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Ryga, 2019 m. balandžio 18 d.
Teismas <…> [teismo sudėtis]
rašytinio proceso tvarka nagrinėjo administracinę bylą pagal Valsts ieņēmumu
dienesta (Valstybinė mokesčių inspekcija, Latvija, toliau – VID) kasacinį skundą
dėl 2017 m. balandžio 13 d. Administratīvā apgabaltiesa (Administracinis
apygardos teismas, Latvija) sprendimo, priimto administracinėje byloje dėl SIA
„Hydro Energo“ prašymo panaikinti 2014 m. rugsėjo 10 d. VID sprendimą <...>
Aprašomoji dalis
Faktinės aplinkybės
[1] 2012 m. balandžio mėn. pareiškėja pirmojoje instancijoje SIA „Hydro Energo“
deklaravo prekes išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai ir jas priskyrė prie
Kombinuotosios
nomenklatūros
7403 21 00 subpozicijos –
neapdorotas
rafinuotasis varis ir neapdoroti vario lydiniai – vario-cinko netaurieji lydiniai
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(žalvaris). Prie šios pozicijos priskirtoms prekėms nustatytas 0 % bazinis importo
muitas.
Patikrinusi, ar deklaracijoje pateikti duomenys teisingi, VID padarė išvadą, kad
pareiškėjos deklaruotos prekės yra karšto valcavimo žalvario lakštai. Valcuotų
gaminių 7403 pozicija neapima, todėl pareiškėjos pirmojoje instancijoje
deklaruotos prekės priskiriamos prie Kombinuotosios nomenklatūros
7407 21 10 subpozicijos – vario strypai, juostos ir profiliai – vario-cinko
netauriųjų lydinių (žalvario) – strypai ir juostos. Prie šios pozicijos priskirtoms
prekėms nustatytas 4,8 % bazinis importo muitas.
2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu <...> VID nurodė pareiškėjai pirmojoje
instancijoje papildomai į valstybės biudžetą sumokėti muitą ir delspinigius.
[2] Pareiškėja pirmojoje instancijoje pateikė teismui skundą ir prašė panaikinti
administracinį aktą.
[3] 2017 m. balandžio 13 d. Administratīvā apgabaltiesa (Administracinis apygardos
teismas, Latvija) sprendimu patenkino skundą ir panaikino ginčijamą VID
sprendimą. Šis teismas rėmėsi 2013 m. rugsėjo 19 d. Rygos technikos universiteto
neardomųjų bandymų laboratorijos ekspertizės išvadomis; tose išvadose nurodyta,
kad gaminių sudėtyje yra daugiau kaip 98,82 % vario, o cinko – 0,56 %. Išvadose
taip pat nurodyta, kad pateiktas pavyzdys yra liejinio ruošinys arba pusgaminis.
Tokios būklės šios medžiagos negalima naudoti nei mechaniškai, nei siekiant
gaminti išspaustus gaminius. Tai patvirtina ir plokštės pjūvio plokštumoje
matomos didelės poros, kiaurymės ir įtrūkimai. (orig. p. 2)
Administratīvā apgabaltiesa (Administracinis apygardos teismas) nusprendė, kad
toks metalas atitinka rafinuotojo vario apibrėžtį, nes ne mažiau kaip 97,5 % jo
masės sudaro varis, o kitų elementų dalis neviršija 2011 m. rugsėjo 27 d.
Komisijos reglamento (ES) Nr. 1006/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl
Bendrojo muitų tarifo I priedas, (toliau – Reglamentas Nr. 1006/2011) 74 skirsnio
1 punkto a papunkčio lentelėje nurodytų ribų.
Atsižvelgdamas į tai, kad prekės, dėl kurių kilo ginčas, yra stačiakampės, pagal
prekių objektyvias savybes, cheminę sudėtį ir formą Administratīvā apgabaltiesa
(Administracinis apygardos teismas) jas priskyrė prie Kombinuotosios
nomenklatūros 7403 13 00 subpozicijos – neapdorotas rafinuotasis varis ir
neapdoroti vario lydiniai – rafinuotasis varis – stačiakampiai ruošiniai.
Prekių viso ilgio skerspjūvis nėra vientisas ir netuščiaviduris, kaip reikalaujama
pagal Reglamento Nr. 1006/2011 74 skirsnio 1 punkto b papunktyje pateiktą
strypų ir juostų apibrėžtį.
Atsakydamas į VID argumentą, kad 7403 pozicija neapima valcuotų gaminių,
