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EKONOMISKO PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses
PREAMBULA
NOLĪGUMA PUSES
BEĻĢIJAS KARALISTE,
BULGĀRIJAS REPUBLIKA,
ČEHIJAS REPUBLIKA,
DĀNIJAS KARALISTE,
VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,
IGAUNIJAS REPUBLIKA,
ĪRIJA,
GRIEĶIJAS REPUBLIKA,
SPĀNIJAS KARALISTE,
FRANCIJAS REPUBLIKA,
HORVĀTIJAS REPUBLIKA,
ITĀLIJAS REPUBLIKA,
KIPRAS REPUBLIKA,
LATVIJAS REPUBLIKA,
LIETUVAS REPUBLIKA,
LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,
UNGĀRIJA,
MALTAS REPUBLIKA,
NĪDERLANDES KARALISTE,
AUSTRIJAS REPUBLIKA,
POLIJAS REPUBLIKA,
PORTUGĀLES REPUBLIKA,
RUMĀNIJA,
SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,
SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,
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SOMIJAS REPUBLIKA,
ZVIEDRIJAS KARALISTE,
LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

kas ir Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību Līgumslēdzējas puses, turpmāk “Eiropas
Savienības dalībvalstis”,
un
EIROPAS SAVIENĪBA, no vienas puses, un
BOTSVĀNAS REPUBLIKA,
LESOTO KARALISTE,
MOZAMBIKAS REPUBLIKA,
NAMĪBIJAS REPUBLIKA,
DIENVIDĀFRIKAS REPUBLIKA un
SVAZILENDAS KARALISTE,

turpmāk “Dienvidāfrikas attīstības kopienas ekonomisko partnerattiecību nolīguma valstis”, no otras puses (“DAK EPN
valstis”),
IEVĒROJOT to, ka Puses vēlas vēl vairāk nostiprināt tirdzniecības saites un izveidot ciešas un noturīgas attiecības, kuru

pamatā būtu partnerattiecības un sadarbība;
BŪDAMAS PĀRLIECINĀTAS par to, ka šis nolīgums vēl vairāk padziļinās un veicinās ekonomiskās un tirdzniecības

attiecības starp Pusēm;
VĒLOTIES radīt jaunas iespējas nodarbinātības jomā, piesaistīt ieguldījumus un uzlabot dzīves līmeni Pušu teritorijā,

vienlaikus veicinot ilgtspējīgu attīstību;
ATZĪSTOT attīstības finansiālās sadarbības nozīmību šā nolīguma īstenošanā;
ATZĪSTOT DAK EPN valstu centienus nodrošināt ekonomisku un sociālu attīstību savām tautām, padziļinot reģionālo

integrāciju Dienvidāfrikas Attīstības kopienas reģionā (“DAK reģions”);
APSTIPRINOT Pušu apņemšanos veicināt reģionālo sadarbību un ekonomisko integrāciju un sekmēt tirdzniecības liberali

zāciju DAK reģionā;
ATZĪSTOT DAK EPN valstu īpašās vajadzības un intereses un nepieciešamību ņemt vērā to atšķirīgos ekonomiskās

attīstības līmeņus, kā arī ģeogrāfiskās un sociāli ekonomiskās problēmas;
ATZĪSTOT šajā nolīgumā Botsvānas, Lesoto, Namībijas un Svazilendas (“BLNS valstis”) īpašos apstākļus un nepieciešamību

ņemt vērā tirdzniecības liberalizēšanas, kas paredzēta Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumā starp Dienvidāfriku
un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, kurš parakstīts 1999. gada 11. oktobrī (“TASN”), ietekmi uz minētajām valstīm;
ATZĪSTOT DAK EPN valstu vismazāk attīstīto valstu (“VAV”) īpašos apstākļus un vajadzības un tādējādi izmantojot īpašu

un atšķirīgu attieksmi un asimetriju;
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ATZĪSTOT Lesoto kā Dienvidāfrikas muitas savienības vienīgās VAV īpašos apstākļus un to, ka tarifu ieņēmumu

samazinājums, ko paredz TASN un šis nolīgums, rada nepieciešamību prioritārā kārtā veikt tirdzniecības atbalsta
pasākumus;
ATZĪSTOT īpašos apstākļus tajās DAK EPN valstīs, kas bijušas iesaistītas ilglaicīgā bruņotā konfliktā, kura dēļ tām

nepieciešama paša un atšķirīga attieksme un asimetrija;
ŅEMOT VĒRĀ Pušu kā Pasaules Tirdzniecības organizācijas (“PTO”) dalībnieku tiesības un pienākumus un vēlreiz

apstiprinot daudzpusējās tirdzniecības sistēmas nozīmi;
ATGĀDINOT to, cik svarīgi pēc Pušu domām ir principi un noteikumi, kas reglamentē daudzpusējo tirdzniecības sistēmu,

un nepieciešamība tos piemērot pārredzamā un nediskriminējošā veidā;
IEVĒROJOT 2000. gada 23. jūnijā parakstīto un 2005. gada 25. jūnijā pārskatīto Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas,

Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm,
no otras puses (“Kotonū nolīgums”);
APSTIPRINOT Pušu apņemšanos attiecībā uz ekonomisko attīstību DAK EPN valstīs un atbalstu tai, lai sasniegtu

tūkstošgades attīstības mērķus (“TAM”);
IEVĒROJOT TASN;
IEVĒROJOT Pušu apņemšanos nodrošināt to, ka ar savstarpējiem pasākumiem tiek atbalstīta reģionālā integrācija saskaņā

ar Dienvidāfrikas attīstības kopienas līgumu, kurš parakstīts 1992. gada 17. augustā, un tā grozījumiem (“DAK līgums”);
ATZĪSTOT Dienvidāfrikas Muitas savienību (“DMS”), ko ar 2002. gada Dienvidāfrikas Muitas savienības nolīgumu savā

starpā izveidojušas Botsvānas Republikas, Lesoto Karalistes, Namībijas Republikas, Dienvidāfrikas Republikas un
Svazilendas Karalistes valdības un kas parakstīts 2002. gada 21. oktobrī (“DMS” nolīgums);
APSTIPRINOT Pušu atbalstu tirdzniecības liberalizācijai un tās veicināšanai;
UZSVEROT lauksaimniecības un ilgtspējīgas attīstības nozīmi nabadzības mazināšanā DAK EPN valstīs;

VIENOJAS noslēgt šādu nolīgumu.

I DAĻA
ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA UN CITAS SADARBĪBAS JOMAS

I NODAĻA

Vispārējie noteikumi
1. pants
Mērķi
Šā nolīguma mērķi ir:
a) sekmēt nabadzības mazināšanu un izskaušanu, izveidojot tirdzniecības partnerattiecības saskaņā ar ilgtspējīgas
attīstības mērķi, TAM un Kotonū nolīgumu;
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b) veicināt reģionālo integrāciju, ekonomisko sadarbību un labu pārvaldību, izveidojot un īstenojot efektīvu, paredzamu
un pārredzamu reģionālo tiesisko regulējumu tirdzniecībai un ieguldījumiem starp Pusēm un DAK EPN valstu starpā;
c) veicināt pakāpenisku DAK EPN valstu integrāciju pasaules ekonomikā saskaņā ar to politisko izvēli un prioritātēm
attīstības jomā;
d) uzlabot DAK EPN valstu darbībspēju tirdzniecības politikā un ar tirdzniecību saistītos jautājumos;
e) nodrošināt apstākļus ieguldījumu privātā sektora iniciatīvu apjoma palielināšanai, veicināt piedāvājumu,
konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi DAK EPN valstīs; un
f) nostiprināt esošās attiecības starp Pusēm uz solidaritātes un savstarpēju interešu pamata. Tālab, ievērojot PTO
saistības, šis nolīgums paplašina komerciālās un ekonomiskās attiecības, veicina Protokola par tirdzniecību Dienvidā
frikas attīstības kopienas (“DAK”) reģionā (“DAK tirdzniecības protokols”), kurš parakstīts 1996. gada 24. augustā, un
DMS nolīguma īstenošanu, nodrošina jaunu tirdzniecības dinamiku starp Pusēm ar savstarpējās tirdzniecības
progresīvās, asimetriskās liberalizācijas palīdzību un pastiprina, paplašina un padziļina sadarbību visās ar tirdzniecību
saistītajās jomās.

