FIZINIŲ ASMENŲ GAUNAMŲ SMULKIŲ PREKIŲ SIUNTŲ DEKLARAVIMO
NAUDOJANTIS IŠMANIOSIOS MUITINĖS DEKLARACIJŲ APDOROJIMO SISTEMOS
PORTALU TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Fizinių asmenų gaunamų smulkių prekių siuntų deklaravimo naudojantis išmaniosios
Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos portalu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos
Respublikos muitinės (toliau – muitinė) elektroninių paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką, kai fiziniai
asmenys, nesinaudodami atstovo muitinėje paslaugomis ir mokesčių mokėjimo atidėjimu, deklaruoja
savo gaunamas smulkias prekių siuntas.
2.
Apraše vartojamos sąvokos ir santrumpos:
2.1. Asmuo – fizinis asmuo, pagal Europos Sąjungos arba nacionalinę teisę pripažįstamas
galinčiu atlikti teisinius veiksmus.
2.2. Bendro naudotojų valdymo portalas (toliau – BAP) – bendro naudotojų valdymo
informacinės sistemos dalis, sąveikoje su muitinės išorinių naudotojų registravimo ir administravimo
sistema teikianti paslaugų gavėjo paskyros registravimo, paslaugų gavėjo atstovų autentifikavimo ir
paslaugų gavėjo atstovų prieigos prie muitinės elektroninių paslaugų valdymo paslaugą.
2.3. EORI kodas – ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo kodas,
apibrėžtas 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis
patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (toliau – Reglamentas (ES)
2015/2446), 1 straipsnio 18 punkte.
2.4. iMDAS portalas – muitinės informacinė sistema, kuria naudodamiesi fiziniai
asmenys gali deklaruoti savo gaunamas smulkias prekių siuntas pateikdami paštu atsiunčiamų prekių
deklaracijos duomenų rinkinį, nurodytą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakyme Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir
reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu,
surašymo taisyklių patvirtinimo“.
2.5.
iMDAS portalo priemonėmis deklaruojamų prekių sąrašas (toliau – PPDP
sąrašas) – prekių sąrašas, detalizuojantis iMDAS portalo priemonėmis deklaruojamas prekes į
kategorijas, grupes ir pogrupius.
2.6. Kombinuotoji nomenklatūra (toliau – KN) – nomenklatūra, pateikta 1987 m. liepos
23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo
muitų tarifo I priede.
2.7.
MAKIS – Mokesčių apskaitos ir kontroles informacinė sistema.
2.8.
Piktograma – informacinį objektą ar operaciją žymintis sutartinis grafinis ženklas.
2.9.
Smulki prekių siunta – fizinio asmens gaunama prekių siunta, kurią sudarančių
prekių muitinė vertė ne didesnė kaip 1000 eurų, o jų masė bruto ne didesnė kaip 1000 kg.
3.
Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos 2013 m. spalio 19 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas
(toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), Komisijos reglamente (ES) 2015/2446, 2009 m. lapkričio 16
d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1186/2009, nustatančiame Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, ir
2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos
išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas
Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės.
II SKYRIUS
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NAUDOJIMOSI iMDAS PORTALU SĄLYGOS
4.
Asmuo, pageidaujantis savarankiškai deklaruoti smulkias siuntas naudodamasis
iMDAS portalo priemonėmis, privalo:
4.1.
vadovaudamasis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu „Dėl Muitinės elektroninių
paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ BAP priemonėmis adresu https://bap.lrmuitine.lt
užsiregistruoti muitinės elektroninių paslaugų gavėju ir susikurti elektroninių paslaugų gavėjo
paskyrą;
4.2.
aktyvuotoje muitinės elektroninių paslaugų paskyroje nurodyti EORI kodą. Jeigu
asmuo tokio kodo neturi, vadovaudamasis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1B-253 „Dėl Muitinės
