36 langelis. Preferencija1
BAD rekomendacijose pateikiama išsamesnės informacijos apie kai kurias nuostatas ir kodus,
nurodytus PDA 9 priedo C1 ir D1 priedėliuose. Visą jų tekstą rasite PDA 9 priedo C1 ir D1
priedėliuose.
Įvadas
Šiame langelyje pateikiama informacija apie prekėms taikomą tarifų režimą, net jei neprašoma
taikyti lengvatinio režimo.
Tarifų režimas – ne tik lengvatos siaurąja prasme (t. y. mažesnių importo muitų normų taikymas
pagal BLS arba susitarimus su AKR šalimis), bet ir įvairios kitos priemonės, turinčios įtakos
muitų mokesčiams, pvz., tarifinės kvotos, muitų taikymo sustabdymas ir galutinis vartojimas.
Pildant šį langelį, preferencija taip pat apima įprastos trečiųjų šalių muito normos taikymą ir
muitų netaikymą pagal muitų sąjungos susitarimus.
Dėl priežasčių, susijusių su teisės aktų veiksmingumu, nėra galimybių sudaryti visuotinai
galiojančio kodų, naudotinų šiame langelyje, sąrašo. Todėl taikomas matricos principas:
reikiamas trijų skaitmenų kodas turi būti sudarytas iš vieno skaitmens kodo (nurodančio bendrąją
priemonę) ir dviejų skaitmenų kodo (nurodančio smulkesnį išskaidymą). Reikia atkreipti dėmesį į
tai, kad teisiniu požiūriu matricoje galima naudoti ne visus galimus kodų derinius, arba į tai, kad
ne visi tokie deriniai turės prasmės.
Be to, kadangi 36 langelis logiškai susietas su 33 („Prekių kodas“) ir 34a („Kilmės šalis“)
langeliais, tam tikras tarifų režimas tam tikru metu gali būti taikytinas tik tam tikroms prekėms iš
tam tikrų šalių.
Pastaba. Visi šiose rekomendacijose pateikti tarifinio ir netarifinio reguliavimo priemonių
pavyzdžiai gali pasikeisti pagal būsimus ES teisės aktus. Išsami informacija apie tam tikru
laikotarpiu taikytinus prekių ir šalių kodus pateikiama Mokesčių ir muitų sąjungos GD TARIC
interneto svetainėje:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=lt

Pastaba. Vadovaudamasi PDA 9 priedo C1 priedėliu, Europos Komisija reguliariai skelbs BAD 36
langelyje naudotinų kodų derinių sąrašą su pavyzdžiais ir paaiškinimais.
Kodų derinių, įrašytinų į BAD 36 langelį, sąrašas pirmą kartą buvo paskelbtas 2006 m. gruodžio 13
d. Oficialiajame leidinyje C 303 (p. 83).
Naujausia šio sąrašo versija pateikiama Mokesčių ir muitų sąjungos GD interneto svetainėje adresu:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/index_en.htm.

1

ištrauka iš Europos Komisijos dokumento „Bendrojo administracinio dokumento rekomendacijos
(taikomos SMK numatytu pereinamuoju laikotarpiu)“ (TAXUD A3( 2015) 5707081 DIH 15/008 –
FINAL LT)
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Remiantis galiojančiais Sąjungos teisės aktais ir Sąjungos sudarytais tarptautiniais susitarimais, 36
langelyje gali būti naudojami šie kodai:

Kodai, naudojami, kai netaikomas lengvatinis režimas
BAD
36
langel
is
100

110

Taikytini tarifų režimai
Erga Omnes trečiųjų šalių muitų normos
(įprastos muito normos pagal Kodekso 56 straipsnio 2 dalies
c punktą)
Šiais atvejais nereikalaujama taikyti lengvatinio muito arba
jis nenustatytas.

