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S a n t r a u k a  

 

Nuo teisingo prekių klasifikavimo pagal EEB Kombinuotąją nomenklatūrą (KN) priklauso teisin-

gas muitų ir mokesčių tarifų, o tam tikrais atvejais ir importo ir (arba) eksporto bei tranzito draudimų 

ir (arba) apribojimų taikymas. 

Aktualu apžvelgti ir įvertinti atskirų Lietuvos muitinės padalinių funkcijas prekių klasifikavimo 

srityje. Straipsnyje nagrinėjama Muitinių bendradarbiavimo tarybos rekomendacija dėl tarifinio klasifi-

kavimo darbų ir jų infrastruktūros gerinimo [1], pristatoma kai kurių Europos Sąjungos šalių narių pa-

tirtis, sukaupta organizuojant privalomosios tarifinės informacijos išdavimą.  

 
 

Áþanga 
 

Prekiø klasifikavimas – tai visø prekiø, esanèiø tarptautinëje prekyboje, priskyrimas konkreèiai 
pozicijai pagal tam tikrà prekiø klasifikavimo sistemà. Lietuvoje prekës klasifikuojamos pagal Kombi-
nuotàjà nomenklatûrà (toliau – KN). Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatanèio Bendrijos 
muitinës kodeksà (toliau – Muitinës kodeksas), 20 straipsnio 6 dalis [2] apibûdina, kad: 

„Tarifinis prekiø klasifikavimas – tai vadovaujantis galiojanèiomis taisyklëmis atliekamas: 
(a) kombinuotosios nomenklatûros subpozicijos arba bet kurios kitos ðio straipsnio 3 dalies b 

punkte nurodytos nomenklatûros subpozicijos; arba 
(b) bet kurios kitos nomenklatûros, visai arba ið dalies sudarytos remiantis kombinuotàja 

nomenklatûra arba jà papildanèios bet kuriais poklasiais, ásteigtos tam tikrø srièiø dalykus 
reglamentuojanèiø Bendrijos teisës aktø nuostatomis ir skirtos naudoti taikant kitas priemo-
nes, susijusias su prekyba prekëmis, iðskyrus muitø tarifø priemones, subpozicijos, kurioje 
turi bûti klasifikuojamos atitinkamos prekës, nustatymas.“ 

Siekiant uþtikrinti teisingà ir vienodà prekiø klasifikavimà pagal KN, bûtina sukurti tinkamà klasi-
fikavimo sistemà. Tinkama sistema palengvina tarptautinæ prekybà, skatina laikytis su mokesèiais ir 
prekyba susijusiø teisës aktø reikalavimø, vienodai vertinami visi ûkio subjektai. Tai, be kita ko, leidþia 
iki minimumo sumaþinti mokestinius ir komercinius nuostolius, susijusius su klasifikavimo klaidomis. 
Tinkama sistema leidþia atlikti klasifikavimo darbus ir centrinëje administracijoje, ir regionuose, terito-
rinëse muitinëse bei postuose. Ðiuo straipsniu autorë siekia supaþindinti skaitytojà su Lietuvos muiti-
nës tarifinio prekiø klasifikavimo sistema, kitø ðaliø Privalomosios tarifinës informacijos iðdavimo prak-
tika veiklos analizës pagrindu, atkreipti administravimo specialistø dëmesá á kai kuriuos nedelsiant 
spræstinus klausimus. 
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1. Prekiø klasifikavimo sistema Lietuvos muitinëje 
 
Tarifinis prekiø klasifikavimas yra reikðminga muitinës ástaigø veiklos dalis gerinant mokesèiø 

rinkimà, teikiant atitinkamas paslaugas verslui. Klasifikavimas yra viena ið sàlygø, sudaranèiø gali-
mybæ tinkamai paskaièiuoti muito ir kitus mokesèius bei rinkliavas, gauti tinkamà paramà eksportuo-
jant tam tikrus þemës ûkio produktus, áveþti ir iðveþti prekes nepaþeidþiant taisykliø. Tai itin svarbu ðiø 
dienø sàlygomis – tai viena ið bûtinø sàlygø kaupti teisingus statistikos duomenis. Vadinasi, klasifika-
vimo paslaugos turi bûti teikiamos visose muitinës ástaigose. Kitaip tariant, tarifinio prekiø klasifika-
vimo sistemà sudaro Muitinës departamentas prie Lietuvos finansø ministerijos ir jo ástaigos (þr. 1 
pav.). Prekiø klasifikavimo sistemos struktûrà (1 pav.) sudaro toliau minimi muitinës padaliniai.  
 