leidimų, suteikiamų muitinės leidimų sistemos priemonėmis, valdymo proceso aprašo patvirtinimo“
Muitinės leidimų sistemos klientų portalo priemonėmis pateikia prašymą dėl asmens registravimo
Muitinės prievolininkų registre.
5.
Asmuo, ketinantis savarankiškai deklaruoti savo gaunamas smulkias prekių siuntas,
kurias pristato pašto paslaugų teikėjai, apibrėžti Reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 25 punkte,
arba įmonės, gabenančios skubias siuntas, siunčiamas per pasiuntinių (kurjerių) tarptautinį tinklą,
privalo iš anksto apie tai informuoti siuntos vežėją jo nurodytu būdu.
6.
Aprašo 5 punkte nurodytas siuntos vežėjas, gavęs informaciją, kad asmuo ketina
savarankiškai deklaruoti savo gaunamas smulkias prekių siuntas, jas pristačius į Lietuvos
Respublikos teritoriją nedelsdamas susiekia su siuntos gavėju ir pateikia jam šią informaciją apie
gautą siuntą:
6.1.
siuntos numerį;
6.2.
siuntos saugojimo vietą ir terminą;
6.3.
dokumentų, su kuriais siunta pristatyta, numerius ir tipus.
7.
Prie iMDAS portalo asmuo prisijungia adresu: https://imdas.lrmuitine.lt ir pasirenka
atitinkamą deklaracijos tipą.
8.
Deklaruodamas smulkioje prekių siuntoje esančias prekes iMDAS portale, asmuo turi
nurodyti, kad sutinka su šiomis naudojimosi portalu sąlygomis:
8.1.
kad atliekant su deklaruojama siunta susijusius muitinės formalumus duomenų
valdytojas – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkytų jo
asmens duomenis;
8.2.
kad deklaruodamas prekes iMDAS portale patvirtina, kad siuntoje nėra draudžiamų ar
ribojamų įvežti ar importuoti prekių;
8.3.
supranta, kad už neteisingos informacijos pateikimą jam gali būti taikomos teisės aktų
nustatytos sankcijos;
8.4.
kad muitinei nusprendus patikrinti siuntoje esančias prekes, sutinka, jog prekių
tikrinimo metu dalyvautų siuntos vežėjo paskirtas darbuotojas;
8.5.
kad padaręs reikšmingą arba kartotinį teisės aktų pažeidimą, nurodytą Lietuvos
Respublikos muitinės įstatymo 61 straipsnyje, neturės teisės naudotis iMDAS portalu;
8.6.
kad privalo saugoti su deklaruojama siunta susijusius dokumentus ir informaciją ne
trumpiau kaip 8 metus, neatsižvelgiant į jai saugoti naudojamas informacijos kaupimo laikmenas.
III SKYRIUS
iMDAS PORTALO NAUDOTOJO TEISĖS
9.
iMDAS portalo naudotojai identifikuojami pagal BAP priemonėmis naudotojo
pateiktus duomenis.
10.
iMDAS portalo naudotojai turi šias teises:
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10.1. rengti muitinės deklaracijas, pateikiamas savo gaunamose smulkiose prekių siuntose
esančioms prekėms deklaruoti, ir (arba) naudoti jau įformintas muitinės deklaracijas kaip šablonus
tapačioms ar panašioms prekėms deklaruoti;
10.2. išsaugoti savo parengtas muitinės deklaracijas bet kuriame jų rengimo etape su
galimybe vėliau pratęsti jų rengimo procesą;
10.3. taisyti ir tikslinti savo rengiamų ir muitinės dar nepriimtų muitinės deklaracijų
duomenis;
10.4. peržiūrėti savo parengtas muitinės deklaracijas iki jų pateikimo muitinei;
10.5. atšaukti savo pateiktas muitinės deklaracijas, kol muitinė nėra jų priėmusi ir suteikusi
pagrindinį registracijos numerį (MRN);
10.6. pašalinti savo parengtas muitinės deklaracijas, jeigu jos nebuvo pateiktos arba jeigu
muitinė nėra jų priėmusi ir suteikusi pagrindinį registracijos numerį (MRN).
IV SKYRIUS
PREKIŲ DEKLARAVIMO iMDAS PORTALO PRIEMONĖMIS PROCESAS
11.
Prekių deklaravimo iMDAS portalo priemonėmis procesą sudaro šie nuosekliai
vykdomi etapai:
11.1. Deklaravimo pradžia. Asmuo patvirtina, kad sutinka su naudojimosi iMDAS portalu
sąlygomis, išvardytomis Aprašo 8 punkte.
11.2. Šalies siuntėjos pasirinkimas. Asmuo gali pasirinkti šalį siuntėją, kuri laikoma prekių
kilmės šalimi:
11.2.1. iš pateikto šalių ir teritorijų sąrašo;
11.2.2. iš pateikto pasaulio politinio žemėlapio.