Administratīvā apgabaltiesa (Administracinis apygardos teismas) nurodė, kad
lemiamas klasifikacijos kriterijus yra Kombinuotosios nomenklatūros pozicijoje
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nurodytos objektyvios prekių savybės ir požymiai. Administratīvā apgabaltiesa
(Administracinis apygardos teismas) mano, kad 7403 13 00 pozicijos
(stačiakampiai ruošiniai) aprašymas leidžia tokį apdorojimo būdą (valcuojant ar
kitaip), dėl kurio prekės įgytų pozicijos aprašyme nurodytas savybes, jei jos
neįgyja prie kitų pozicijų priskiriamiems gaminiams būdingų savybių. Apdorojus
medžiagą gauta konkreti prekė įgijo stačiakampio formą, bet išliko nelygi, porėta
ir sutrūkinėjusi, dėl to ją galima naudoti tik kaip ruošinį, kurį toliau reikės
apdoroti; taigi svarbios ir vėlesnio prekės panaudojimo aplinkybės. Tai patvirtina
ir konkrečioje pozicijoje įtvirtinta sąvoka (ruošiniai), ir tai, kas nurodyta
Reglamento Nr. 1006/2011 74 skirsnio 1 punkto d papunktyje, t. y. kad juostos ir
kiti ruošiniai, kurių galai kūgiškai nusmailinti arba apdoroti kitu paprastu būdu
tam, kad juos būtų lengviau įdėti į mechaninius įrenginius, kurie šiuos ruošinius
perdirba, turi būti laikomi neapdorotu variu, klasifikuojamu 7403 pozicijoje.
[4] VID pateikė kasacinį skundą, kuriame nurodo tokius argumentus.
Pagal suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos paaiškinimus karšto
valcavimo gaminio negalima klasifikuoti 7403 pozicijoje.
Negalima ekspertizės išvadų laikyti patikimomis, nes jose pateikti duomenys
skiriasi nuo gamintojo kokybės pažymose pateiktos informacijos apie prekių
cheminę sudėtį ir byloje nėra įrodymų, kad pareiškėjos pirmojoje instancijoje
pateiktas prekių pavyzdys paimtas iš deklaruoto krovinio.
Tai, ar prekė pagaminta iš rafinuotojo vario, ar iš vario lydinių, nėra lemiama
aplinkybė, sprendžiant, prie kurios Kombinuotosios nomenklatūros pozicijos ją
priskirti, nes pirmiausia reikia įvertinti, ar prekė atitinka atitinkamos pozicijos
aprašą. Tai darant gali būti sugretinamos tik to paties lygio subpozicijos.
Tiek luitai, tiek tolydiniu liejimu pagaminti strypai ir juostos dažnai naudojami
tais pačiais tikslais kaip valcuoti, išspausti ar tempti strypai ir juostos. Todėl
vėlesnis prekės panaudojimas nėra lemiamas. Tačiau „strypų ir juostų“ apibrėžtyje
nenurodyta priimtinų variantų, dėl kurių juos būtų galima laikyti stačiakampiais
gaminiais, turint mintyje, kad praktiškai pagamintos formos paprastai nėra
tobulos. Todėl vientisas ir netuščiaviduris viso ilgio skerspjūvis nereiškia vien
tobulos formos neperforuotų gaminių.
Motyvai
Taikytinos teisės normos
[5] Europos Sąjungoje prekių klasifikavimas reglamentuojamas 1987 m. liepos 23 d.
Tarybos reglamentu Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl
Bendrojo muitų tarifo (toliau – Reglamentas Nr. 2658/87). (orig. p. 3)
Reglamento Nr. 2658/87 12 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienais metais
Komisija priima reglamentą, kuriame kartu su Bendrojo muitų tarifo
autonominiais ir įprastiniais muitais pateikiamas galutinis Kombinuotosios
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nomenklatūros variantas, atsirandantis pritaikius Tarybos arba Komisijos
patvirtintas priemones. Minėtasis reglamentas paskelbiamas ne vėliau kaip iki
spalio 31 d. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje ir taikomas nuo kitų metų
sausio 1 d.
Laikotarpiu, kai pareiškėja įvežė deklaruotas prekes, buvo priimtas Komisijos
reglamentas Nr. 1006/2011. Jo 74 skirsnyje nurodytos šios vario ir jo gaminių
nomenklatūros pozicijos:
KN kodas

