορείες (ši kategorija apima „Σχολικές Εφορείες“, įsteigtą ir veikiančią pagal 2003 m. Σχολικών Εφορειών
Νόμου N.108 nuostatas)
— Ταμείο Θήρας
— Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
— Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου
— Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
— Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
— Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων
— Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού
— Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

Latvija
— Privatinės teisės reglamentuojami subjektai, vykdantys pirkimus pagal „Publisko iepirkumu likum“ reikalavimus

Lietuva
— Mokslo ir studijų sistemos įstaigos (aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų įstaigos, mokslo ir technologijų parkai
bei kitos įstaigos ir institucijos, kurių veikla susijusi su mokslo ir studijų veiklos vertinimu ar organizavimu);
— Švietimo sistemos įstaigos (aukštesniosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, bendrojo lavinimo mokyklos,
ikimokyklinio ugdymo įstaigos, priešmokyklinio ugdymo įstaigos, papildomojo ugdymo įstaigos, specialiojo ugdymo
įstaigos ir kitos švietimo sistemos įstaigos)
— Kultūros įstaigos (teatrai, muziejai, bibliotekos ir kitos įstaigos)
— Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos (asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros,
farmacinės ir kitos sveikatinimo veiklos įstaigos)
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— Socialinės globos ir rūpybos įstaigos
— Kūno kultūros ir sporto įstaigos (sporto klubai, sporto mokyklos, sporto centrai, sporto bazės ir kitos kūno kultūros
bei sporto įstaigos)
— Krašto apsaugos sistemos įstaigos
— Aplinkos apsaugos įstaigos
— Įstaigos, užtikrinančios visuomenės saugumą ir viešąją tvarką
— Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos įstaigos
— Turizmo paslaugų teikėjai (turizmo informacijos centrai ir kitos įstaigos, teikiančios turizmo paslaugas)
— Kiti viešieji ar privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996,
Nr. 84-2000 2006, Nr. 4-102) 4 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas

Liuksemburgas
— Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement [vyriausybės atstovo
kontroliuojamos valstybinės viešosios įstaigos]:
— Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg
— Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg
— Fonds Belval
— Établissements publics placés sous la surveillance des communes [bendruomenių kontroliuojamos viešosios įstaigos]
— Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes [pagal
2001 m. vasario 23 d. Įstatymą dėl bendruomenių sindikatų įsteigti bendruomenių sindikatai]

Vengrija
Įstaigos:
— Egyes költségvetési szervek (tam tikros biudžetinės organizacijos)
— Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (atskirų valstybinių fondų valdymo organai)
— A közalapítványok (valstybiniai fondai)
— A Magyar Nemzeti Bank
— A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
— A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság
— A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság
— A közszolgálati műsorszolgáltatók (visuomeniniai transliuotojai)
— Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből
finanszírozzák (visuomeniniai transliuotojai, didele dalimi finansuojami iš valstybės biudžeto)
— Az Országos Rádió és Televízió Testület
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Kategorijos:
— Organizacijos, įsteigtos visuomeniniams poreikiams tenkinti, ne pramoninio ar komercinio pobūdžio ir kontro
liuojamos viešųjų subjektų, arba didele dalimi finansuojamos viešųjų subjektų (iš valstybės biudžeto)
— Įstaigos, įsteigtos įstatymu, nustatančiu jų visuomenines užduotis ir veiklą, ir kontroliuojamos viešųjų subjektų, arba
didele dalimi finansuojamos viešųjų subjektų (iš valstybės biudžeto)
— Organizacijos, įsteigtos viešųjų subjektų tam tikrai jų pagrindinei veiklai vykdyti ir kontroliuojamos viešųjų subjektų
Malta
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
— Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development)
— Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority)
— Industrial Projects and Services Ltd
— Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)
— Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
— Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malta Financial Services Authority)
— Borża ta' Malta (Malta Stock Exchange)
— Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority)
— Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Malta Statistics Authority)
— Sezzjoni ta' Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)
— Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre)
— Kunsilli Lokali (Local Councils)
— Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)
— Junior College
— Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology)
— Università` ta' Malta (University of Malta)
— Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies)
— Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (Foundation for Tomorrow's Schools)
— Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services)
— Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training Corporation)
— Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority)
— Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies)
— Kunsill Malti għall-Isport
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— Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board)
— Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
— Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority)
— Heritage Malta
— Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts)
— Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre)
— Orkestra Nazzjonali (National Orchestra)
— Teatru Manoel (Manoel Theatre)
— Ċentru tal-Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre)
— Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration)
— Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage)
— Fondazzjoni Patrimonju Malti
— Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
— Awtorità ta' Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority)
— Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)
— Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
— Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority)
— Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council)
— Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services)
— Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital)
— Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital)
— Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital)
— Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority)
— Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee)
— Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and
Information Technology)
— Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta National Laboratory)
— MGI/Mimcol
— Gozo Channel Co. Ltd
— Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission)
— MITTS
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— Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit)
— Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit)
— Malta Enterprise
— Malta Industrial Parks
— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
— Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority)
— Wasteserv Malta Ltd
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
— Awtorità tad-Djar (Housing Authority)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services).
— Sedqa
— Appoġġ
— Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b'Diżabilità (National Commission for Disabled Persons)
— Sapport
— Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
— Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing)
Nyderlandai
Įstaigos:
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)
— Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)
— Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)
— 25 afzonderlijke politieregio's (25 individual police regions)
— Stichting ICTU
— Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
— Ministerie van Economische Zaken
— Stichting Syntens
— Van Swinden Laboratorium B.V.
— Nederlands Meetinstituut B.V.
— Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)
— Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
— Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)
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— Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (Oost N.V.)
— LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)
— Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
— Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
— Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)
— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
— Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
— Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)
— Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
— Kamer van Koophandel Nederland
— Ministerie van Financiën
— De Nederlandse Bank N.V.
— Autoriteit Financiële Markten
— Pensioen- & Verzekeringskamer
— Ministerie van Justitie
— Stichting Reclassering Nederland (SRN)
— Stichting VEDIVO
— Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen (globos ir šeimos globos institucijos)
— Stichting Halt Nederland (SHN)
— Particuliere Internaten (privatūs internatai)
— Particuliere Jeugdinrichtingen (nepilnamečių teisės pažeidėjų apgyvendinimo institucijos)
— Schadefonds Geweldsmisdrijven
— Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
— Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
— Landelijke organisaties slachtofferhulp
— College Bescherming Persoongegevens
— Raden voor de Rechtsbijstand
— Stichting Rechtsbijstand Asiel
— Stichtingen Rechtsbijstand
— Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)
— Clara Wichman Instituut
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— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bureau Beheer Landbouwgronden
— Faunafonds
— Staatsbosbeheer
— Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding
— Universiteit Wageningen
— Stichting DLO
— (Hoofd) productschappen (prekių valdybos)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kompetentingos institucijos:
— valstybinės arba valstybės lėšomis įsteigtos privačios mokyklos, kaip apibrėžta įstatyme Wet op het primair
onderwijs (Pradinio ugdymo įstatymas);
— valstybinės arba valstybės lėšomis įsteigtos pradinio specialiojo ugdymo mokyklos, kaip apibrėžta Wet op het
primair onderwijs (Pradinio ugdymo įstatymas);
— valstybinės arba valstybės lėšomis įsteigtos privačios mokyklos ir viduriniojo lavinimo įstaigos, kaip apibrėžta
Wet op het Voortgezet Onderwijs (Išteklių centrų įstatymas);
— valstybinės arba valstybės lėšomis įsteigtos privačios mokyklos ir vidurinio lavinimo institucijos, kaip apibrėžta
Wet op het Voortgezet Onderwijs (Viduriniojo mokslo įstatymas);
— valstybinės arba valstybės lėšomis įsteigtos privačios įstaigos, kaip apibrėžta Wet Educatie en Beroepsonderwijs
(Įprastojo ir profesinio ugdymo įstatymas);
— valstybės lėšomis įsteigti universitetai ir aukštojo mokslo įstaigos, atvirasis universitetas ir universitetinės
ligoninės, kaip apibrėžta Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Aukštojo mokslo ir mokslinių
tyrimų įstatymas);
— pedagoginiai pagalbos centrai, kaip apibrėžta Wet op het primair onderwijs (Pradinio ugdymo įstatymas) ir Wet op
de expertisecentra (Finansavimo centrų įstatymas);
— nacionaliniai pedagoginiai centrai, kaip apibrėžta Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten
(Subsidijų nacionalinei švietimo paramos veiklai įstatymas);
— transliuotojų organizacijos, kaip apibrėžta įstatyme Mediawet (Žiniasklaidos įstatymas), kai jas daugiau nei 50 %
finansuoja Švietimo, kultūros ir mokslo ministerija;
— tarnybos, kaip apibrėžta Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (Nacionalinių tarnybų privatizavimo
įstatymas);
— kitos švietimo, kultūros ir mokslo organizacijos ir įstaigos, daugiau nei 50 % lėšų gaunančios iš Švietimo,
kultūros ir mokslo ministerijos.
— Visos organizacijos, kurias daugiau kaip 50 % finansuoja Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, pavyzdžiui:
— Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP)
— Commissariaat voor de Media (CvdM)
— Informatie Beheer Groep (IB-Groep)
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— Koninklijke Bibliotheek (KB)
— Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
— Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO)
— Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO)
— Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst
— Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten
— Fonds voor de scheppende toonkunst
— Mondriaanstichting
— Nederlands fonds voor de film
— Stimuleringsfonds voor de architectuur
— Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing
— Fonds voor de letteren
— Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds
— Nederlandse Omroepstichting (NOS)
— Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO)
— Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
— Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO)
— Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF)
— Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
— Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs
— Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
— Stichting ICT op school
— Stichting Anno
— Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom)
— Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)
— Stichting Kennisnet
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF)
— Stichting Centraal Bureau voor Genealogie
— Stichting Ether Reclame (STER)
— Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw
— Stichting Radio Nederland Wereldomroep
— Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL)
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— Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD)
— Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
— Stichting Nationaal Restauratiefonds
— Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire –Informatie
— Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving
— Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
— Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie
— Nederlandse Taalunie
— Stichting Participatiefonds voor het onderwijs
— Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
— Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
— Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
— College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
— Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Nederlandse Programmastichting
— Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
— Stichting Lezen
— Centrum voor innovatie van opleidingen
— Instituut voor Leerplanontwikkeling
— Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting
— Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
— Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
— BVE-Raad
— Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
— Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
— Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
— Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
— Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
— Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
— Stichting SoFoKles
— Europees Platform
— Stichting mobiliteitsfonds HBO
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— Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
— Stichting minderheden Televisie Nederland
— Stichting omroep allochtonen
— Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht
— School der Poëzie
— Nederlands Perscentrum
— Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
— Bibliotheek voor varenden
— Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
— Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
— Nederlandse luister- en braillebibliotheek
— Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
— Bibliotheek Le Sage Ten Broek
— Doe Maar Dicht Maar
— ElHizjra
— Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
— Fund for Central and East European Bookprojects
— Jongeren Onderwijs Media
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Sociale Verzekeringsbank
— Sociaal Economische Raad (SER)
— Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
— Centrale organisatie voor werk en inkomen
— Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— RDW, Dienst Wegverkeer
— Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
— Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)
— Regionale Loodsencorporatie (RLC)
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Kadaster
— Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
— Stichting Bureau Architectenregister
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— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
— College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)
— Commissies voor gebiedsaanwijzing
— College sanering Ziekenhuisvoorzieningen
— Zorgonderzoek Nederland (ZON)
— Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen
— N.V. KEMA/Stichting TNO Certification
— College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)
— College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
— Nationaal Comité 4 en 5 mei
— Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
— College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)
— Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
— Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)
— Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
— Stichting Sanquin Bloedvoorziening
— College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG
— Ziekenfondsen
— Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)
— Regionale Indicatieorganen (RIO's)
Austrija
— Visos nepramoninio ir nekomercinio pobūdžio organizacijos, kurių biudžetinę kontrolę vykdo „Rechnungshof“
(Audito Rūmai)
Lenkija
1) Valstybiniai universitetai ir aukštosios mokyklos:
— Uniwersytet w Białymstoku
— Uniwersytet w Gdańsku
— Uniwersytet Śląski
— Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
— Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
— Katolicki Uniwersytet Lubelski
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— Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
— Uniwersytet Łódzki
— Uniwersytet Opolski
— Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
— Uniwersytet Mikołaja Kopernika
— Uniwersytet Szczeciński
— Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
— Uniwersytet Warszawski
— Uniwersytet Rzeszowski
— Uniwersytet Wrocławski
— Uniwersytet Zielonogórski
— Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
— Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
— Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
— Politechnika Białostocka
— Politechnika Częstochowska
— Politechnika Gdańska
— Politechnika Koszalińska
— Politechnika Krakowska
— Politechnika Lubelska
— Politechnika Łódzka
— Politechnika Opolska
— Politechnika Poznańska
— Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
— Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
— Politechnika Szczecińska
— Politechnika Śląska
— Politechnika Świętokrzyska
— Politechnika Warszawska
— Politechnika Wrocławska
— Akademia Morska w Gdyni
— Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
— Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
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— Akademia Ekonomiczna w Krakowie
— Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
— Szkoła Główna Handlowa
— Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
— Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
— Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
— Akademia Podlaska w Siedlcach
— Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
— Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
— Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie
— Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum“ w Krakowie
— Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
— Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
— Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
— Akademia Rolnicza w Lublinie
— Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
— Akademia Rolnicza w Szczecinie
— Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
— Akademia Rolnicza we Wrocławiu
— Akademia Medyczna w Białymstoku
— Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
— Akademia Medyczna w Gdańsku
— Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
— Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
— Akademia Medyczna w Lublinie
— Uniwersytet Medyczny w Łodzi
— Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
— Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
— Akademia Medyczna w Warszawie
— Akademia Medyczna im Piastów Śląskich we Wrocławiu
— Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
— Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
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— Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
— Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
— Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
— Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej
— Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
— Akademia Obrony Narodowej
— Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
— Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta
— Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu
— Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
— Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
— Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
— Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
— Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
— Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
— Akademia Muzyczna w Krakowie
— Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
— Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
— Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
— Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
— Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
— Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
— Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
— Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
— Akademia Sztuk Pięknych Katowicach
— Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
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— Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
— Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
— Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
— Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
— Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
— Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Kodeńskiego w Lesznie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
— Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gródka w Sanoku
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
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— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
— Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
— Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
2) Regioninės ir vietos savivaldos kultūros įstaigos
3) Nacionaliniai parkai:
— Babiogórski Park Narodowy
— Białowieski Park Narodowy
— Biebrzański Park Narodowy
— Bieszczadzki Park Narodowy
— Drawieński Park Narodowy
— Gorczański Park Narodowy
— Kampinoski Park Narodowy
— Karkonoski Park Narodowy
— Magurski Park Narodowy
— Narwiański Park Narodowy
— Ojcowski Park Narodowy
— Park Narodowy ”Bory Tucholskie”
— Park Narodowy Gór Stołowych
— Park Narodowy ”Ujście Warty”
— Pieniński Park Narodowy
— Poleski Park Narodowy
— Roztoczański Park Narodowy
— Słowiński Park Narodowy
— Świętokrzyski Park Narodowy
— Tatrzański Park Narodowy
— Wielkopolski Park Narodowy
— Wigierski Park Narodowy
— Woliński Park Narodowy
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4) Valstybinės pradinės ir vidurinės mokyklos
5) Visuomeniniai radijo ir televizijos transliuotojai:
— Telewizja Polska S.A. (Polish TV)
— Polskie Radio S.A. (Polish Radio)
6) Valstybiniai muziejai, teatrai, bibliotekos ir kitos valstybinės kultūros įstaigos:
— Muzeum Narodowe w Krakowie
— Muzeum Narodowe w Poznaniu
— Muzeum Narodowe w Warszawie
— Zamek Królewski w Warszawie
— Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
— Muzeum Żup Krakowskich
— Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
— Państwowe Muzeum na Majdanku
— Muzeum Stutthof w Sztutowie
— Muzeum Zamkowe w Malborku
— Centralne Muzeum Morskie
— Muzeum ”Łazienki Królewskie”
— Muzeum Pałac w Wilanowie
— Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
— Muzeum Wojska Polskiego
— Teatr Narodowy
— Narodowy Stary Teatr Kraków
— Teatr Wielki – Opera Narodowa
— Filharmonia Narodowa
— Galeria Zachęta
— Centrum Sztuki Współczesnej
— Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
— Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
— Instytut im. Adama Mickiewicza
— Dom Pracy Twórczej w Wigrach
— Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
— Instytut Dziedzictwa Narodowego
— Biblioteka Narodowa
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— Instytut Książki
— Polski Instytut Sztuki Filmowej
— Instytut Teatralny
— Filmoteka Narodowa
— Narodowe Centrum Kultury
— Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
— Muzeum Historii Polski w Warszawie
— Centrum Edukacji Artystycznej
7) Valstybinės mokslinių tyrimų įstaigos, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos įstaigos ir kitos mokslinių tyrimų
įstaigos
8) Valstybiniai savarankiški sveikatos priežiūros įstaigų valdymo padaliniai, kurių steigėjai yra regioninė arba vietos
savivalda arba jų asociacija
9) Kita:
— Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Portugalija
— Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio valstybės įstaigos)
— Serviços públicos personalizados (valstybės tarnybos, turinčios juridinio asmens statusą):
— Fundações públicas (valstybiniai fondai)
— Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (valstybinės švietimo, mokslinių tyrimų ir sveikatos
priežiūros įstaigos)
— INGA (Nacionalinis žemės ūkio intervencijos ir garantijų institutas / Instituto Nacional de Intervenção e Garantia
Agrícola)
— Instituto do Consumidor
— Instituto de Meteorologia
— Instituto da Conservação da Natureza
— Instituto da Agua
— ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal
— Instituto do Sangue
Rumunija
— Academia Română
— Biblioteca Națională a României
— Arhivele Naționale
— Institutul Diplomatic Român
— Institutul Cultural Român
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— Institutul European din România
— Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
— Institutul de Memorie Culturală
— Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
— Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior
— Comisia Națională a României pentru UNESCO
— Societatea Română de Radiodifuziune
— Societatea Română de Televiziune
— Societatea Națională pentru Radiocomunicații
— Centrul Național al Cinematografiei
— Studioul de Creație Cinematografică
— Arhiva Națională de Filme
— Muzeul Național de Artă Contemporană
— Palatul Național al Copiilor
— Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate
— Agenția pentru Sprijinirea Studenților
— Comitetul Olimpic și Sportiv Român
— Agenția pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN)
— Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT)
— Institutul Național de Cercetare pentru Sport
— Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
— Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
— Secretariatul de Stat pentru Culte
— Agenția Națională pentru Locuințe
— Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale
— Casa Națională de Asigurări de Sănătate
— Inspecția Muncii
— Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
— Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
— Agenția Națională de Consultanță Agricolă
— Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie
— Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
— Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
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— Insitutul pentru Controlul produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
— Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară
— Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
— Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
— Banca de Resurse Genetice Vegetale
— Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
— Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase
— Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
— Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” Tulcea
— Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA)
— Administrația Națională a Rezervelor de Stat
— Administrația Națională Apele Române
— Administrația Națională de Meteorologie
— Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor
— Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
— Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic
— Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date ”RoEduNet”
— Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
— Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
— Inspectoratul Navigației Civile (INC)
— Regia Autonomă Registrul Auto Român
— Agenția Spațială Română
— Școala Superioară de Aviație Civilă
— Regia Autonomă ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română”
— Aeroclubul României
— Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni
— Centrul Român de Comerț Exterior
— Centrul de Formare și Management București
— Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare
— Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală-ARSIN
— Asociația Română de Standardizare (ASRO)
— Asociația de Acreditare din România (RENAR)
— Comisia Națională de Prognoză (CNP)
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— Institutul Național de Statistică (INS)
— Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM)
— Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)
— Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
— Consiliul Economic și Social (CES)
— Agenția Domeniilor Statului
— Oficiul Național al Registrului Comerțului
— Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)
— Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
— Avocatul Poporului
— Institutul Național de Administrație (INA)
— Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
— Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)
— Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
— Oficiul Național al Monumentelor Istorice
— Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
— Biroul Român de Metrologie Legală
— Inspectoratul de Stat în Construcții
— Compania Națională de Investiții
— Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
— Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
— Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
— Garda Financiară
— Garda Națională de Mediu
— Institutul Național de Expertize Criminalistice
— Institutul Național al Magistraturii
— Școala Națională de Grefieri
— Administrația Generală a Penitenciarelor
— Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
— Autoritatea Națională a Vămilor
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— Banca Națională a României
— Regia Autonomă ”Monetăria Statului”
— Regia Autonomă ”Imprimeria Băncii Naționale”
— Regia Autonomă ”Monitorul Oficial”
— Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
— Oficiul Român pentru Adopții
— Oficiul Român pentru Imigrări
— Compania Națională ”Loteria Română”
— Compania Națională ”ROMTEHNICA”
— Compania Națională ”ROMARM”
— Agenția Națională pentru Romi
— Agenția Națională de Presă ”ROMPRESS”
— Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
— Institute și centre de cercetare (mokslinių tyrimų institutai ir centrai)
— Instituții de învățământ de stat (valstybiniai mokslo institutai)
— Universități de stat (valstybiniai universitetai)
— Muzee (muziejai)
— Biblioteci de stat (valstybinės bibliotekos)
— Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre și case de cultură (valstybiniai teatrai, operos teatrai, filharmonijos
orkestrai, kultūros namai ir centrai)
— Reviste (žurnalai)
— Edituri (leidyklos)
— Inspectorate Scolare, de Cultură, de Culte (mokyklų, kultūros ir religijų inspekcijos)
— Complexuri, federații și cluburi sportive (sporto federacijos ir klubai)
— Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță (ligoninės,
sanatorijos, klinikos, gydymo centrai, teismo medicinos institutai, greitosios pagalbos centrai)
— Unități de Asistență Socială (socialinės pagalbos skyriai)
— Tribunale (teismai)
— Judecătorii (teisėjai)
— Curți de Apel (apeliaciniai teismai)
— Penitenciare (įkalinimo įstaigos)