2. pants
Principi
1.
Šis nolīgums balstās uz pamatprincipiem, kā arī uz svarīgākajiem elementiem un pamatelementu, kas izklāstīti
attiecīgi Kotonū nolīguma 2. un 9. pantā. Ar šo nolīgumu turpina Kotonū nolīguma, TASN un iepriekšējo ĀKK un EK
nolīgumu panākto reģionālās sadarbības un integrācijas, kā arī ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības jomā.
2.
Šo nolīgumu īsteno, ar tā noteikumiem papildinot un abpusēji pastiprinot Kotonū nolīguma un TASN noteikumus,
ievērojot 110. un 111. pantu.
3.
Puses vienojas sadarboties, lai šo nolīgumu īstenotu tādā veidā, kas atbilst attīstības politikai un reģionālās
integrācijas programmām, kurās DAK EPN valstis ir vai var būt iesaistītas.
4.
Puses vienojas sadarboties, lai izpildītu savas saistības un pienākumus un veicinātu DAK EPN valstu darbībspēju
īstenot šo nolīgumu.

3. pants
Reģionālā integrācija
1.
Puses atzīst, ka reģionālā integrācija ir neatņemams partnerattiecību elements un vērienīgs instruments šā nolīguma
mērķu sasniegšanā.
2.
Puses vēlreiz apstiprina DAK EPN valstu reģionālās un apakšreģionālās integrācijas nozīmību, lai gūtu lielākas
ekonomiskās iespējas, nostiprinātu politisko stabilitāti un efektīvi sekmētu jaunattīstības valstu integrāciju pasaules
ekonomikā.
3.
Puses jo īpaši atbalsta integrācijas procesus, kuru pamatā ir DMS nolīgums, DAK līgums, Āfrikas Savienības
dibināšanas akts, kas pieņemts 2000. gada 11. jūlijā, kā arī ar šiem procesiem saistīto attīstības politiku un politiskos
mērķus. Puses cenšas šo nolīgumu īstenot savstarpēji atbalstošā veidā ar minētajiem instrumentiem, ņemot vērā
attiecīgos attīstības līmeņus, vajadzības, ģeogrāfisko stāvokli un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas.
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4. pants
Pārraudzība
1.
Puses apņemas nepārtraukti pārraudzīt šā nolīguma darbību un ietekmi, izmantojot attiecīgos, arī atbilstīgi šim
nolīgumam izveidotos, mehānismus un laika plānojumu to attiecīgajos dalības procesos un iestādēs, lai nodrošinātu, ka
šā nolīguma mērķi tiek sasniegti, šis nolīgums tiek pienācīgi īstenots un to tautas, jo īpaši visneaizsargātākās grupas, no
šīm partnerattiecībām gūst iespējami lielas priekšrocības.
2.

Puses apņemas nekavējoties apspriesties viena ar otru visos jautājumos, kas skar šā nolīguma īstenošanu.

5. pants
Sadarbība starptautiskos forumos
Puses cenšas sadarboties visos starptautiskos forumos, kuros tiek apspriesti jautājumi saistībā ar šo nolīgumu.

II NODAĻA

Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība
6. pants
Konteksts un mērķi
1.
Puses atsaucas uz 1992. gada rīcības plānu “Agenda 21” par vidi un attīstību, SDO 1998. gada Deklarāciju par
pamatprincipiem un pamattiesībām darbā, 2002. gadā Johannesburgā pieņemto ilgtspējīgas attīstības īstenošanas plānu,
ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes ministru 2006. gada deklarāciju par pilnu nodarbinātību un pienācīgas
kvalitātes darbu, SDO 2008. gada Deklarāciju par sociālo taisnīgumu godīgai globalizācijai un ANO 2012. gada
konferenci par ilgtspējīgu attīstību ar nosaukumu “Kādu nākotni mēs vēlamies”.
2.
Puses vēlreiz apstiprina savas saistības sekmēt starptautiskās tirdzniecības attīstību tādā veidā, lai mūsdienu un
nākamo paaudžu labklājības nolūkos veicinātu ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu trīs pamatjomās (ekonomiskā
attīstība, sociālā attīstība un vides aizsardzība), un centīsies nodrošināt to, ka minētais mērķis tiek ņemts vērā un
atspoguļots visos to tirdzniecības sakaru līmeņos.
3.

Uz šīs nodaļas noteikumiem neattiecas III daļas noteikumi, izņemot 7. pantu.

7. pants
Ilgtspējīga attīstība
1.
Puses vēlreiz apstiprina, ka ilgtspējīgas attīstības mērķis ir jāpiemēro un jāiekļauj katrā ekonomisko partnerattiecību
līmenī, izpildot Kotonū nolīguma 1., 2. un 9. pantā noteiktās vispārējās saistības un jo īpaši pildot vispārīgo apņemšanos
mazināt un galu galā pilnīgi izskaust nabadzību tādā veidā, kas saderīgs ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
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Puses izprot, ka šo mērķi šajā nolīgumā izvirza kā apņemšanos:

a) šā nolīguma piemērošanā pilnīgi ņemt vērā savu iedzīvotāju un nākamo paaudžu humānās, kultūras, saimnieciskās,
sociālās, veselības un vides intereses; un
b) attiecībā uz lēmumu pieņemšanas metodēm ievērot iesaistes, līdzdalības un dialoga pamatprincipus.
3.