1.1. Muitinës departamentas 
 
Prekiø klasifikavimo darbus koordinuoja Muitinës departamento generalinio direktoriaus pava-

duotojas.  
Pagrindinis skyrius, kuruojantis tarifiná prekiø klasifikavimà, yra Tarifø skyrius (toliau – TS). Ðio 

skyriaus darbuotojai rengia ir derina teisës aktus, susijusius su KN naudojimu ir prekiø klasifikavimu; 
priima paraiðkas ir iðduoda ES Privalomàjà tarifinæ informacijà (toliau – PTI) [3]; organizuoja Muitinës 
departamento komisijos iðduoti PTI darbà; analizuoja, apibendrina ir sistemina Teritoriniø muitiniø tei-
kiamas ataskaitas prekiø klasifikavimo srityje, teikia siûlymus ðiam darbui gerinti; analizuoja teritoriniø 
muitiniø iðkeltus su klasifikavimu susijusius klausimus ir teikia paaiðkinimus klasifikavimo klausimais; 
teikia iðvadas, metodinæ bei praktinæ pagalbà prekiø klasifikavimo klausimais Muitinës departamento 
skyriams, teritorinëms muitinëms; teikia konsultacijas ûkio subjektams prekiø klasifikavimo srityje; 
analizuoja Pasaulio muitiniø organizacijos rekomendacijas, Europos Sàjungos reglamentus ir kitus 
teisës aktus, reglamentuojanèius tarifiná prekiø klasifikavimà; organizuoja specializuotus mokymus 
teritoriniø muitiniø darbuotojams bei posto inspektoriams, atsakingiems uþ prekiø klasifikavimà. 

Muitø teisës derinimo skyrius (toliau – MTDS) dalyvauja lietuviðkos KN versijos prieþiûros veik-
loje, rengia teisës aktus, susijusius su KN bei prekiø klasifikavimu; dalyvauja Pasaulio muitiniø organi-
zacijos (toliau – PMO) Suderintos sistemos komiteto darbe bei Europos Komisijos Muitinës kodekso 
komiteto Tarifø ir statistikos nomenklatûros pakomiteèio darbe.  

Muitinio ávertinimo skyrius (toliau – MÁS) tvarko PREMI duomenø bazæ, kuri pirmiausia pagrásta 
teisingu prekiø klasifikavimu. 

Paþeidimø prevencijos skyrius (toliau – PPS) nustato rizikos profilius, susijusius su prekiø klasi-
fikavimu, valdo rizikà. 

Apeliacijø skyrius (toliau – AS) nagrinëja skundus, áskaitant susijusius su prekiø klasifikavimu. 
Ûkio subjektø patikrinimo skyrius (toliau – ÛSPS), atlikdamas ûkio subjektø veiklos tikrinimus, 

be kita ko, nustato ir prekiø klasifikavimo klaidas ir iðaiðkina, ar teisingai sumokëti mokesèiai. 
Yra ir Muitinës departamento PTI iðdavimo komisija [4], sudaryta ið MD ir ML atstovø. Ji svarsto 

parengtus PTI projektus. 
Muitinës departamente nuo 1994 m. veikë Muitinës departamento Prekiø klasifikavimo komi-

sija, kurios sudëtá ir nuostatus patvirtino Muitinës departamento direktorius savo ásakymu [5]. Ði ko-
misija buvo sudaryta ið teritoriniø muitiniø, kai kuriø Muitinës departamento skyriø ir muitinës ástaigø 
atstovø, kuriø darbas susijæs su prekiø klasifikavimu. Ði komisija nagrinëjo sudëtingus prekiø klasifi-
kavimo klausimus, sprendë ginèus ir rengë iðvadas dël prekiø klasifikavimo, keitësi patirtimi ir infor-
macija prekiø klasifikavimo klausimais. Ði komisija buvo panaikinta 2004 m. [6]. 

Pastaruoju metu paaiðkëjo, kad aptarti klasifikavimo klausimus labai naudinga ir svarbu teritori-
nëms muitinëms, todël svarstomas ðios arba panaðios komisijos, kuri bûtø klasifikavimo diskusijø fo-
rumas, atkûrimo klausimas. 
 

1.2. Specialiosios muitinës ástaigos 
 
Muitinës laboratorija (toliau – ML) atlieka prekiø pavyzdþiø ir mëginiø cheminius ir techninius ty-

rimus, bûtinus prekës kodui pagal KN nustatyti; nustato narkotines, psichotropines, nuodingas, pavo-
jingas medþiagas; teikia tyrimo iðvadas, tyrimo protokolus, ekspertizës aktus ir specialisto iðvadas 
muitinës ástaigoms ir kitoms valstybës institucijoms; rengia PTI projektus; organizuoja muitinës parei-
gûnø praktikà muitinës laboratorijoje. 

Muitinës mokymo centras (toliau – MMC) uþtikrina muitinës pareigûnø mokymà, rengia meto-
dinæ prekiø klasifikavimo medþiagà. 
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Muitinës informaciniø sistemø centras pagal kompetencijà priþiûri ir administruoja CCN/CSI sà-
sajà, kuria prieinama EPTI, tvarko EPTI vartotojø teisiø registrà. 
 

