Suderintos sistemos 2022 m. redakcija ir naujovės Kombinuotojoje nomenklatūroje, kurią
taikysime nuo 2022 m. sausio 1 d.

Tarptautinės Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos konvencijos priede
pateikta Suderintos sistemos nomenklatūra (SS) – tai prekių klasifikavimo ir kodavimo sistema,
kurios skaitmeninis šešių ženklų kodas naudojamas prekėms klasifikuoti beveik visame pasaulyje.
SS yra vienas iš sėkmingiausių Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) administruojamų instrumentų,
skirtų tarptautinės prekybos supaprastinimui. Prie minėtos konvencijos šiuo metu yra prisijungusios
160 susitariančiųjų šalių, įskaitant ir Europos Sąjungą (ES), o SS taiko daugiau kaip 200 šalių ir
ekonominių grupių. SS keičiama penkerių metų peržiūros ciklais. Šiuo metu ES taiko 2017 m.
redakcijos SS, o kitą SS redakciją numatoma taikyti nuo 2022 m. sausio 1 d.
SS 2022 m. redakcijoje padaryta 351 grupė pakeitimų. Visų pirma, pakeitimai padaryti
dėl technologijų pažangos, naujų prekių atsiradimo bei padidėjusio tam tikrų prekių srauto. Siekiant,
kad būtų aiškiau, kaip klasifikuoti tokias prekes, ar prekybos statistikos reikmėms, joms įvedamos
naujos subpozicijos, o neretai ir naujos skyrių ar skirsnių pastabos. Pavyzdžiui, SS 2022 m.
redakcijoje išskirtos atskiros subpozicijos 3D spausdintuvams, išmaniesiems telefonams, bepiločiams
skraidymo aparatams ir pan. Kita pakeitimų grupė – tai pakeitimai, padaryti siekiant įgyvendinti
aplinkosaugos įsipareigojimus pagal Bazelio konvenciją ar kitus susitarimus. Pavyzdžiui, įvestas
atskiras kodas elektroninėms atliekoms. Iš vienos pusės šis kodas įvestas aplinkosaugos tikslais,
tačiau iš kitos – dėl išaugusio tokių prekių srauto. Dar kita pakeitimų grupė susijusi su kova su
terorizmu bei dvejopos paskirties prekių priežiūra, todėl naujoje nomenklatūros redakcijoje atsirado
nemažai naujų subpozicijų, skirtų dvejopos paskirties prekėms. Taip pat, atsižvelgiant į Covid-19
pandemijos aktualijas, nomenklatūroje pakeistas ir kai kurių su žmonių sveikata susijusių prekių
klasifikavimas: tai ir diagnostinių rinkinių klasifikavimo supaprastinimas, naujos nuostatos dėl
placebo ir klinikinių tyrimų rinkinių, ląstelių terapijos produktų ir pan. klasifikavimo. Nemažai SS
pakeitimų padaryta ir siekiant įgyvendinti įvairias konvencijas, susitarimus ar iniciatyvas, kaip antai:
Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją, Roterdamo konvenciją, Stokholmo konvenciją ir kt.
ES prekės klasifikuojamos pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN), kuri buvo sukurta
siekiant patenkinti ES valstybių narių poreikius ir SS šešiaženklį kodą papildžius dviem skaitmenimis
bei įvedus kai kurias papildomas pastabas bei taisykles. KN – tai Tarybos reglamento (EEB)
Nr. 2658/87 I priedas, kuris keičiamas ir atnaujinamas kasmet, skelbiamas ES oficialiajame leidinyje,
įsigalioja nuo kitų metų sausio 1 d. ir galioja vienerius metus. Naujoji KN 2022 m. redakcija jau
patvirtinta 2021 m. spalio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1832, kuriuo iš dalies
keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl
Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL 2021 L 385, p. 1). Toliau aptarsime svarbesnes KN 2022 m.
redakcijos naujoves, kurių iš tiesų yra labai daug, daugiausia dėl naujos SS redakcijos.