Tā rezultātā Puses vienojas sadarboties, lai sasniegtu uz cilvēkiem vērstu ilgtspējīgu attīstību.

8. pants
Daudzpusējie standarti un nolīgumi vides un nodarbinātības jomā
1.
Puses atzīst to, ka starptautiskajai vides pārvaldībai un nolīgumiem ir liela nozīme, starptautiskajai kopienai
reaģējot uz globālām vai reģionālām vides problēmām, kā arī to, ka pienācīga darba nodrošināšana visiem ir ilgtspējības
nodrošināšanas pamatelements visās valstīs un prioritārs starptautiskās sadarbības mērķis.
2.
Ņemot vērā Kotonū nolīgumu un jo īpaši tā 49. un 50. pantu, Puses šā panta kontekstā vēlreiz apstiprina savas
tiesības un apņemšanos īstenot pienākumus attiecībā uz Daudzpusējiem nolīgumiem vides jomā (“DNV”) un Starptau
tiskās Darba organizācijas (“SDO”) konvencijām, ko tās ir attiecīgi ratificējušas.

9. pants
Regulējuma tiesības un aizsardzības līmeņi
1.
Puses atzīst katras Puses tiesības noteikt savu iekšzemes vides un darba aizsardzības līmeni un attiecīgi pieņemt vai
grozīt to attiecīgos tiesību aktus un politiku saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem un nolīgumiem, kuros tās
piedalās.
2.

Puses vēlreiz apstiprina tās aizsardzības nozīmi, ko sniedz iekšzemes tiesību akti nodarbinātības un vides jomā.

3.
Atzīstot to, ka tirdzniecības vai ieguldījumu sekmēšana nav panākama ar iekšzemes aizsardzības līmeņa paslikti
nāšanu vai samazināšanu nodarbinātības vai vides jomā, neviena Puse neatkāpjas no saviem vides un nodarbinātības
jomas tiesību aktiem un nemēģina pastāvīgi kavēt to efektīvu izpildes panākšanu.

10. pants
Ilgtspējīgu attīstību veicinoša tirdzniecība un ieguldījumi
1.
Puses vēlreiz apstiprina savu apņemšanos ar tirdzniecības un ieguldījumu palīdzību sekmēt ilgtspējīgas attīstības
mērķa sasniegšanu ekonomikā, sociālajā un vides jomā.
2.
Puse var par jebkuru jautājumu, uz ko attiecas šī nodaļa, pieprasīt apspriedes ar otru Pusi Tirdzniecības un
attīstības komitejā.
3.
Dialogā un sadarbībā, kas notiek Tirdzniecības un attīstības komitejā un skar jautājumus, uz ko attiecas šī nodaļa,
var iesaistīt citas attiecīgās iestādes un ieinteresētās personas.
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11. pants
Kopīgs darbs tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības jomā
1.
Puses atzīst to, ka šā nolīguma mērķu sasniegšanai ir svarīgi kopīgi risināt tādus jautājumus nodarbinātības un
vides politikas jomā, kas saistīti ar tirdzniecību.
2.
Puses var apmainīties ar informāciju un pieredzi par saviem īstenotajiem pasākumiem, lai sekmētu tirdzniecības,
sociālās un vides jomas mērķu saskaņotību un savstarpēju pielāgotību, un uzlabo dialogu un sadarbību tādos jautājumos
saistībā ar ilgtspējīgu attīstību, kas varētu rasties tirdzniecības sakaros.
3.

Attiecībā uz 1. un 2. punktu Puses var sadarboties inter alia šādās jomās:

a) jautājumi, kas saistīti ar tirdzniecību, nodarbinātības vai vides politikas jomā tādos starptautiskajos forumos kā SDO,
Pienācīga darba nodrošināšanas programma un DNV;
b) nolīguma ietekme uz ilgtspējīgu attīstību;
c) korporatīvā sociālā atbildība un pārskatatbildība;
d) abpusējas intereses jautājumi, kas saistīti ar tirdzniecību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ilgtspējīgas
izmantošanas sekmēšanas jomā;
e) jautājumi, kas saistīti ar tirdzniecību, ilgtspējīgas mežu pārvaldības jomā un
f) jautājumi, kas saistīti ar tirdzniecību, ilgtspējīgas zvejas prakses jomā.