1.3. Teritorinës muitinës 
 

Teritoriniø muitiniø Tarifø ir muitinio ávertinimo kontrolës skyriai (toliau – TMÁKS) atlieka ðias su 
prekiø klasifikavimu susijusias funkcijas: nustatyta tvarka registruoja prekiø mëginius, klasifikuoja pre-
kes, rengia prekiø klasifikavimo aktus; vykdo prekiø klasifikavimo teisingumo kontrolæ – tikrina áfor-
mintus bendruosius dokumentus, kontroliuoja muitinës postø darbà prekiø klasifikavimo srityje (lanko 
postus, perduoda metodinæ medþiagà, gaunamà ið muitinës departamento, aiðkina pastebëtas klai-
das); organizuoja tam tikrø prekiø mëginiø ëmimo akcijas teritorinës muitinës veiklos zonoje; atlieka 
kitus prekiø klasifikavimo kontrolës darbus pagal teritorinës muitinës nustatytus kriterijus; nustaèius 
prekiø klasifikavimo neteisingo deklaravimo atvejus, rengia teikimus kitiems teritorinës muitinës sky-
riams pagal kompetencijà dël mokesèiø perskaièiavimo, iðieðkojimo, gràþinimo arba kitø mokesèiø 
administravimo procedûrø bei teikimus pripaþinti BD negaliojanèia ir/arba dël BD taisymo; rengia 
atsakymus á valstybiniø institucijø, muitinës struktûriniø padaliniø, fiziniø ir juridiniø asmenø paklausi-
mus prekiø klasifikavimo klausimais; teikia informacijà apie prekiø klasifikavimà asmenims bei kitiems 
teritorinës muitinës struktûriniams padaliniams; rengia nustatytas ataskaitas Muitinës departamentui 
apie prekiø klasifikavimà; renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informacijà, susijusià su prekiø klasifi-
kavimu; teikia informacijà centriniam ir teritoriniam rizikos profiliams. 

Teritoriniø muitiniø Paþeidimø prevencijos skyriai atsakingi uþ rizikos ávertinimà. Jie atrenka 
átartinas arba tarifinio klasifikavimo poþiûriu rizikà kelianèias deklaracijas ir prekes, kurios daþnai klai-
dingai klasifikuojamos; iðaiðkina prekiø klasifikavimo klastojimo/apgavysèiø mechanizmus (metodus), 
imasi jø prevencijos priemoniø; analizuoja, nustato ir valdo muitinës rizikà, susijusià su prekiø klasifi-
kavimu. 

Ûkio subjektø patikrinimo skyriai, atsakingi uþ ûkio subjektø veiklos tikrinimà, tikrina ir prekiø 
klasifikavimo teisingumà, ima mëginius. 
 

1.4. Muitinës postai 
 
 

Muitinës departamentas 
MD generalinio direktoriaus pavaduotojas 

 
 
 
 
 
                     TS        MTDS       MÁ              PPS               AS              ÛSPS 
 
  
 
 

Muitinës laboratorija 
 
 
 

Teritorinës muitinës 
 
 
 
           TMÁKS             PPS      ÛSPS 
 
 
 

Muitinës postai 
 

1 pav. Prekiø klasifikavimo sistema 
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Muitinës ástaigos, kuriose áforminamos muitinës deklaracijos (bendrieji dokumentai) tikrinant 
muitinës deklaracijà ir kartu su ja pateiktus dokumentus bei prekes, atlieka prekiø klasifikacijos patik-
rinimà: patikrinama, ar muitinës deklaracijoje (bendrajame dokumente), pateiktoje muitiniam tikrinimui 
nurodytas prekës kodas atitinka prekës kodà pagal KN ir ar nurodytas prekës apraðymas vienareikð-
miðkai apibûdina deklaruojamas prekes, atitinka nurodytà prekës kodà; prekiø pavyzdþiai (mëginiai) 
imami nustatyta tvarka, registruojami kompiuterinëje duomenø bazëje ir perduodami teritoriniø muiti-
niø TMÁKS.  

Nustatyti specializuotos kontrolës muitinës postai, kuriuose atliekama sustiprinta prekiø klasifi-
kavimo, kilmës bei prekiø muitinio ávertinimo kontrolë muitinio áforminimo metu. 
 
 

2. Prekiø klasifikavimo procedûros 
 

Tarifinis prekiø klasifikavimas yra viena ið svarbesniø muitinës funkcijø. Tai yra specializuotas 
darbas, reikalaujantis specialiøjø þiniø ir apimantis ávairius aspektus, áskaitant muitinës deklaracijø ir 
kitø atitinkamø dokumentø tikrinimà, prekiø tikrinimà, laboratorinius tyrimus, naudojimàsi techninio 
pobûdþio literatûra.  