I skyriuje statistinės informacijos rinkimo tikslais įvesta atskira KN 0410 10
subpozicija valgomiesiems vabzdžiams, o KN 4 skirsnio 6 pastaboje apibrėžta KN 0410 pozicijoje
vartojama sąvoka ,,vabzdžiai“. Taip pat įvesta KN 0309 pozicija, kuriai priskirtini žuvų, vėžiagyvių,
moliuskų ir kitų vandens bestuburių miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui.
Atitinkamai pakeisti KN 0305, 0306, 0307 ir 0308 pozicijų pavadinimai.
III skyriuje, siekiant tiksliau klasifikuoti mikroorganizmų riebalus ir aliejų, tokioms
prekėms įvestos atskiros KN 1515 60 ir 1516 30 subpozicijos. Atitinkamai pakeisti KN 1515 ir 1516
pozicijų pavadinimai.

IV skyriuje, atsižvelgiant į augančią naujos kartos tabako gaminių ir nikotino produktų
rinką, pakeistas KN 24 skirsnis. Įvesta atskira KN 2404 pozicija, kuriai priskirtini produktai, kurių
sudėtyje yra tabako ar nikotino arba jų pakaitalų ir kurie įkvepiami jų nedeginant, o kaitinant ar
kitais būdais. Taip pat šiai pozicijai priskirtini nikotino produktai, skirti vartoti per burną ar per odą,
pavyzdžiui, tabletės, kramtomoji guma arba pleistrai, skirti padėti rūkantiesiems mesti rūkyti. Tačiau
pažymėtina, kad vandens pypkių tabakas, susidedantis tik iš tabako pakaitalų ir kitų nei tabakas
medžiagų, kramtomasis tabakas ir uostomasis (šniaukiamasis) tabakas priskirtini KN 2403 pozicijai.
Verta paminėti, kad KN 2404 pozicijai priskirtinos vienkartinės elektroninės cigaretės, kurios
pakartotinai nepildomos ir panaudojus išmetamos, tačiau daugkartinio naudojimo elektroninės
cigaretės priskirtinos naujai įvestai KN 8543 40 00 subpozicijai.
VI skyriuje patikslintas paruoštų diagnostinių arba laboratorinių reagentų,
sukomplektuotų arba nesukomplektuotų į rinkinius, klasifikavimas. Įvesti atskiri KN kodai
reagentams, skirtiems: maliarijai diagnozuoti (KN 3822 11 subpozicija), Zika virusinei ligai ir kitoms
Aedes genties uodų platinamos ligoms diagnozuoti (KN 3822 12 subpozicija), kraujo grupei nustatyti
(KN 3822 13 subpozicija) ir kitiems tikslams (KN 3822 19 00 subpozicija). Pažymėtina, kad SARSCoV virusų rūšių diagnostiniams reagentams įvestas atskiras ES integruoto tarifo (TARIC) kodas
3822 19 00 10.
IX skyriuje statistinės informacijos rinkimo tikslais KN 44 skirsnis papildytas atskirais
KN kodais, skirtais atogrąžų medienos gaminiams: paveikslų, fotografijų ir panašių daiktų rėmams,
langams, durims ir jų rėmams, stalo ir virtuvės reikmenims ir kt. Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų
Maisto ir žemės ūkio organizacijos pasiūlymą, įvesta: KN 4401 41 00 subpozicija pjuvenoms, KN
4401 32 subpozicija medienos briketams, o naujoje KN 44 skirsnio 2 subpozicijų pastaboje apibrėžta
KN 4401 32 subpozicijoje vartojama sąvoka ,,medienos briketai“. Taip pat šis skirsnis papildytas
naujais KN kodais, skirtais sluoksninei lukštų medienai (KN 4412 41 – 4412 49 subpozicijos) ir
statybinėms medienos konstrukcijoms: klijuotajai sluoksninei medienai (KN 4418 81 subpozicija),
kryžmai sluoksniuotai medienai (KN 4418 82 00 subpozicija), dvitėjinėms sijoms (KN 4418 83
subpozicija).