III NODAĻA

Sadarbības jomas
12. pants
Attīstības sadarbība
1.
Puses apņemas sadarboties, lai īstenotu šo nolīgumu un atbalstītu DAK EPN valstu tirdzniecības un attīstības
stratēģijas kopējā DAK reģionālās integrācijas procesā. Sadarbība var būt un var nebūt saistīta ar finansējumu.
2.
Puses atzīst, ka attīstības sadarbība ir izšķirīgs partnerattiecību elements un būtisks faktors šā nolīguma 1. pantā
noteikto mērķu sasniegšanā. Kotonū nolīgumā paredzētā attīstības finansiālā sadarbība reģionālās ekonomiskās
sadarbības un integrācijas nolūkos veicama, lai atbalstītu un veicinātu DAK EPN valstu centienus sasniegt mērķus un
gūtu no šā nolīguma pēc iespējas vairāk paredzamu priekšrocību. Sadarbības jomas un tehniskā palīdzība attiecīgā
gadījumā ir noteikta šajā nolīgumā. Sadarbību īsteno šajā pantā noteiktajā kārtībā. Šo kārtību regulāri pārbauda un
vajadzības gadījumā izdara izmaiņas saskaņā ar 116. panta noteikumiem.
3.
ES (1) veiktā finansēšana, kas attiecas uz attīstības sadarbību starp DAK EPN valstīm un ES un kas nodrošina šā
nolīguma īstenošanu, notiek saskaņā ar Kotonū nolīgumā paredzētajiem noteikumiem un attiecīgajām procedūrām, jo
īpaši ar Eiropas Attīstības fonda plānošanas procedūrām, un ar attiecīgajiem no Savienības kopbudžeta finansētajiem
finanšu instrumentiem. Šajā ziņā šā nolīguma īstenošanas nodrošināšana uzskatāma par prioritāti.
4.
Eiropas Savienības dalībvalstis kopīgi apņemas ar attiecīgas attīstības politikas un instrumentu palīdzību atbalstīt
reģionālajai ekonomiskajai sadarbībai un integrācijai un šā nolīguma īstenošanai DAK EPN valstīs un reģionu līmenī
paredzētos attīstības sadarbības pasākumus, ievērojot papildināmības un atbalsta efektivitātes principus, kas noteikti
2005. gada Parīzes deklarācijā par palīdzības efektivitāti un 2008. gada Akras rīcības programmā.
(1) Termins “ES”, kas viscaur lietots šajā nolīgumā, ir definēts 104. pantā.
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5.
Puses atzīst, ka šā nolīguma īstenošanai un visaptverošai tā piedāvāto priekšrocību sasniegšanai būs vajadzīgi
atbilstīgi resursi. Šajā ziņā Puses sadarbojas, lai DAK EPN valstīm nodrošinātu piekļuvi citiem finanšu instrumentiem, kā
arī atbalstītu citus līdzekļu devējus, kuri vēlas turpmāk atbalstīt DAK EPN valstu centienus šā nolīguma mērķu
sasniegšanā.
6.
Puses vienojas, ka reģionālās attīstības finansēšanas mehānisms, piemēram, EPN fonds, būtu lietderīgs instruments
efektīvai attīstības finansēšanas resursu sadalei un EPN papildpasākumu īstenošanai. ES piekrīt atbalstīt reģiona centienus
šāda mehānisma izveidē. ES pēc apmierinošas revīzijas veikšanas dos savu ieguldījumu šajā fondā.