Erga Omnes autonominių muitų tarifų taikymo
sustabdymas
Laikinai sustabdomi tam tikroms žemės ūkio, chemijos,
aeronautikos ir mikroelektronikos sektorių prekėms taikomi
autonominiai muitų tarifai. Daugelis jų yra nurodyti kasmet
priimamuose reglamentuose (pagrindinis reglamentas dėl
autonominių muitų tarifų taikymo sustabdymo yra
Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, atnaujinamas du kartus per
metus į jo priedą įtraukiant arba iš jo pašalinant tam tikrus
produktus). Kiti nurodomi tam tikrų KN kodų išnašose ir
taikomi neribotą laikotarpį. Įprastinių muito normų taikymas
gali būti sustabdytas visiškai (pvz., 27 skirsnis) arba iš dalies
(pvz., 2905 44, 3201 20 00, 3824 60 ir t. t.).

Pavyzdžiai
Žr. pavyzdį
Data: 2006 03 02
Prekės kodas:
1507 10 90 00
Šalies kodas: CA
Žr. pavyzdį
Data: 2006 03 03
Prekės kodas:
0811 90 95 30
Šalies kodas: US
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Erga Omnes autonominių muitų tarifų taikymo
sustabdymas dėl galutinio vartojimo
Autonominių muitų tarifų taikymo sustabdymas pagal
galutinio vartojimo režimą (SMK 254 straipsnis).
Atvejai, kai atsižvelgiant į galutinį prekių vartojimą muito
mokestis sumažinamas arba netaikomas (SMK 254
straipsnis), gali būti apibendrinami TARIC kodais ir
susiejami su išnašomis, kuriose nurodomas galutinis
vartojimas.
Pavyzdžiai
– Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1344/2011, kuriuo
sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų
taikymas tam tikriems žemės ūkio, žuvininkystės ir
pramonės produktams ir kuriuo panaikinamas Reglamentas
(EB) Nr. 1255/96.
– Reglamentas (EB) Nr. 3050/95, laikinai sustabdantis
autonominių Bendrojo muitų tarifo mokesčių taikymą tam
tikriems gaminiams, skirtiems orlaiviams statyti, prižiūrėti ir
remontuoti.

Žr. 1 pavyzdį
Data: 2013 08 29
Prekės kodas:
0710210010
Šalies kodas: US
Perskaitykite išnašą
EU001.
Žr. 2 pavyzdį
Data: 2013 09 06
Prekės kodas:
7318156179
Šalies kodas: RU
Jei taikomas
Reglamentas
Nr. 3050/1995, turėtų
būti atsižvelgiama į
išnašas EU001 ir
EU002:
EU001
Nuo muitų atleidžiama
arba muitai sumažinami,
jei laikomasi sąlygų,
nustatytų atitinkamose
Sąjungos
nuostatose,
kuriomis
numatoma
tokių prekių naudojimo
muitinės priežiūra (žr.
Komisijos reglamento
(EEB) Nr. 2454/93 (OL
L 253, 1993 10 11, p. 1)
291–300 straipsnius).
EU002
Taikoma orlaivių, kurių
svoris be krovinio yra
didesnis kaip 2000
kilogramų, ir civilinės
paskirties stacionarių
lakūnų treniruoklių
gamybai, priežiūrai ir
remontui.

118

Erga Omnes autonominių muitų tarifų taikymo
sustabdymas pateikus sertifikatą, patvirtinantį specialų
gaminio pobūdį
Šiuo metu netaikoma.
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Erga Omnes autonominių muitų tarifų taikymo
sustabdymas pateikus tinkamumo skraidyti sertifikatą
Teisinis tokio sustabdymo pagrindas – 2002 m. birželio 25 d.
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1147/2002, laikinai
sustabdantis kai kurioms įvežamoms prekėms, turinčioms
tinkamumo skraidyti pažymėjimus, taikomus autonominius
bendrojo muitų tarifo muitus.
Šių tarifų taikymas sustabdomas tik tada, jeigu buvo
pateiktas tinkamumo skraidyti sertifikatas.