XI skyriuje tiksliau nustatyta, kaip klasifikuojama elektroninė tekstilė (e-tekstilė).
Naujoje KN XI skyriaus 15 pastaboje nustatyta, kad tekstilės medžiagos, drabužiai ir kiti tekstilės
dirbiniai su papildomas funkcijas atliekančiais cheminiais, mechaniniais arba elektroniniais
komponentais, įtaisytais kaip sudedamosios dalys arba esančiais pluošto ar medžiagos sudėtyje,
priskiriami juos atitinkančioms KN XI skyriaus pozicijoms, jeigu jie išlaiko esmines šiam skyriui
priskiriamų prekių savybes. Siekiant, kad laminuotų pirštinių klasifikavimas KN būtų vienodai
aiškinamas visoje ES, KN 6116 10 subpozicijos pavadinimas pakeistas į ,,Įmirkytos, apvilktos,
padengtos arba laminuotos plastikais arba guma“.
XIII skyriuje, atsižvelgiant į stiklo pluošto medžiagų technologinius gamybos
pokyčius, pakeista KN 7019 pozicijos struktūra. Be to, ši pozicija papildyta naujais KN kodais,
skirtais mechaniniu būdu pagamintoms medžiagoms: tankios struktūros ir tinklinės struktūros
audiniams (KN 7019 61 – 7019 69 subpozicijos) ir cheminiu būdu pagamintoms medžiagoms –
vualiams (plonoms marškoms), tankios struktūros ir tinklinės struktūros medžiagoms (KN 7019 71 –
7019 73 subpozicijos). Taip pat įvesta nauja KN 7019 80 10 subpozicija stiklo vatos dirbiniams:
plokštėms, čiužiniams ir pan.
XV skyriuje įvestos atskiros KN 7606 11 30, 7606 12 30 ir 7607 20 91 91 subpozicijos
aliuminio kompozicinėms plokštėms, o KN 76 skirsnio 3 papildomojoje pastaboje apibrėžta sąvoka
„aliuminio kompozicinė plokštė“. Minėtoje pastaboje nurodyta, kad dviejų išorinių dengiamųjų
aliumininių lakštų arba folijos apdaila gali būti skirtinga, kiekvieno jų storis ne mažesnis kaip 0,08

mm, bet ne didesnis kaip 0,55 mm, o visos plokštės storis ne mažesnis kaip 1,0 mm, bet ne didesnis
kaip 6,1 mm.
Įgyvendinant Bazelio konvenciją dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei
jų tvarkymo kontrolės bei vykdant dvejopos paskirties prekių judėjimo stebėseną KN 8109 pozicijoje
įvestos atskiros subpozicijos, siekiant išskirti cirkonį bei jo gaminius su mažu hafnio kiekiu.
Atkreiptinas dėmesys, kad naujų subpozicijų aprašymuose nurodomas tik hafnio ir cirkonio kiekių
santykis.
XVI skyriuje, atsižvelgiant į technologinius pokyčius bei ekonominę reikšmę, pakeista
KN 8462 pozicijos, kuriai priskiriamos metalo apdirbimo tam tikrais nurodytais būdais staklės ir
metalo bei metalo karbidų apdirbimo presai, struktūra.
Išaugus 3D spausdintuvų ir išmaniųjų telefonų prekybos apimtims, šioms prekėms
įvestos atskiros pozicijos ir subpozicijos. 3D spausdintuvams įvesta nauja KN 8485 pozicija, o 84
skirsnio 10 pastaboje apibrėžta, kas laikytina „adityviąja gamyba“ (dar vadinama 3D spausdinimu).
3D spausdinimo mašinos priskiriamos atitinkamoms KN 8485 pozicijos subpozicijoms atsižvelgiant
į tai, kokia medžiaga naudojama adityviosios gamybos metu: metalas, plastikai, guma, gipsas,
cementas, keramika, stiklas ar kitos medžiagos. Išmaniesiems telefonams įvesta nauja KN 8517 13
00 subpozicija, o KN 85 skirsnio 5 pastaboje apibrėžta, kokie aparatai jais laikytini.