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/1367

— Parchetele de pe lângă Instanțele Judecătorești (prokuratūros)
— Unități militare (kariniai daliniai)
— Instanțe militare (karo teismai)
— Inspectorate de Politie (policijos inspekcijos)
— Centre de Odihnă (poilsio namai)

Slovėnija
— Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (vaikų globos, švietimo ir sporto srities valstybės įstaigos)
— Javni zavodi s področja zdravstva (sveikatos priežiūros srities valstybės įstaigos)
— Javni zavodi s področja socialnega varstva (socialinės apsaugos srities valstybės įstaigos)
— Javni zavodi s področja kulture (kultūros srities valstybės įstaigos)
— Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (mokslo ir tyrimų srities valstybės įstaigos)
— Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (žemės ūkio ir miškininkystės srities valstybės įstaigos)
— Javni zavodi s področja okolja in prostora (aplinkos ir teritorijų planavimo srities valstybės įstaigos)
— Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (ekonomikos srities valstybės įstaigos)
— Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (mažų įmonių ir turizmo srities valstybės įstaigos)
— Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (viešosios tvarkos ir saugumo srities valstybės įstaigos)
— Agencije (agentūros)
— Skladi socialnega zavarovanja (socialinio draudimo fondai)
— Javni skladi na ravni države in na ravni občin (valstybės fondai, veikiantys centrinės vyriausybės ir vietos
bendruomenių lygiu)
— Družba za avtoceste v RS
— Valstybės įsteigti subjektai arba vietos organai, finansuojami iš Slovėnijos Respublikos arba vietos valdžios institucijų
biudžeto
— Kiti juridiniai asmenys, atitinkantys valstybinių asmenų apibrėžtį, pateiktą ZJN-2 3 straipsnio 2 dalyje

Slovakija
Bet koks juridinis asmuo, sukurtas ar įsteigtas konkrečiu teisės aktu ar administracine priemone siekiant tenkinti
viešuosius interesus, kuris nėra pramoninio ar komercinio pobūdžio ir tuo pačiu atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
— yra visiškai arba iš dalies finansuojamas perkančiosios institucijos, t. y. valdžios institucijos, savivaldybės, savivaldos
regiono ar kito juridinio asmens, kuri taip pat atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB 1
straipsnio 9 dalies a, b arba c punktų sąlygas;
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— yra valdomas arba kontroliuojamas perkančiosios institucijos, t. y. valdžios institucijos, savivaldybės, savivaldos
regiono ar kitos viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos, kuri taip pat atitinka Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 9 dalies a, b arba c punktų sąlygas;
— yra perkančioji institucija, t. y. valdžios institucija, savivaldybė, savivaldos regionas ar kitas juridinis asmuo, kuris taip
pat atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 9 dalies a, b arba c punktų sąlygas,
skiria arba renka daugiau kaip pusę jos valdybos arba priežiūros tarybos narių.
Tokie asmenys yra viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos, pavyzdžiui:
— pagal aktą Nr. 16/2004, Rink. dėl Slovakijos televizijos,
— pagal aktą Nr. 619/2003, Rink. dėl Slovakijos radijo,
— pagal aktą Nr. 581/2004, Rink. dėl sveikatos draudimo bendrovių su pakeitimais, padarytais aktu Nr. 719/2004,
Rink., teikiančių valstybinį sveikatos draudimą pagal aktą Nr. 580/2004, Rink. dėl sveikatos draudimo su pakeitimais,
padarytais aktu Nr. 718/2004, Rink.,
— pagal aktą Nr. 121/2005, Rink., kuriuo paskelbtas konsoliduotas akto Nr. 461/2003, Rink. dėl socialinio draudimo
su pakeitimais tekstas.
Suomija
Valstybinės arba valstybės kontroliuojamos įstaigos ir įmonės, išskyrus pramoninio arba komercinio pobūdžio

Švedija
Visos nekomercinio pobūdžio įstaigos, kurių viešąsias sutartis kontroliuoja Švedijos konkurencijos tarnyba

Jungtinė Karalystė
Įstaigos:
— Design Council
— Health and Safety Executive
— National Research Development Corporation
— Public Health Laboratory Service Board
— Advisory, Conciliation and Arbitration Service
— Commission for the New Towns
— National Blood Authority
— National Rivers Authority
— Scottish Enterprise
— Ordnance Survey
— Financial Services Authority
Kategorijos:
— Maintained schools
— Universities and colleges financed for the most part by other contracting authorities
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— National Museums and Galleries
— Research Councils
— Fire Authorities
— National Health Service Strategic Health Authorities
— Police Authorities
— New Town Development Corporations
— Urban Development Corporations

3 POSKIRSNIS

VIEŠOSIOS PASLAUGOS

Šio Susitarimo VI antraštinė dalis taikoma subjektams, nurodytiems šiame poskirsnyje dėl toliau nurodytų prekių,
paslaugų ir statybos paslaugų viešojo pirkimo, kai pagal šio Susitarimo 173 straipsnio 6–8 dalis apskaičiuoto viešojo
pirkimo vertė ne mažesnė kaip šios ribinės vertės:
prekių,
nurodytų 4 poskirsnyje,
ribinė vertė: 400 000 SDR;
paslaugų,
nurodytų 5 poskirsnyje,
ribinė vertė: 400 000 SDR;
statybos paslaugų,
nurodytų 6 poskirsnyje,
ribinė vertė: 5 000 000 SDR.
Perkantieji subjektai:
visos perkančiosios organizacijos, kurių viešajam pirkimui taikoma Direktyva 2004/17/EB (toliau – Europos Sąjungos
viešųjų paslaugų direktyva), esančios perkančiosiomis institucijomis (pvz., nurodytomis 1 ir 2 poskirsniuose) arba
valstybės įmonėmis (1), kurių viena iš veiklos sričių sutampa su viena ar keliomis toliau nurodytosiomis:
a) stacionarių tinklų, skirtų teikti viešąsias paslaugas, susijusias su geriamojo vandens gavyba, perdavimu ar skirstymu,
įrengimas ar valdymas arba geriamojo vandens tiekimas tokiems tinklams;
(1) Remiantis Europos Sąjungos viešųjų paslaugų direktyva, valstybės įmonė – tai įmonė, kuriai perkančiosios institucijos gali turėti
tiesioginę ar netiesioginę lemiamą įtaką dėl turimos joje nuosavybės, finansinio dalyvavimo joje arba dėl jos veiklą reglamentuojančių
taisyklių.
Laikoma, kad perkančiosios institucijos turi lemiamą įtaką, kai jos įmonėje tiesiogiai ar netiesiogiai:
— valdo didžiąją įmonės pasirašyto kapitalo dalį arba
— kontroliuoja daugumą balsų, kuriuos suteikia įmonės išleistos akcijos arba
— gali skirti daugiau kaip pusę įmonės administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių.
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b) stacionarių tinklų, skirtų teikti viešąsias paslaugas, susijusias su elektros energijos gamyba, perdavimu ar skirstymu,
įrengimas ar valdymas arba elektros energijos tiekimas tokiems tinklams;
c) oro uostų arba kitų terminalų infrastruktūros įrengimas oro vežėjams;
d) jūrų ar vidaus vandenų uostų arba kitų terminalų infrastruktūros įrengimas jūrų arba vidaus vandenų vežėjams;
e) tinklų (1), kuriais teikiamos vežimo miestų geležinkeliu, automatinėmis sistemomis, tramvajais, troleibusais,
autobusais arba funikulieriais viešosios paslaugos, įrengimas ar valdymas;
f) stacionarių tinklų, skirtų teikti viešąją paslaugą, susijusią su dujų ar šilumos gamyba, tiekimu ar paskirstymu, teikimas
arba valdymas arba dujų ar šilumos tiekimas tokiems tinklams ir
g) tinklų (2), kuriais teikiamos susisiekimo geležinkeliu viešosios paslaugos, įrengimas ar valdymas.
Pridedami pirmiau nurodytus kriterijus atitinkančių perkančiųjų institucijų ir valstybės įmonių informaciniai sąrašai.

Šio poskirsnio pastabos.
1. Šio Susitarimo VI antraštinė dalis netaikoma sutartims, sudarytoms pirmiau išvardytai veiklai vykdyti, jei atitinkama
rinka yra konkurencinė.
2. Šio Susitarimo VI antraštinė dalis netaikoma perkančiųjų subjektų, kuriuos apima šis poskirsnis, viešosioms sutartims,
sudarytoms:
— dėl vandens pirkimo ir energijos arba kuro energijai gaminti tiekimo;
— siekiant vykdyti kitą nei šiame poskirsnyje nurodytą veiklą arba dėl vertimosi šia veikla ne Europos ekonominės
erdvės (EEE) šalyje;
— dėl perpardavimo arba nuomos trečiosioms šalims su sąlyga, kad perkantysis subjektas neturi specialios ar
išimtinės teisės parduoti arba nuomoti tokių sutarčių objekto, o tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir perkantysis
subjektas, jį gali parduoti ar nuomoti kiti subjektai.
3. Perkančiojo subjekto, kuris nėra perkančioji institucija, tinklams, kuriais teikiama viešoji paslauga, tiekiamas
geriamasis vanduo arba elektros energija nelaikomi šio poskirsnio a arba b punktuose apibrėžta veikla, kai:
— susijęs subjektas vykdo geriamojo vandens gavybą arba elektros energijos gamybą tam, kad juos panaudotų kitai
nei šio poskirsnio a–g punktuose nurodytai veiklai vykdyti, ir
— tiekimas viešiesiems tinklams priklauso tik nuo paties subjekto suvartojimo ir pastaruosius trejus metus, įskaitant
einamuosius, neviršijo 30 proc. bendros to subjekto geriamojo vandens gavybos arba energijos gamybos vidurkio.
4. Perkančiojo subjekto, kuris nėra perkančioji institucija, dujų ar šilumos tiekimas tinklams, kuriais teikiama viešoji
paslauga, nelaikomas šios poskirsnio f punkte apibrėžta veikla, kai:
— susijusio subjekto pagamintos dujos ar šiluma yra neišvengiama veiklos, kuri nėra nurodyta šio poskirsnio a–g
punktuose, vykdymo pasekmė, ir
— dujos ir šiluma tiekiamos viešiesiems tinklams tik ekonominiais tikslais ir sudaro ne daugiau kaip 20 % subjekto
apyvartos, atsižvelgiant į trejų ankstesniųjų metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkį.
(1) Transporto paslaugų srityje laikoma, kad tinklas egzistuoja, kai paslauga yra teikiama pagal veiklos sąlygas, kurias yra nustačiusi Europos
Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija, pavyzdžiui, numatomų aptarnauti maršrutų sąlygas, numatomus suteikti pajėgumus
arba paslaugos teikimo dažnumą.
2
( ) Transporto paslaugų srityje laikoma, kad tinklas egzistuoja, kai paslauga yra teikiama pagal veiklos sąlygas, kurias yra nustačiusi Europos
Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija, pavyzdžiui, numatomų aptarnauti maršrutų sąlygas, numatomus suteikti pajėgumus
arba paslaugos teikimo dažnumą.
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5. a) Jei įvykdytos b punkto sąlygos, šio Susitarimo VI antraštinė dalis netaikoma sutartims, kurias sudaro:
i) perkantysis subjektas su susijusia įmone (1) arba
ii) bendroji įmonė, susidedanti išimtinai tik iš perkančiųjų subjektų, siekiant vykdyti šio poskirsnio a–g punktuose
apibrėžtą veiklą, su įmone, kuri yra susijusi su vienu iš šių perkančiųjų subjektų.
b) Paslaugų pirkimo ar tiekimo sutartims a punktas taikomas, jei per pastaruosius trejus metus bent 80 proc.
susijusios įmonės vidutinės paslaugų ar tiekimo apyvartos sudarė atitinkamai tokių paslaugų teikimas ar tiekimas
įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi (2).
6. Šio Susitarimo VI antraštinė dalis netaikoma sutartims, kurias sudaro:
i) bendroji įmonė, susidedanti išimtinai tik iš perkančiųjų subjektų, siekiant vykdyti šio poskirsnio a–g punktuose
apibrėžtą veiklą, su vienu iš šių perkančiųjų subjektų, arba
ii) perkantysis subjektas su bendrąja įmone, kurios dalimi jis yra, jei bendroji įmonė įsteigta atitinkamai veiklai bent
trejus metus vykdyti ir jos steigimo dokumentuose nustatyta, kad ją sudarantys perkantieji subjektai bus jos dalimi
bent jau tokios pat trukmės laikotarpiu.

ŠIAME POSKIRSNYJE NUSTATYTUS KRITERIJUS ATITINKANČIŲ PERKANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ IR
VALSTYBĖS ĮMONIŲ INFORMACINIAI SĄRAŠAI

I. ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, PERDAVIMAS AR SKIRSTYMAS

Belgija

— Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos toliau nurodyta veiklos dalimi
— Société de Production d'Electricité/ Elektriciteitsproductie Maatschappij
— Electrabel/ Electrabel
— Elia

Bulgarija

Subjektai, turintys elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, viešojo tiekimo ar tiekimo per galutinius tiekėjus
licencijas pagal Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003) 39 straipsnio 1 dalį:
— АЕЦ Козлодуй – ЕАД
— Болкан Енерджи АД
— Брикел – ЕАД
— Българско акционерно дружество Гранитоид АД
(1) „Susijusi įmonė“ – tai įmonė, kurios metinė finansinė atskaitomybė yra konsoliduota su perkančiojo subjekto metine finansine
atskaitomybe pagal Tarybos direktyvą 83/349/EEB dėl konsoliduotos finansinės atskaitomybės arba, tuo atveju, jei subjektams
minėtoji direktyva netaikoma, bet kuri įmonė, kuriai perkantysis subjektas gali turėti tiesioginės ar netiesioginės lemiamos įtakos,
arba įmonė, kuri gali daryti lemiamą įtaką perkančiajam subjektui, arba įmonė, kuriai kartu su perkančiuoju subjektu lemiamą įtaką
gali daryti kita įmonė dėl joje turimos nuosavybės, finansinio dalyvavimo ar ją reglamentuojančių taisyklių.
(2) Kai dėl susijusios įmonės įsteigimo datos ar datos, kurią ji pradėjo veiklą, apyvartos duomenų per ankstesniuosius trejus metus nėra,
tokiai įmonei pakanka įrodyti, kad šioje dalyje minėta apyvarta yra tikėtina, visų pirma atsižvelgiant į verslo planus.“
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— Девен АД
— ЕВН България Електроразпределение АД
— ЕВН България Електроснабдяване АД
— ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1
— Енергийна компания Марица Изток III – АД
— Енерго-про България – АД
— ЕОН България Мрежи АД
— ЕОН България Продажби АД
— ЕРП Златни пясъци АД
— ЕСО ЕАД
— ЕСП ”Златни пясъци” АД
— Златни пясъци-сервиз АД
— Калиакра Уинд Пауър АД
— НЕК ЕАД
— Петрол АД
— Петрол Сторидж АД
— Пиринска Бистрица-Енергия АД
— Руно-Казанлък АД
— Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД
— Слънчев бряг АД
— ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД
— ТЕЦ – Варна ЕАД
— ТЕЦ ”Марица 3” – АД
— ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД
— Топлофикация Габрово – ЕАД
— Топлофикация Казанлък – ЕАД
— Топлофикация Перник – ЕАД
— Топлофикация Плевен – ЕАД
— ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД
— Топлофикация Русе – ЕАД
— Топлофикация Сливен – ЕАД
— Топлофикация София – ЕАД

2016 12 24

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/1373

— Топлофикация Шумен – ЕАД
— Хидроенергострой ЕООД
— ЧЕЗ България Разпределение АД
— ЧЕЗ Електро България АД

Čekija
Visos perkančiosios organizacijos, veikiančios elektros energetikos paslaugų teikimo sektoriuje, kaip nustatyta Viešojo
pirkimo sutarčių akto Nr. 137/2006, Rink. su pakeitimais 4 skirsnio 1 dalies c punkte
Perkančiųjų organizacijų pavyzdžiai:
— ČEPS, a. s.
— ČEZ, a. s.
— Dalkia Česká republika, a.s.
— PREdistribuce, a.s.
— Plzeňská energetika a.s.
— Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danija
— Subjektai, turintys elektros energijos gamybos licenciją pagal lov om elforsyning § 10, žr. 2006 m. lapkričio 8 d.
konsolidavimo aktą Nr. 1115
— Subjektai, turintys elektros energijos perdavimo licenciją pagal lov om elforsyning § 19, žr. 2006 m. lapkričio 8 d.
konsolidavimo aktą Nr. 1115
— Elektros energijos perdavimas, vykdomas Energinet Danmark arba patronuojamųjų įmonių, priklausančių tik Energinet
Danmark, pagal lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, žr. 2004 m. gruodžio 20 d. aktą Nr. 1384

Vokietija
Vietos valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba jų asociacijos arba valstybės įmonės,
tiekiančios energiją kitoms įmonėms, valdančios energijos tiekimo tinklą arba galinčios nuosavybės teise disponuoti
energijos tiekimo tinklu pagal 1998 m. balandžio 24 d. Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschafts
gesetz) 3 straipsnio 18 dalį su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija
Subjektai, veikiantys pagal Viešojo pirkimo akto (RT I 2007 2 21, 15, 76) § 10(3) ir Konkurencijos akto (RT I 2001,
56 332) § 14:
— AS Eesti Energia
— OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)
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— AS Narva Elektrijaamad
— OÜ Põhivõrk
Airija
— The Electricity Supply Board
— ESB Independent Energy [ESBIE — elektros energijos tiekimas]
— Synergen Ltd. [elektros energijos gamyba]
— Viridian Energy Supply Ltd. [elektros energijos tiekimas]
— Huntstown Power Ltd. [elektros energijos gamyba]
— Bord Gáis Éireann [elektros energijos tiekimas]
— Elektros energijos tiekėjai ir gamintojai, turintys licenciją pagal Electricity Regulation Act 1999
— EirGrid plc
Graikija
„Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.“, įsteigta įstatymu Nr. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ ir veikianti pagal
įstatymą Nr. 2773/1999 ir prezidento dekretą Nr. 333/1999

Ispanija
— Red Eléctrica de España, S.A.
— Endesa, S.A.
— Iberdrola, S.A.
— Unión Fenosa, S.A.
— Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
— Electra del Viesgo, S.A.
— Kiti subjektai, užsiimantys elektros energijos gamyba, perdavimu ir skirstymu pagal Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector eléctrico ir jo įgyvendinimo teisės aktus
Prancūzija
— Électricité de France, įsteigta ir veikianti pagal 1946 m. balandžio 8 d. Loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité
et du gaz su pakeitimais
— RTE, elektros energijos perdavimo tinklo valdytojas
— Elektros energiją skirstantys subjektai, nurodyti 1946 m. balandžio 8 d. Loi no46-628 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz su pakeitimais 23 straipsnyje (mišrios ekonomikos paskirstymo bendrovės, regioninių arba vietos
institucijų valdomos bendrovės ar panašios tarnybos). Pvz.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg
— Compagnie nationale du Rhône
— Électricité de Strasbourg
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Kroatija
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje
nurodyti perkantieji subjektai: valstybės įmonės arba perkančiosios institucijos, kurios remdamosi specialiomis
taisyklėmis vykdo šią veiklą: stacionarių tinklų, skirtų teikti viešąsias paslaugas, susijusias su elektros energijos gamyba,
perdavimu ir skirstymu, įrengimas (teikimas) ar valdymas arba elektros energijos tiekimas tokiems tinklams pavyzdžiui,
minėtą veiklą pagal licenciją verstis energetikos veikla, išduotą remiantis Energetikos įstatymu (Oficialusis leidinys
Nr. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10), vykdantys subjektai

Italija
— Gruppo Enel bendrovės, turinčios leidimą gaminti, perduoti ir skirstyti elektros energiją, kaip apibrėžta 1999 m. kovo
16 d. Decreto Legislativo No79 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais
— TERNA- Rete elettrica nazionale SpA
— Kitos įmonės, veikiančios pagal koncesijas remiantis 1999 m. kovo 16 d. Decreto Legislativo No79

Kipras
— „Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου“, įsteigta pagal περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171
— „Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς“ buvo įsteigta pagal περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του
2003 57 straipsnį
Kiti asmenys, subjektai ar įmonės, vykdantys Europos Sąjungos viešųjų paslaugų direktyvos 3 straipsnyje nurodytą veiklą
ir veikiantys pagal licenciją, išduotą pagal περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 Ν. 122(Ι)/2003 34
straipsnį.