11.3. Smulkioje prekių siuntoje esančių prekių pobūdžio pasirinkimas. Asmuo pasirenka:
11.3.1. nekomercinio pobūdžio siuntos (dovanos) piktogramą, jei siuntoje esančios prekės yra
nekomercinio pobūdžio prekės, apibrėžtos Reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 21 punkte, ir jų
kiekiai neviršija 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio
Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 27 straipsnyje nurodytų prekių kiekių;
11.3.2. pirkinio piktogramą, jei už siuntoje esančias prekes gavėjas sumokėjo ar kitaip
atsilygino.
11.4. Su smulkios prekių siuntos vežėju susijusios informacijos įvedimas:
11.4.1. Vežėjo langelyje:
11.4.1.1. iš pateikto sąrašo pasirenkamas siuntą pristatęs vežėjas, kuris bus informuotas
iMDAS elektroniniu pranešimu apie siuntos muitinį įforminimą ir (arba) apie numatomą siuntos
muitinį tikrinimą;
11.4.1.2. pasirenkama prekių pateikimo vieta.
11.4.2. Siuntos numerio langelyje nurodomas smulkios prekių siuntos numeris, kurį asmeniui
pranešė siuntos vežėjas arba siuntą išsiuntęs pardavėjas. Jeigu pastarasis numeris nesutampa su vežėjo
pateiktu numeriu, nurodomas vežėjo pateiktas numeris.
11.5. Dokumentų, su kuriais siunta pristatyta, numerių nurodymas. Nurodomas Aprašo 6.3
papunktyje nurodyto dokumento (-ų), informaciją apie kurį pateikė vežėjas, numeris (-iai) ir tipas (ai).
11.6. Smulkios prekių siuntos siuntėjo tipo pasirinkimas. Asmuo pasirenka:
11.6.1. fizinio asmens piktogramą, jei siuntą išsiuntė fizinis asmuo;
11.6.2. juridinio asmens piktogramą, jei siuntą išsiuntė ne fizinis asmuo (juridinis asmuo ir
pan.).
11.7. Duomenų apie smulkios prekių siuntos siuntėją pateikimas. Nurodoma siuntėjo:
11.7.1. vardas ir pavardė arba pavadinimas;
11.7.2. adresas:
11.7.2.1. gatvė ir namo numeris;
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11.7.2.2. pašto kodas;
11.7.2.3. miestas;
11.7.2.4. šalis nurodoma automatiškai pagal informaciją, pateiktą vykdant Aprašo 11.2
papunktyje nurodytą etapą.
11.8. Deklaruojamų prekių rūšies pasirinkimas. Asmuo:
11.8.1. iš PPDP sąrašo (Tvarkos aprašo priedas) pasirenka prekių rūšį, kuri atitinka jo gautoje
smulkioje prekių siuntoje esančias prekes. Jeigu deklaruojamos įvairių rūšių prekės, kiekvienai prekei
pasirenkamas atskiras prekių rūšies pavadinimas;
11.8.2. neradęs tinkamos prekių rūšies ar nežinodamas, ar jo gautoje smulkioje prekių siuntoje
esančios prekės priskirtinos kuriai nors PPDP sąraše nurodytai prekių rūšiai, kreipiasi į Muitinės
informacinių technologijų paslaugų centrą elektroniniu paštu adresu itpc@lrmuitine.lt. Kreipinys yra
perduodamas Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuris
išnagrinėjęs ir įvertinęs jo pagrįstumą per 5 (penkias) darbo dienas papildo arba patikslina PPDP
sąrašą ir informuoja asmenį.
11.9. Informacijos apie deklaruojamas prekes pateikimas. Atsižvelgiant į deklaruojamų
prekių pobūdį įvedami šie duomenys apie prekes, būtini už jas mokėtinų mokesčių apskaičiavimui:
11.9.1. kiekis, išreikštas matavimo vienetu, nustatytu KN;
11.9.2. vertė ir valiutos, kuria ji išreikšta, kodas;
11.9.3. kitos išlaidos, kurioms priskiriamos prekių pristatymo išlaidos arba kitos papildomos
(pvz., prekių pakavimo, siuntos registravimo ar pan.) išlaidos, kurias siuntos gavėjas patyrė
įsigydamas prekes ir kurias pardavėjas atskirai nurodė dokumente, su kuriuo siunta pristatyta;
11.9.4. kiti mokėtiniems mokesčiams apskaičiuoti būtini duomenys.
11.10. Priedų pateikimas. Priedų skiltyje asmuo įkelia dokumentus, susijusius su prekių
įsigijimu, o jei prekės yra nekomercinio pobūdžio, jis gali įkelti laisva forma surašytą paaiškinimą,
kuriame nurodo prekių gavimo aplinkybes.
11.11. Deklaracijos pateikimas. Asmuo, susipažinęs su ekrane pateikta apibendrinta
informacija, kurią jis įvedė ar pasirinko prekių deklaravimo metu, paspaudžia „Pateikti“. Šiuo
