Preferencijų kodų ir preferencinės kilmės bei prekių statuso
dokumentų sąryšio lentelė
Eilės

Preferencijos

Nr.

kodas

1.

2**

2.

3**

Muitinės deklaracijos 44 langelyje/lauke „Pateiktas
dokumentas“ nurodomas dokumentas
Kodas
Pavadinimas
N865
A formos kilmės sertifikatas
U161
Sąskaitos faktūros deklaracija arba kilmės deklaracija,
remiantis Reglamento (ES) 2015/2447 75 straipsniu
bet kurio eksportuotojo surašoma sąskaitoje faktūroje
ar kitame komerciniame dokumente pagal bendrąją
lengvatinių muitų tarifų sistemą (BLS), kai kilmės
statusą turinčių produktų bendra vertė neviršija 6 000
EUR
1
U164
Pareiškimas apie prekių kilmę, pagal BLS sistemą
surašytas registruotojo eksportuotojo, kai siunčiamų
kilmės statusą turinčių produktų bendra vertė neviršija
6 000 EUR
1
U165
Pareiškimas apie prekių kilmę, pagal BLS sistemą
surašytas registruotojo eksportuotojo, kai siunčiamų
kilmės statusą turinčių produktų bendra vertė viršija 6
000 EUR
U166
Pareiškimas apie prekių kilmę, pagal BLS sistemą
surašytas neregistruoto eksportuotojo, kai siunčiamų
kilmės statusą turinčių produktų bendra vertė neviršija
6 000 EUR
2
U167
Pareiškimas apie prekių kilmę, neregistruoto ES
persiuntėjo surašomas pagal bendrąją lengvatinių
muitų tarifų sistemą (BLS), kai skaidomos pradinės
siuntos, kurią sudaro kilmės statusą turintys produktai,
bendra vertė viršija 6 000 EUR
1
U119
Pareiškimas apie prekių kilmę (‘Derogation –
Commission
Implementing
Regulation
(EU)
2021/966’)
N954
EUR.1 judėjimo sertifikatas
N8643,4
Sąskaitos faktūros deklaracija arba kilmės deklaracija,
bet kurio eksportuotojo surašoma sąskaitoje faktūroje
ar kitame komerciniame dokumente
U162
Sąskaitos faktūros deklaracija arba kilmės deklaracija,
eksportuotojo surašyta sąskaitoje faktūroje arba bet
kokiame kitame ne BLS ir ne EUR-MED sistemos
komerciniame dokumente, kurioje nurodytų kilmės
statusą turinčių produktų bendra vertė neviršija 6000
EUR
U045
EUR-MED judėjimo sertifikatas
U0483

EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija

U163

EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija arba EURMED kilmės deklaracija, eksportuotojo surašyta
sąskaitoje faktūroje arba bet kokiame kitame
komerciniame dokumente, kurioje nurodytų kilmės
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statusą turinčių produktų bendra vertė neviršija 6000
EUR
C623
Perkrovimo sertifikatas EXP.1
3
U059
Kilmės deklaracija su įrašu anglų kalba: "Derogation –
Annex II(a) of Protocol concerning the definition of
"originating products " and methods of administrative
cooperation (Korea)"
3
U063
Kilmės įrodymas su įrašu anglų kalba: „Derogation —
Annex II(a) of Protocol 3 — name of the Development
Zone or industrial area and authorisation number
granted by the competent authorities of Jordan“
U067
EUR.1 judėjimo sertifikatas su įrašu "Derogation –
Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs
Cooperation Committee of 29/11/2012" arba
"Dérogation – Décision No 1/2012 du Comité de
Coopération Douanière AfOA-UE du 29/11/2012"
3
U068
Kilmės įrodymas su įrašu anglų kalba: "Product
originating in accordance with Appendix 2A of Annex
II"
3
U069
Kilmės įrodymas su įrašu anglų kalba: "Product
originating in accordance with Appendix 5 of Annex
II"
3
U071
Kilmės įrodymas su įrašu: "Produktas įgijo kilmės
statusą pagal II priedo (Dėl sąvokos „produktų kilmė“
apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo
metodų) 2A priedėlį" (OL L 346/2012, 15.12.2012)
U075
EUR.1 judėjimo sertifikatas (jeigu 7 langelyje įrašoma
pastaba „pereinamojo laikotarpio taisyklės“), kai
taikomos Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono
valstybių pereinamojo laikotarpio kilmės taisyklės
U076
Kilmės deklaracija (jeigu joje nurodoma „kilmė pagal
pereinamojo laikotarpio taisykles“), kai taikomos
Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių
pereinamojo laikotarpio kilmės taisyklės
U088
Kilmės deklaracija, nurodanti ES kilmės statusą pagal
Kanados ir Europos Sąjungos išsamaus ekonomikos ir
prekybos susitarimo kilmės taisykles
U090
Judėjimo sertifikatas EUR. 1, EUR-MED judėjimo
sertifikatas (su sąlyga, kad 7 langelyje pastaba „no
cumulation applied“ pažymėta kryželiu), kuriame
nurodoma, kad kilmė – Europos bendrijos, pagal
Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos
Konfederacijos susitarimą
3
U091
Sąskaitos faktūros deklaracija. EUR-MED sąskaitos
faktūros deklaracija (su sąlyga, kad į deklaraciją
įtraukta pastaba „no cumulation applied“), kurioje
nurodoma, kad kilmė – Europos bendrijos, pagal
Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos
Konfederacijos susitarimą
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U099
EUR.1 judėjimo sertifikatas su įrašu "DerogationRegulation (EU) 2017/882"
U110
Pareiškimas apie prekių kilmę (ES ir Japonijos EPS
3.16 straipsnio 2 dalies a punktas ir 3.17 straipsnio 5
dalies a punktas)
U111
Pareiškimas apie prekių kilmę, skirtas kelioms tapačių
produktų siuntoms (ES ir Japonijos EPS 3.16
straipsnio 2 dalies a punktas ir 3.17 straipsnio 5 dalies
b punktas)
U112
Importuotojo žinios (ES ir Japonijos EPS 3.16
straipsnio 2 dalies b punktas)
1
U113
Pareiškimas apie prekių kilmę, surašytas registruotojo
eksportuotojo pagal Užjūrio asociacijos sprendimą, kai
bendra siunčiamų kilmės statusą turinčių produktų
vertė neviršija 10 000 EUR
1
U114
Pareiškimas apie prekių kilmę, surašytas registruotojo
eksportuotojo pagal Užjūrio asociacijos sprendimą, kai
bendra siunčiamų kilmės statusą turinčių produktų
vertė viršija 10 000 EUR
U115
Pareiškimas
apie
prekių
kilmę,
surašytas
neregistruotojo eksportuotojo pagal Užjūrio asociacijos
sprendimą, kai bendra siunčiamų kilmės statusą
turinčių produktų vertė neviršija 10 000 EUR
U116
Pareiškimas apie prekių kilmę (ES ir UK EPS
ORIG.19)
U117
Importuotojo žinios (ES ir UK EPS ORIG.21)
U118
U1685