Siekiant supaprastinti plokščiųjų vaizduoklių modulių klasifikavimą, jiems įvesta
atskira KN pozicija. Iki šiol plokščiųjų vaizduoklių moduliai buvo priskiriami įvairiems KN
skirsniams, priklausomai nuo to, į kokius gaminius – monitorius, nešiojamuosius kompiuterius,
mobiliuosius telefonus ar kitus įrenginius – prieš naudojimą jie skirti montuoti. O nuo 2022 m. sausio
1 d. plokščiųjų vaizduoklių moduliai, atitinkantys KN 85 skirsnio 7 pastaboje nustatytus
reikalavimus, bus priskiriami naujai įvestai KN 8524 pozicijai. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal
minėtą pastabą KN 8524 pozicijai priskirtinuose moduliuose gali būti papildomų elementų, įskaitant
vaizdo signalams priimti ir jiems paversti skaitmeniniu vaizdu (pikseliais) vaizduoklyje reikalingus
elementus, tačiau juose neturi būti vaizdo signalų keitimo elektroninių komponentų.
Iš esmės pakeistas fotoaparatų ir vaizdo kamerų, priskiriamų KN 8525 80 subpozicijai,
klasifikavimas. Šios prekės nebeskirstomos į televizijos kameras, skaitmeninius fotoaparatus ir
vaizdo kameras su vaizdo įrašymo įrenginiu, o atskiros subpozicijos išskirtos tik specifinėms,
dvejopos paskirties prekėms, kaip antai: didelės spartos prekėms (KN 8525 81 00 subpozicija), kitoms
spinduliuotei atsparioms prekėms (KN 8528 82 00 subpozicija) bei kitoms naktinio matymo prekėms
(KN 8525 83 pozicija). Minėtų prekių rūšių apibrėžtys pateiktos KN 85 skirsnio 1, 2 ir 3 subpozicijų
pastabose.
Išaugus šviesos diodų (LED) šviesos šaltinių bei apšvietimo įrangos prekybos apimtims
bei siekiant nustatyti aiškią tokių prekių klasifikavimo struktūrą, KN padaryti atitinkami pakeitimai,
susiję su LED šviesos šaltinių ir apšvietimo įrangos klasifikavimu. Visų pirma, KN 85 skirsnio 12
pastabos a punkto ii papunktyje apibrėžta sąvoka „šviesos diodai (LED)“ ir jiems įvesta nauja KN
8541 41 00 subpozicija. Šiai pozicijai priskiriami šviesos diodai (LED) naudojami gaminant KN 85
skirsnio 11 pastaboje apibrėžtus „šviesos diodų (LED) šviesos šaltinius“, kurie skirstomi į LED
modulius ir LED lempas. Verta pažymėti, kad LED moduliai nuo LED lemų skiriasi tuo, kad
pastarosios turi cokolį, skirtą joms įtaisyti į šviestuvą arba pakeisti jame, o LED moduliai jo neturi.
LED moduliams įvesta nauja KN 8539 51 00 subpozicija, o LED lempoms – KN 8539 52 00
subpozicija. Ir galiausiai, LED moduliai ir LED lempos, skirti įtaisyti į šviestuvus ir apšvietimo
įrangą, priskiriamą KN 9405 pozicijai. Šios pozicijos struktūra taip pat pakeista, išskiriant atskiras
subpozicijas prekėms, skirtoms naudoti tik su LED šviesos šaltiniais.

Siekiant, kad būtų aiškiau, kaip klasifikuoti puslaidininkinius įtaisus, KN 85 skirsnio 12
pastabos a punkto i papunktyje apibrėžta 8541 ir 8542 pozicijose vartojama sąvoka „puslaidininkiniai
įtaisai“ bei įvesta atskira KN 8541 51 00 subpozicija puslaidininkiniams keitliams.