Siekiant uþtikrinti prekybos skatinimo ir kontrolës pusiausvyrà, tarifinis prekiø klasifikavimas at-
liekamas derinant tris toliau nurodytus etapus: 

a) Prekiø klasifikavimu prieð muitiná áforminimà laikytina ði veikla: informacijos teikimas ir kon-
sultacijos prekiø klasifikavimo klausimais; PTI iðdavimas Muitinës departamento direktoriaus ásakymu 
nustatyta tvarka. 

b) Prekiø klasifikavimas muitinio áforminimo metu atliekamas vadovaujantis teisës aktais, reg-
lamentuojanèiais prekiø deklaravimà ir muitiná tikrinimà, taip pat prekiø mëginiø klasifikavimo nuosta-
tai [7] (þr. 2 pav.). Áforminant muitinës deklaracijà prekëms, deklaruojamoms iðleidimo laisvai cirku-
liuoti muitinës procedûrai, nustatoma, ar ðios prekës nëra priskirtinos prekiø kategorijai, kurioje daþ-
niausiai pasitaiko prekiø klasifikavimo klaidø, ar ðioms prekëms taikomos muitø ir (arba) mokesèiø 
lengvatos, ar iðleidimo laisvai cirkuliuoti atvejis nepriskirtinas tam atvejui, kai klasifikuojant prekæ dël 
jos klasifikavimo sudëtingumo yra galimybë jà klasifikuoti keliose subpozicijose ir yra tikimybë, kad ji 
bus deklaruota toje subpozicijoje, kurioje klasifikuojamoms prekëms mokesèiai nenustatyti arba nu-
statyti maþesni, arba sàmoningai neparinkta KN subpozicija, siekiant mokesèiø nemokëti arba mokëti 
maþesnius uþ nustatytuosius mokesèius, arba iðvengti nustatytø importo draudimø ir/arba apribojimø, 
arba papildomo muitinës vertës tikrinimo. Nustatant nurodytas prekiø klasifikavimo klaidø atsiradimo 
sàlygas ir aplinkybes, vadovaujamasi teisës aktais, kuriais nustatomi muitø ir kitø mokesèiø tarifai bei 
lengvatos, Centriniais ir teritoriniais rizikos profiliais, ASYCUDA atrankos moduliais ir kita muitinëje tu-
rima informacija, susijusia su prekiø klasifikavimo klaidø rizika ir ðiø klaidø prevencija. 

 
 
             ML 
                                    Muitinës       
                                      postas               TM TMÁKS  
                 MD TS  
 
 

2 pav. Mëginiø klasifikavimo schema 
 
 

c) Tikrinimas po muitinio áforminimo.  
Prekës klasifikuojamos atlikus muitiná áforminimà tikrinant muitinës deklaracijas (bendruosius 

dokumentus) po muitinio áforminimo prekiø klasifikacijos teisingumo patikrinimo tikslu, atliekant pa-
pildomà prekiø klasifikacijos tikrinimà bei atliekant ûkio subjektø ûkinës-komercinës veiklos tikrinimus 
[8, 9]. 
 

3. Prekiø klasifikavimo mokymai 
 

Tam, kad bûtø vykdoma prekiø klasifikavimo teisingumo kontrolë, reikia mokëti klasifikuoti pre-
kes. Reikia iðmokti naudotis prekiø klasifikavimo metodine medþiaga bei duomenø bazëmis (Pasaulio 
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muitiniø organizacijos Suderintos sistemos duomenø baze, Europos Sàjungos EBTI duomenø baze ir 
kt.). 

Prekiø klasifikavimo mokymai vykdomi: Muitinës mokymo centre, atliekant praktikà Muitinës la-
boratorijoje, prekiø klasifikavimo kursas skaitomas Mykolo Romerio universitete, rengiami teminiai 
prekiø klasifikavimo seminarai (tarptautiniai, regioniniai, vietos). 

Prekiø klasifikavimo mokymø metu iðmokstama taikyti KN bendràsias aiðkinimo taisykles; su-
paþindinama su teisës aktais, kuriais remiasi tarifinis prekiø klasifikavimas: Europos Bendrijos muiti-
nës kodeksu, jo taikymà reglamentuojanèiomis nuostatomis; Suderintos prekiø apraðymo ir koda-
vimo sistemos ir EEB nomenklatûros bendrosiomis aiðkinimo (interpretavimo) taisyklëmis; oficialiuose 
Pasaulio muitiniø organizacijos (PMO) leidiniuose paskelbtais Suderintos prekiø apraðymo ir koda-
vimo sistemos paaiðkinimais ir klasifikavimo patarimais; Europos bendrijø komisijos patvirtintais EEB 
KN paaiðkinimais; Europos Komisijos reglamentais ir Muitinës kodekso komiteto parengtomis klasifi-
kavimo iðvadomis (Committee classification statements) dël prekiø klasifikavimo KN arba kitose muiti-
nës naudojamose nomenklatûrose, Europos Bendrijos teisingumo teismo sprendimais; PMO Sude-
rintos sistemos (SS) komiteto ir Mokslo pakomiteèio rekomendacijomis; PMO SS komiteto sprendi-
mais ir paaiðkinimais dël prekiø klasifikavimo; PMO SS duomenø bazëje sukauptais duomenimis; ES 
iðduota ir galiojanèia PTI (EBTI duomenø baze). 
 