Latvija
VAS „Latvenergo“ ir kitos įmonės, kurios gamina, perduoda ir skirsto elektros energiją ir kurios atlieka pirkimus pagal
įstatymą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“

Lietuva
— Valstybės įmonė „Ignalinos atominė elektrinė“
— Akcinė bendrovė „Lietuvos energija“
— Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė“
— Akcinė bendrovė „Rytų skirstomieji tinklai“
— Akcinė bendrovė VST
— Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000 2006, Nr. 4-102)
70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys elektros energijos gamybos, perdavimo arba skirstymo veiklą
pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 66-1984 2004, Nr. 107-3964) ir Lietuvos
Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771)
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Liuksemburgas
— Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), gaminanti ir paskirstanti elektrą pagal 1927 m. lapkričio
11 d. convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché
du Luxembourg, patvirtintą 1928 m. sausio 4 d. įstatymu
— Vietos valdžios institucijos, atsakingos už elektros perdavimą arba skirstymą
— Société électrique de l'Our (SEO)
— Syndicat de communes SIDOR

Vengrija
Subjektai, gaminantys, perduodantys arba skirstantys elektros energiją pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
162–163 straipsnius ir 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Malta
Korporazzjoni Enemalta (korporacija „Enemalta“ )

Nyderlandai
Subjektai, turintys elektros energijos skirstymo licenciją (vergunning), suteiktą provincijos valdžios institucijų pagal
Provinciewet. Pavyzdžiui:
— Essent
— Nuon

Austrija
Subjektai, valdantys perdavimo arba skirstomąjį tinklą pagal Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No
143/1998 su pakeitimais arba pagal devynių žemių Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze

Lenkija
Energetikos bendrovės, kaip apibrėžta ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tarp jų:
— BOT Elektrownia ”Opole” S.A., Brzezie
— BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
— BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia
— Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu
— Elektrociepłownia Chorzów ”ELCHO” Sp. z o.o.
— Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.
— Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
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— Elektrociepłownia Rzeszów S.A.
— Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
— Elektrownia ”Kozienice” S.A.
— Elektrownia ”Stalowa Wola” S.A.
— Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk
— Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa
— ENEA S.A., Poznań
— Energetyka Sp. z o.o, Lublin
— EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław
— ENION S.A., Kraków
— Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice
— Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk
— Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.
— Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
— PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa
— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa
— Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice
— Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
— PSE-Operator S.A., Warszawa
— Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.
— Zakład Elektroenergetyczny ”Elsen” Sp. z o.o., Częstochowa
— Zakład Energetyczny Białystok S.A.
— Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.
— Zakład Energetyczny Toruń S.A.
— Zakład Energetyczny Warszawa-Teren
— Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.
— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
— Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo
— Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.
— Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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— Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.
— Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
— Energetyka Południe S.A.

Portugalija
1) Elektros energijos gamyba:
subjektai, gaminantys elektros energiją pagal:
— Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento do
sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte,
distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade;
— Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao
funcionamento do SEN, regulamentando o diploma atrás referido;
— subjektai, gaminantys elektros energiją specialiu režimu pagal Decreto-Lei n.o 189/88 de 27 de maio, com a redação
dada pelos Decretos-Lei n.o 168/99, de 18 de maio, n.o 313/95, de 24 de novembro, n.o 538/99, de 13 de dezembro, n.o
312/2001 e no 313/2001, ambos de 10 de dezembro, Decreto-Lei n.o 339-C/2001, de 29 de dezembro, Decreto-Lei n.o
68/2002, de 25 de março, Decreto-Lei n.o 33-A/2005, de 16 de fevereiro, Decreto-Lei n.o 225/2007, de 31 de maio e
Decreto-Lei n.o 363/2007, de 2 novembro.
2) Elektros energijos perdavimas:
subjektai, perduodantys elektros energiją pagal:
— Decreto-Lei n o 29/2006, de 15 de revereiro e do Decreto-Lei no 172/2006, de 23 de agosto.
3) Elektros energijos skirstymas:
— subjektai, skirstantys elektros energiją pagal Decreto-Lei n o29/2006, de 15 de fevereiro, e do Decreto-lei
no 172/2006, de 23 de agosto;
— subjektai, skirstantys elektros energiją pagal Decreto-Lei n o 184/95, de 27 de julho, com a redação dada pelo DecretoLei n o 56/97, de 14 de março e do Decreto-Lei n o 344-B/82, de 1 de setembro, com a redação dada pelos Decreto-Lei n o
297/86, de 19 de setembro, Decreto-Lei n o 341/90, de 30 de outubro e Decreto-Lei n o 17/92, de 5 de fevereiro.

Rumunija
— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București
— Societatea Națională ”Nuclearelectrica” S.A.
— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.
— S.C. Electrocentrale Deva S.A.
— S.C. Electrocentrale București S.A.
— S.C. Electrocentrale Galați S.A.
— S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.
— S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.
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— S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.
— S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.
— Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București
— Societatea Comercială Electrica S.A., București
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— ”Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— ”Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A.
— S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— ”Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— ”Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A.
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— ”Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— ”Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A.
— Enel Energie
— Enel Distribuție Banat
— Enel Distribuție Dobrogea
— E.ON Moldova S.A.
— CEZ Distribuție

Slovėnija
Subjektai, gaminantys, perduodantys arba skirstantys elektros energiją pagal Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99).

Mat. Št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj
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Poštna št.

Kraj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno
energijo d.o.o.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri d.o.o.

2000

Maribor

Slovakija
Subjektai, turintys leidimą užtikrinti elektros gamybą ir perdavimą per perdavimo tinklų sistemą, paskirstymą ir tiekimą
visuomenei per skirstomuosius tinklus pagal aktą Nr. 656/2004 Rink.
Pavyzdžiui:
— Slovenské elektrárne, a.s.
— Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
— Západoslovenská energetika, a.s.
— Stredoslovenská energetika, a.s.
— Východoslovenská energetika, a.s.

Suomija
Savivaldybių subjektai ir valstybės įmonės, gaminančios elektros energiją, ir subjektai, atsakingi už elektros energijos
perdavimo arba skirstomųjų tinklų priežiūrą, už elektros energijos perdavimą arba už elektros energetikos sistemą pagal
licenciją, išduotą remiantis sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) 4 arba 16 skirsniais ir laki vesi- ja energiahuollon,
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten,
energi, transporter och posttjänster (349/2007)

Švedija
Subjektai, turintys elektros energijos perdavimo arba skirstymo koncesiją pagal ellagen (1997:857)

2016 12 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Jungtinė Karalystė
— Asmuo, turintis licenciją pagal 1989 m. Electricity Act 6 skirsnį.
— Asmuo, turintis licenciją pagal 1992 m. Electricity (Northern Ireland) Order 10 straipsnio 1 dalį.
— National Grid Electricity Transmission plc
— System Operation Northern Irland Ltd
— Scottish & Southern Energy plc
— SPTransmission plc

II. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA, PERDAVIMAS AR SKIRSTYMAS
Belgija
— Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos toliau nurodyta veiklos dalimi
— Société Wallonne des Eaux
— Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgarija
— ”Тузлушка гора” – ЕООД, Антоново
— ”В И К – Батак” – ЕООД, Батак
— ”В и К – Белово” – ЕООД, Белово
— ”Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД, Берковица
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград
— ”В и К – Бебреш” – ЕООД, Ботевград
— ”Инфрастрой” – ЕООД, Брацигово
— ”Водоснабдяване” – ЕООД, Брезник
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Бургас
— ”Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас
— ”Бързийска вода” – ЕООД, Бързия
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Варна
— ”ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци
— ”Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново
— ”Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, Велинград
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— ”ВИК” – ЕООД, Видин
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Враца
— ”В И К” – ООД, Габрово
— ”В И К” – ООД, Димитровград
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Добрич
— ”Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД, Дупница
— ЧПСОВ, в.с. Елени
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Исперих
— ”Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа
— ”В И К – Кресна” – ЕООД, Кресна
— ”Меден кладенец” – ЕООД, Кубрат
— ”ВИК” – ООД, Кърджали
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Ловеч
— ”В и К – Стримон” – ЕООД, Микрево
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана
— ”Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД, Панагюрище
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Перник
— ”В И К” – ЕООД, Петрич
— ”Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД, Пещера
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Плевен
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пловдив
— ”Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД, Разград
— ”ВКТВ” – ЕООД, Ракитово
— ЕТ ”Ердуван Чакър”, Раковски
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Русе
— ”Екопроект-С” ООД, Русе
— ”УВЕКС” – ЕООД, Сандански
— ”ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Свищов
— ”Бяла” – ЕООД, Севлиево
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— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Силистра
— ”В и К” – ООД, Сливен
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Смолян
— ”Софийска вода” – АД, София
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, София
— ”Стамболово” – ЕООД, Стамболово
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Стара Загора
— ”Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД, Стрелча
— ”Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД, Тетевен
— ”В и К – Стенето” – ЕООД, Троян
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Търговище
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Хасково
— ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Шумен
— ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Ямбол
Čekija
Visos perkančiosios organizacijos, veikiančios sektoriuose, kuriuose teikiamos paslaugos vandentvarkos pramonei, kaip
nustatyta Viešųjų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 4 skirsnio 1 pastraipos d ir e punktuose.
Perkančiųjų organizacijų pavyzdžiai:
— Veolia Voda Česká Republika, a.s.
— Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
— Severočeská vodárenská společnost a.s.
— Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
— Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Danija
— Subjektai, tiekiantys vandenį, kaip nustatyta lov om vandforsyning m.v. § 3(3), žr. 2007 m. sausio 17 d. konsolidavimo
aktą Nr. 71
Vokietija
— Subjektai, gaminantys arba skirstantys vandenį pagal Eigenbetriebsverordnungen arba Eigenbetriebsgesetze der Länder
(komunalinių paslaugų įmonės)
— Subjektai, gaminantys arba skirstantys vandenį pagal Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusamme
narbeit der Länder
— Subjektai, išgaunantys vandenį pagal 1991 m. vasario 12 d. Gesetz über Wasser- und Bodenverbände su pakeitimais,
padarytais 2002 m. gegužės 15 d.
— Valstybei priklausančios įmonės, išgaunančios arba tiekiančios vandenį pagal Kommunalgesetze, visų pirma Gemeindeve
rordnungen der Länder

L 356/1384

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

— Subjektai, įsteigti pagal 1965 m. rugsėjo 6 d. Aktiengesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. sausio 5 d.
arba 1892 m. balandžio 20 d. GmbH-Gesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 10 d., arba
turintys Kommanditgesellschaft (ribotos atsakomybės ūkinės bendrijos) teisinį statusą, išgaunantys arba tiekiantys
vandenį pagal specialią sutartį su regioninėmis arba vietos valdžios institucijomis
Estija
— Subjektai, veikiantys pagal Viešojo pirkimo akto (RT I 2007 2 21, 15, 76) § 10(3) ir Konkurencijos akto (RT I 2001,
56 332) § 14:
— AS Haapsalu Veevärk
— AS Kuressaare Veevärk
— AS Narva Vesi
— AS Paide Vesi
— AS Pärnu Vesi
— AS Tartu Veevärk
— AS Valga Vesi
— AS Võru Vesi
Airija
Įmonės, išgaunančios arba skirstančios vandenį pagal Local Government [Sanitary Services] Act 1878–1964

Graikija
— „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.“ (Ε.Υ.Δ.Α.Π. arba Ε.Υ.Δ. Α.Ε.). Įmonės teisinis statusas yra
reglamentuojamas konsoliduoto įstatymo Nr. 2190/1920, įstatymo Nr. 2414/1996 nuostatomis ir papildomai
įstatymo Nr. 1068/80 bei įstatymo Nr. 2744/1999 nuostatomis
— „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.“ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) reglamentuojama įstatymo Nr. 2937/2001
(Graikijos oficialus leidinys, 169 Α') nuostatomis ir įstatymo Nr. 2651/1998 (Graikijos oficialus leidinys, 248 Α')
nuostatomis
— „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου“ (ΔΕΥΑΜΒ), kuri veikia pagal įstatymą
Nr. 890/1979
— „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης“ (savivaldybių vandentiekio ir kanalizacijos įmonės), kurios išgauna
ir skirsto vandenį pagal 1980 m. rugpjūčio 23 d. įstatymą Nr. 1069/80
— „Σύνδεσμοι Ύδρευσης“ (savivaldybių ir bendrijų vandentiekio asociacijos), kurios veikia pagal prezidento dekretą
Nr. 410/1995, laikantis Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων
— „Δήμοι και Κοινότητες“ (savivaldybės ir bendrijos), kurios veikia pagal prezidento dekretą Nr. 410/1995, laikantis
Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων
Ispanija
— Mancomunidad de Canales de Taibilla
— Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales
— Canal de Isabel II
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— Agencia Andaluza del Agua
— Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental
— Kiti valstybės subjektai, kurie priklauso arba yra priklausomi nuo „Comunidades Autónomas“ ir „Corporaciones
locales“ ir kurie veikia geriamojo vandens skirstymo srityje
— Kiti privatūs subjektai, kuriems „Corporaciones locales“ suteikė specialias arba išimtines teises geriamojo vandens
skirstymo srityje
Prancūzija
Regioninės arba vietos valdžios institucijos ir viešosios vietos įstaigos, išgaunančios arba skirstančios geriamąjį vandenį:
— Régies des eaux (pavyzdžiui: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de
l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles);
— vandens perdavimo, pristatymo ir gavybos įstaigos (pavyzdžiui: Syndicat des eaux d'Île-de-France, syndicat départemental
d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des
eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin).
Kroatija
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje
nurodyti perkantieji subjektai: valstybės įmonės arba perkančiosios institucijos, kurios remdamosi specialiomis
taisyklėmis vykdo šią veiklą: stacionarių tinklų, skirtų teikti viešąsias paslaugas, susijusias su geriamojo vandens gavyba,
perdavimu ir skirstymu, įrengimas (teikimas) ar valdymas arba geriamojo vandens tiekimas tokiems tinklams pavyzdžiui,
subjektai, įsteigti vietos savivaldos subjektų, veikiančių kaip viešųjų vandens tiekimo ar šalinimo paslaugų teikėjai pagal
Vandens paslaugų įstatymą (Oficialusis leidinys 153/09 ir 130/11)

Italija
— Įstaigos, atsakingos už įvairių vandens skirstymo paslaugos etapų valdymą pagal įstatymų dėl vietos ir provincijų
valdžios institucijų tiesioginės atsakomybės už viešųjų paslaugų kontrolę konsoliduotą tekstą, patvirtintą 1925 m.
spalio 15 d. Regio Decreto No2578, 1986 m. spalio 4 d. D.P.R No902 ir 2000 m. rugpjūčio 18 d. įstatymo galią
turintį dekretą Nr. 267, nustatantį įstatymų dėl vietos valdžios institucijų struktūros konsoliduotą tekstą, visų pirma
remiantis 112 ir 116 straipsniais
— Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)
— Ente acquedotti siciliani, įsteigta 1979 m. rugsėjo 4 d. Legge Regionale No2/2 ir 1980 m. rugpjūčio 9 d. Lege Regionale
No81, in liquidazione con 2004 m. gegužės 31 d. Legge Regionale No9 (1 str.)
— Ente sardo acquedotti e fognature, įsteigta 1963 m. liepos 5 d. įstatymu Nr. 9. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 – confluita in
ABBANOA S.p.A: ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 no7 (art. 5, comma 1) – Legge
finanziaria 2005
Kipras
— „Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας“, skirstanti vandenį savivaldybių ir kitose teritorijose pagal „περί Υδατοπρομήθειας
Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ“. 350
Latvija
— Viešosios ir privačiosios teisės subjektai, kurie išgauna, perduoda ir skirsto geriamąjį vandenį fiksuotoje sistemoje ir
kurie atlieka pirkimus pagal Įstatymą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“
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Lietuva
— Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000 2006, Nr. 4-102)
70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, užsiimantys geriamojo vandens gavyba, perdavimu ar skirstymu pagal
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą (Žin., 2006, Nr. 82-3260)
Liuksemburgas
— Vietos valdžios institucijų departamentai, atsakingi už vandens skirstymą
— Vietos valdžios institucijų asociacijos, atsakingos už vandens gavybą ar skirstymą, įsteigtos pagal 2001 m. vasario 23
d. loi concernant la création des syndicats de communes su pakeitimais ir papildymais, padarytais 1958 m. gruodžio 23 d.
įstatymu ir 1981 m. liepos 29 d. įstatymu, ir pagal 1962 m. liepos 31 d. loi ayant pour objet le renforcement de
l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre:
— Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est – SESE
— Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre – SEBES
— Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est – SIDERE
— Syndicat des Eaux du Sud – SES
— Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à SavelbornFreckeisen
— Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus –
SR
— Syndicat de distribution d'eau des Ardennes – DEA
— Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes
de Beaufort, Berdorf et Waldbillig
— Syndicat des eaux du Centre – SEC
Vengrija
— Subjektai, išgaunantys, perduodantys arba skirstantys geriamąjį vandenį pagal 2003 m. évi CXXIX. törvény a közbeszer
zésekről 162–163 straipsnius ir 1995 m. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
Malta
— Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Vandens paslaugų korporacija)
— Korporazzjoni għas-Servizzi ta' Desalinazzjoni (Vandens gėlinimo tarnyba)
Nyderlandai
Subjektai, išgaunantys ar skirstantys vandenį pagal Waterleidingwet

Austrija
Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos, išgaunančios, perduodančios arba skirstančios geriamąjį vandenį pagal
devynių žemių Wasserversorgungsgesetze
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Lenkija
Vandens ir kanalizacijos įmonės, kaip apibrėžta ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, vykdančios ūkinę veiklą vandens tiekimo arba kanalizacijos tvarkymo paslaugų
teikimo plačiajai visuomenei srityje, tarp jų:
— AQUANET S.A., Poznań
— Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.
— Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź
— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin
Portugalija
— Tarpsavivaldybinės sistemos – įmonės, kuriose dalyvauja valstybė ar kiti viešieji subjektai, turintys didžiąją dalį akcijų
paketo, ir privačiosios įmonės pagal Decreto-Lei n.o 379/93 de 5 de novembro 1993, su pakeitimais, padarytais DecretoLei n.o 176/99 de 25 de outubro 1999, Decreto-Lei n o 439-A/99 de 29 de outubro 1999 ir Decreto-Lei n.o 103/2003 de
23 de maio 2003. Leidžiamas tiesioginis valstybės administravimas
— Savivaldybių sistemos – vietos valdžios institucijos, jų asociacijos, vietos valdžios tarnybos, įmonės, kuriose visas
kapitalas arba didesnė jo dalis priklauso valstybei, arba privačiosios įmonės pagal Lei 53-F/2006, de 29 de dezembro
2006 ir Decreto-Lei n.o 379/93 de 5 de novembro 1993 su pakeitimais, padarytais Decreto-Lei n.o 176/99 de 25 de
outubro 1999, Decreto-Lei n.o 439-A/99 de 29 de outubro 1999 e Decreto-Lei n.o 103/2003 de 23 de maio 2003
Rumunija
Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și distribuie apă (vietos valdžios institucijų departa
mentai ir įmonės, išgaunančios, perduodančios ir skirstančios vandenį),
pavyzdžiui:
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba
— Compania de Apă Arad
— S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș
— S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș
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— S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău
— Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor
— R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud
— S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani
— Compania de Apă, Brașov, Brașov
— R.A. APA, Brăila, Brăila
— S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași
— S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca
— S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj
— Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța
— R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița
— R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj
— S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj
— S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara
— R.A.J.A.C. Iași, Iași
— Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași
— Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)
Slovėnija
Subjektai, išgaunantys, perduodantys ar skirstantys geriamąjį vandenį laikantis koncesijos akto, suteikto pagal Zakon
o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) ir savivaldybių priimtais sprendimais
Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. Izvajanje komunalnih de
javnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko
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Kraj

1332155

Režijski obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat Občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje Edš – Ekološka družba d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.
o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode
d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejav
nost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje ob Dravi

5068126

JKP javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi d.o.o.

1410

Zagorje ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne na Koroškem

5111501

Okp javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.
o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik
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Kraj

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik komunalno – stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava – Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in
ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat Občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat Občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat Občine Zreče

3214

Zreče
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5883415

Režijski obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat Občina Črna na Koroškem

2393

Črna na Koroškem

5914540

Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko – In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomu
nalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik –
Dobronak

1357409

Režijski obrat Občine Dobje

3224

Dobje pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje – Azienda Publica Rižanski vodovod Koper d.
o.o. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje d.d.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat Občina Laško

5880076

Režijski obrat Občine Cerkno

Velike Lašče

Laško
5282

Cerkno
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Kraj

5883253

Režijski obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik
d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava – Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje – Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. –
S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Ko
munala Isola, S.R.L.