13. pants
Sadarbības prioritātes
1.
Šā nolīguma īstenošanas nolūkā un ņemot vērā DAK EPN valstu attīstības politikas nostādnes, Puses vienojas, ka
tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības prioritārās jomas ir šajā pantā un 14. pantā uzskaitītās jomas.
2.
Sadarbības mērķis preču tirdzniecības jomā ir uzlabot preču tirdzniecību un DAK EPN valstu tirdzniecības jaudu,
tostarp pakāpeniski atceļot tarifus un muitas nodokļus atbilstīgi šajā nolīgumā noteiktajām liberalizācijas saistībām,
pareizi piemērojot izcelsmes noteikumus, tirdzniecības aizsardzības instrumentus, netarifa pasākumus, sanitāros un
fitosanitāros (“SPS”) standartus un tehniskos šķēršļus tirdzniecībai (“TBT”), risinot problēmas netarifa pasākumu jomā un
veicinot sadarbību muitas jomā un tirdzniecības vienkāršošanu.
3.
Sadarbības piedāvājuma konkurētspējas jomā mērķis ir palielināt DAK EPN valstu konkurētspēju un atcelt
piedāvājuma ierobežojumus valstu, iestāžu un jo īpaši uzņēmumu līmenī. Šī sadarbība cita starpā ietver tādas jomas kā
ražošanu, tehnoloģiju attīstību un jauninājumus, tirdzniecību, finansēšanu, izplatīšanu, transportu, saimnieciskās bāzes
paplašināšanu, kā arī privātā sektora attīstību, tirdzniecības un darījumdarbības vides uzlabošanu un atbalstu mazajiem
un vidējiem uzņēmumiem lauksaimniecības, zivsaimniecības, rūpniecības un pakalpojumu nozarē.
4.
Sadarbības darījumdarbību veicinošas infrastruktūras jomā mērķis ir attīstīt konkurētspējīgu darījumdarbību
veicinošu vidi tādās jomās kā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, transports un enerģētika.
5.

Puses vienojas sadarboties, lai attīstītu un uzlabotu pakalpojumu tirdzniecību, kā paredzēts 73. pantā.

6.
Puses vienojas sadarboties, lai attīstītu un veicinātu ar tirdzniecību saistītus jautājumus, kā paredzēts 8. līdz 11,
16. līdz 19. un 73., un 74. pantā.
7.
Sadarbības tirdzniecības datu jomā mērķis ir uzlabot DAK EPN valstu jaudu tirdzniecības datu vākšanas,
analizēšanas un izplatīšanas jomā.
8.
Sadarbības EPN institucionālās darbībspējas veidošanā mērķis ir atbalstīt EPN īstenošanas pārvaldības institucionālās
struktūras un tirdzniecības sarunu un tirdzniecības politikas darbībspējas veidošanu sadarbībā ar attiecīgajiem institucio
nālajiem mehānismiem, kas attiecīgajās DAK EPN valstīs ir izveidoti ar DAK līgumu un DMS nolīgumu.

14. pants
Sadarbība fiskālo korekciju jomā
1.
Puses atzīst, ka šajā nolīgumā paredzētā muitas nodokļu samazināšana vai pakāpeniska atcelšana var ietekmēt
DAK EPN valstu fiskālos ieņēmumus, un vienojas sadarboties šajā jautājumā.
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Puses vienojas sadarboties saskaņā ar 12. pantu, jo īpaši:

a) fiskālo reformu atbalsta jomā un
b) tādu atbalsta pasākumu jomā, kas papildina fiskālās reformas šā nolīguma neto fiskālās ietekmes mazināšanai, ko
noteiks saskaņā ar mehānismu, par kuru ir kopīga vienošanās.
3.
Puses atzīst to, ka tarifu samazināšanas ietekme jo īpaši skars Lesoto fiskālos ieņēmumus, un piekrīt, piemērojot
12. pantu, pievērst īpašu uzmanību stāvoklim Lesoto.

15. pants
Rīcības veidi
Šajā nolīgumā paredzētā attīstības sadarbība ietver šādu rīcību saistībā ar šo nolīgumu, bet neaprobežojas ar to:
a) politikas izstrāde;
b) tiesību aktu un tiesiskā regulējuma izstrāde;
c) institucionālā un organizatoriskā attīstība;
d) darbībspējas veidošana un apmācība (1);
e) tehnisko konsultāciju pakalpojumi;
f) administratīvie pakalpojumi;
g) atbalsts SPS un TBT jomā un
h) darbības atbalsts, tostarp iekārtas, materiāli un ar tiem saistītās darbības.