Aprašymas

(1)

(2)

<...>
7403

Konvencinė
muito norma
(%)
(3)

Papildomas
matavimo
vienetas
(4)

Neapdorotas rafinuotasis varis ir
neapdoroti vario lydiniai
– Rafinuotasis varis

<...>
7403 13 00
<...>

– – Ruošiniai

7403 21 00

– Vario lydiniai
– – Vario-cinko netaurieji lydiniai Neapmuitinama —
(žalvaris)

<...>
7407
7407 10 00
7407 21
7407 21 10
<...>

Vario strypai, juostos ir profiliai
– Rafinuotojo vario
– Vario lydinių
– – Vario-cinko netauriųjų lydinių
(žalvario)
– – – Strypai ir juostos

Neapmuitinama —

4,8 —

4,8 —

Reglamento Nr. 1006/2011 74 skirsnio 1 punkto b papunktyje nurodyta:
„Strypai ir juostos:
Valcuoti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), tempti arba kalti produktai,
nesuvynioti į ritinius, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas ir netuščiaviduris,
skritulių, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), lygiakraščių trikampių arba
iškilių taisyklingų daugiakampių formos (įskaitant „suplotus skritulius“ ir
„modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o
kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios). Stačiakampio (įskaitant
kvadratą), trikampio arba daugiakampio formos skerspjūvio produktų kampai per
visą ilgį gali būti suapvalinti. Stačiakampio (įskaitant „modifikuotą stačiakampį“)
formos skerspjūvio produktų storis turi būti didesnis už vieną dešimtąją dalį jų
pločio. Ši sąvoka taip pat apima tų pačių formų ir matmenų lietinius arba
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sukepintus produktus, kurie pagaminti buvo toliau apdorojami (išskyrus paprastą
šerpetų arba dzindrų pašalinimą), jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams
arba produktams, klasifikuojamiems kitose pozicijose.
Tačiau vielos gamybai skirtos juostos ir kiti ruošiniai, kurių galai kūgiškai
nusmailinti arba apdoroti kitu paprastu būdu tam, kad juos būtų lengviau įdėti į
mechaninius įrenginius, kurie šiuos ruošinius perdirba, pavyzdžiui, į temptus
gaminius (vielos gamybai skirtus strypus) arba vamzdžius, turi būti laikomi
neapdorotu variu, klasifikuojamu 7403 pozicijoje.“
[6] Reglamento Nr. 1006/2011 Pirmos dalies I skyriaus A poskyryje pateiktos
bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės:
„Klasifikuojant prekes pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, turi būti vadovaujamasi
šiais principais: (orig. p. 4)
1. Skyrių, skirsnių ir poskirsnių pavadinimai pateikiami tik nurodymui
palengvinti; juridiniais tikslais prekių klasifikavimas turi būti nustatomas pagal
pozicijų pavadinimus bei skyrių ir skirsnių pastabas ir, jeigu šiuose pozicijų
pavadinimuose ir pastabose nenurodyta kitaip, vadovaujantis toliau išdėstytomis
nuostatomis.
2.a) Bet kuri pozicijos pavadinime esanti nuoroda į kokią nors prekę turi būti taip
pat laikoma nuoroda į tokią prekę, nesukomplektuotą arba nebaigtą gaminti, jeigu
ji turi pagrindines sukomplektuotos arba baigtos gaminti prekės savybes. Tokia
nuoroda taip pat įvardija ir sukomplektuotą arba baigtą gaminti prekę (taip pat
prekę, laikomą sukomplektuota arba baigta gaminti vadovaujantis šia taisykle),
kuri pateikiama nesurinkta arba išardyta.
b) Bet kuri pozicijos pavadinime esanti nuoroda į kokią nors medžiagą turi būti
taip pat laikoma nuoroda į šios medžiagos mišinius ir kombinacijas (derinius) su
kitomis medžiagomis. Bet kuri nuoroda į prekes iš tam tikros medžiagos turi būti
taip pat laikoma nuoroda į tokias prekes, visiškai ar iš dalies pagamintas iš šios