6310

Izola – Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran – Pirano

5874327

Režijski obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske To
plice

9226

Moravske Toplice
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Slovakija
— Subjektai, eksploatuojantys viešąsias vandens sistemas, susijusias su geriamojo vandens gavyba, perdavimu ar tiekimu
visuomenei, pagal prekybos licenciją ir viešųjų vandens sistemų eksploatacijos profesinės kompetencijos sertifikatą,
išduotą pagal Įstatymą Nr. 442/2002 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 525/2003 Rink., Nr. 364/2004
Rink., Nr. 587/2004 Rink. ir Nr. 230/2005 Rink.
— Subjektai, valdantys vandentvarkos įrenginius akte Nr. 364/2004, Rink. su pakeitimais, padarytais aktais
Nr. 587/2004, Rink. ir Nr. 230/2005, Rink., nurodytomis sąlygomis pagal leidimą, suteiktą remiantis aktu
Nr. 135/1994, Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 52/1982, Rink., Nr. 595/1990, Rink., Nr. 128/1991, Rink.,
Nr. 238/1993, Rink., Nr. 416/2001, Rink., Nr. 533/2001, Rink., ir tuo pačiu užtikrinantys geriamojo vandens
perdavimą ar skirstymą visuomenei pagal aktą Nr. 442/2002, Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 525/2003,
Rink., Nr. 364/2004, Rink., Nr. 587/2004, Rink. ir Nr. 230/2005, Rink.
Pavyzdžiui:
— Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
— Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Suomija
— Vandens tiekimo institucijos, kurioms taikomas vesihuoltolakilagen om vattentjänster (119/2001) 3 skirsnis
Švedija
Vietos valdžios institucijos ir savivaldybių įmonės, išgaunančios, perduodančios arba skirstančios geriamąjį vandenį pagal
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Jungtinė Karalystė
— Įmonė, paskirta tiekti vandenį arba rūpintis kanalizacijos tvarkymo paslaugomis pagal 1991 m. Water Industry Act
— Vandens ar kanalizacijos tvarkymo institucija, įsteigta pagal 1994 m. Local Government etc (Scotland) Act 62 skirsnį
— The Department for Regional Development (Northern Ireland)
III. VEŽIMO MIESTŲ GELEŽINKELIU, TRAMVAJAIS, TROLEIBUSAIS AR AUTOBUSAIS PASLAUGOS
Belgija
— Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel
— Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg,
TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaats
chappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)
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— Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)
— Privačios bendrovės, turinčios specialias arba išimtines teises
Bulgarija
— ”Метрополитен” ЕАД, София
— ”Столичен електротранспорт” ЕАД, София
— ”Столичен автотранспорт” ЕАД, София
— ”Бургасбус” ЕООД, Бургас
— ”Градски транспорт” ЕАД, Варна
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца
— ”Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово
— ”Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник
— ”Автобусни превози” ЕАД, Плевен
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен
— ”Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив
— ”Градски транспорт” ЕООД, Русе
— ”Пътнически превози” ЕАД, Сливен
— ”Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково
Čekija
— Visos perkančiosios organizacijos, veikiančios vežimo miestų geležinkeliu, tramvajais, troleibusais ir autobusais
paslaugų sektoriuje, kaip nustatyta Viešojo pirkimo sutarčių akto Nr. 137/2006, Rink. su pakeitimais 4 skirsnio 1
pastraipos f punkte
Perkančiųjų organizacijų pavyzdžiai:
— Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
— Dopravní podnik města Brna, a. s.
— Dopravní podnik Ostrava a.s.
— Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
— Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
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Danija
— DSB
— DSB S-tog A/S
— Subjektai, turintys leidimą teikti viešąsias vežimo autobusais paslaugas (įprastos reguliarios paslaugos) pagal lov om
buskørsel, žr. 2003 vasario 19 d. konsolidavimo aktą Nr. 107.
— Metroselskabet I/S
Vokietija
Įmonės, turinčios leidimą teikti viešąsias trumpo maršruto transporto paslaugas pagal 1961 m. kovo 21 d. Personenbeför
derungsgesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 31 d.

Estija
— Subjektai, veikiantys pagal Viešojo pirkimo akto (RT I 2007 2 21, 0,15, 76) § 10(3) ir Konkurencijos akto (RT
I 2001, 56 332) § 14:
— AS Tallinna Autobussikoondis
— AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis
— Narva Bussiveod AS
Airija
— Iarnród Éireann [Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
— Luas [Dublin Light Rail]
— Bus Éireann [Irish Bus]
— Bus Átha Cliath [Dublin Bus]
— Subjektai, teikiantys viešojo transporto paslaugas pagal pakeistą 1932 m. Road Transport Act
Graikija
— „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.“ (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.). (Atėnų ir Pirėjo troleibusai), įsteigta ir
veikianti pagal įstatymo galią turintį dekretą Nr. 768/1970 (Α'273), pagal įstatymą Nr. 588/1977 (Α'148) ir įstatymą
Nr. 2669/1998 (Α'283)
— „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς“ (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.). (Atėnų ir Pirėjo elektriniai geležinkeliai), įsteigta ir
veikianti pagal įstatymus Nr. 352/1976 (Α'147) ir 2669/1998 (Α'283)
— „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.“ (Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.). (Atėnų miesto transporto organizacija), įsteigta ir
veikianti pagal įstatymus Nr. 2175/1993 (Α'211) ir Nr. 2669/1998 (Α'283)
— „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.“ (Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.) (Bendrovė „Thermal Buses S.A.“), įsteigta ir veikianti pagal
įstatymus Nr. 2175/1993 (Α'211) ir Nr. 2669/1998 (Α'283)
— „Αττικό Μετρό Α.Ε.“ („Attiko Metro S.A“), įsteigta ir veikianti pagal įstatymą Nr. 1955/1991
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— „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης“ (Ο.Α.Σ.Θ.), įsteigta ir veikianti pagal dekretą Nr. 3721/1957,
įstatymo galią turintį dekretą Nr. 716/1970 ir įstatymus Nr. 866/79 ir Nr. 2898/2001 (Α'71)
— „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων“ (Κ.Τ.Ε.Λ.), veikianti pagal įstatymą Nr. 2963/2001 (Α'268)
— „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω“, dar žinomi kaip atitinkamai ΡΟΔΑ ir ΔΕΑΣ ΚΩ, veikiantys pagal
įstatymą Nr. 2963/2001 (Α'268)
Ispanija
— Subjektai, teikiantys viešąsias miestų transporto paslaugas pagal 1985 m. balandžio 2 d. Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local ir atitinkamus regioninius teisės aktus, jei taikytina
— Subjektai, teikiantys viešąsias vežimo autobusais paslaugas pagal Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres laikinąją nuostatą numeris trys
Pavyzdžiui:
— Empresa Municipal de Transportes de Madrid
— Empresa Municipal de Transportes de Málaga
— Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca
— Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona
— Empresa Municipal de Transportes de Valencia
— Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)
— Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)
— Entitat Metropolitana de Transport – AMB
— Eusko Trenbideak, s.a.
— Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa
— Ferrocariles de la Generalitat Valenciana
— Consorcio de Transportes de Mallorca
— Metro de Madrid
— Metro de Málaga, S.A.,
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)
Prancūzija
— Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal 1982 m. gruodžio 30 d. Loi d'orientation des transports
intérieurs no 82–1153 7-II straipsnį
— Régie des transports de Marseille
— RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône
— Régie départementale des transports du Jura
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— RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne
— Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français ir kiti subjektai, turintys Syndicat des
transports d'Île-de-France leidimą teikti susisiekimo paslaugas pagal 1959 m. sausio 7 d. Ordonnance no59–151 su
pakeitimais ir jį įgyvendinančius potvarkius, organizuojant keleivių transportą d'Île-de-France regione
— Réseau ferré de France, valstybės įmonė, įsteigta pagal 1997 m. vasario 13 d. įstatymą Nr. 97–135
— Regioninės ir vietos valdžios institucijos arba jų grupės, kurios yra susisiekimo organizavimo institucijos (pavyzdžiui,
Communauté urbaine de Lyon)

Kroatija

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje
nurodyti perkantieji subjektai: valstybės įmonės arba perkančiosios institucijos, kurios remdamosi specialiomis
taisyklėmis vykdo šią veiklą: tinklų, skirtų viešojo geležinkelių transporto paslaugoms teikti, miesto geležinkelių,
automatinių sistemų, tramvajų, autobusų, troleibusų ir lyninių keltuvų viešojo transporto paslaugoms teikti teikimas arba
valdymas pavyzdžiui, subjektai, vykdantys tokią veiklą kaip viešųjų paslaugų teikėjai pagal Komunalinių paslaugų
įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11)

Italija

Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiantys vežimo geležinkeliu, automatizuotomis sistemomis, tramvajais, troleibusais
arba autobusais viešąsias paslaugas arba valdantys atitinkamas nacionalines, regionines ar vietos infrastruktūras
Tai gali būti, pavyzdžiui:
— subjektai, bendrovės ir įmonės, turintys leidimus teikti viešojo susisiekimo paslaugas pagal 2006 m. gruodžio 1 d.
Decreto Ministro dei Trasporti No316 „Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale“;
— subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal 1925 m. spalio 15 d. Regio Decreto
No2578 „Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e
delle province“ 1 straipsnio 4 arba 15 dalis;
— subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal 1997 m. lapkričio 19 d. Decreto
Legislativo No422 „Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale“, 1997 m. kovo 15 d. Legge No59 4 straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis, su pakeitimais, padarytais
1999 m. rugsėjo 20 d. Decreto Legislativo No400 ir 2002 m. rugpjūčio 1 d. Legge No166 45 straipsniu;
— subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal Vietos valdžios institucijų struktūros
įstatymų konsoliduoto teksto, patvirtinto 2000 m. rugpjūčio 18 d. Legge No267 su pakeitimais, padarytais 2001 m.
gruodžio 28 d. Legge No448 35 straipsniu, 113 straipsnį;
— subjektai, bendrovės ir įmonės, veikiantys pagal koncesiją, suteiktą remiantis 1912 m. gegužės 9 d. Regio Decreto No
1447, kuriuo patvirtinamas įstatymų dėl le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli
automobili konsoliduotas tekstas, 242 arba 256 straipsniais;
— subjektai, bendrovės ir įmonės bei vietos valdžios institucijos, veikiantys pagal koncesiją, suteiktą remiantis 1949 m.
birželio 4 d. Legge No410 „Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione“ 4
straipsnį;
— subjektai, bendrovės ir įmonės, veikiantys pagal koncesiją, suteiktą remiantis 1952 m. rugpjūčio 2 d. Legge No1221
„Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione“
14 straipsnį.
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Kipras

Latvija
Viešosios ir privačiosios teisės subjektai, teikiantys keleivių vežimo autobusais, troleibusais ir (arba) tramvajais paslaugas
bent jau šiuose miestuose: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne ir Ventspils

Lietuva
— Akcinė bendrovė „Autrolis“
— Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai“
— Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“
— Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai“
— Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000 2006, Nr. 4-102)
70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, veikiantys miestų geležinkelio, tramvajų, troleibusų arba autobusų paslaugų
sektoriuje pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 119-2772)
Liuksemburgas
— Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
— Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg
— Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)
— Vežimo autobusais paslaugų įmonės, veikiančios pagal 1978 m. vasario 3 d. règlement grand-ducal concernant les
conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes
rémunérées
Vengrija
— Subjektai, teikiantys maršrutinių vietos ir tolimojo vežimo autobusais viešąsias paslaugas pagal 2003 m. évi CXXIX.
törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 1988 m. évi I. törvény a közúti közlekedésről
— Subjektai, teikiantys nacionalinio keleivių vežimo geležinkeliu viešąsias paslaugas pagal 2003 m. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2005 m. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
Malta
— L-Awtorita` dwar it-Trasport ta' Malta (Maltos transporto institucija)
Nyderlandai
Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal Wet Personenvervoer II skyrių (Openbaar Vervoer). Pavyzdžiui:
— RET (Rotterdam)
— HTM (Den Haag)
— GVB (Amsterdam)
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Austrija
— Subjektai, turintys leidimą teikti susisiekimo paslaugas pagal Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957 su pakeitimais arba
Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I No 203/1999 su pakeitimais
Lenkija
1) Subjektai, teikiantys miesto geležinkelio paslaugas, veikiantys koncesijos pagrindu pagal Ustawa z dnia 28 marca 2003
r. o transporcie kolejowym
2) Subjektai, teikiantys vežimo miestų autobusais viešąsias paslaugas, veikiantys pagal leidimą, išduotą remiantis ustawa
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ir subjektai, teikiantys miestų transporto viešąsias paslaugas
Tarp jų:
— Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok
— Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok
— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz
— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Wałbrzych
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy
— Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz
— Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa
— Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu
— Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław
— Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ”SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.
— Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe ”Transgór” Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie S. A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S. A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.
— Tramwaje Śląskie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Suwałkach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowa Sól Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz
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— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
— Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
— Tramwaje Śląskie S.A., Katowice
— Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
— Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugalija
— Metropolitano de Lisboa, E.P., pagal Decreto-Lei n.o 439/78 de 30 de dezembro de 1978
— Vietos valdžios institucijos, vietos valdžios tarnybos ir vietos valdžios institucijų įmonės pagal Lei n.o 58/98 de 18 de
agosto 1998, teikiančios susisiekimo paslaugas pagal Lei n o 159/99 de 14 de septembro 1999
— Viešosios valdžios institucijos ir valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal Lei n.o 10/90 do 17 de
março 1990
— Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto n.o 37272
de 31 de dezembro 1948) 98 straipsnį
— Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal Lei n.o 688/73 de 21 de dezembro 1973
— Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal Decreto-Lei n.o 38144 de 31 de dezembro 1950
— Metro do Porto, S.A. pagal Decreto-Lei n.o 394-A/98 de 15 de dezembro 1998 su pakeitimais, padarytais Decreto-Lei n.o
261/2001 de 26 de septembro 2001
— Normetro, S.A. pagal Decreto-Lei n.o 394-A/98 de 15 de dezembro 1998 su pakeitimais, padarytais Decreto-Lei n.o
261/2001 de 26 de septembro 200
— Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A. pagal Decreto-Lei n.o 24/95 de 8 de fevereiro 1995
— Metro do Mondego, S.A. pagal Decreto-Lei n.o 10/2002 de 24 de janeiro 2002
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— Metro Transportes do Sul, S.A. pagal Decreto-Lei n.o 337/99 de 24 de agosto 1999
— Vietos valdžios institucijos ir jų įmonės, teikiančios susisiekimo paslaugas pagal Lei n.o 159/99 de 14 de septembro
1999
Rumunija
— S.C. de Transport cu Metroul București – ”Metrorex” S.A.
— Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători
Slovėnija
Bendrovės, teikiančios vežimo miestų autobusais viešąsias paslaugas pagal Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list
RS, 72/94, 54/96, 48/98, pateikti 65/99)

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1540564

Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

ALPETOUR, Potovalna agencija

4000

Škofja Loka

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport,d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE d.d. Prometno in turistično podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO Družba za avtobusni promet in turizem d.d. Nova
Gorica

5000

Nova Gorica

5222966

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS Avtobusni promet Maribor d.d.

2000

Maribor

5352657

I & I – Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper – Capodistria

5357845

METEOR Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avto. promet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS Družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrže
vanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV Storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica
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Slovakija
— Vežėjai, pagal licenciją valdantys viešąjį keleivinį tramvajų, troleibusų, specialųjį arba lynų transportą pagal akto
Nr. 164/1996, Rink. 23 straipsnį su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 58/1997, Rink., Nr. 260/2001, Rink.,
Nr. 416/2001, Rink. ir Nr. 114/2004, Rink.
— Vežėjai, teikiantys reguliarias vežimo autobusais paslaugas Slovakijos Respublikos teritorijoje arba ir užsienio
valstybės teritorijos dalyje, arba nustatytoje Slovakijos Respublikos teritorijos dalyje pagal leidimą vežti autobusais ir
pagal transporto licenciją konkrečiam maršrutui, suteiktus pagal aktą Nr. 168/1996, Rink. su pakeitimais, padarytais
aktais Nr. 386/1996, Rink., Nr. 58/1997, Rink., Nr. 340/2000, Rink., Nr. 416/2001, Rink., Nr. 506/2002, Rink.,
Nr. 534/2003, Rink. ir Nr. 114/2004, Rink.
Pavyzdžiui:
— Dopravný podnik Bratislava, a.s.
— Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
— Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
— Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.
Suomija
Subjektai, teikiantys reguliarias vežimo tarpmiestiniais autobusais paslaugas pagal specialią arba išimtinę licenciją, išduotą
remiantis laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/ lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), ir miestų
transporto institucijos ir viešosios įmonės, teikiančios vežimo autobusais, geležinkeliu arba požeminiu geležinkeliu
viešąsias paslaugas arba prižiūrinčios tokių transporto paslaugų teikimo tinklą

Švedija
Subjektai, teikiantys vežimo miestų geležinkeliu ir tramvajais paslaugas pagal lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv
persontrafik ir lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Valstybės arba privatieji subjektai, teikiantys troleibusų arba autobusų paslaugas pagal lagen (1997:734) om ansvar för viss
kollektiv persontrafik ir yrkestrafiklagen (1998:490)

Jungtinė Karalystė
— London Regional Transport
— London Underground Limited
— Transport for London
— ”Transport for London” patronuojamoji įmonė, kaip apibrėžta Greater London Authority Act 1999 424 skirsnio 1
dalyje
— Strathclyde Passenger Transport Executive
— Greater Manchester Passenger Transport Executive
— Tyne and Wear Passenger Transport Executive
— Brighton Borough Council
— South Yorkshire Passenger Transport Executive
— South Yorkshire Supertram Limited
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— Blackpool Transport Services Limited
— Conwy County Borough Council
— Asmuo, teikiantis vietos paslaugas Londone, kaip apibrėžta 1999 m. Greater London Authority Act (vežimo autobusais
paslauga) 179 skirsnio 1 dalyje, pagal susitarimą, sudarytą su Transport for London pagal to akto 156 skirsnio 2 dalį,
arba pagal susitarimą dėl transporto patronuojamosios įmonės, apibrėžtą to akto 169 skirsnyje
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Asmuo, turintis kelių paslaugos licenciją pagal 1967 m. Transport Act (Northern Ireland) 4 skirsnio 1 dalį, leidžiančią
teikti reguliarias paslaugas, kaip apibrėžta toje licencijoje
IV. JŪRŲ ARBA VIDAUS VANDENŲ UOSTŲ ARBA KITŲ TERMINALŲ INFRASTRUKTŪRA
Belgija
— Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen
— Havenbedrijf van Gent
— Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen
— Port autonome de Charleroi
— Port autonome de Namur
— Port autonome de Liège
— Port autonome du Centre et de l'Ouest
— Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel
— Waterwegen en Zeekanaal
— De Scheepvaart
Bulgarija
ДП ”Пристанищна инфраструктура”
Subjektai, kurie pagal specialias arba išimtines teises eksploatuoja uostus ar jų dalis nacionalinės svarbos viešajam
transportui, išvardyti Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) 103a straipsnio 1 priede:
— ”Пристанище Варна” ЕАД
— ”Порт Балчик” АД
— ”БМ Порт” АД
— ”Пристанище Бургас” ЕАД
— ”Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД
— ”Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД
— ”Пристанище Видинv” ЕООД
— ”Драгажен флот – Истър” АД
— ”Дунавски индустриален парк” АД
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Subjektai, kurie pagal specialias arba išimtines teises eksploatuoja uostus ar jų dalis nacionalinės svarbos viešajam
transportui, išvardyti Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) 103a straipsnio 2 priede:
— ”Фиш Порт” АД
— Кораборемонтен завод ”Порт – Бургас” АД
— ”Либърти металс груп” АД
— ”Трансстрой – Бургас” АД
— ”Одесос ПБМ” АД
— ”Поддържане чистотата на морските води” АД
— ”Поларис 8” ООД
— ”Лесил” АД
— ”Ромпетрол – България” АД
— ”Булмаркет – ДМ” ООД
— ”Свободна зона – Русе” ЕАД
— ”Дунавски драгажен флот” – АД
— ”Нарен” ООД
— ”ТЕЦ Свилозаv” АД
— НЕК ЕАД – клон ”АЕЦ – Белене”
— ”Нафтекс Петрол” ЕООД
— ”Фериботен комплекс” АД
— ”Дунавски драгажен флот Дуним” АД
— ”ОМВ България” ЕООД
— СО МАТ АД – клон Видин
— ”Свободна зона – Видин” ЕАД
— ”Дунавски драгажен флот Видин”
— ”Дунав турс” АД
— ”Меком” ООД
— ”Дубъл Ве Ко” ЕООД
Čekija
Visos perkančiosios organizacijos, veikiančios sektoriuose, kuriuose tam tikra geografinė vietovė naudojama jūrų arba
vidaus vandenų uostų ar kitų terminalų infrastruktūrai teikti vežėjams oru, jūra arba vidaus vandenų keliais ir jai
eksploatuoti (kaip nustatyta Viešojo pirkimo sutarčių akto Nr. 137/2006, Rink. su pakeitimais 4 skirsnio 1 pastraipos
i punkte)
Perkančiųjų organizacijų pavyzdžiai:
— České přístavy, a.s.
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Danija
— Uostai, apibrėžti lov om havne 1 dalyje, žr. 1999 m. gegužės 28 d. aktą Nr. 326
Vokietija
— Jūrų uostai, visiškai arba iš dalies priklausantys teritorinės valdžios institucijoms (Länder, Kreise Gemeinden)
— Vidaus vandenų uostai, kuriems taikomas Hafenordnung pagal Länder Wassergesetze
Estija
Subjektai, veikiantys pagal Viešojo pirkimo akto (RT I 2007 2 21, 15, 76) § 10(3) ir Konkurencijos akto (RT I 2001,
56 332) § 14:
— AS Saarte Liinid
— AS Tallinna Sadam
Airija
— Uostai, veikiantys pagal 1946–2000 m. Harbours Acts
— Rosslare Harbour uostas, veikiantis pagal 1899 m. Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts
Graikija
— ”Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” (Ο.Λ.Β. Α.Ε.), pagal įstatymą Nr. 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), pagal įstatymą Nr. 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.), pagal įstatymą Nr. 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” (Ο.Λ.Η. Α.Ε.), pagal įstatymą Nr. 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.), pagal įstatymą Nr. 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.), pagal įstatymą Nr. 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), pagal įstatymą Nr. 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.), pagal įstatymą Nr. 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.), pagal įstatymą Nr. 2932/01
— Uosto administracijos
— Kiti uostai, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (savivaldybių ir prefektūrų uostai), reglamentuojami prezidento dekretu
Nr. 649/1977, įstatymu Nr. 2987/02, prezidento dekretu Nr. 362/97 ir įstatymu Nr. 2738/99
Ispanija
— Ente público Puertos del Estado
— Autoridad Portuaria de Alicante
— Autoridad Portuaria de Almería – Motril
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— Autoridad Portuaria de Avilés
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
— Autoridad Portuaria de Baleares
— Autoridad Portuaria de Barcelona
— Autoridad Portuaria de Bilbao
— Autoridad Portuaria de Cartagena
— Autoridad Portuaria de Castellón
— Autoridad Portuaria de Ceuta
— Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao
— Autoridad Portuaria de Gijón
— Autoridad Portuaria de Huelva
— Autoridad Portuaria de Las Palmas
— Autoridad Portuaria de Málaga
— Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
— Autoridad Portuaria de Melilla
— Autoridad Portuaria de Pasajes
— Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
— Autoridad Portuaria de Santander
— Autoridad Portuaria de Sevilla
— Autoridad Portuaria de Tarragona
— Autoridad Portuaria de Valencia
— Autoridad Portuaria de Vigo
— Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa
— Kitos Andalūzijos, Astūrijos, Balearų salų, Kanarų salų, Kantabrijos, Katalonijos, Galisijos, Mursijos, Baskų krašto ir
Valensijos Comunidades Autónomas uostų administracijos.