Žr. pavyzdį
Data: 2007 03 03
Prekės kodas:
9025 80 40 90
Šalies kodas: CA
Perskaitykite išnašą
CD333.
Žr. pavyzdį

Nelengvatinės tarifinės kvotos
Apima PPO, autonomines, Erga Omnes ir su kilme susijusias
Data: 2006 03 03
tarifines kvotas.
Prekės kodas:
7202 49 10 11
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Nelengvatinės tarifinės kvotos, taikomos pateikus leidimą
taikyti galutinio vartojimo procedūrą
Tam tikros tarifinės kvotos, kurių kodas – 120, taikomos tik
tada, jeigu prekėms pagal SMK 254 straipsnį nustatomas
specialus galutinis vartojimas.

Šalies kodas: AU
Žr. pavyzdį
Data: 2007 06 15
Prekės kodas:
2008601910
Šalies kodas: US
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Nelengvatinės tarifinės kvotos, taikomos pateikus
specialų sertifikatą
Tai turi būti ne kilmės sertifikatai, o kiti dokumentai, pvz.,
veislinių gyvūnų sertifikatai, sertifikatai, patvirtinantys, kad
prekės yra rankų darbo ar pagamintos rankinėmis audimo
staklėmis.

Perskaitykite išnašą
EU001.
Žr. pavyzdį
Data: 2006 03 04
Prekės kodas:
0206 29 91 39
Šalies kodas: DZ

128

Erga Omnes tarifinės kvotos po laikinojo išvežimo
perdirbti
Tam tikros tarifinės kvotos, kurių kodas – 128, taikomos tik
pagal ES teisės aktus, kuriais nustatomos perdirbimo
procedūros.

Perskaitykite išnašą
CD156 arba CD227.
Žr. pavyzdį
Data: 2006 03 03
Prekės kodas:
5209 11 00 00
Šalies kodas: CH
Perskaitykite išnašą
TM001.
4 p.
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Specialus galutinis vartojimas pagal Bendrąjį muitų
tarifą
Muitų tarifų taikymo sustabdymas pagal galutinio vartojimo
režimą (SMK 254 straipsnis).
Atvejai, kai atsižvelgiant į galutinį prekių vartojimą muito
mokestis sumažinamas arba netaikomas (SMK 254
straipsnis), gali būti apibendrinami KN / TARIC kodais ir
susiejami su išnašomis, kuriose nurodomas galutinis
vartojimas. Pavyzdžiui, muitų tarifų taikymo sustabdymas
pagal Kombinuotosios nomenklatūros I priedo I dalies
„Preliminariosios nuostatos“ II skyriaus „Specialiosios
nuostatos“ B dalį „Civiliniai orlaiviai ir prekės, skirtos
naudoti civiliniuose orlaiviuose“.
Tačiau kitais atvejais išnašos įtraukiamos tik į KN, o ne į
TARIC.
Priskyrimas KN kodams pateikus specialius sertifikatus
Daugelis šių atvejų ir atitinkami sertifikatai išvardyti
Kombinuotojoje nomenklatūroje (žr. preliminariąsias
nuostatas). Kiti nurodomi atitinkamų KN kodų (pvz., 0202
30 50) išnašose.

Žr. pavyzdį
Data: 2007 01 01
Prekės kodas:
9031 80 91 10
Šalies kodas: RU
Perskaitykite išnašą
EU001.