medžiagos. Prekės, sudarytos iš daugiau kaip vienos medžiagos, turi būti
klasifikuojamos vadovaujantis 3 taisyklės nuostatomis.
3. Jeigu pritaikius 2 taisyklės b punktą arba dėl kokių nors kitų priežasčių prekę
galima prima facie klasifikuoti dviejose arba daugiau pozicijų, ji turi būti
klasifikuojama taip:
a) pirmenybė teikiama tai pozicijai, kurioje prekė aprašyta tiksliausiai, lyginant su
kitomis pozicijomis, kuriose ji aprašyta bendriau. Tačiau, jeigu kiekvienoje iš
dviejų arba daugiau pozicijų yra nurodyta tiktai dalis medžiagų, sudarančių
mišrias arba sudėtines prekes, taip pat jeigu nurodyta tiktai dalis dirbinių,
supakuotų į mažmeninei prekybai skirtą rinkinį, tokios pozicijos atitikimo tokioms
prekėms požiūriu turi būti vertinamos kaip lygiavertės, net jeigu vienoje iš jų
prekės aprašytos išsamiau arba tiksliau;
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b) mišiniai, kombinuotos prekės, sudarytos iš įvairių medžiagų arba surinktos iš
įvairių dalių, taip pat prekės, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtus rinkinius,
kurios negali būti klasifikuojamos taikant 3 taisyklės a punktą, turi būti
klasifikuojamos taip, tarsi jos būtų sudarytos tik iš medžiagų arba sudėtinių dalių,
kurios nulemia esminius prekių požymius, jeigu tokį kriterijų galima taikyti;
c) prekės, kurios negali būti klasifikuojamos taikant 3 taisyklės a arba b punktus,
turi būti klasifikuojamos pozicijoje, kuri lygiaverčių pozicijų numeracijos požiūriu
yra paskutinė.
4. Prekės, kurių neįmanoma suklasifikuoti taikant pirmiau išdėstytas taisykles, turi
būti klasifikuojamos pozicijoje, atitinkančioje prekes, kurioms šios prekės yra
artimiausios (giminingiausios).
<...>
6. Juridiniais tikslais klasifikuojant prekes bet kurios pozicijos subpozicijose
vadovaujamasi subpozicijų pavadinimais ir visomis taikytinomis subpozicijų
pastabomis, taip pat mutatis mutandis pirmiau išdėstytomis taisyklėmis, laikantis
nuostatos, kad gali būti sugretinamos tik to paties lygio subpozicijos. Taikant šią
taisyklę taip pat reikia remtis atitinkamo skyriaus ar skirsnio pastabomis, jeigu
pagal kontekstą nereikalaujama kitaip.“
Priežastys, dėl kurių kyla abejonių dėl Europos Sąjungos teisės normų išaiškinimo
[7] Pagal šioje byloje pateiktus papildomus dokumentus pareiškėjos pirmojoje
instancijoje įvežta prekė yra karšto valcavimo žalvario plokštės (luitai). Jų
nominalūs matmenys: 26 x 210 x 700 mm. Atsižvelgdama į tai, kad gaminiai yra
stačiakampio formos ir kad jų storis yra didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio,
VID juos klasifikavo kaip žalvario strypus ir juostas ir priskyrė prie
Kombinuotosios nomenklatūros 7407 21 10 pozicijos. Pateikdama papildomų
pastabų VID taip pat nurodė, jog pagal suderintos prekių aprašymo ir kodavimo
sistemos paaiškinimus 7403 pozicija (neapdorotas rafinuotasis varis ir neapdoroti
vario lydiniai) neapima valcuotų gaminių.
Pareiškėja pirmojoje instancijoje tvirtina, kad šie gaminiai neatitinka strypų ir
juostų apibrėžties pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, nes jų viso ilgio skerspjūvis
nėra vientisas ir netuščiaviduris; ji pažymi, kad plokščių pjūvio plokštumoje
matomos didelės poros, kiaurymės ir įtrūkimai. Toliau pareiškėja pirmojoje
instancijoje pažymi, (orig. p. 5) kad gaminiai valcuoti suteikiant stačiakampio
formą tik tam, kad būtų lengviau juos transportuoti, ir kad jų neketinama naudoti
niekam kitam, tik išlydyti. Šį savo tvirtinimą pareiškėja pirmojoje instancijoje