Prancūzija
— Port autonome de Paris, įsteigtas pagal 1968 m. spalio 24 d. Loi n 68-917 relative au port autonome de Paris
— Port autonome de Strasbourg, įsteigtas pagal 1923 m. gegužės 20 d. convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à
la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, patvirtinta 1924 m. balandžio
26 d. įstatymu
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— Ports autonomes, veikiantys pagal Code des ports maritimes L. 111–1 et seq. ir turintys juridinio asmens statusą:
— Port autonome de Bordeaux
— Port autonome de Dunkerque
— Port autonome de La Rochelle
— Port autonome du Havre
— Port autonome de Marseille
— Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire
— Port autonome de Pointe-à-Pitre
— Port autonome de Rouen
— Uostai, neturintys juridinio asmens statuso, esantys valstybės nuosavybe (2006 m. kovo 20 d. décret no2006–330 dėl
fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales), kurių valdymas perduotas vietos prekybos ir pramonės rūmams:
— Port de Fort de France (Martinique)
— Port de Dégrad des Cannes (Guyane)
— Port-Réunion (île de la Réunion)
— Ports de Saint-Pierre et Miquelon
— Uostai, neturintys juridinio asmens statuso, kurių nuosavybė perduota regioninėms arba vietos valdžios institucijoms
ir kurių valdymas patikėtas vietos prekybos ir pramonės rūmams (2004 m. rugpjūčio 13 d. Loi no2004–809 relative
aux libertés et responsabilités locales su pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 30 d. Loi no2006–1771, 30
straipsnis):
— Port de Calais
— Port de Boulogne-sur-Mer
— Port de Nice
— Port de Bastia
— Port de Sète
— Port de Lorient
— Port de Cannes
— Port de Villefranche-sur-Mer
— Voies navigables de France, viešoji įstaiga, veikianti pagal 1990 m. gruodžio 29 d. Loi no90-1168 su pakeitimais 124
straipsnį
Kroatija
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje
nurodyti perkantieji subjektai: viešosios įmonės arba perkančiosios institucijos, kurios remdamosi specialiomis
taisyklėmis vykdo šių rūšių veiklą: susijusią su geografinės teritorijos eksploatavimu, kad vežėjams jūrų ar upių keliais
būtų teikiamos jūrų uostų, upių uostų ir kitų transporto terminalų paslaugos pavyzdžiui, subjektai, vykdantys tokią
veiklą pagal suteiktas koncesijas pagal Jūrų ir jūrų uostų įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 158/03, 100/04, 141/06 ir
38/09)
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Italija
— Valstybiniai uostai (Porti statali) ir kiti uostai, kuriuos valdo Capitaneria di Porto pagal Codice della navigazione, 1942 m.
kovo 30 d. Regio Decreto N 327
— Savarankiškai veikiantys uostai (enti portuali), įsteigti specialiais įstatymais pagal Codice della navigazione 19 straipsnį,
1942 m. kovo 30 d. Regio Decreto N 327
Kipras
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, įsteigta περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973

Latvija
Institucijos, vadovaujančios uostams pagal Įstatymą „Likums par ostām“:
— Rīgas brīvostas pārvalde
— Ventspils brīvostas pārvalde
— Liepājas speciālās ekonomiskās zona pārvalde
— Salacgrīvas ostas pārvalde
— Skultes ostas pārvalde
— Lielupes ostas pārvalde
— Engures ostas pārvalde
— Mērsraga ostas pārvalde
— Pāvilostas ostas pārvalde
— Rojas ostas pārvalde
Kitos institucijos, kurios vykdo pirkimus pagal įstatymą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“
ir kurios valdo uostus pagal Įstatymą „Likumu par ostām“

Lietuva
— Valstybės įmonė „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, veikianti pagal Lietuvos Respublikos Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto įstatymą (Žin., 1996, Nr. 53-1245)
— Valstybės įmonė „Vidaus vandens kelių direkcija“, veikianti pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto
kodeksą (Žin., 1996, Nr. 105-2393)
— Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000 2006, Nr. 4-102)
70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, veikiantys jūrų ir vidaus vandenų uostų ar kitų terminalų infrastruktūrų
sektoriuje pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą
Liuksemburgas
— Port de Mertert, įsteigtas ir veikiantis pagal 1963 m. liepos 22 d. Loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port
fluvial sur la Moselle su pakeitimais
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Vengrija
— Uostai, veikiantys pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2000. évi XLII. törvény
a vízi közlekedésről

Malta
— L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Maltos jūrų institucija)

Nyderlandai
Perkančiosios organizacijos jūrų uostų ir vidaus vandenų uostų bei kitų terminalų įrangos srityje. Pavyzdžiui:
— Havenbedrijf Rotterdam

Austrija
— Vidaus vandenų uostai, visiškai ar iš dalies priklausantys Länder ir (arba) Gemeinden

Lenkija
Subjektai, įsteigti remiantis ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, tarp jų:
— Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
— Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
— Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.
— Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.
— Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.
— Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugalija
— APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., pagal Decreto-Lei n. o335/98 de 3 de novembro 1998
— APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A., pagal Decreto-Lei n. o 336/98 de 3 de novembro 1998
— APS — Administração do Porto de Sines, S.A., pagal Decreto-Lei n.o 337/98 de 3 de novembro 1998
— APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., pagal Decreto-Lei n.o 338/98 de 3 de novembro 1998
— APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A., pagal Decreto-Lei n.o 339/98 de 3 de novembro 1998
— Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), pagal Decreto-Lei n.o 146/2007, de 27 de abril 2007
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Rumunija
— Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța
— Compania Națională ”Administrația Canalelor Navigabile S.A.”
— Compania Națională de Radiocomunicații Navale ”RADIONAV” S.A.
— Regia Autonomă ”Administrația Fluvială a Dunării de Jos”
— Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime”
— Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A.
— Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele
Slovėnija
Jūrų uostai, visiškai arba iš dalies priklausantys valstybei, teikiantys viešąsias ekonomines paslaugas pagal Pomorski
zakonik (Uradni list RS, 56/99)
Mat. Št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o

6000

Koperis

Slovakija
— Subjektai, valdantys ne valstybinius vidaus vandenų uostus, skirtus naudoti upių transporto vežėjams pagal valstybės
institucijos suteiktą leidimą, arba subjektai, kuriuos įsteigė valstybės institucija valstybiniams upių uostams valdyti
pagal aktą Nr. 338/2000, Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 57/2001, Rink. ir Nr. 580/2003, Rink.
Suomija
— Uostai, veikiantys pagal laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/Lagen om kommunala hamnanordningar
och trafikavgifter (955/1976), ir uostai, įsteigti pagal licenciją, išduotą remiantis laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen
om privata allmänna hamnar (1156/1994) 3 skirsniu
— Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal
Švedija
Uostai ir terminalų infrastruktūros pagal lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn and förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Jungtinė Karalystė
— Vietos valdžios institucija, kuri eksploatuoja geografinę teritoriją, teikdama jūrų ir vidaus vandenų uostų ir kitų
terminalų įrenginius vežėjams jūra ir vidaus vandenų keliais
— Uosto direkcija, kaip apibrėžta 1964 m. Harbours Act 57 skirsnyje
— British Waterways Board
— Uosto direkcija, kaip apibrėžta 1970 m. Harbours Act (Northern Ireland) 38 skirsnio 1 dalyje
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V. ORO UOSTO INFRASTRUKTŪRA
Belgija
— Brussels International Airport Company
— Belgocontrol
— Luchthaven Antwerpen
— Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
— Société Wallonne des Aéroports
— Brussels South Charleroi Airport
— Liège Airport
Bulgarija
Главна дирекция ”Гражданска въздухоплавателна администрация”
ДП ”Ръководство на въздушното движение”
Visuomeniniam naudojimui skirtų civilinių oro uostų veiklos valdytojai, Ministrų Tarybos nustatyti pagal Закона на
гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94/01.12.1972) 43 straipsnio 3 dalį:
— ”Летище София” ЕАД
— ”Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД
— ”Летище Пловдив” ЕАД
— ”Летище Русе” ЕООД
— ”Летище Горна Оряховица” ЕАД
Čekija
— Visos perkančiosios organizacijos, veikiančios sektoriuose, kuriuose nustatyta geografinė vietovė eksploatuojama oro
uostų suteikimo ir eksploatavimo tikslais (kaip nustatyta Viešojo pirkimo sutarčių akto Nr. 137/2006, Rink. su
pakeitimais 4 skirsnio 1 dalies i punkte)
Perkančiųjų organizacijų pavyzdžiai:
— Česká správa letišť, s.p.
— Letiště Karlovy Vary s.r.o.
— Letiště Ostrava, a.s.
— Správa Letiště Praha, s. p.
Danija
— Oro uostai, veikiantys pagal leidimą, išduotą pagal lov om luftfart § 55(1), žr. 2007 m. birželio 21 d. konsolidavimo
aktą Nr. 731
Vokietija
— Oro uostai, kaip apibrėžta 1964 m. birželio 19 d. Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2007 m. sausio 5 d., 38 straipsnio 2 dalies 1 punkte
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Estija
— Subjektai, veikiantys pagal Viešojo pirkimo akto (RT I 2007 2 21, 15, 76) § 10(3) ir Konkurencijos akto (RT I 2001,
56 332) §14:
— AS Tallinna Lennujaam
— Tallinn Airport GH AS

Airija
— Dublino, Korko ir Šanono oro uostai, valdomi Aer Rianta – Irish Airports
— Oro uostai, veikiantys pagal viešojo naudojimo licenciją, suteiktą pagal 1993 m. Irish Aviation Authority Act su
pakeitimais, padarytais 1998 m. Air Navigation and Transport (Amendment) Act, kuriuose reguliariąsias oro susisiekimo
viešąsias paslaugas teikia orlaiviai, skirti keleivių, pašto ar krovinių transportu

Graikija
— „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας“ (ΥΠΑ), veikianti pagal įstatymo galią turintį dekretą Nr. 714/70 su pakeitimais,
padarytais įstatymu Nr. 1340/83 bendrovės organizacinė struktūra yra nustatyta prezidento dekretu Nr. 56/89 su
vėlesniais pakeitimais
— Bendrovė „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών“ Spatoje, veikianti pagal įstatymo galią turintį dekretą Nr. 2338/95 Κύρωση
Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „ίδρυση της εταιρείας“ Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. „έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις“)
— „Φορείς Διαχείρισης“ pagal prezidento dekretą Nr. 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση,
λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης“ (Graikijos oficialusis leidinys Α 137)

Ispanija
— Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Prancūzija
— Oro uostai, valdomi valstybės įmonių pagal Code de l'aviation civile L. 251–1, L.260–1 ir L. 270–1 straipsnius
— Oro uostai, veikiantys pagal valstybės koncesiją, suteiktą laikantis Code de l'aviation civile R.223–2 straipsnį
— Oro uostai, veikiantys pagal Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire
— Oro uostai, įsteigti viešosios institucijos, kuriems taikoma konvencija, kaip nustatyta Code de l'aviation civile L. 221–1
straipsnyje
— Oro uostai, kurių nuosavybė perduota regioninėms arba vietos valdžios institucijoms arba jų grupei pagal 2004 m.
rugpjūčio 13 d. Loi no2004–809 relative aux libertés et responsabilités locales, ypač jo 28 straipsnį:
— Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro
— Aérodrome d'Avignon
— Aérodrome de Bastia-Poretta
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— Aérodrome de Beauvais-Tillé
— Aérodrome de Bergerac-Roumanière
— Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne
— Aérodrome de Brest Bretagne
— Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine
— Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare
— Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo
— Aérodrome de Figari-Sud Corse
— Aérodrome de Lille-Lesquin
— Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine
— Aérodrome de Pau-Pyrénées
— Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes
— Aérodrome de Poitiers-Biard
— Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques
— Valstybei priklausantys civiliniai oro uostai, kurių valdymas perduotas chambre de commerce et d'industrie (2005 m.
balandžio 21 d. Loi no2005–357 relative aux aéroports 7 straipsnis ir 2007 m vasario 23 d. Décret no2007–444 relatif
aux aérodromes appartenant à l'Etat)
— Aérodrome de Marseille-Provence
— Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre
— Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu
— Aérodrome de Strasbourg-Entzheim
— Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin
— Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet
— Aérodrome de Saint-Denis-Gillot
— Kiti valstybei priklausantys civiliniai oro uostai, neperduoti regioninėms ir vietos valdžios institucijoms pagal
2005 m. rugpjūčio 24 d. Décret no2005–1070 su pakeitimais:
— Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche
— Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir
— Aéroports de Paris (2005 m. balandžio 20 d. Loi no2005–357 ir 2005 m. liepos 20 d. Décret no2005–828)
Kroatija
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje
nurodyti perkantieji subjektai: viešosios įmonės arba perkančiosios institucijos, kurios remdamosi specialiomis
taisyklėmis vykdo šių rūšių veiklą: susijusią su geografinės teritorijos eksploatavimu, kad oro transporto vežėjams būtų
teikiamos oro uostų ir kitų transporto terminalų paslaugos pavyzdžiui, subjektai, vykdantys tokią veiklą pagal suteiktas
koncesijas pagal Oro uostų įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 19/98 ir 14/11).
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Italija
— Nuo 1996 m. sausio 1 d. 1995 m. lapkričio 25 d. Decreto Legislativo No497 relativo alla trasformazione dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di
assistenza al volo, keletą kartų taisytu ir vėliau tapusiu įstatymu, 1996 m. gruodžio 21 d. Legge No 665 galiausiai buvo
įtvirtintas šio subjekto reorganizavimas į akcinę bendrovę (S.p.A) nuo 2001 m. sausio 1 d.
— Specialiais įstatymais įsteigti valdymo subjektai
— Subjektai, valdantys oro uosto infrastruktūrą pagal koncesiją, suteiktą remiantis Codice della navigazione 694 straipsnį,
1942 m. kovo 30 d. Regio Decreto No327
— Oro uostų subjektai, įskaitant valdymo bendroves SEA (Milanas) ir ADR (Fjumičinas)
Kipras

Latvija
— Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas gaisa satiksme”
— Valsts akciju sabiedrība ”Starptautiskā lidosta ”Rīga””
— SIA ”Aviasabiedrība ”Liepāja””
Lietuva
— Valstybės įmonė „Tarptautinis Vilniaus oro uostas“
— Valstybės įmonė „Kauno aerouostas“
— Valstybės įmonė „Tarptautinis Palangos oro uostas“
— Valstybės įmonė „Oro navigacija“
— Savivaldybės įmonė „Šiaulių oro uostas“
— Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000 2006, Nr. 4-102)
70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, veikiantys oro uosto infrastruktūrų sektoriuje pagal Lietuvos Respublikos
aviacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 94-2918)
Liuksemburgas
— Aéroport du Findel
Vengrija
— Oro uostai, veikiantys pagal 2003 m. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 1995 m. évi XCVII.
törvény a légiközlekedésről
— Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér valdoma Budapest Airport Rt. remiantis 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
ir 83/2006. (XII. 13). GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet
képzését végző szervezetről
Malta
— L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Tarptautinis Maltos oro uostas)
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Nyderlandai
Oro uostai, veikiantys pagal Luchtvaartwet 18 ir tolesnius straipsnius. Pavyzdžiui:
— Luchthaven Schiphol
Austrija
— Subjektai, turintys leidimą teikti oro uostų paslaugas pagal Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957 su pakeitimais
Lenkija
— Valstybės įmonė „Porty Lotnicze“, veikianti pagal ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym
„Porty Lotnicze“
— Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
— Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
— Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
— Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
— Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Wrocław S.A.
— Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka
— Porty Lotnicze ”Mazury-Szczytno” Sp. z o.o. w Szczytnie
— Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost
Portugalija
— ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., įsteigtas pagal Decreto-Lei n.o 404/98 de 18 de dezembro 1998
— NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., įsteigtas pagal Decreto-Lei n.o 404/98 de 18 de dezembro
1998
— ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., įsteigtas pagal Decreto-Lei n.o 453/91 de 11 de dezembro
1991
Rumunija
— Compania Națională ”Aeroporturi București” S.A.
— Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”
— Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia”- S.A.
— Regia Autonomă ”Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.”
— Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale
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— SC Aeroportul Arad S.A.
— Regia Autonomă Aeroportul Bacău
— Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca
— Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova
— Regia Autonomă Aeroportul Iași
— Regia Autonomă Aeroportul Oradea
— Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Sibiu
— Regia Autonomă Aeroportul Suceava
— Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș
— Regia Autonomă Aeroportul Tulcea
— Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș
Slovėnija
Valstybiniai civiliniai oro uostai, veikiantys pagal Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).
Mat. Št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o