veiksmu asmuo patvirtina jo pateiktų duomenų teisingumą ir pateikia deklaraciją muitinei.
V SKYRIUS
MUITINĖS DEKLARACIJOS PRIĖMIMAS IR APSKAIČIUOTŲ MOKESČIŲ
MOKĖJIMAS
12. Asmeniui iMDAS portale pateikus muitinės deklaraciją, muitinė ją priima ir suteikia
pagrindinį registracijos numerį (MRN).
13. Už deklaruotas prekes mokėtinus mokesčius apskaičiuoja muitinė. Jeigu asmuo
muitinėje turi permoką ir jos užtenka mokėtiniems mokesčiams padengti, ja atlyginama atsiradusi
mokestinė prievolė, o prekės išleidžiamos.
Kitais atvejais asmuo nukreipiamas į MAKIS paslaugų portalą, kuriame gali pasirinkti mokėti
mokesčius realiuoju laiku per elektroninius valdžios vartus, pasirinkęs veiksmą „Mokėti“, arba
mokėjimo pavedimu. Prekės išleidžiamos, kai asmuo sumoka visą apskaičiuotų mokesčių sumą.
14. Sumokėjęs mokesčius, asmuo iMDAS portalo rubrikoje „Mano deklaracijos“ gali
patikrinti, ar jo deklaruotos prekės jau išleistos į laisvą apyvartą. Jeigu nurodyta, kad atitinkamos
deklaracijos būsena yra „apmokėta“, vadinasi, deklaruotos prekės išleistos į laisvą apyvartą ir apie tai
informuotas atitinkamos smulkios prekių siuntos vežėjas.
VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
15. iMDAS tvarkomi šie fizinių asmenų, deklaruojančių gaunamas smulkias prekių
siuntas, asmens duomenys (toliau – asmens duomenys):
15.1. vardas, pavardė;
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15.2. adresas;
15.3. telefono numeris;
15.4. elektroninio pašto adresas.
16. Asmens duomenų valdytojas – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos.
17. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš fizinio asmens, deklaruojančio gaunamas
smulkias prekių siuntas arba jo tapatybę patvirtinančių informacinių sistemų.
18. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – su fizinio asmens deklaruojama smulkia prekių
siunta susijusių muitinės formalumų atlikimas įgyvendinant Sąjungos muitinės kodekso
166 straipsnio 1 dalį.
19. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,
Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės
departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1B-537 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos
muitinėje taisyklių patvirtinimo“.
20. Asmens duomenys gali būti perduoti valstybės registrų ir valstybės informacinių
sistemų valdytojams ir (arba) tvarkytojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms,
organizacijoms ir kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti muitinę įpareigoja įstatymai ar
kiti teisės aktai arba kuriems muitinė, teisės aktų nustatyta tvarka vykdydama savo funkcijas, teikia
asmens duomenis.
21. Duomenų valdytojas užtikrina tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų
apsaugos priemones siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.
22. Asmens duomenys saugomi laikantis Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 25
straipsnio 1 dalyje nurodyto termino.
23. Asmenys savo teises, susijusias su asmens duomenų apsauga, įgyvendina
vadovaudamiesi Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio
direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1B-545 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo
Lietuvos Respublikos muitinėje aprašo patvirtinimo“.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24.
PPDP sąrašo priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos integruoto tarifo (LITAR)
priemonėmis.
25.
iMDAS portalo sutrikimai ir naudotojų pagalbos prašymai teikiami elektroniniu paštu
adresu https://ITPC.lrmuitine.lt.
26.
Skundai, susiję su iMDAS portalo priemonėmis atliktais muitinės formalumais,
pateikiami ir nagrinėjami Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo nustatyta tvarka.
___________________
________________________