16. pants
Sadarbība intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā
1.
Puses vēlreiz apstiprina savas saistības, kas noteiktas Kotonū nolīguma 46. pantā, un savas tiesības, pienākumus un
to izņēmumus, kas noteikti Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (“TRIPS līgums”), kurš
iekļauts Līguma par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu I.C pielikumā.
2.
Puses vienojas piešķirt un nodrošināt pienācīgu, efektīvu un nediskriminējošu intelektuālā īpašuma tiesību (“IĪT”)
aizsardzību un to pārkāpšanas gadījumā paredzēt pasākumus šādu tiesību izpildes panākšanai, ievērojot tādu
starptautisko nolīgumu noteikumus, kuros Puses piedalās.
3.
Puses var sadarboties jautājumos, kas saistīti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (“ĢIN”), ievērojot TRIPS nolīguma
3. iedaļas noteikumus (22. līdz 24. pants). Puses atzīst ĢIN un izstrādājuma piesaistes izcelsmei nozīmi ilgtspējīgā
lauksaimniecībā un lauku attīstībā.
4.
Puses piekrīt, ka ir nepieciešams atbildēt uz pamatotiem pieprasījumiem savstarpēji sniegt informāciju un paskai
drojumus par ĢIN un citiem jautājumiem saistībā ar IĪT. Neskarot šādas sadarbības vispārīgo dabu, Puses, savstarpēji
vienojoties, var iesaistīt starptautiskas un reģionālas organizācijas, kurām ir zināšanas ĢIN jomā.
(1) Šā panta nolūkos “darbībspējas veidošana” konkrēti ietver apmācību, institucionālo attīstību, organizatorisko attīstību (struktūras un
procedūras), operatīvo atbalstu un starpiestāžu saziņas un sadarbības procedūras.

L 250/12
5.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

16.9.2016.

Puses tradicionālo zināšanu jomu uzskata par svarīgu un var turpmāk sadarboties šajā jomā.

6.
Puses var apsvērt iespēju nākotnē sākt sarunas par IĪT aizsardzību, un DAK EPN valstis vēlas un centīsies minētajās
sarunās piedalīties kolektīvi. Ja sarunas tiks sāktas, ES apsvērs iespēju iekļaut noteikumus par sadarbību un īpašu un
atšķirīgu attieksmi.
7.
Ja Puse, kas nepiedalās nākotnē paredzētajā nolīgumā par IĪT aizsardzību, kura noslēgšanas sarunas notiek saskaņā
ar 6. punktu, vēlas tam pievienoties, tā var risināt sarunas par nosacījumiem, ar kādiem tā pievienojas minētajam
nolīgumam.
8.
Ja tāda nolīguma, kas izstrādāts 6. un 7. punktā minētajās sarunās, iznākums nav savienojams ar DAK reģionālās
IĪT sistēmas turpmāku attīstību, Puses kopīgi cenšas koriģēt minēto nolīgumu, lai to pielāgotu minētajai reģionālajai
sistēmai, vienlaikus saglabājot priekšrocību līdzsvaru.

17. pants
Sadarbība publiskā iepirkuma jomā
1.
Puses atzīst pārredzama publiskā iepirkuma nozīmi ekonomiskās attīstības un industrializācijas veicināšanā. Puses
vienojas par to, ka sadarbībai ir liela nozīme savstarpējas izpratnes veicināšanā par attiecīgajām publiskā iepirkuma
sistēmām. Puses vēlreiz apstiprina savas saistības veidot pārredzamas un paredzamas publiskā iepirkuma sistēmas
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
2.
Puses atzīst to, ka ir svarīgi arī turpmāk oficiāli izraudzītos elektroniskos vai drukātos plašsaziņas līdzekļos, kuri
tiek plaši izplatīti un ir viegli pieejami sabiedrībai, publicēt savus tiesību aktus vai citā veidā darīt publiski pieejamus
savus vispārēji piemērojamos normatīvos aktus, administratīvos nolēmumus un jebkurus to grozījumus. Puses vienojas
par to, ka ir svarīgi savstarpēji atbildēt uz pamatotiem pieprasījumiem sniegt informāciju un paskaidrojumus par iepriekš
minētajiem jautājumiem.
3.
Puses var apsvērt iespēju nākotnē sākt sarunas publiskā iepirkuma jomā, un DAK EPN valstis vēlas un centīsies
minētajās sarunās piedalīties kolektīvi. Ja sarunas tiktu sāktas, ES piekrīt ietvert noteikumus par sadarbību un īpašu un
atšķirīgu attieksmi.
4.
Ja Puse, kas nepiedalās nākotnē paredzētajā nolīgumā par publisko iepirkumu, vēlas tam pievienoties, tā var risināt
sarunas par nosacījumiem, ar kādiem tā pievienojas minētajam nolīgumam.
5.
Ja tāda nolīguma, kas izstrādāts pēc 3. un 4. punktā minētajās sarunās, iznākums nav savienojams ar DAK
reģionālās publiskā iepirkuma sistēmas turpmāku attīstību, Puses kopīgi cenšas koriģēt minēto nolīgumu, lai to pielāgotu
minētajai reģionālajai sistēmai, vienlaikus saglabājot priekšrocību līdzsvaru.