1000

Liubliana

5142768

Aerodrom Ljubljana, d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovakija
Subjektai, valdantys oro uostus pagal valstybės institucijos suteiktą leidimą, ir subjektai, teikiantys oro telekomunikacijų
paslaugas pagal aktą Nr. 143/1998, Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 57/2001, Rink., Nr. 37/2002, Rink.,
Nr. 136/2004, Rink. ir Nr. 544/2004, Rink.
Pavyzdžiui:
— Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava
— Letisko Poprad – Tatry, a.s.
— Letisko Košice, a.s.
Suomija
Oro uostai, kuriuos valdo Ilmailulaitos Finavia/Luftfartsverket Finavia arba savivaldybės ar valstybės įmonė pagal ilmailulaki/
luftfartslagen (1242/2005) ir laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005)
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Švedija
— Valstybei priklausantys ir jos valdomi oro uostai pagal luftfartslagen (1957:297)
— Privatiems subjektams priklausantys ir jų valdomi oro uostai, turintys veiklos licenciją pagal aktą, kai toji licencija
atitinka Europos Sąjungos viešųjų paslaugų direktyvos 2 straipsnio 3 dalies kriterijus
Jungtinė Karalystė
— Vietos valdžios institucija, kuri eksploatuoja geografinę vietovę oro uosto ar kito terminalo infrastruktūrai oro
vežėjams suteikti
— Oro uosto veiklos vykdytojas, apibrėžtas 1986 m. Airports Act, kuris valdo oro uostą taikant ekonominį reguliavimą
pagal akto IV dalį
— Highland and Islands Airports Limited
— Oro uosto veiklos vykdytojas, apibrėžtas 1994 m. Airports (Northern Ireland) Order
— BAA Ltd.
VI. DUJŲ ARBA ŠILUMOS PERDAVIMAS AR PASKIRSTYMAS
Belgija
— Distrigaz
— Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos toliau nurodyta veiklos dalimi
— Fluxys
Bulgarija
Subjektai, turintys šilumos energijos gamybos arba perdavimo licencijas pagal Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/
09.12.2003) 39 straipsnio 1 dalį:
— АЕЦ Козлодуй -— ЕАД
— Брикел — ЕАД
— ‘Бул Еко Енергия’ ЕООД
— ‘ГЕРРАД’ АД
— Девен АД
— ТЕЦ ‘Марица 3’ — АД
— ‘Топлина електроенергия газ екология’ ООД
— Топлофикация Бургас — ЕАД
— Топлофикация Варна — ЕАД
— Топлофикация Велико Търново — ЕАД
— Топлофикация Враца — ЕАД
— Топлофикация Габрово — ЕАД
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— Топлофикация Казанлък — ЕАД
— Топлофикация Лозница — ЕАД
— Топлофикация Перник — ЕАД
— ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД
— Топлофикация Плевен — ЕАД
— Топлофикация Правец — ЕАД
— Топлофикация Разград — ЕАД
— Топлофикация Русе — ЕАД
— Топлофикация Сливен — ЕАД
— Топлофикация София — ЕАД
— Топлофикация Шумен — ЕАД
— Топлофикация Ямбол — ЕАД
Subjektai, turintys dujų perdavimo, skirstymo, viešojo tiekimo ar tiekimo per galutinius tiekėjus licencijas pagal Закона
за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003) 39 straipsnio 1 dalį:
— Булгаргаз – ЕАД
— Булгартрансгаз ЕАД
— Балкангаз 2000 АД
— Булгаргаз – ЕАД
— Варнагаз АД
— Велбъждгаз АД
— Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД
— Газинженеринг ООД
— Газоснабдяване Асеновград АД
— Газоснабдяване Бургас ЕАД
— Газоснабдяване Враца ЕАД
— Газоснабдяване Нова Загора АД
— Газоснабдяване Нови Пазар АД
— Газоснабдяване Попово АД
— Газоснабдяване Първомай АД
— Газоснабдяване Разград АД
— Газоснабдяване Русе ЕАД
— Газоснабдяване Стара Загора ООД
— Добруджа газ АД
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— Дунавгаз АД
— Каварна газ ООД
— Камено-газ ЕООД
— Кнежа газ ООД
— Кожухгаз АД
— Комекес АД
— Консорциум Варна Про Енерджи ООД
— Костинбродгаз ООД
— Ловечгаз 96 АД
— Монтанагаз АД
— Овергаз Инк. АД
— Павгаз АД
— Плевенгаз АД
— Правецгаз 1 АД
— Примагаз АД
— Промишлено газоснабдяване ООД
— Раховецгаз 96 АД
— Рилагаз АД
— Севлиевогаз-2000 АД
— Сигаз АД
— Ситигаз България АД
— Софиягаз ЕАД
— Трансгаз Енд Трейд АД
— Хебросгаз АД
— Централ газ АД
— Черноморска технологична компания АД
— Ямболгаз 92 АД
Čekija
Visos perkančiosios organizacijos, veikiančios dujų ir šilumos energetikos paslaugų teikimo sektoriuje, kaip nustatyta
Viešojo pirkimo sutarčių akto Nr. 137/2006, Rink. su pakeitimais 4 skirsnio 1 pastraipos a ir b punktuose
Perkančiųjų organizacijų pavyzdžiai:
— RWE Transgas Net, s.r.o.
— Pražská plynárenská, a.s.
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— Severomoravská plynárenská, a.s.
— Plzeňská teplárenská, a.s.
— Plzeňská teplárenská, a.s.
Danija
— Subjektai, turintys dujų arba šilumos energijos skirstymo leidimą pagal lov om varmeforsyning § 4, žr. 2005 m. liepos
17 d. konsolidavimo aktą Nr. 347
— Subjektai, turintys dujų perdavimo licenciją pagal lov om naturgasforsyning § 10, žr. 2006 m. gegužės 8 d. konsoli
davimo aktą Nr. 1116
— Subjektai, turintys dujų perdavimo leidimą pagal 2006 m. balandžio 25 d. Bekendtgørelse Nr. 361 om rørledningsanlæg
på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter
— Dujų perdavimas, vykdomas Energinet Danmark arba patronuojamųjų įmonių, priklausančių tik Energinet Danmark,
pagal lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, žr. 2004 m. gruodžio 20 d. aktą Nr. 1384
Vokietija
Vietos valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba jų asociacijos arba valstybės įmonės,
tiekiančios energiją kitoms įmonėms, valdančios energijos tiekimo tinklą arba galinčios nuosavybės teise disponuoti
energijos tiekimo tinklu pagal 1998 m. balandžio 24 d. Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschafts
gesetz) 3 straipsnio 18 dalį su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija
— Subjektai, veikiantys pagal Viešojo pirkimo akto (RT I 2007 2 21, 15, 76) § 10(3) ir Konkurencijos akto (RT I 2001,
56 332) § 14
— AS Kohtla-Järve Soojus
— AS Kuressaare Soojus
— AS Võru Soojus
Airija
— Bord Gáis Éireann
— Kitos įmonės, kurioms Commission for Energy Regulation gali išduoti licencijas gamtinių dujų paskirstymo arba
perdavimo veiklai vykdyti pagal 1976–2002 m. Gas Acts
— Subjektai, turintys licencijas pagal 1999 m. Electricity Regulation Act, kurie, kaip būdami Combined Heat and Power
Plants veiklos vykdytojais dalyvauja skirstant šilumos energiją
Graikija
— „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.“, kuri perduoda ir paskirsto dujas pagal įstatymą Nr. 2364/95 su
pakeitimais, padarytais įstatymais Nr. 2528/97, 2593/98 ir 2773/99
— Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Ispanija
— Enagas, S.A.
— Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
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— Gasoducto Al Andalus, S.A.
— Gasoducto de Extremadura, S.A.
— Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.
— Regasificadora del Noroeste, S.A.
— Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
— Transportista Regional de Gas, S.A.
— Unión Fenosa de Gas, S.A.
— Bilbogas, S.A.
— Compañía Española de Gas, S.A.
— Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.
— Distribuidora Regional de Gas, S.A.
— Donostigas, S.A.
— Gas Alicante, S.A.
— Gas Andalucía, S.A.
— Gas Aragón, S.A.
— Gas Asturias, S.A.
— Gas Castilla – La Mancha, S.A.
— Gas Directo, S.A.
— Gas Figueres, S.A.
— Gas Galicia SDG, S.A.
— Gas Hernani, S.A.
— Gas Natural de Cantabria, S.A.
— Gas Natural de Castilla y León, S.A.
— Gas Natural SDG, S.A.
— Gas Natural de Alava, S.A.
— Gas Natural de La Coruña, S.A.
— Gas Natural de Murcia SDG, S.A.
— Gas Navarra, S.A.
— Gas Pasaia, S.A.
— Gas Rioja, S.A.
— Gas y Servicios Mérida, S.L.
— Gesa Gas, S.A.
— Meridional de Gas, S.A.U.
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— Sociedad del Gas Euskadi, S.A.
— Tolosa Gas, S.A.
Prancūzija
— Gaz de France, įsteigta ir veikianti pagal 1946 m. balandžio 8 d. Loi n.o 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du
gaz su pakeitimais
— GRT Gaz, dujų perdavimo tinklo valdytojas
— Dujas skirstantys subjektai, nurodyti 1946 m. balandžio 8 d. Loi n.o 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du
gaz su pakeitimais 23 straipsnyje (mišrios ekonomikos paskirstymo bendrovės, regioninių arba vietos institucijų
valdomos bendrovės ar panašios tarnybos). Pvz.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg
— Vietos valdžios institucijos arba jų asociacijos, skirstančios šilumos energiją
Kroatija
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje
nurodyti perkantieji subjektai: viešosios įmonės arba perkančiosios institucijos, kurios remdamosi specialiomis
taisyklėmis vykdo šių rūšių veiklą: dujų ir šiluminės energijos transportavimas ir skirstymas pagal licenciją verstis
energetikos veikla, išduotą remiantis Energetikos įstatymu (Oficialusis leidinys 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10)

Italija
— SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., perduodanti dujas
— Subjektai, skirstantys dujas, reglamentuojami įstatymų dėl vietos ir provincijų valdžios institucijų tiesioginės
atsakomybės už viešųjų paslaugų kontrolę konsoliduotą tekstą, patvirtintą 1925 m. spalio 15 d. Regio Decreto
No2578, 1986 m. spalio 4 d. D.P.R No902 ir 2000 m. gegužės 23 d. Decreto Legislativo No 164 14 ir 15 straipsniais
— Subjektai, skirstantys šilumos energiją visuomenei, kaip nurodyta 1982 m. gegužės 29 d. įstatymo Nr. 308 Norme sul
contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con
combustibili diversi dagli idrocarburi 10 straipsnyje
— Vietinės valdžios institucijos arba jų asociacijos, skirstančios šilumos energiją visuomenei
— Società di trasporto regionale, kurios tarifus patvirtino Autorità per l'energia elettrica ed il gas
Kipras

Latvija
— Akciju sabiedrība ”Latvijas gāze”
— Vietos valdžios viešieji subjektai, tiekiantys šilumos energiją visuomenei
Lietuva
— Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“
— Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000 2006, Nr. 4-102)
70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, užsiimantys dujų perdavimu, skirstymu arba tiekimu pagal Lietuvos
Respublikos gamtinių dujų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 89-2743 2007, Nr. 43-1626)
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— Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000 2006, Nr. 4-102)
70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, užsiimantys šilumos energijos tiekimu pagal Lietuvos Respublikos šilumos
ūkio įstatymą (Žin., 2003, Nr. 51-2254 2007, Nr. 130-5259)

Liuksemburgas
— Société de transport de gaz SOTEG S.A.
— Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
— Service industriel de la Ville de Dudelange
— Service industriel de la Ville de Luxembourg
— Vietos valdžios institucijos arba jų asociacijos, atsakingos už šilumos energijos skirstymą.

Vengrija
— Subjektai, perduodantys arba skirstantys dujas pagal 2003 m. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163
straipsnius ir pagal leidimą, išduotą remiantis 2003 m. évi XLII. törvény a földgázellátásról
— Subjektai, perduodantys arba skirstantys šilumos energiją pagal 2003 m. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–
163 straipsnius, turintys leidimą, išduotą pagal 2005 m. évi XVIII. törvény a földgázellátásról

Malta
— Korporazzjoni Enemalta („Enemalta“ korporacija)

Nyderlandai
— Subjektai, turintys dujų gamybos, perdavimo arba skirstymo licenciją (vergunning), suteiktą vietos savivaldos
institucijos pagal Gemeentewet. Pavyzdžiui: NV Nederlandse Gasunie
— Savivaldos arba provincijų valdžios institucijos, perduodančios arba paskirstančios dujas pagal Gemeentewet arba
Provinciewet
— Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos, skirstančios šilumos energiją visuomenei

Austrija
— Subjektai, kuriems suteiktas leidimas perduoti arba paskirstyti dujas pagal Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, 1451–
1935 psl. arba pagal Gaswirtschaftgesetz, BGBl.I No 121/2000 su pakeitimais
— Subjektai, turintys šilumos energijos perdavimo arba skirstymo leidimą pagal Gewerbeordnung, BGBl. No 194/1994 su
pakeitimais

Lenkija
Energetikos bendrovės, kaip apibrėžta ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tarp jų:
— Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu
— Europol Gaz S.A. Warszawa
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— Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
— Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze
— Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
— Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew
— Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa
— Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.Α., Tarnów
— OPEC Grudziądz Sp. z o.o.
— Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski
— Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk
— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.
— Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa
— Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań
— Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.
— Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
— Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.
— Elektrociepłownia Zabrze S.A.
— Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugalija
Subjektai, perduodantys ir paskirstantys dujas pagal:
— Decreto-Lei n.o 30/2006, de 15 de fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do
Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento,
transporte, distribuição e comercialização de gás natural
— Decreto-Lei n.o 140/2006, de 26 de julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcio
namento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Rumunija
— ‘Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — S.A. Mediaș’
— SC Distrigaz Sud S.A.
— E. ON Gaz România S.A.
— E.ON Gaz Distribuție S.A. — Societăți de distribuție locală
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Slovėnija
Subjektai, perduodantys arba skirstantys dujas pagal Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99), ir subjektai, perduodantys
arba skirstantys šilumos energiją pagal savivaldybių priimtus sprendimus:

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

5796245

Podjetje za oskrbo z energijo ogrevanje Piran d.o.o.

5926823

Jeko — In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo ener
gentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol Energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.
Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper — Capodistria

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks Občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, Energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor

2000

Maribor

5231787

Javno podjetje komunalna energetika NovaGorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne ener
gije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo
in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

Piran — Pirano
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Poštna št.

Kraj

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in
vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih de
javnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge
storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovakija
— Subjektai, turintys leidimą užtikrinti arba valdyti dujų gamybą, skirstymą, perdavimą, saugojimą ir tiekimą
visuomenei pagal aktą Nr. 656/2004, Rink.
— Subjektai, turintys leidimą užtikrinti arba valdyti šilumos energijos gamybą, skirstymą ir tiekimą visuomenei pagal
aktą Nr. 657/2004, Rink.

Pavyzdžiui:
— Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Suomija
Valstybės arba kiti subjektai, valdantys dujų perdavimo sistemos tinklą ir perduodantys arba skirstantys dujas pagal
licenciją, išduotą remiantis maakaasumarkkinalaki/naturgasmarknadslagen (508/2000) 3 skyriaus 1 dalimi arba 6 skyriaus 1
dalimi, ir savivaldybės subjektai arba valstybės įmonės, gaminančios, perduodančios arba skirstančios šilumos energiją
arba ją tiekiančios tinklams

Švedija
— Subjektai, perduodantys arba skirstantys dujas arba šilumos energiją pagal koncesiją, suteiktą remiantis lagen
(1978:160) om visa rörledningar

Jungtinė Karalystė
— Valstybinis dujų perdavėjas, kaip apibrėžta 1986 m. Gas Act 7 skirsnio 1 dalyje
— Asmuo, pagal 1996 m. Gas (Northern Ireland) Order 8 straipsnį paskelbtas dujų tiekėju
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— Vietos valdžios institucija, užtikrinanti stacionaraus tinklo, teikiančio arba teiksiančio su šilumos energijos gamyba,
perdavimu arba skirstymu susijusią viešąją paslaugą, veiklą arba valdymą
— Asmuo, turintis licenciją pagal 1989 m. Electricity Act 6 skirsnio 1 dalies a punktą, į kurią įtrauktos šio akto 10
skirsnio 3 dalies nuostatos

VII. VEŽIMO GELEŽINKELIU PASLAUGOS
Belgija
— SNCB Holding/NMBS Holding
— Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
— Infrabel

Bulgarija
— Национална компания ‘Железопътна инфраструктура’
— ‘Български държавни железници’ ЕАД
— ‘БДЖ — Пътнически превози’ ЕООД
— ‘БДЖ — Тягов подвижен състав (Локомотиви)’ ЕООД
— ‘БДЖ — Товарни превози’ ЕООД
— ‘Българска Железопътна Компания’ АД
— ‘Булмаркет — ДМ’ ООД

Čekija
Visos perkančiosios organizacijos, veikiančios sektoriuose, kuriuose teikiamos vežimo geležinkeliu paslaugos, kaip
nustatyta Viešojo pirkimo sutarčių akto Nr. 137/2006, Rink. su pakeitimais 4 skirsnio 1 pastraipos f punkte
Perkančiųjų organizacijų pavyzdžiai:
— ČD Cargo, a.s.
— České dráhy, a.s
— Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danija
— DSB
— DSB S-tog A/S
— Metroselskabet I/S

L 356/1430

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

Vokietija
— Deutsche Bahn AG
— Kitos įmonės, teikiančios viešąsias geležinkelio paslaugas pagal 1993 m. gruodžio 27 d. Allgemeines Eisenbahngesetz su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. vasario 26 d., 2 straipsnio 1 dalį
Estija
— Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) § 10(3) ir Konkurencijos įstatymo (RT
I 2001, 56 332) § 14
— AS Eesti Raudtee
— AS Elektriraudtee
Airija
— Iarnród Éireann [Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
Graikija
— „Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.“ (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), pagal įstatymą Nr. 2671/98
— ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. pagal įstatymą Nr. 2366/95
Ispanija
— Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)
— Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
— Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
— Eusko Trenbideak (Bilbao)
— Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV)
— Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)
— Ferrocarril de Soller
— Funicular de Bulnes
Prancūzija
— Société nationale des chemins de fer français ir kiti viešieji geležinkelio tinklai, nurodyti 1982 m. gruodžio 30 d. Loi
d'orientation des transports intérieurs Nr. 82–1153 II antraštinės dalies 1 skyriuje
— Réseau ferré de France, valstybės įmonė, įsteigta 1997 m. vasario 13 d. įstatymu Nr. 97-135
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Kroatija

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje
nurodyti perkantieji subjektai: viešosios įmonės arba perkančiosios institucijos, kurios remdamosi specialiomis
taisyklėmis vykdo šių rūšių veiklą: tinklų, skirtų viešojo geležinkelių transporto paslaugoms teikti, teikimas arba
valdymas

Italija

— Ferrovie dello Stato S. p. A., įskaitant le Società partecipate
— Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiantys vežimo geležinkeliu paslaugas pagal koncesiją, išduotą remiantis 1912 m.
gegužės 9 d. karališkojo dekreto Nr. 1447, patvirtinančio įstatymų dėl le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie
a trazione meccanica e gli automobili konsoliduotą tekstą, 10 straipsniu
— Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiantys vežimo geležinkeliu paslaugas pagal koncesiją, išduotą remiantis 1949 m.
birželio 4 d. įstatymo Nr. 410 Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione 4
straipsniu
— Subjektai, bendrovės ir įmonės arba vietos valdžios institucijos, teikiantys vežimo geležinkeliu paslaugas pagal
koncesiją, išduotą remiantis 1952 m. rugpjūčio 2 d. įstatymo Nr. 1221 Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento
di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione 14 straipsniu
— Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiantys viešojo transporto paslaugas pagal 1997 m. lapkričio 19 d. decreto
legislativo No 422 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale
a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 su pakeitimais, padarytais 1999 m. rugsėjo 20 d. decreto
legislativo No 400, 8 ir 9 straipsnius ir 2002 m. rugpjūčio 1 d. Legge No 166 45 straipsnį

Kipras

Latvija

— Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas dzelzceļš”
— Valsts akciju sabiedrība ”Vaiņodes dzelzceļš”

Lietuva

— Akcinė bendrovė ”Lietuvos geležinkeliai”
— Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000 2006, Nr. 4-102)
70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, veikiantys vežimo geležinkeliu paslaugų sektoriuje pagal Lietuvos Respublikos
geležinkelių transporto kodeksą (Žin., 2004, Nr. 72-2489)

Liuksemburgas

— Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
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Vengrija
— Subjektai, teikiantys geležinkelių transporto paslaugas visuomenei pagal 2003 m. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
162–163 straipsnius ir 2005 m. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről ir pagal leidimą, išduotą remiantis
45/2006. VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről
Pavyzdžiui:
— Pavyzdžiui: Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nyderlandai
Perkantieji subjektai vežimo geležinkeliu paslaugų srityje. Pavyzdžiui:
— Nederlandse Spoorwegen
— ProRail

Austrija
— Österreichische Bundesbahn
— Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie
— Subjektai, turintys leidimą teikti vežimo geležinkeliu paslaugas pagal Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957 su
pakeitimais

Lenkija
Subjektai, teikiantys vežimo geležinkeliu paslaugas, veikiantys pagal ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe“ z dnia 8 września 2000 r., tarp jų:
— PKP Intercity Sp, z o.o.
— PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
— PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
— ”Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
— PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.
— PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugalija
— CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., pagal Decreto-Lei n.o 109/77 de 23 de março 1977
— REFER, E.P., pagal Decreto-Lei n.o 104/97 de 29 de abril 1997
— RAVE, S.A., pagal Decreto-Lei n.o 323-H/2000 de 19 de dezembro 2000
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— Fertagus, S.A., pagal Decreto-Lei n.o 78/2005, de 13 de abril 2005
— Viešosios institucijos ir valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal Lei n. o10/90 de 17 de março 1990
— Privačios įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal Lei n.o 10/90 de 17 de março 1990, kai jos turi specialias
arba išimtines teises

Rumunija
— Compania Națională Căi Ferate — CFR
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ‘CFR — Marfă’
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ‘CFR — Călători’

Slovėnija

Mat. št.

5142733

Naziv

Slovenske železnice, d. o. o.

Poštna št.