Fizinių asmenų gaunamų smulkių prekių
siuntų
deklaravimo
naudojantis
išmaniosios
muitinės
deklaracijų
apdorojimo sistemos portalu tvarkos
aprašo
priedas
iMDAS PORTALO PRIEMONĖMIS DEKLARUOJAMŲ PREKIŲ KATEGORIJŲ, GRUPIŲ
IR POGRUPIŲ SĄRAŠAS

Kategorija

Grupė

Pogrupis

Prekės namams,
interjerui, biurui
ir mokyklai

Prekės namams ir
interjerui

Dekoravimo priemonės

Stalo indai, stalo įrankiai,
stalo dekoravimo, virtuvės
ir buities reikmenys
Lemputės ir lempos

Prekės biurui ir mokyklai
Laisvalaikio ir
pomėgių prekės

Kameros ir fotoaparatai, jų
dalys ir reikmenys

Interjero detalės
Kalėdinės dekoracijos
Tekstilės prekės
Pagalvės ir apklotai
Baldai
Sienų apmušalai
Grindys ir lubos
Stalo, virtuvės ir kiti buities reikmenys
Stalo įrankiai ir peiliai
Šviestuvai
LED juostos
Nešiojami žibintai ir galvos žibintai
Lemputės
Kanceliarijos reikmenys
Mokyklinės prekės
Motorinėse transporto priemonėse naudojamos
kameros, jų dalys ir reikmenys
Kameros ir fotoaparatai, jų dalys ir reikmenys

Muzikavimo prekės

Muzikos instrumentai ir jų dalys
Muzikos instrumentų dėklai
Natos

Optiniai prietaisai

Binokliai, teleskopai
Mikroskopai, didinamieji stiklai

Žaislai, žaidimai ir
žaidimų konsolės

Žaislai
Žaidimai

Žaidimų konsolės ir kompiuteriniai žaidimai
Knygos, žurnalai, filmų,
muzikos ir kiti įrašai

Knygos
Žurnalai, laikraščiai
E-knygos, audioknygos, E-knygų skaityklės

Sporto prekės

Filmai ir muzikos įrašai
Plokštelės
Sportinė įranga
Sporte naudojamos apsaugos priemonės

Prekės stovyklavimui,
žvejybai ir medžioklei

Reikmenys pomėgiams

Naminių gyvūnėlių
reikmenys
Maisto produktai,
maisto papildai,
gėrimai ir rūkalai