 

4. Informacijos skelbimas 
 

Muitinës kodekso 11 straipsnis ápareigoja muitines raðtu arba þodþiu teikti informacijà apie 
muitinës darbà reglamentuojanèius teisës aktus, áskaitant ir prekiø klasifikavimà. Siekiant padidinti 
muitinës darbo naðumà, ypaè svarbu verslo atstovams ir visuomenei pateikti reikiamà ir tikslià infor-
macijà tarifinio prekiø klasifikavimo klausimais. Muitinës departamentas iðleido informaciná leidinukà 
„Kaip klasifikuoti prekes“, skirtà verslininkams, tarpininkams bei muitinës pareigûnams; Muitinës de-
partamento interneto tinklalapyje planuojama atidaryti puslapá „Tarifinis prekiø klasifikavimas“ ir jame 
skelbti sudëtingø prekiø klasifikavimo paaiðkinimus, ðiuo metu teikiamus tik teritorinëms muitinëms. 
 
5. Muitiniø bendradarbiavimo tarybos rekomendacija dël tarifinio klasifikavimo darbø  

ir jø infrastruktûros gerinimo 
 
Muitiniø bendradarbiavimo tarybos rekomendacijoje dël tarifinio klasifikavimo darbø ir jø infrast-

ruktûros gerinimo (1998 m. birþelio 25 d.) [1] rekomenduoja ðaliø nariø administracijoms, atsiþvel-
giant á klasifikavimo darbø modelá, pateiktà priede, imtis visø atitinkamø priemoniø klasifikavimo dar-
bams pagerinti: 

• sukurti adekvaèià klasifikavimo infrastruktûrà, bûtinà veiksmingai atlikti klasifikavimo darbus; 
• klasifikavimo darbus atlikti taip, kad bûtø palengvinta tarptautinë prekyba; 
• tinkamai apmokyti muitiniø pareigûnus ir verslo bendruomenæ, skleisti visuomenei informacijà 

apie klasifikavimà; 
• sukurti ginèø, susijusiø su klasifikavimu, sureguliavimo mechanizmà, kuris bûtø priimtinas ir 

muitinei, ir ûkio subjektams. 
Ðios rekomendacijos priede pateikti pagrindiniai klasifikavimo darbø modelio elementai. Geras 

klasifikavimo darbø modelis palengvintø tarptautinæ prekybà, skatintø laikytis su mokesèiais ir pre-
kyba susijusiø teisës aktø reikalavimø, leistø vienodai vertinti visus ûkio subjektus. Tai leistø iki mini-
mumo sumaþinti mokestinius nuostolius, susijusius su klasifikavimo klaidomis. Pabrëþiama, kad kla-
sifikavimo darbai turëtø bûti atliekami trimis etapais: prieð pateikiant deklaracijà, muitinio áforminimo 
metu ir po jo. Klasifikavimas prieð pateikiant deklaracijà leidþia sutrumpinti laikà, skirtà klasifikavimo 
darbams muitinio áforminimo metu. 

Ðioje rekomendacijoje taip pat teigiama, kad verslo visuomenei turi bûti suteikiamos galimybës 
sprendimà apskøsti. 

Atkreipiamas dëmesys á tai, kad siekiant ágyti ir tobulinti þinias klasifikavimo srityje, bûtina orga-
nizuoti atitinkamà mokymà. Toks mokymas muitinës pareigûnams turëtø leisti geriau atlikti savo pa-
reigas. Muitinës pareigûnai ir ûkio subjektai privalo turëti atnaujintà informacijà, leidþianèià uþtikrinti 
tinkamà ir vienodà klasifikavimà. 

Rekomendacijos priedo I dalyje aptariama klasifikavimo infrastruktûra ir pabrëþiama, kad pada-
liniuose, atsakinguose uþ tarifiná prekiø klasifikavimà, turi dirbti reikiamas klasifikavimo specialistø 
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skaièius. Jis turi disponuoti visa klasifikuoti bûtina medþiaga. Ðioje dalyje nurodoma, kad centrinëje 
administracijoje koordinavimo funkcijà galëtø atlikti, pavyzdþiui, klasifikavimo komitetas. Siekiant 
spræsti su klasifikavimu susijusius klausimus, centrinëje administracijoje gali bûti rengiami specialûs 
susitikimai. 

Uþ teisingà ir vienodà prekiø klasifikavimà turëtø bûti atsakingas klasifikavimo centras, ákurtas 
centrinëje administracijoje. Jis turëtø teikti rekomendacijas uþ klasifikavimà atsakingiems pareigû-
nams. Jis taip pat turëtø teikti iðvadas klasifikavimo komitetui sprendþiant dël klasifikavimo kilusius 
ginèus. Ðioje rekomendacijoje taip pat nurodytos funkcijos, kurias turëtø atlikti toks centras. 