Kraj

1000

Ljubljana

Slovakija
— Subjektai, valdantys geležinkelius ir lyninius kelius bei su jais susijusią įrangą pagal aktą Nr. 258/1993 Rink. su
pakeitimais, padarytais aktais Nr. 152/1997 Rink. ir Nr. 259/2001 Rink.
— Subjektai, kurie yra vežėjai, teikiantys vežimo geležinkeliu viešąsias paslaugas pagal aktą Nr. 164/1996, Rink. su
pakeitimais, padarytais aktais Nr. 58/1997, Rink., Nr. 260/2001, Rink., Nr. 416/2001, Rink. ir Nr. 114/2004, Rink.,
ir pagal 2004 m. liepos 7 d. Vyriausybės įsakymą Nr. 662
Pavyzdžiui:
— Železnice Slovenskej republiky, a.s.
— Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Suomija
— VR Osakeyhtiö/VR Aktiebolag

Švedija
— Valstybės subjektai, teikiantys geležinkelio paslaugas pagal järnvägslagen (2004:519) ir järnvägsförordningen (2004:526)
— Regioninės ir vietos valdžios subjektai, veikiantys regioninio ar vietinio susisiekimo geležinkeliu srityje pagal lagen
(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik
— Privatūs subjektai, teikiantys vežimo geležinkeliu paslaugas pagal leidimus, suteiktus remiantis förordningen
(1996:734) om statens spåranläggningar, kai tokie leidimai atitinka Europos Sąjungos viešųjų paslaugų direktyvos 2
straipsnio 3 dalį
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Jungtinė Karalystė
— Network Rail plc
— Eurotunnel plc
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Northern Ireland Railways Company Limited
— Vežimo geležinkeliu paslaugų teikėjai, veikiantys pagal specialias arba išimtines teises, suteiktas Transporto
departamento arba kitos kompetentingos institucijos.

4 POSKIRSNIS

PREKĖS

Visoms prekėms taikoma šio Susitarimo VI antraštinė dalis

5 POSKIRSNIS

PASLAUGOS

Iš Visuotinio paslaugų sąrašo, pateikto dokumente MTN.GNS/W/120, įtrauktos šios paslaugos*:

Dalykas

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

CPC Nr.

6112, 6122, 633, 886

Sausumos transporto paslaugos, apimančios šarvuotų automobilių paslaugas, ir 712 (išskyrus 71235), 7512, 87304
kurjerių paslaugas, išskyrus pašto vežimą
Oro transporto paslaugos – keleivių ir krovinių vežimas, išskyrus pašto vežimą 73 (išskyrus 7321)
Pašto važtos vežimo paslaugos sausumos transportu, išskyrus geležinkelius, ir 71235, 7321
oro transportu
Telekomunikacijų paslaugos

752**

Finansinės paslaugos

ex 81

a) Draudimo paslaugos

812, 814

b) Bankininkystės ir investicinės paslaugos ***
Kompiuterių ir susijusios paslaugos

84
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Dalykas

CPC Nr.

Apskaitos, audito ir buhalterinės apskaitos paslaugos

862

Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos

864

Valdymo konsultacinės paslaugos ir susijusios paslaugos

865, 866****

Architektūros paslaugos inžinerijos paslaugos ir kompleksinės inžinerijos pa 867
slaugos, miesto planavimo ir gamtovaizdžio architektūros paslaugos susijusios
mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos techninio bandymo ir analizės
paslaugos

Reklamos paslaugos

871

Pastatų valymo paslaugos ir nuosavybės valdymo paslaugos

874, 82201–82206

Leidybos ir spausdinimo paslaugos už užmokestį ar pagal sutartį

88442

Išmetamųjų dujų valymo paslaugos

9404

Triukšmo mažinimo paslaugos

9405

Gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos paslaugos

9406

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, aplinkos apsaugos paslaugos

9409

Šio poskirsnio pastabos
1. * Išskyrus viešųjų paslaugų koncesijas ir paslaugas, kurias subjektai turi įsigyti iš kito subjekto išimtine teise, suteikta
paskelbtu įstatymu, reglamentu ar administraciniu aktu.
2. ** Išskyrus balso telefonijos, telekso, radiotelefonijos, ieškos ir palydovines paslaugas.
3. ***
— Išskyrus fiskalinės agentūros ar depozitoriumo paslaugų, likvidavimo ir valdymo paslaugų, skirtų reguliuojamoms
finansų institucijoms, ar pardavimo, išpirkimo ir platinimo paslaugų valdžios sektoriaus skolai padengti, įskaitant
paskolas ir vyriausybės obligacijas, vekselius ir kitus vertybinius popierius, viešiesiems pirkimams arba įsigijimui.
— Švedijoje mokėjimai valstybės įstaigoms ir valstybės įstaigų mokėjimai atliekami per Švedijos pašto žiro sistemą
(Postgiro).
4. **** Išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas.
5. 1, 2 ir 3 poskirsniuose išvardytų subjektų vykdomi bet kokių paslaugų, išvardytų šiame poskirsnyje, viešieji pirkimai
yra laikomi viešaisiais pirkimais, kuriems šio Susitarimo VI antraštinės dalies nuostatos dėl Ekvadoro paslaugų teikėjų
taikomos tik tokiu mastu, kokiu Ekvadoras yra įtraukęs tokias paslaugas į šio Susitarimo D skirsnio 5 poskirsnį.
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6 POSKIRSNIS

STATYBOS PASLAUGOS

A. Statybos paslaugos
Apibrėžtis.
Statybos paslaugų sutartis yra sutartis, kurios tikslas – atlikti civilinės inžinerijos arba statybos darbus, nesvarbu,
kokiomis priemonėmis, kaip apibrėžta Svarbiausio produktų klasifikatoriaus 51 skyriuje (toliau – CPC 51 skyrius).
CPC 51 skyriaus sąrašas:
Visos 51 skyriuje išvardytos paslaugos.
B. Darbų koncesijos
Darbų koncesijų sutartims, sudarytoms 1 ir 2 poskirsniuose išvardytų subjektų, kai jų vertė ne mažesnė kaip 5 000 000
SDR, taikomas nacionalinio režimo principas, nustatytas šio Susitarimo 175 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 173, 174, 179,
190 ir 294 straipsniuose.
CPC 51 skyriaus sąrašas
Grupė

Klasė

Poklasis

5 SEKCIJA

Pavadinimas

Atitikmuo ISCI

STATYBOS DARBAI IR STATINIAI: TERITORIJOS

51 SKYRIUS

STATYBOS DARBAI

511

Paruošiamieji statybvietės darbai

5111

51110

Statybvietės žvalgomieji darbai

4510

5112

51120

Nugriovimo darbai

4510

5113

51130

Statybvietės formavimo ir valymo darbai

4510

5114

51140

Grunto kasimo ir žemės darbai

4510

5115

51150

Statybvietės parengimas kasybos darbams

4510

5116

51160

Pastolių statymo darbai

4520

512

Pastatų statybos darbai

5121

51210

Vieno ir dviejų būstų pastatų statybos darbai

4520

5122

51220

Daugiabučių pastatų statybos darbai

4520
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Grupė

Klasė

Poklasis

Pavadinimas

Atitikmuo ISCI

5123

51230

Prekių sandėlių ir pramoninių pastatų statybos dar
bai

4520

5124

51240

Komercinių pastatų statybos darbai

4520

5125

51250

Kultūrinių ir pramoginių renginių pastatų statybos
darbai

4520

5126

51260

Viešbučių, restoranų ir panašių pastatų statybos
darbai

4520

5127

51270

Švietimo įstaigų pastatų statybos darbai

4520

5128

51280

Sveikatos įstaigų pastatų statybos darbai

4520

5129

51290

Kitų pastatų statybos darbai

4520

513

Inžinerinių statinių statybos darbai
5131

51310

Greitkelių (išskyrus estakadas), gatvių, kelių, gele
žinkelių bei skridimo aikščių kilimo ir tūpimo takų
statybos darbai

4520

5132

51320

Tiltų, estakadų, tunelių ir požeminių kelių (metro)
statybos darbai

4520

5133

51330

Vandens kelių, uostų, užtvankų ir kitų hidraulinių
objektų statybos darbai

4520

5134

51340

Ilgų nuotolių vamzdynų, ryšių ir elektros linijų (ka
belių) tiesimo darbai

4520

5135

51350

Vietinių vamzdynų ir kabelių tiesimo darbai pagal
biniai darbai

4520

5136

51360

Kasybos ir gamybos statinių statybos darbai

4520

5137

514

L 356/1437

Sporto ir poilsio statinių statybos darbai
51371

Stadionų ir sporto aikštynų statybos darbai

4520

51372

Kitų sporto ir poilsio statinių (pvz. plaukimo ba
seinų, teniso kortų, golfo aikštelių) statybos darbai

4520

5139

51390

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių
statybos darbai

4520

5140

51400

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir monta
vimo darbai

4520

L 356/1438

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

Grupė

Klasė

Poklasis

515

Pavadinimas

2016 12 24
Atitikmuo ISCI

Specialieji statybos darbai
5151

51510

Pamatų klojimo darbai (įskaitant polių kalimą)

4520

5152

51520

Vandens šulinių gręžimo darbai

4520

5153

51530

Stogo ir hidroizoliavimo darbai

4520

5154

51540

Betonavimo darbai

4520

5155

51550

Plieno lenkimo ir montavimo (įskaitant suvirinimą)
darbai

4520

5156

51560

Mūrijimo darbai

4520

5159

51590

Kiti specialieji statybos darbai

4520

516

Įrengimo darbai
5161

51610

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos
įrengimo darbai

4530

5162

51620

Vandentiekio ir kanalizacijos klojimo darbai

4530

5163

51630

Dujų įrangos įrengimo darbai

4530

5164

Elektros įrengimo darbai
51641

Elektros instaliacijos ir kitų įtaisų įrengimo darbai

4530

51642

Gaisro pavojaus signalizavimo sistemų įrengimo
darbai

4530

51643

Apsaugos signalizavimo sistemų įrengimo darbai

4530

51644

Antenų įrengimo gyvenamuosiuose pastatuose dar
bai

4530

51649

Kiti elektros įrengimo darbai

4530

5165

51650

Izoliacijos darbai (elektros įrengimas, vanduo, šildy
mas, garsas)

4530

5166

51660

Užtvarų ir tvorų įrengimo darbai

4530

5169

Kiti įrengimo darbai
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Grupė

Klasė

Poklasis

Atitikmuo ISCI

51691

Liftų ir eskalatorių įrengimo darbai

4530

51699

Kiti, niekur kitur nepriskirti, įrengimo darbai

4530

517

518

Pavadinimas

L 356/1439

Pastatų baigiamieji darbai ir apdaila

5171

51710

Stiklinimo ir langų įstiklinimo darbai

4540

5172

51720

Tinkavimo darbai

4540

5173

51730

Dažymo darbai

4540

5174

51740

Grindų ir sienų dengimo plytelėmis darbai

4540

5175

51750

Kiti grindų klojimo, sienų dengimo ir tapetavimo
darbai

4540

5176

51760

Medienos ir metalo stalystės bei dailidystės darbai

4540

5177

51770

Vidinių puošybos elementų įrengimo darbai

4540

5178

51780

Puošybinių elementų (ornamentų) įrengimo darbai

4540

5179

51790

Kiti pastatų statybos baigiamieji ir apdailos darbai

4540

5180

51800

Pastatų ir inžinerinių statinių statybos ar griovimo
įrangos panaudos nuomos (su operatorių sam
dymu) paslaugos

4550

7 POSKIRSNIS

BENDROSIOS PASTABOS, IŠPLĖSTA APRĖPTIS IR (ARBA) NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS

1. Bendrosios pastabos
a) Šio Susitarimo VI antraštinė dalis netaikoma žemės ūkio produktų, pagamintų pagal žemės ūkio paramos ir
žmonių maitinimo programas (pvz., pagalba maisto produktais, įskaitant skubiąją pagalbą) viešajam pirkimui.
Tačiau ji taikoma pagal pagalbos maistu labiausiai nepasiturintiems asmenims Europos Sąjungos programą
atliekamam viešajam pirkimui, kai viešasis pirkimas atliekamas perkančiosios institucijos ir (arba) organizacijos,
kurioms taikoma šio Susitarimo VI antraštinė dalis, arba jų vardu.
b) Šio Susitarimo VI antraštinė dalis netaikoma transliuotojų programų medžiagos įsigijimo, kūrimo, gamybos arba
bendros gamybos viešajam pirkimui ir sutartims dėl transliavimo laiko.
c) Susitarimo VI antraštinė dalis netaikoma viešųjų paslaugų koncesijoms.

L 356/1440

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2016 12 24

d) 1 ir 2 poskirsniuose nurodytų perkančiųjų subjektų sudarytoms sutartims dėl geriamojo vandens, elektros
energijos, dujų skirstymo ir perdavimo veiklos bei susisiekimo, geležinkelių, miesto transporto, uostų ir oro uostų
paslaugų taikomas 3 poskirsnis ir joms nustatytos jų ribinės vertės.
e) Suomija laikosi savo pozicijos dėl šio Susitarimo VI antraštinės dalies taikymo Alandų Saloms (Ahvenanmaa).
2. Išplėsta aprėptis
Peru tiekėjams 5 poskirsnis aprėpia visą CPC 94 skyrių (Nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo
bei kitos aplinkosaugos paslaugos).

3. Ribinės vertės apskaičiavimo formulė
a) Ribinė vertė taisoma kas dvejus metus kiekvienas taisymas įsigalioja sausio 1 d., pradedant nuo 2014 m. sausio
1 d.
b) Apskaičiuojant šių ribinių verčių dydį remiamasi vidutiniu dienos SDR keitimo į eurą kursu per 24 mėnesių
laikotarpį, kuris baigiasi paskutinę rugpjūčio, einančio prieš patikslinimą, atliekamą nuo sausio 1 d., dieną. Taip
patikslintas ribinių verčių dydis prireikus suapvalinamas iki artimiausio tūkstančio eurų. ES šalis ir Kolumbija, ES
šalis ir Peru arba ES šalis ir Ekvadoras prireikus gali pakeisti šį skaičiavimo metodą Prekybos komiteto susitikime,
kaip nurodyta šio Susitarimo 12 straipsnio 4 dalyje.
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XIX PRIEDAS
„D SKIRSNIS
EKVADORAS

1 POSKIRSNIS
CENTRINĖS VALDŽIOS SUBJEKTAI

Šio Susitarimo VI antraštinė dalis taikoma šiame poskirsnyje nurodytiems centrinės valdžios subjektams, kiek tai susiję
su toliau nurodytų prekių, paslaugų ir statybos paslaugų viešaisiais pirkimais, kai viešojo pirkimo vertė pagal šio
Susitarimo 173 straipsnio 6–8 dalis yra ne mažesnė kaip šios ribinės vertės:
prekių
ribinė vertė: penkerius metus po šio Susitarimo įsigaliojimo – 260 000 specialiųjų skolinimosi teisių (toliau – SDR),
vėliau – 130 000 SDR;
paslaugų
ribinė vertė: penkerius metus po šio Susitarimo įsigaliojimo – 260 000 SDR, vėliau – 130 000 SDR;
statybos paslaugų
ribinė vertė: penkerius metus po šio Susitarimo įsigaliojimo – 6 000 000 SDR, vėliau – 5 000 000 SDR.
Perkantieji subjektai:

CENTRINĖ VALDŽIA

1. Presidencia de la República
2. Vicepresidencia de la República

NACIONALINIAI SEKRETORIATAI

1. Secretaría Nacional de la Administración Pública
2. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
3. Secretaría Nacional de Comunicación
4. Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR)
5. Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
6. Secretaría del Agua
7. Secretaría de Inteligencia
8. Secretaría General de la Presidencia
9. Secretaría Nacional de Gestión de la Política
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KOORDINAVIMO MINISTERIJOS

1. Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social
2. Ministerio de Coordinación de Patrimonio
3. Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos
4. Ministerio de Coordinación de la Política y Gob. Autónomos Descentralizados
5. Ministerio de Coordinación de la Política Económica
6. Ministerio de Coordinación de Seguridad
7. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
8. Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano

SEKTORIŲ MINISTERIJOS (1)

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
2. Ministerio del Ambiente
3. Ministerio de Cultura y Patrimonio
4. Ministerio de Defensa Nacional
5. Ministerio del Deporte
6. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
7. Ministerio de Finanzas
8. Ministerio de Inclusión Económica y Social
9. Ministerio de Industrias y Productividad
10. Ministerio del Interior
11. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
12. Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
13. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
14. Ministerio Comercio Exterior
15. Ministerio de Relaciones Laborales
16. Ministerio de Salud Pública
17. Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
18. Ministerio de Transporte y Obras Públicas
19. Ministerio de Turismo
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20. Ministerio de Educación
21. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

VALSTYBINIAI BANKAI

1. Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE)
2. Banco del Estado (BEDE)
3. Corporación Financiera Nacional (CFN)
4. Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)
5. Banco Nacional de Fomento (BNF)
6. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)
7. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)
8. Banco Central del Ecuador

KITOS INSTITUCIJOS

1. Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)
2. Servicio de Rentas Internas (SRI)
3. Servicio Nacional de Aduana (SENAE)
4. Servicio de Contratación de Obras (SECOB)
5. Autoridad Portuaria
6. Dirección Nacional de Aviación Civil
7. Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

KITOS VALSTYBĖS ĮSTAIGOS

1. Asamblea Nacional
2. Consejo de la Judicatura
3. Consejo Nacional Electoral
4. Corte Constitucional
5. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
6. Tribunal Contencioso Electoral
7. Fiscalía General del Estado
8. Defensoría Pública
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9. Defensoría del Pueblo
10. Contraloría General del Estado
11. Procuraduría General del Estado
12. Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos
13. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación – CONEA
14. Consejo Nacional de Zonas Francas – CONAZOFRA
15. Consejo Nacional de Telecomunicaciones
16. Superintendencia de Compañías
17. Superintendencia de Comunicación
18. Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria
19. Superintendencia de Poder de Control del Mercado
20. Superintendencia de Telecomunicaciones
21. Superintendencia de Bancos y Seguros
22. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
23. Cuerpo de Ingenieros del Ejército (tik dėl civilinės statybos procedūrų taikos metu)

ŠVIETIMO SEKTORIAUS VIENETAI

1. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión
2. Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional –CNCF
3. Escuela Politécnica del Ejército
4. Escuela Politécnica Nacional
5. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López
6. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo
7. Escuela Superior Politécnica del Litoral
8. Universidad Agraria del Ecuador
9. Universidad Central del Ecuador
10. Universidad de Guayaquil
11. Universidad Estatal Amazónica
12. Universidad de Bolívar
13. Universidad Estatal de Cuenca
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14. Universidad Estatal de Milagro
15. Universidad Estatal del Sur de Manabí
16. Universidad Estatal Península de Santa Elena
17. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
18. Universidad Nacional de Chimborazo
19. Universidad Nacional de Loja
20. Universidad Politécnica Estatal del Carchi
21. Universidad Técnica de Ambato
22. Universidad Técnica de Babahoyo
23. Universidad Técnica de Cotopaxi
24. Universidad Técnica de Machala
25. Universidad Técnica de Manabí
26. Universidad Técnica de Quevedo
27. Universidad Técnica del Norte
28. Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda
29. Instituto de Altos Estudios Nacionales

Šio poskirsnio pastabos
Šio Susitarimo VI antraštinė dalis netaikoma šiais atvejais:
1. MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DEL
INTERIOR AND SECRETARÍA DE INTELIGENCIA: strateginio pobūdžio prekių, skirtų valstybės gynybos ir viešojo
saugumo reikmėms, viešiesiems pirkimams ir Jungtinių Tautų svarbiausio produktų klasifikatoriaus (CPC) 2 sekcijai
(maisto gaminiai, gėrimai ir tabako gaminiai; tekstilė, drabužiai ir odos gaminiai) priskiriamų prekių viešiesiems
pirkimams šiems subjektams: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea
Ecuatoriana ir Policía Nacional.
2. MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, DE EDUCACION IR JAI PAVALDŽIOS, PRIE JOS
PRIJUNGTOS AR SU JA KOORDINUOJAMOS ĮSTAIGOS, INSTITUCIJOS AR ADMINISTRACINIAI VIENETAI:
švietimo įstaigų (ikimokyklinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų bei gimnazijų) statybos paslaugoms (taip pat per
Servicio de Contratación de Obras SECOB); mokomosios medžiagos rengimo, projektavimo, spausdinimo, redagavimo ir
skelbimo paslaugoms ir mokyklinių uniformų pirkimui.
3. MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL IR JAI PAVALDŽIOS, PRIE JOS PRIJUNGTOS AR SU JA
KOORDINUOJAMOS ĮSTAIGOS, INSTITUCIJOS AR ADMINISTRACINIAI VIENETAI: CPC 2 sekcijai (maisto gaminiai,
gėrimai ir tabako gaminiai; tekstilė, drabužiai ir odos gaminiai) priskiriamų produktų, skirtų socialinės paramos
programoms, viešiesiems pirkimams.
4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA IR JAI PAVALDŽIOS, PRIE JOS
PRIJUNGTOS AR SU JA KOORDINUOJAMOS ĮSTAIGOS, INSTITUCIJOS AR ADMINISTRACINIAI VIENETAI: maisto
produktų, žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvūnų, susijusių su žemės ūkio paramos programomis ir pagalba maisto
srityje, viešiesiems pirkimams.
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5. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: rinkimams ir viešosioms konsultacijoms rengti ir organizuoti vykdomiems
viešiesiems pirkimams.