grindžia taip pat ir tuo, kad Kombinuotosios nomenklatūros 74 skirsnio 1 punkto
d papunktyje nurodyta, jog strypai ir juostos, kurių galai kūgiškai nusmailinti arba
apdoroti kitu paprastu būdu tam, kad juos būtų lengviau įdėti į mechaninius
įrenginius, kurie šiuos ruošinius perdirba, pavyzdžiui, į temptus gaminius (vielos
gamybai skirtus strypus) arba vamzdžius, turi būti laikomi neapdorotu variu,
klasifikuojamu 7403 pozicijoje. Kitaip tariant, pareiškėja pirmojoje instancijoje
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nurodo, kad priskiriant gaminius prie Kombinuotosios nomenklatūros 7403 arba
7407 pozicijos, svarbu atsižvelgti ne tik į gaminių formą ir pirminį apdorojimą,
bet ir į jų apdorojimo laipsnį ir galimą panaudojimą. Todėl pareiškėja pirmojoje
instancijoje mano, kad prekės priskirtinos Kombinuotosios nomenklatūros
7403 21 00 pozicijai (vario-cinko netaurieji lydiniai (žalvaris)).
Administratīvā apgabaltiesa (Administracinis apygardos teismas) pritarė
pareiškėjos pirmojoje instancijoje argumentui, kad gaminiai neatitinka strypų ir
juostų apibrėžties, nes jų viso ilgio skerspjūvis nėra tolygus ir netuščiaviduris.
Taip pat Administratīvā apgabaltiesa (Administracinis apygardos teismas)
nusprendė, kad, remiantis į bylą įtrauktais įrodymais, pagal savo cheminę sudėtį
gaminys yra rafinuotasis varis, o ne vario lydinys (žalvaris), todėl priskyrė
gaminius prie 7403 13 00 pozicijos.
[8] Klausimas dėl gaminių cheminės sudėties susijęs su bylos faktinių aplinkybių
išsiaiškinimu, o tai – nacionalinio teismo užduotis. Todėl šioje byloje keliamas
pagrindinis klausimas, ar pagal Kombinuotąją nomenklatūrą gaminiai atitinka
strypų ir juostų apibrėžtį.
Siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir lengvesnę kontrolę, prekių tarifinį
klasifikavimą lemiantis kriterijus paprastai turi būti nustatytas atsižvelgiant į šių
prekių objektyvius požymius ir objektyvias savybes, išvardytas Kombinuotosios
nomenklatūros pozicijos apraše ir skyriaus ar skirsnio pastabose (2015 m. kovo
4 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo Oliver Medical, C-547/13,
(<...> EU:C:2015:139) 45 punktas).
Nors VID teisingai nurodo, kad pareiškėjos prekėms būdinga daug objektyvių
požymių, kurie atitinka Kombinuotosios nomenklatūros 74 skirsnio 1 punkto
d papunktyje numatytas strypų ir juostų savybes, ir kad dėl to šias prekes būtų
galima priskirti prie 7407 pozicijos, vis dėlto pareiškėja pirmojoje instancijoje
pagrįstai abejoja, ar šios prekės atitinka ir vientiso ir netuščiavidurio viso ilgio
skerspjūvio reikalavimą, nes gaminių skerspjūvio plokštumoje matomos didelės
poros, kiaurymės ir įtrūkimai.
[9] VID remiasi suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos paaiškinimais. Iš jų
matyti, kad 7403 pozicija apima sukepintus gaminius, pagamintus slegiant ir
sukepinant miltelius. Sukepinti gaminiai yra porėti ir silpni, ir paprastai būna
valcuojami, išspaudžiami, kalami ir pan., kad įgytų reikiamą tankį. Tokie
valcuoti ir kt. gaminiai priskiriami ne prie 7403 pozicijos, o, pavyzdžiui, prie 7407
ir 7409 pozicijų.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal papildomus dokumentus šioje byloje nagrinėjami
gaminiai yra valcuoti, tai būtų papildomas pagrindas juos priskirti prie
7407 pozicijos.
Europos Komisijos parengtos Kombinuotosios nomenklatūros ir Pasaulio muitinių
organizacijos parengti suderintos sistemos paaiškinimai labai padeda aiškinti
atskirų tarifinių pozicijų apimtį, tačiau neturi privalomosios teisinės galios