Reikia pabrëþti, kad beveik visas nurodytas rekomendacijoje centro funkcijas ðiuo metu atlieka 
Muitinës departamento Tarifø skyrius. 

Toliau rekomendacijoje nurodytos regioniniø ir vietos muitinës ástaigø vieta ir funkcijos aptaria-
moje klasifikavimo infrastruktûroje. 

II dalyje apþvelgta klasifikavimo tvarka. Nurodyti trys etapai: 
1. Klasifikavimas iki deklaracijos áforminimo. Siekiant uþtikrinti vienodà klasifikavimà, privalomoji 

tarifinë informacija turëtø bûti iðduodama centrinëje muitinës administracijoje.  
Reikia pasakyti, kad Lietuvoje PTI iðduodama vadovaujantis Europos Sàjungos ir Lietuvos tei-

sës aktais ir visiðkai atitinka rekomendacijoje pateiktus reikalavimus. Lietuvoje yra tik vienas skirtumas 
– PTI projektai rengiami ir Muitinës departamente, ir ML, taèiau bendrai aptarus komisijoje iðduodama 
Muitinës departamente. 

2. Klasifikavimas áforminant deklaracijas. Deklaracijas tikrinti rekomenduojama atrinkti remiantis 
rizikos analize, apie su klasifikavimu susijusias problemas arba abejones informuoti klasifikavimo 
specialistus (centrinëje administracijoje, teritorinëse muitinëse), patarti deklarantui prieð tai, kai mui-
tinë padarys tarifinio klasifikavimo pakeitimus; leisti deklarantui iðtaisyti su klasifikavimu susijusias 
klaidas; atlikus muitiná áforminimà atidëti su klasifikavimu susijusius ir daug laiko reikalaujanèius patik-
rinimus, jeigu paþadama, kad bus pareikalautos atitinkamos garantijos, bûtinos siekiant iðvengti mo-
kesèiø surinkimo nuostoliø. 

3. Klasifikavimas po muitinio áforminimo. Rekomenduojama, kad auditas po muitinio áforminimo 
bûtø atliekamas: 

• siekiant patikrinti tarifiná klasifikavimà; 
• iðtaisyti bet kokias klasifikavimo klaidas, padarytas muitinio áforminimo metu; 
• siekiant iðaiðkinti galimus su klasifikavimu susijusius paþeidimus. 
Auditas atliekamas ir muitinës ástaigoje, ir ûkio subjektø patalpose. 
III dalyje pateikiamos rekomendacijos, kaip turi bûti organizuojamas ginèø sprendimas. Sie-

kiant spræsti dël klasifikavimo kilusius ginèus, rekomenduojama taikyti konsultacijø ir apskundimo 
tvarkas. 

IV dalyje aptariama, kaip turi bûti organizuojami mokymai bei skelbiama informacija. Siekiant 
tobulinti atitinkamas þinias, kiekvienos organizacijos personalui bûtini mokymai. Nesvarbu, kokie yra 
rengiami su muitinës kontrole susijæ mokymai, prekiø klasifikavimo srityje dirbantys pareigûnai turi 
bûti apmokomi klasifikavimo srityje. Atsiþvelgiant á muitinës administracijos poreikius, reikia numatyti 
pagrindinius mokymus ir mokymus darbo vietoje. Uþ mokymo kursø organizavimà turëtø bûti atsa-
kinga centrinës administracijos mokymø tarnyba, o mokomøjø kursø programa turëtø bûti rengiama 
konsultuojantis su centrinëje administracijoje dirbanèiais klasifikavimo specialistais. Klasifikavimo sri-
ties mokymus taip pat reikëtø rengti ir verslo visuomenei. 

Siekiant padidinti muitinës darbo naðumà, labai svarbu ûkio subjektams ir verslo visuomenei 
pateikti reikiamà ir tikslià informacijà tarifinio klasifikavimo klausimais. Tokia informacija galëtø bûti 
skelbiami mokomuosiuose leidiniuose, oficialiuose þurnaluose, biuleteniuose arba elektroninëje in-
formacijos sistemoje – internete.  

Lygindami ðios rekomendacijos teiginius su klasifikavimo schema Lietuvos muitinëje, galime 
teigti, kad dauguma rekomendacijø yra priimtos ir ágyvendintos, taèiau esama ir kai kuriø skirtumø: 

1. Muitinës laboratorijoje, kuri ásteigta beveik nuo Lietuvos muitinës atkûrimo, dirba daug gerø 
klasifikavimo ekspertø, tuo tarpu Muitinës departamento Tarifø skyriuje dar trûksta klasifika-
vimo ekspertø, todël PTI projektø rengimas ir informacijos teikimas prekiø klasifikavimo 
klausimais vykdomas ir Muitinës departamento TS ir ML; 

2. Daugiau dëmesio reikëtø kreipti á informacijos teikimà verslui, t. y. muitinës tinklalapyje 
skelbti iðaiðkinimus prekiø klasifikavimo klausimais; pateikti apibendrintà informacijà apie 
EB priimtus reglamentus dël kai kuriø prekiø klasifikavimo; 
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3. Dar viena spræstina problema – ðioje rekomendacijoje iðvardytø pagrindiniø funkcijø prekiø 
klasifikavimo srityje sutelkimas viename koordinuojanèiame skyriuje (ðiuo metu funkcijos at-
liekamos keliuose Muitinës departamento skyriuose). 