2 POSKIRSNIS
CENTRINEI VALDŽIAI PAVALDŪS SUBJEKTAI

Šio Susitarimo VI antraštinė dalis taikoma šiame poskirsnyje nurodytiems centrinei valdžiai pavaldiems subjektams, kiek
tai susiję su prekių, paslaugų ir statybos paslaugų viešaisiais pirkimais, kai viešojo pirkimo vertė pagal šio Susitarimo
173 straipsnio 6–8 dalis yra ne mažesnė kaip šios ribinės vertės:
prekių
ribinė vertė: penkerius metus po šio Susitarimo įsigaliojimo – 350 000 SDR, vėliau – 200 000 SDR;
paslaugų
ribinė vertė: penkerius metus po šio Susitarimo įsigaliojimo – 350 000 SDR, vėliau – 200 000 SDR;
statybos paslaugų
ribinė vertė: penkerius metus po šio Susitarimo įsigaliojimo – 6 000 000 SDR, vėliau – 5 000 000 SDR.
Perkantieji subjektai:
1. visi Gobiernos Autónomos Provinciales
2. visi Gobiernos Autónomos Municipales

Šio poskirsnio pastabos
Šio Susitarimo VI antraštinė dalis netaikoma Gobiernos Autónomos Parroquiales viešiesiems pirkimams.

3 POSKIRSNIS
KITI SUBJEKTAI, KURIEMS TAIKOMAS SUSITARIMAS

Šio Susitarimo VI antraštinė dalis taikoma šiame poskirsnyje išvardytiems subjektams, kiek tai susiję su toliau nurodytų
prekių, paslaugų ir statybos paslaugų viešaisiais pirkimais, kai atitinkamo viešojo pirkimo vertė pagal šio Susitarimo 173
straipsnio 6–8 dalis yra ne mažesnė kaip šios ribinės vertės:
prekių
ribinė vertė: 400 000 SDR;
paslaugų
ribinė vertė: 400 000 SDR;
statybos paslaugų
ribinė vertė: penkerius metus po šio Susitarimo įsigaliojimo – 6 000 000 SDR, vėliau – 5 000 000 SDR.
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Perkantieji subjektai:
jei nenurodyta kitaip, šio Susitarimo VI antraštinė dalis taikoma toliau išvardytoms valstybės įmonėms.

VALSTYBĖS ĮMONĖS (VYKDOMOJI VALDŽIA)

1. Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP
2. Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP
3. Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT EP
4. Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP.
5. Empresa Nacional Minera – ENAMI EP
6. Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos – PETROAMAZONAS EP
7. Empresa Pública Cementera del Ecuador EP
8. Empresa Pública Correos del Ecuador – CDE E.P.
9. Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador – ESTRATEGICO EP
10. Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP – PETROECUADOR
11. Empresa Pública de Innovación y Comercialización INVENTIO–ESPOL EP
12. Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana – EP FLOPEC
13. Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador – TAME EP
14. Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP
15. Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP
16. Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – COCASINCLAIR EP
17. Hidroeléctrica del Litoral – HIDROLITORAL E.P.
18. HIDROESPOL E.P
19. Infraestructuras Pesqueras del Ecuador Empresa Pública – IPEEP
20. Transportes Navieros Ecuatorianos
21. Yachay EP
22. Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP
23. Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos
24. Ecuador T.V. EP
25. Fabricamos Ecuador EP
26. Unidad Nacional de Almacenamiento EP
27. Empresa Pública Técnica Vehicular
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28. Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.
29. Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
30. Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.
31. Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.
32. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
33. Empresa Eléctrica Regional Centrosur C.A.
34. Empresa Eléctrica Azogues C.A.
35. Hidromira Carchi S.A.
36. Hidroagoyán S.A.
37. Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales
38. Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil
39. Empresa Metropolitana de Aseo – EMASEO
40. Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Pública
41. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito
42. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato
43. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pujili –EMAPAP
44. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba – EMAPAR
45. Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico del Cantón Pedro Moncayo, EMASA–PM.
46. Empresa Municipal de Aseo de Cuenca

4 POSKIRSNIS
PREKĖS

Šio Susitarimo VI antraštinė dalis taikoma visoms prekėms, kurias įsigyja 1–3 poskirsniuose, atsižvelgiant į jų
atitinkamas pastabas ir 7 poskirsnyje išdėstytas bendrąsias pastabas, išvardyti subjektai.

Šio poskirsnio pastabos
Šio Susitarimo VI antraštinė dalis netaikoma prekių, kurių reikia mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugoms
teikti, arba toliau nurodytų klasifikacijų prekių viešiesiems pirkimams:
priskiriamų CPC 12 skyriui (žalia nafta ir gamtinės dujos);
priskiriamų CPC 333 grupei (naftos alyvos);
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priskiriamų CPC 334 grupei (naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai);
priskiriamų CPC 341 grupei (pagrindiniai organiniai chemikalai).

5 POSKIRSNIS
PASLAUGOS, IŠSKYRUS STATYBOS PASLAUGAS

Šio Susitarimo VI antraštinė dalis taikoma tik paslaugoms, nurodytoms dokumente MTN.GNS/W/120 ir šiame
poskirsnyje, kurias įsigyja 1–3 poskirsniuose, atsižvelgiant į 1–3 poskirsnių pastabas ir 7 poskirsnyje išdėstytas
bendrąsias pastabas, išvardyti subjektai.

Dalykas

CPC Nr.

Kelių transporto paslaugos

712, 744, 87304

Jūrų transporto paslaugos

721, 745

Geležinkelių transporto paslaugos

711, 743

Vamzdynų transportas

713

Vidaus vandens kelių transportas

722

Ryšio paslaugos

752, 7512, 754

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

633, 6122, 886, 6112

Viešbučiai

641, 643

Elektros paskirstymo paslaugos; dujų ir vandens paskirs 691
tymo vamzdynais paslaugos

Oro transporto paslaugos

73, 746
Išskyrus šiuos poklasius:
— 7321 (Pašto siuntų pervežimas oro transportu); ir
— 7462 (Skrydžių valdymo paslaugos)

Kitos visų rūšių transporto paslaugos

741, 742, 748

Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių paslaugos

7471

Pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos

814
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Dalykas

2016 12 24
CPC Nr.

Kitų mašinų ir įrenginių (tik be operatoriaus) nuomos ar iš 83106, 83107, 83108, 83109
perkamosios nuomos paslaugos

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuomos ir išperkamo 83202, 83203, 83204, 83209
sios nuomos paslaugos

Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos

841, 843, 844, 845, 849

Buhalterijos paslaugos

8622

Mokesčių paslaugos

863

Rinkos tyrimo paslaugos

86401

Su valdymo konsultacijomis susijusios paslaugos

866
Išskyrus 86602 poklasį (Arbitražo ir taikinimo paslaugos)

Suvienytosios inžinerijos paslaugos

8673 po 15 metų

Reklamos paslaugos

871 po 10 metų

Pastatų valymo paslaugos ir nekilnojamojo turto operacijų 874, 822
paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Su žemės ūkiu, medžiokle ir miškininkyste susijusios pa 881, 882, 883, 884
slaugos; su žvejyba susijusios paslaugos; su kasyba susiju
sios paslaugos; su apdirbamąja gamyba susijusios paslau
gos, išskyrus metalo gaminių, pvz., mašinų ir įrangos, ap
dirbamąją gamybą

Pakavimo paslaugos; leidybos ir spausdinimo paslaugos

876, 88442

Kitos verslo paslaugos

8790
(išskyrus 87901, 87902)

Veterinarijos paslaugos

932

Aplinkosaugos paslaugos: išmetamųjų dujų valymo paslau 9404, 9405, 9406, 9409
gos; triukšmo mažinimo paslaugos; gamtos ir kraštovaiz
džio apsaugos paslaugos; kitos, niekur kitur nepriskirtos,
aplinkos apsaugos paslaugos
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6 POSKIRSNIS
STATYBOS PASLAUGOS

Statybos paslaugos
Šio Susitarimo VI antraštinė dalis taikoma visoms statybos paslaugoms, įtrauktoms į CPC 51 skyrių, kurias įsigyja 1–3
poskirsniuose, atsižvelgiant į tų poskirsnių pastabas, 7 poskirsnyje išdėstytas bendrąsias pastabas ir šio poskirsnio
pastabas, išvardyti subjektai.

CPC 51 skyriaus sąrašas
Grupė

Klasė

Poklasis

5 SEKCIJA

Pavadinimas

STATYBOS DARBAI IR STATINIAI: ŽEMĖ

51 SKYRIUS

STATYBOS DARBAI

511

Paruošiamieji statybvietės darbai
5111

51110

Teritorijos žvalgymo darbai

5112

51120

Nugriovimo darbai

5113

51130

Statybvietės formavimo ir valymo darbai

5114

51140

Grunto kasimo ir žemės darbai

5115

51150

Sklypo parengimas kasybos darbams (išskyrus naftos ir dujų gavybą,
priskiriamą F042)

5116

51160

Pastolių statymo darbai

512

Pastatų statybos darbai
5121

51210

Vieno ir dviejų būstų pastatų statybos darbai

5122

51220

Daugiabučių pastatų statybos darbai

5123

51230

Prekių sandėlių ir pramoninių pastatų statybos darbai

5124

51240

Komercinių pastatų statybos darbai

5125

51250

Kultūrinių ir pramoginių renginių pastatų statybos darbai

5126

51260

Viešbučių, restoranų ir panašių pastatų statybos darbai
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CPC 51 skyriaus sąrašas
Grupė

Klasė

Poklasis

Pavadinimas

5127

51270

Švietimo įstaigų pastatų statybos darbai

5128

51280

Sveikatos įstaigų pastatų statybos darbai

5129

51290

Kitų pastatų statybos darbai

513

514

Inžinerinių statinių statybos darbai
5131

51310

Greitkelių (išskyrus estakadas), gatvių, kelių, geležinkelių bei skridimo
aikščių kilimo ir tūpimo takų statybos darbai

5132

51320

Tiltų, estakadų, tunelių ir požeminių kelių (metro) statybos darbai

5133

51330

Vandens kelių, uostų, užtvankų ir kitų hidraulinių objektų statybos
darbai

5134

51340

Ilgų nuotolių vamzdynų, ryšių ir elektros linijų (kabelių) tiesimo dar
bai

5135

51350

Vietinių vamzdynų ir kabelių tiesimo darbai; pagalbiniai darbai

5136

51360

Kasybos statinių statybos darbai

5137

51370

Sporto ir poilsio organizavimo statinių statybos darbai

5138

51380

Dugno valymo paslaugos

5139

51390

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statybos darbai

5140

51400

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir montavimo darbai

515

Specialieji statybos darbai
5151

51510

Pamatų klojimo darbai (įskaitant polių kalimą)

5152

51520

Vandens gręžinių gręžimas

5153

51530

Stogo ir hidroizoliavimo darbai

5154

51540

Betonavimo darbai

5155

51550

Plieno lenkimo ir montavimo (įskaitant suvirinimą) darbai
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CPC 51 skyriaus sąrašas
Grupė

Klasė

Poklasis

5156

51560

Mūrijimo darbai

5159

51590

Kiti specializuotieji statybos darbai

516

Pavadinimas

Įrengimo darbai
5161

51610

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos įrengimo darbai

5162

51620

Vandentiekio ir kanalizacijos klojimo darbai

5163

51630

Dujų įrangos įrengimo darbai

5164

Elektros įrengimo darbai
51641

Elektros instaliacijos darbai

51642

Gaisro signalizacijos įrengimo darbai

51643

Įsilaužimo signalizacijos sistemų įrengimo darbai

51644

Antenų įrengimo darbai

51649

Kiti elektros įrengimo darbai

5165

51650

Izoliacijos darbai (elektros įrengimas, vanduo, šildymas, garsas)

5166

51660

Užtvarų ir tvorų įrengimo darbai

5169

Kiti įrengimo darbai
51691

Liftų ir eskalatorių įrengimo darbai

51699

Kiti įrengimo darbai

517

Pastatų baigiamieji darbai ir apdaila
5171

51710

Stiklinimo ir langų įstiklinimo darbai

5172

51720

Tinkavimo darbai

5173

51730

Dažymo darbai
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Grupė

518

Klasė

Poklasis

Pavadinimas

5174

51740

Grindų ir sienų dengimo plytelėmis darbai

5175

51750

Kiti grindų klojimo, sienų dengimo ir tapetavimo darbai

5176

51760

Medienos ir metalo stalystės bei dailidystės darbai

5177

51770

Vidinių puošybos elementų įrengimo darbai

5178

51780

Puošybinių elementų (ornamentų) įrengimo darbai

5179

51790

Kiti pastatų statybos baigiamieji ir apdailos darbai

5180

51800

Pastatų ir inžinerinių statinių statybos ar griovimo įrangos nuomos
(su operatoriumi) paslaugos

Šio poskirsnio pastabos
1. Ekvadoro perkantysis subjektas, įsigydamas kelių ir greitkelių statybos, techninės priežiūros ar atnaujinimo paslaugas,
gali taikyti sąlygą, susijusią su kaimo vietovių vietos darbuotojų samdymu, siekdamas šiose vietovėse skatinti
užimtumą ir gerinti gyvenimo sąlygas.
2. Darbų koncesijos sutartims, kurios sudarytos su perkančiaisiais subjektais, nurodytais 1 ir 2 poskirsniuose, taikomas
nacionalinio režimo principas, nustatytas šio Susitarimo 175 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir šio Susitarimo 173, 174, 179,
190 ir 294 straipsniuose.

7 POSKIRSNIS
BENDROSIOS PASTABOS

1. ŠIO SUSITARIMO VI ANTRAŠTINĖ DALIS NETAIKOMA:
a) Fuerzas Armadas, Policía Nacional ar Secretaría Nacional de Inteligencia atliekamiems gynybos ir viešojo saugumo
sektoriaus prekių arba paslaugų viešiesiems pirkimams, turintiems strateginę reikšmę valstybės gynybai ir viešajam
saugumui;
b) viešųjų pirkimų programoms arba procedūroms, skirtoms labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms (labai mažos ir
MVĮ) arba Actores de la Economía Popular y Solidaria (AEPYS), su sąlyga, kad AEPYS tenkina tokius pat dydžio kriterijus,
kaip ir priskyrimo prie labai mažų ir MVĮ kriterijai;
c) pagal pagalbos maisto srityje programas atliekamiems prekių viešiesiems pirkimams;
d) visų Galapaguose esančių viešojo sektoriaus institucijų atliekamiems viešiesiems pirkimams arba visiems viešiesiems
pirkimams, turintiems įtakos šiam regionui;
e) visiems prekių, paslaugų arba statybos paslaugų viešiesiems pirkimams, kuriuos atlieka Ekvadoro Respublikos
užsienio tarnybos atstovybės savo veiklai vykdyti;
f) Ekvadoro subjektų tarpusavio viešiesiems pirkimams.
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2. TECHNOLOGINIS ATSIEJIMAS (1)
Penkerius metus po šio Susitarimo įsigaliojimo perkantieji subjektai, išvardyti 1, 2 ir 3 poskirsniuose, gali taikyti
viešiesiems pirkimams privalomus reikalavimus įtraukti vidaus turinį pagal technologinio atsiejimo tyrimą, atliktą taikant
Ekvadoro tarnybos Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) nustatytą metodiką. Šie reikalavimai nustatomi kaip
objektyvios ir aiškiai apibrėžtos dalyvavimo viešųjų pirkimų konkurse sąlygos.
Perkantieji subjektai savo pranešime apie numatomą pirkimą nurodo, kad yra taikomos vidaus turinio sąlygos, o pirkimo
dokumentuose išdėsto jas išsamiau.
Šios sąlygos taikomos tik prekių ir statybos paslaugų viešųjų pirkimų procedūroms ir neviršija 40 proc. visos sutarties
vertės.
3. FORMULĖ RIBINEI VERTEI APSKAIČIUOTI
Ribinė vertė koreguojama kas dvejus metus; kiekvienas koregavimas pradedamas taikyti sausio 1 d., pradedant nuo
2018 m. sausio 1 d.
Apskaičiuojant ribinių verčių dydį remiamasi vidutiniu dienos SDR keitimo į JAV dolerį kursu per 24 mėnesių laikotarpį,
kuris baigiasi paskutinę rugpjūčio, einančio prieš patikslinimą, dieną; taikoma nuo sausio 1 d. Taip patikslintas ribinių
verčių dydis prireikus suapvalinamas iki artimiausio tūkstančio dolerių. ES šalis ir Ekvadoras gali pakeisti šį metodą
Prekybos komiteto susitikime, kaip nurodyta šio Susitarimo 12 straipsnio 4 dalyje.
4. EKVADORO INSTITUCIJOS, NURODYTOS ŠIO SUSITARIMO 190 STRAIPSNYJE
Ekvadoro atveju šio Susitarimo 190 straipsnio 6 dalyje nurodytos nešališkos institucijos yra Tribunal Contencioso Adminis
trativo, Corte Nacional de Justicia ir Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). SERCOP yra nepriklausoma įstaiga,
turinti įgaliojimus nustatyti šio Susitarimo 190 straipsnio 7 dalies a punkte nurodytas laikinas priemones viešųjų
pirkimų procedūrose ir sudarant sutartis, išimtinai vykdant viešųjų pirkimų procedūras, kurioms taikomas Nacionalinės
viešųjų pirkimų sistemos įstatymas (isp. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública).“
(1) Taikoma visoms ministerijoms ir joms pavaldžioms ar prie jų prijungtoms jų įstaigoms, institucijoms ar administra
ciniams vienetams, išskyrus 3 poskirsnyje išvardytas valstybės įmones.
(1) Technologinis atsiejimas, kaip apibrėžta Nacionalinės viešųjų pirkimų sistemos įstatymo (isp. Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública) 6 straipsnio 10 dalyje.
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XX PRIEDAS
„EKVADORO IR ES ŠALIES BENDROSIOS DEKLARACIJOS

Intelektinės nuosavybės teisės
Šalys dar kartą patvirtina teises ir pareigas pagal PPO sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su
prekyba (toliau – TRIPS sutartis).
Ne vėliau kaip šio Susitarimo įsigaliojimo dieną Ekvadoras nustatys intelektinės nuosavybės teisių registravimo ir
išsaugojimo mokesčius ir administracines sąnaudas, atitinkančius TRIPS sutarties 62 straipsnio 4 dalies nuostatas ir kurių
dydis bus palyginamas su kitų PPO narių intelektinės nuosavybės teisių apsaugos tarnybų nustatytais mokesčiais.
Ekvadoras įsipareigoja užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisių apsaugos paraiškoms taikomas nacionalinis režimas
atitiktų TRIPS sutartį, visų pirmą jos 3 straipsnį ir 27 straipsnio 1 dalį.
Šalys dar kartą patvirtina įsipareigojančios laikytis 2001 m. lapkričio 14 d. PPO ministrų konferencijos Dohoje priimtos
Deklaracijos dėl TRIPS sutarties ir visuomenės sveikatos ir Šalių teisės taikyti TRIPS sutarties nuostatas, suteikiančias
lankstumo saugant visuomenės sveikatą. Dėl privalomų licencijų išdavimo Ekvadoras užtikrina, kad, pagal jo teisinę
sistemą, bus visiškai laikomasi TRIPS sutarties, visų pirma 31 straipsnio, nuostatų ir sąlygų dėl privalomų licencijų
išdavimo.
Ekvadoras užtikrina, kad bus visiškai laikomasi TRIPS sutarties 61 straipsnyje nustatytų pareigų.
Šalys sutaria Intelektinės nuosavybės pakomitetyje, įsteigtame pagal Susitarimo 257 straipsnį, persvarstyti Ekvadoro
pageidavimą, kad ne žemės ūkio geografinėms nuorodoms būtų suteikiama tokio paties lygio apsauga kaip vynams,
aromatizuotiems vynams, spiritiniams gėrimams, žemės ūkio produktams ir maisto produktams. Jeigu Europos Sąjunga
priims konkrečius teisės aktus, kuriais suteikiama apsauga ne žemės ūkio geografinėms nuorodoms, minėtame
persvarstyme atsižvelgiama į naują teisinę padėtį.
Patekimas į rinką
Ekvadoras gali toliau taikyti toliau išvardytas priemones, įskaitant jų pakeitimus ir taisykles, su sąlyga kad tokiais
pakeitimais ir taisyklėmis nesudaromos diskriminacinės arba labiau prekybą ribojančios sąlygos:
a) dvejus metus po šio Susitarimo įsigaliojimo – priemones, susijusias su alkoholinių gėrimų mokesčiais pagal Ley de
Fomento Ambiental Optimización de Ingresos del Estado, paskelbto 2011 m. lapkričio 24 d. Oficialiojo leidinio Nr. 583,
10 bei 12 straipsnius ir Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, paskelbto 2013 m. rugpjūčio 12 d.
Oficialiojo leidinio Nr. 56 antrajame priede, 2 straipsnį. Praėjus tam terminui priemonės turi būti suderintos su III ant
raštinės dalies (Prekyba prekėmis) 1 skyriumi (Prekių patekimas į rinką), visų pirma jo 21 straipsniu;
b) priemones, susijusias su dėvėtų drabužių bei avalynės ir naudotų transporto priemonių importu (COMEXI rezoliucija
Nr. 182 ir COMEX rezoliucija Nr. 51). Poreikis toliau taikyti šias priemones bus persvarstytas praėjus penkeriems
metams po šio Susitarimo įsigaliojimo.“