7

2019 M. BALANDŽIO 18 D. PRAŠYMAS PRIIMTI PREJUDICINĮ SPRENDIMĄ – BYLA C-340/19

(2015 m. kovo 4 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo Oliver
Medical, C-547/13, (<...> EU:C:2015:139) 46 punktas).
Vis dėlto, pagal bendrųjų Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių
1 punktą juridiniais tikslais prekių klasifikavimas turi būti nustatomas pagal
pozicijų pavadinimus bei skyrių ir skirsnių pastabas. Todėl paaiškinimų
neužtenka, kad būtų išsklaidytos abejonės dėl to, ar prekių viso ilgio skerspjūvis
yra vientisas ir netuščiaviduris, kaip reikalaujama pagal Kombinuotosios
nomenklatūros 74 skirsnio 1 punkto d papunktį. (orig. p. 6)
[10] Siekiant atsakyti į šį klausimą, būtina išaiškinti Europos Sąjungos teisės normas.
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnyje nurodyta, kad Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti prejudicinį sprendimą
dėl Sąjungos teisės aktų išaiškinimo. Tokiam klausimui iškilus nagrinėjant bylą
valstybės narės teisme, kurio sprendimas pagal nacionalinę teisę negali būti toliau
apskundžiamas teismine tvarka, tas teismas dėl jo kreipiasi į Teisingumo Teismą.
Senāts (Aukščiausiasis Teismas) nenustatė, kad Europos Sąjungos Teisingumo
Teismas iki šiol būtų išdėstęs savo poziciją šiuo klausimu. Atsižvelgdamas į tai,
kas išdėstyta, Senāts (Aukščiausiasis Teismas) nutaria pateikti Europos Sąjungos
Teisingumo Teismui prejudicinį klausimą.
[11] Todėl reikia sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kol Europos Sąjungos Teisingumo
Teismas priims sprendimą dėl prejudicinio klausimo.
Rezoliucinė dalis
Remdamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsniu <…> Senāts
(Aukščiausiasis Teismas):
nutaria
pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui tokį prejudicinį klausimą:
Ar į 1987 m. liepos 23 d. Europos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl
tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, kuris iš
dalies pakeistas 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1006/2011,
įtrauktą Kombinuotąją nomenklatūrą reikia aiškinti taip: 7407 pozicija (vario
strypai, juostos ir profiliai) apima tokius stačiakampio formos vario arba vario
lydinio luitus, kurių storis yra didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio ir kurie
yra karšto valcavimo, bet kurių skerspjūvyje yra netaisyklingų porų, kiaurymių ir
įtrūkimų?
<...>
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