Žr. pavyzdį
Data: 2007 01 03
Prekės kodas:
0806 10 10 05
Šalies kodas: CA
Perskaitykite išnašą
CD333.
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Kodai, naudojami pagal Bendrąją lengvatų sistemą (BLS)
BAD
36
langel
is
200

218

220

Taikytini tarifų režimai
BLS muito norma be sąlygų ar apribojimų
Pagrindinis reglamentas, kuriuo įgyvendinama Sąjungos
bendrųjų tarifų lengvatų sistema, yra 2005 m. birželio 27 d.
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 980/2005. Tame pačiame
reglamente nustatytos specialiosios paskatos tvariam
vystymuisi ir geram valdymui užtikrinti ir dar labiau
sumažinami tarifai šalims, kurios tvirtai laikosi šių
susitarimų nuostatų (dabar jie taikomi kelioms šalims –
Bolivijai, Moldovai ir kt. Žr. Komisijos sprendimą
2005/924/EB).
BLS muitų tarifų taikymo sustabdymas pateikus
sertifikatą, patvirtinantį specialų produkto pobūdį
Šiuo metu netaikoma.
BLS tarifinės kvotos
Tam tikros tarifinės kvotos, kurių kodas – 220, taikomos tik
pagal ES teisės aktus dėl BLS.

Pavyzdžiai
Žr. pavyzdį
Data: 2006 03 03
Prekės kodas:
1507 10 90 00
Šalies kodas: BH

Žr. pavyzdį
Data: 2005 07 01
Prekės kodas:
2008 30 55 10
Šalies kodas: GE
Perskaitykite išnašą
CD377.

223

Žr. pavyzdį
BLS tarifinė kvota, taikoma dėl galutinio vartojimo
Tam tikros BSL tarifinės kvotos taikomos tik tada, kai
prekėms pagal SMK 254 straipsnį nustatomas specialus Data: 2007 01 01
galutinis vartojimas.
Prekės kodas:
1701111000
Šalies kodas: AF
Jei prekės atitinka dviejų
kodų – 223 ir 225 –
kriterijus, 36 langelyje
turėtų būti įrašytas
kodas 223.
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Žr. pavyzdį
BLS tarifinės kvotos, taikomos pateikus specialų
sertifikatą
Tai turi būti kiti dokumentai nei A formos kilmės sertifikatai Data: 2006 03 03
(arba sąskaitos faktūros deklaracijos), pvz., importo licencija.
Prekės kodas:
2008 30 75 10
Šalies kodas: BY
Perskaitykite išnašą
CD377.
Jei prekės atitinka dviejų
kodų – 223 ir 225 –
kriterijus, 36 langelyje
turėtų būti įrašytas
kodas 223.
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Žr. pavyzdį
BLS lengvatinės muito normos, taikomos dėl galutinio
vartojimo
Tam tikros BLS lengvatos taikomos tik tada, kai prekėms Data: 2007 03 03
pagal SMK 254 straipsnį nustatomas specialus galutinis
vartojimas.
Prekės kodas:
3501 10 50 90
Šalies kodas: UA
Perskaitykite išnašą
EU001.

250

Priskyrimas KN kodams su specialiomis BLS normomis
pateikus specialų sertifikatą
Šiuo metu netaikoma.
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Kodai, naudojami pagal lengvatinio prekybos režimo susitarimus
BAD
36
Taikytini tarifų režimai
langel
is
300
Lengvatinė muito norma be sąlygų ar apribojimų
(įskaitant viršutines ribas)
Lengvatinės muito normos taikomos pagal susijusį
susitarimą.

310

315

318

320

Taikomos tarifų ribos (pvz., 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų
žemės ūkio produktams ir prekėms, pagamintoms perdirbus
žemės ūkio produktus, kilusius iš Afrikos, Karibų baseino ir
Ramiojo vandenyno valstybių (AKR šalių), ir panaikinantis
Reglamentą (EB) Nr. 1706/98).
Lengvatinio prekybos režimo susitarimai: muitų tarifų
taikymo sustabdymas
Tokio tarifų taikymo sustabdymo teisinio pagrindo pavyzdys
–
2004 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1140/2004, sustabdantis autonominių Bendrojo muitų
tarifo muitų taikymą tam tikriems žuvininkystės produktams,
kurių kilmės šalis yra Seuta ir Melilija.