Atskira KN 8549 pozicija įvesta elektros ir elektroninės įrangos atliekoms bei laužui, o
XVI skyriaus 6 pastaboje apibrėžta, kokios prekės laikytinos „elektros ir elektroninės įrangos
atliekomis bei laužu“. Pažymėtina, kad abi minėtoje pastaboje nurodytos sąlygos (kokio pobūdžio
turi būti prekės ir kaip jos turi būti gabenamos), turi būti tenkinamos, kad prekės būtų klasifikuojamos
kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekos bei laužas.
XVII skyriuje pakeista KN 8701 ir 8704 pozicijų struktūra, siekiant išskirti kelių
vilkikus ir krovinines mašinas su hibridiniais ir elektriniais varikliais. Be to, įvestos naujos KN 8708
22 10 ir 8708 22 90 subpozicijos automobilių stiklams su rėmais ir/arba su šildymo arba kitais elektros
ar elektroniniais įrenginiais.
Naujoje KN redakcijoje keičiasi ir dronų su integruotomis kameromis klasifikavimas
(iki šiol jiems buvo priskiriamas kamerų kodas), nes jiems, kartu su kitais bepiločiais orlaiviais, įvesta
atskira KN 8806 pozicija, o KN 88 skirsnio 1 pastaboje apibrėžta sąvoka „bepilotis orlaivis“. Be to,
KN 88 skirsnio 2 subpozicijų pastaboje apibrėžta sąvoka „didžiausia kilimo masė“. Dronų dalys
priskirtinos naujai įvestai KN 8807 pozicijai. Verta paminėti, kad bepiločiais orlaiviais laikytini
orlaiviai, sukonstruoti taip, kad skrydžio metu jie atliktų praktinės paskirties funkcijas, o skraidantys
žaislai, skirti tik pramogoms, priskirtini KN 9503 pozicijai.
XX skyriuje KN 94 skirsnio 4 pastaba papildyta pastraipa, kurioje nurodyta, kad
surenkamieji statiniai apima modulinių statinių modulius iš plieno, kurie paprastai atitinka
standartinio krovinių konteinerio dydį ir formą ir kurių vidus iš esmės arba visiškai įrengtas. Taip pat
įvesta nauja KN 9406 20 00 subpozicija, kuriai priskirtini modulinių statinių moduliai iš plieno.
Pertvarkyta KN 9508 pozicijos struktūra, kad, be keliaujančių cirkų ir keliaujančių
žvėrynų, joje būtų išskirtos ir subpzicijos, skirtos pramogų parko atrakcionams, vandens parko
pramogų įrenginiams bei mugių pramogų įrenginiams. O KN 9508 pozicijoje vartojami žodžių
junginiai „pramogų parko atrakcionai“, „vandens parko pramogų įrenginiai“ ir „mugių pramogų
įrenginiai“ paaiškinti naujai įvestoje KN 95 skirsnio 6 pastaboje.
XXI skyriuje padaryta taip pat nemažai pakeitimų, visų pirma, siekiant kovoti su
neteisėta prekyba kultūros vertybėmis bei vykdyti tokių prekių priežiūrą. Pertvarkyta KN 9701
pozicija ir papildyta mozaikomis. Taip pat KN 9701, 9702, 9703 ir 9705 pozicijose išskirtos atskiros
subpozicijos senesniems kaip 100 metų paveikslams, piešiniams, mozaikoms, graviūroms,
skulptūroms ir pan. Be to, suskaidyta KN 9705 pozicija, išskiriant atskiras subpozicijas išnykusių ar
nykstančių rūšių individams ir jų dalims, numizmatikos kolekcijoms ir kolekcionavimo objektams,
išskiriant iš jų senesnius nei 100 metų egzempliorius. O KN 9706 pozicijoje įvesta atskira subpozicija,
skirta senesniems kaip 250 metų antikvariniams daiktams.
Siekiant stebėti prekybos fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis poveikį
klimatui, KN 10 priede ,,TARIC statistiniai kodai“ įvesti tokių prekių TARIC kodai, su kuriais
susietas naujas papildomas matavimo vienetas „t. CO2“ (anglies dioksido ekvivalento tona).