U1695

U170

Pareiškimas apie prekių kilmę, skirtas kelioms tapačių
produktų siuntoms (ES ir UK EPS ORIG.19)
Patvirtinto eksportuotojo surašyta pakaitinė kilmės
deklaracija arba pakaitinė sąskaitos faktūros
deklaracija, jei bendra kilmės statusą turinčių pirminės
siuntos, kurią ketinama skaidyti, produktų vertė
neviršija taikytinos ribinės vertės, pagal Reglamento
2015/2447 69 straipsnio 2 dalies a punktą
Patvirtinto eksportuotojo surašyta pakaitinė kilmės
deklaracija arba pakaitinė sąskaitos faktūros
deklaracija, jei bendra kilmės statusą turinčių pirminės
siuntos, kurią ketinama skaidyti, produktų vertė viršija
taikytiną ribinę vertę, pagal Reglamento 2015/2447 69
straipsnio 2 dalies a punktą
Prekių persiuntėjo surašyta pakaitinė kilmės
deklaracija arba pakaitinė sąskaitos faktūros
deklaracija, jei bendra kilmės statusą turinčių pirminės
siuntos, kurią ketinama skaidyti, produktų vertė
neviršija taikytinos ribinės vertės, pagal Reglamento
2015/2447 69 straipsnio 2 dalies b punktą
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U171
Prekių persiuntėjo surašyta pakaitinė kilmės
deklaracija arba pakaitinė sąskaitos faktūros
deklaracija, jei bendra kilmės statusą turinčių pirminės
siuntos, kurią ketinama skaidyti, produktų vertė viršija
taikytiną ribinę vertę, pagal Reglamento 2015/2447 69
straipsnio 2 dalies c punktą
U176
EUR.1 judėjimo sertifikatas su įrašu "Derogation —
Decision No 2/2017 of the ESA-EU Customs
Cooperation Committee of 2 October 2017" arba
"Dérogation — Décision no 2/2017 du comité de
coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017"
U178
Kilmės įrodymas su įrašu anglų kalba: "Origin quotas
– Product originating in accordance with Annex
ORIG-2A".
U500
Forma EUR.2

N018

Autentiškumo sertifikatas: "Certificate of authenticity
B "Basmati Rice" for export to the European
Community"
A.TR judėjimo sertifikatas

N822

T2 vidinio Bendrijos tranzito deklaracija

N825

T2L dokumentas

C612

T2F vidinio Bendrijos tranzito deklaracija

C620

T2LF dokumentas

N9547

EUR.1 judėjimo sertifikatas

N8647,3

U0458

Sąskaitos faktūros deklaracija arba kilmės deklaracija,
bet kurio eksportuotojo surašoma sąskaitoje faktūroje
ar kitame komerciniame dokumente
Sąskaitos faktūros deklaracija arba kilmės deklaracija,
eksportuotojo surašyta sąskaitoje faktūroje arba bet
kokiame kitame ne BLS ir ne EUR-MED sistemos
komerciniame dokumente, kurioje nurodytų kilmės
statusą turinčių produktų bendra vertė neviršija 6000
EUR
EUR-MED judėjimo sertifikatas

U0483,8

EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija

U1638

EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija arba EURMED kilmės deklaracija, eksportuotojo surašyta
sąskaitoje faktūroje arba bet kokiame kitame

A0226

3.

4**
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komerciniame dokumente, kurioje nurodytų kilmės
statusą turinčių produktų bendra vertė neviršija 6000
EUR

Papildomai turi būti nurodomas registruotojo eksportuotojo kodas (dokumento kodas C100)
Papildomai turi būti nurodomas pradinei siuntai išrašyto pareiškimo apie prekių kilmę kodas
(dokumento kodas U165) ir jį išrašiusio registruotojo eksportuotojo kodas (dokumento kodas C100)
3
Jei sąskaitos faktūros arba kilmės deklaracija išrašyta patvirtinto eksportuotojo, papildomai
nurodomas patvirtinto eksportuotojo kodas (įrašo kodas 9PE1)
4
Jei iš Kanados importuojamos prekės, taikant kilmės taisyklių išimtis (Reglamentas (ES) 2017/1781),
papildomai turi būti nurodomas Kanadoje išduotas eksporto leidimas (dokumento kodas C006) ir
nuoroda į Tarybos Sprendimo (ES) 2017/37 5-A priedą (OL L 11) (dokumento kodas U062)
5
Papildomai nurodomas patvirtinto eksportuotojo kodas (įrašo kodas 9PE1)
6
Pateikiamas importuojant Basmati ryžius iš Indijos ir Pakistano
7
TR preferencinės kilmės prekės importuojamos iš CH, NO, IS LI, EG, IL, JO, MA, TN, AL, BA, ME,
MK, XS
8
TR preferencinės kilmės prekės importuojamos iš CH, NO, IS LI, EG, IL, JO, MA, TN
1
2