 
 

6. Privalomoji tarifinë informacija 
 

Labai svarbus uþdavinys, tenkantis muitinei, yra prekiø klasifikavimas prieð muitiná áforminimà. 
Tai yra ne tik patikimos informacijos teikimas telefonu bei raðtu, bet ir átraukimas á bendràjà Privalo-
mosios tarifinës informacijos iðdavimo procedûrà. 

Siekiant rinkos dalyviams suteikti teisiná tikrumà, palengvinti muitiniø tarnybø darbà ir uþtikrinti 
kiek ámanoma vienodesná Bendrojo muitø tarifo taikymà, 1991 m. ádiegta EPTI sistema. EPTI teisinë 
bazë átvirtinta Muitinës kodekso 6–12 straipsniuose ir Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 /10/ 
242–246 straipsniuose. 

Nuo 2004 m. geguþës 1 d. Europos Sàjungà papildë 10 naujø ðaliø, todël ádomu apþvelgti, kaip 
sekësi iðdavinëti PTI ir naujoms, ir senosioms ðalims narëms. 1 ir 2 lentelëje pateikti duomenys apie 
priimtas paraiðkas iðduoti PTI ir iðduotas PTI nuo 2004 m. geguþës 1 d. iki 2005 m. sausio 1 d. 
 
 

1  l e n t e l ë .  ES senøjø ðaliø iðduota PTI 2004 m. geguþës 1 d. – 2005 m. sausio 1 d. 
 

Senosios ES narës Priimta paraiðkø Iðduota PTI 
Airija 1003 1103 
Austrija 309 358 
Belgija 202 283 
Danija 77 74 
Didþioji Britanija 5256 5540 
Graikija 4 1 
Ispanija 486 673 
Italija 73 92 
Liuksemburgas 2 3 
Olandija 1480 2268 
Prancûzija 2822 3140 
Suomija 196 248 
Ðvedija 180 234 
Vokietija 12123 8029 

 
 

2  l e n t e l ë .  Naujøjø ES ðaliø nariø iðduota PTI 2004 m. geguþës 1 d. – 2005 m. sausio 1 d. 
 

Naujos ES ðalys narës Priimta paraiðkø Iðduota PTI (proc. nuo priimtø paraiðkø skaièiaus) 
Èekija 975 421 (43,2) 
Estija 2 0 (0) 
Kipras 5 3 (60) 
Latvija 126 60 (47,6) 
Lenkija 938 791 (52,4) 
Lietuva 262 90 (34,4) 
Malta 14 2 (14,3) 
Slovakija 192 102 (53) 
Slovënija 369 240 (65) 
Vengrija 346 314 (90,6) 

 
 

1991 metais ádiegus EPTI sistemà, PTI sparèiai daugëjo. Ðiuo metu kiekvienais metais iðduo-
dama daugiau nei 30 tûkstanèiø PTI. Daugiausia iðduoda Vokietija, Didþioji Britanija, Prancûzija, 
Olandija ir Airija.  

Panagrinëjæ surinktus duomenis matome, kad Europos „senbuvës“ daugeliu atveju iðdavë PTI 
daugiau nei priimta paraiðkø. Taip atsitiko dël tos prieþasties, kad paraiðkas priimti pradëta ne nuo 



 46 

2004 m. geguþës 1 d., o nuo metø pradþios ir dar anksèiau, tuo tarpu tendencijas naujose ðalyse na-
rëse galima tarpusavyje lyginti. Estijoje, Maltoje ir Kipre priimta labai maþai paraiðkø, taip pat ir PTI 
nedaug iðduota. Kita vertus, matome, kad tokios ðalys kaip Lenkija, Èekija, Slovënija, Vengrija priëmë 
gana daug paraiðkø iðduoti PTI, taip pat iðdavë atitinkamai daug PTI. Procentinë iðraiðka iðduotø PTI 
su gautom paraiðkom ðiose ðalyse siekia nuo 90,6 proc. iki 52,4 proc. 

Ðiose ðalyse PTI iðduodama greitai, matyt, reikëtø ir panagrinëti ðiø ðaliø patirtá organizuojant 
ðios informacijos iðdavimà. Paanalizuokime Airijos patirtá. Ðioje ðalyje iðduodama daug PTI (vidutinið-
kai 1000 per metus). Visose ðalyse PTI iðduodami viename skyriuje, ákurtame centrinëje muitiniø ad-
ministracijoje. Toliau 3 lentelëje pateikta informacija apie ekspertø, iðduodanèiø PTI, skaièiø, taip pat 
iðduodamø PTI skaièiø. 
 