Maisto produktai ir maisto
papildai

Rūkalai ir alkoholiniai
gėrimai
Technikos prekės

Stovyklavimo prekės
Žvejybos reikmenys
Plaukiojimo reikmenys
Nardymo įranga ir reikmenys
Medžioklės reikmenys
Rankdarbių priemonės
Kolekcionuojami daiktai
Prekės sodui ir daržui
Naminių gyvūnėlių reikmenys
Naminių gyvūnėlių žaislai
Daržovės
Vaisiai, riešutai, valgomosios sėklos
Vaisių/uogų/riešutų uogienės/džemai
Valgomieji jūriniai augalai
Arbata
Prieskoniai ir prieskoniniai augalai
Kava
Kakava
Miltai, kruopos, makaronai
Aliejai
Šokoladas, saldainiai ir kiti saldumynai
Paruošti maisto produktai kūdikiams
Kepiniai
Padažai/ pagardai, sriubos, sultiniai
Maisto papildai
Nealkoholiniai gėrimai
Actas
Alkoholiniai gėrimai
Tabakas ir jo pakaitalai
Mobilieji telefonai

Mobilieji telefonai, jų
dalys ir priedai
Kompiuteriai, jų dalys ir
priedai
Garso ir vaizdo atkūrimo
aparatūra
Garsiakalbiai, ausinės ir
mikrofonai
Automobilių ir motociklų
dalys ir priedai
Akumuliatoriai, laidai,
kabeliai

Apranga, avalynė
ir aksesuarai;
kosmetikos ir
higienos
priemonės

Mobiliųjų telefonų dalys ir priedai
Kompiuteriai
Kompiuteriai, jų dalys ir priedai
Garso atkūrimo aparatūra
Garso ir vaizdo atkūrimo įranga
Ausinės ir mikrofonai
Garsiakalbiai
Automobilių dalys ir priedai
Motociklų ir mopedų dalys
Akumuliatoriai

Įrankiai namų ūkio
darbams
Buitinė technika ir įranga

Laidai ir kabeliai
Rankiniai įrankiai (įskaitant elektrinius) ir
matuokliai
Buitinė technika ir įranga

Drabužiai ir avalynė

Šildymo įranga
Kondicionavimo įranga
Drabužiai

Šalikai, kojinės ir
pėdkelnės
Galvos apdangalai, diržai,
pirštinės ir kaklaraiščiai

Juvelyriniai dirbiniai,
laikrodžiai, akiniai ir
saulės akiniai
Prekės kūdikiams
Krepšiai, rankinės,
piniginės, dėklai

Drabužiai kūdikiams 0-86
Avalynė
Šaliai, šalikai
Kojinės ir pėdkelnės
Galvos apdangalai, šalmai
Diržai
Pirštinės
Kaklaraiščiai
Juvelyriniai dirbiniai
Laikrodžiai
Akiniai ir saulės akiniai
Prekės kūdikiams (drabužiai kūdikiams žiūr.
Drabužiai ir avalynė)
Rankinės
Kuprinės, sportiniai krepšiai, kosmetinės
Piniginės

Kosmetikos ir higienos
priemonės

Kosmetikos priemonės
Dezodorantai ir kūno priežiūros priemonės
Burnos priežiūros priemonės
Plaukų priežiūros priemonės

Medicininės
paskirties prekės

Testai ir diagnostinės
priemonės

Dirbtiniai nagai ir blakstienos
Šepečiai kosmetikai, plaukams ir skutimuisi
Sekso žaislai ir prezervatyvai
Kvepalai ir tualetiniai vandenys
Testų rinkiniai/prietaisai ir aparatai, naudojami
diagnostiniams tyrimams

Specialios apsaugos
priemonės

Apsauginiai drabužiai, pirštinės, galvos
apdangalai, apsauga avalynei

Medicininė technika

Dezinfekcijos priemonės ir sterilizacijos
produktai
Deguonies terapijos įranga ir pulsoksimetrai

Medicininiai reikmenys

Kiti medicinos prietaisai ir įranga
Įranga žmonėms su specialiais poreikiais
Namų vaistinėlė
Slaugos priemonės