Pavyzdžiai
Žr. pavyzdį
Data: 2007 06 15
Prekės kodas:
1507109000
Šalies kodas: TR

Žr. pavyzdį
Data: 2006 03 07
Prekės kodas:
1604 16 00 00
Šalies kodas: XC

Lengvatinių muitų tarifų taikymo sustabdymas dėl
galutinio vartojimo
Lengvatinių muitų tarifų taikymas sustabdomas tik tada, kai
prekėms pagal SMK 254 straipsnį nustatomas specialus
galutinis vartojimas.
Šiuo metu netaikoma.
Lengvatinių muitų tarifų taikymo sustabdymas pateikus
sertifikatą, patvirtinantį specialų produkto pobūdį
Šiuo metu netaikoma.
Žr. pavyzdį
Lengvatinės tarifinės kvotos
Lengvatinės muito normos taikomos neviršijant kvotų.
Kvotos gali būti administruojamos laikantis eiliškumo Data: 2006 03 07
principo arba pagal licencijas.
Prekės kodas:
0302 12 00 11
Šalies kodas: NO
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Žr. pavyzdį
Lengvatinės tarifinės kvotos, taikomos dėl galutinio
vartojimo
Tam tikros kvotos, kurių kodas – 320, taikomos tik tada, Data: 2007 01 01
jeigu prekėms pagal SMK 254 straipsnį nustatomas specialus
Prekės kodas:
galutinis vartojimas.
0406 90 01 00
Šalies kodas: GA
Perskaitykite išnašą
EU001.

325

Jei prekės atitinka dviejų
kodų – 323 ir 325 –
kriterijus, 36 langelyje
turėtų būti įrašytas
kodas 323.
Žr. pavyzdį

Lengvatinės tarifinės kvotos, taikomos pateikus specialų
sertifikatą
Šie specialūs sertifikatai turi būti dokumentai, išskyrus Data: 2006 03 07
EUR.1 judėjimo sertifikatus (arba sąskaitos faktūros
Prekės kodas:
deklaracijas), pvz., importo licencija.
1701 11 90 00
Šalies kodas: BB

Perskaitykite išnašą
CD366.

340

Jei prekės atitinka dviejų
kodų – 323 ir 325 –
kriterijus, 36 langelyje
turėtų būti įrašytas
kodas 323.
Žr. pavyzdį

Lengvatinės muito normos, taikomos dėl galutinio
vartojimo
Lengvatiniai muitų tarifai taikomi tik tada, kai prekėms pagal Data: 2007 06 15
SMK 254 straipsnį nustatomas specialus galutinis vartojimas.
Prekės kodas:
2007991000
Šalies kodas: IS

Perskaitykite išnašą
EU001.
350

Priskyrimas KN kodams su specialiomis lengvatinėmis
normomis pateikus specialų sertifikatą
Šiuo metu netaikoma.
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Kodai, naudojami pagal Sąjungos sudarytus muitų sąjungos susitarimus
BAD
36
langel
is
400

Taikytini tarifų režimai

Pavyzdžiai

Muitai pagal Sąjungos sudarytus muitų sąjungos Žr. pavyzdį
susitarimus
Šis kodas naudojamas, kai muitai nustatomi pagal muitų Data: 2006 11 24
sąjungos susitarimus su Andora, San Marinu ir Turkija.
Prekės kodas:
1517 10 10 00

420

Šalies kodas: TR
Žr. pavyzdį
Muitų sąjungos kvota
Šis kodas naudojamas, kai pagal muitų sąjungos susitarimų, Data: 2008 07 01
pvz., Komisijos reglamento (EB) Nr. 816/2007, nuostatas
taikomos tarifinės kvotos.
Prekės kodas:
1704 10 10 10
Šalies kodas: TR

Šalia visų lentelėje pateiktų pavyzdžių pateikiama nuoroda į TARIC interneto svetainę.
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