 

3  l e n t e l ë .  Priimtø paraiðkø iðduoti PTI skaièius, iðduotø PTI skaièius, ekspertø, iðduodanèiø PTI, 
skaièius bei PTI skaièius, tenkantis vienam ekspertui 

 

Ðalis 
PTI paraiðkø 

skaièius* 
Iðduotø PTI 
skaièius* 

Ekspertø skaièius PTI skaièius 1 ekspertui 

Airija 1545** 1493** 16 93 
Lenkija 938 791 10 79 
Èekija 975 421 8 52 
Slovënija 369 240 12 20 
Vengrija 346 314 - - 
Lietuva 262 90 3 (TS) +4 (ML) 1 (TS) +22 (ML) 

 
* PTI paraiðkø skaièius ir iðduotø PTI skaièius nuo 2004 m. geguþës 1 d. iki 2005 m. sausio 1 d. 
** Airijoje priimta paraiðkø ir iðduota PTI 2004 m. 
 
 
Ið pateiktø skaièiø galime padaryti kelias iðvadas: 
• ðalyse, kuriose iðduodama per 100 PTI, yra sukurti padaliniai, kurie uþsiima tik PTI iðdavimu ir 

informacijos apie prekiø klasifikavimà teikimu; 
• Lietuvoje, vadovaujantis Muitinës departamento direktoriaus 2004 balandþio 14 d. ásakymu 

Nr. 1B-340, PTI projektø rengimas paskirstomas TS ir ML remiantis KN skirsniais. Pateiktos paraiðkos 
priskiriamos ML, todël ML ekspertai parengë per 20 PTI projektø, o TS – tik 3. Be to, ir ML, ir TS eks-
pertai atlieka ir kitas jiems priskirtas funkcijas. 
 
 

Iðvados 
 

Teisingas tarifinio klasifikavimo darbø valdymas yra svarbus veiksnys visø ðaliø muitiniø admi-
nistracijoms, siekiant teikti verslui laiko poreikius atitinkanèias paslaugas. Teisingas klasifikavimas yra 
bûtina prielaida, kad liktø nepaþeisti atitinkami teisës aktai tarptautinëje prekyboje, mokant mokesèius 
ir rinkliavas. Tai leidþia pasinaudoti atitinkamomis mokesèiø lengvatomis. Ypaè tai reikðminga diegiant 
INTRASTATO sistemà, kaupiant statistikos duomenis. 

Ðiame straipsnyje iðnagrinëta tarifinio prekiø klasifikavimo sistema Lietuvos muitinëje bei Muiti-
niø bendradarbiavimo tarybos rekomendacija dël tarifinio klasifikavimo darbø ir jø infrastruktûros ge-
rinimo, taip pat pateiktos rekomendacijos dël klasifikavimo darbø sistemos gerinimo: reikëtø 
rekomendacijoje iðvardytas pagrindines funkcijas tarifinio prekiø klasifikavimo srityje sutelkti viename 
koordinuojanèiame skyriuje, gerinti verslo visuomenës informavimà prekiø klasifikavimo klausimais, 
daugiau dëmesio skirti muitinës pareigûnø mokymui tarifinio prekiø klasifikavimo srities klausimais. 

Straipsnyje taip pat apþvelgiami PTI iðdavimo darbai Lietuvoje, supaþindinama su kitø ðaliø pa-
tirtimi bei pateikiamos iðvados dël ðiø darbø tobulinimo: Muitinës departamente turëtø bûti padalinys, 
atsakingas uþ PTI iðdavimà, turëtø bûti spartinamas PTI iðdavimas.  
 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

This article is laid to the customs officers, which are dealing with tariff goods classification.  
Introduction and management of tariff classification of goods in Lithuanian customs is presented at the 

beginning. There are shown different stages in different levels of customs (Customs Department, territorial 
customs offices, customs posts) of works in this area at this article. 

Further there are foreseen procedures of the tariff classification: classification of goods before customs 
clearance, its speaks about getting Banding Tariff Information according to the rules approved by order of 
Director General of Customs Department; classification of goods through the customs clearance, its speaks 
about rules which must be applied to the procedures of taking examples for examination and classification of 
them; classification of goods after customs clearance, its speaks about rules which must be applied to checking 
Single Administration Document and audit procedures on economic operators. 

Recommendation of the Customs Co-operation Council on the Improvement of Tariff Classification 
Work and related Infrastructure are explored in detailed in this article also. 

Problems of issuing Banding Tariff Information in „old“ and „new“ Member states of European Union 
are discussed in the last part of article. There is validated conclusion that for successful management of issuing 
Banding Tariff Information Customs Administration must have enough qualified human resource. 
 