18. pants
Sadarbība konkurences jomā
1.
Puses atzīst to, ka konkrēta darījumdarbības prakse, piemēram, pret konkurenci vērsti līgumi vai saskaņotas
darbības un dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana var ierobežot tirdzniecību starp Pusēm un tādējādi traucēt šā
nolīguma mērķu sasniegšanai.
2.

Puses vienojas sadarboties konkurences jautājumos saskaņā ar 13. panta 6. punktu.
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3.
Puses var apsvērt iespēju nākotnē sākt sarunas konkurences jomā, un DAK EPN valstis vēlas un centīsies minētajās
sarunās piedalīties kolektīvi. Ja sarunas tiktu sāktas, ES piekrīt ietvert noteikumus par sadarbību un īpašu un atšķirīgu
attieksmi.
4.
Ja Puse, kas nepiedalās nākotnē paredzētajā nolīgumā par konkurenci, vēlas tam pievienoties, tā var risināt sarunas
par nosacījumiem, ar kādiem tā pievienojas minētajam nolīgumam.
5.
Ja tāda nolīguma, kas izstrādāts pēc 3. un 4. punktā minētajās sarunās, iznākums nav savienojams ar DAK
reģionālās konkurences sistēmas turpmāku attīstību, Puses kopīgi cenšas koriģēt minēto nolīgumu, lai to pielāgotu
minētajai reģionālajai sistēmai, vienlaikus saglabājot priekšrocību līdzsvaru.

19. pants
Sadarbība nodokļu pārvaldībā
Puses atzīst to, ka ir svarīga sadarbība starp attiecīgajām iestādēm labas pārvaldības principu piemērošanā nodokļu
uzlikšanas jomā.

II DAĻA
TIRDZNIECĪBA UN AR TIRDZNIECĪBU SAISTĪTI JAUTĀJUMI

I NODAĻA

Preču tirdzniecība
20. pants
Brīvās tirdzniecības zona
1.
Ar šo nolīgumu izveido brīvās tirdzniecības zonu starp Pusēm saskaņā ar Vispārējo vienošanos par tarifiem un
tirdzniecību (“GATT 1994”), un jo īpaši ar tās XXIV pantu.
2.
Šajā nolīgumā ievēro asimetrijas principu proporcionāli DAK EPN valstu īpašajām vajadzībām un darbībspējas
ierobežojumiem attiecībā uz šajā nolīgumā paredzētajām saistībām līmeņu un laika plānojuma ziņā.

21. pants
Darbības joma
Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz preču tirdzniecību starp Pusēm (1).

22. pants
Izcelsmes noteikumi
Tarifu preferences, kas noteiktas šajā nolīgumā, piemēro precēm, kurām ir noteikta izcelsme saskaņā ar 1. protokolā
ietvertajiem izcelsmes noteikumiem.
(1) Ja vien nav skaidri noteikts citādi, terminiem “prece” un “izstrādājums” ir viena un tā pati nozīme.
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23. pants
Muitas nodoklis
1.
Muitas nodoklis ir jebkurš nodoklis vai maksājums, ietverot visu veidu papildnodokļus vai uzcenojumu, ko uzliek
par preču importēšanu vai saistībā ar to, taču tajā nav iekļauti:
a) iekšējie nodokļi vai citi iekšējie maksājumi, ko piemēro saskaņā ar 40. pantu, vai
b) nodokļi, kas uzlikti saskaņā ar II DAĻAS II nodaļu, vai
c) nodevas vai citādas maksas, ko piemēro saskaņā ar 27. pantu.
2.
No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas tirdzniecībā starp Pusēm nevienam no izstrādājumiem, uz kuriem attiecas
liberalizācija, neievieš jaunus muitas nodokļus, kā arī nepalielina jau piemērotos nodokļus, izņemot:
a) 7. punktu;
b) 9. punktu;
c) I PIELIKUMA 1. DAĻAS A iedaļas 7. punktu un
d) II PIELIKUMA 1. DAĻAS A iedaļas 8. punktu.
3.
Izņemot gadījumus, kad šajā nolīgumā skaidri noteikts citādi, katram izstrādājumam pamatnodoklis, kam piemēro
šajā nolīgumā noteiktās tarifu samazinājuma saistības, ir vislielākās labvēlības režīma (“VLR”) nodokļa likme, ko piemēro
dienā, kad stājas spēkā šīs nolīgums.
4.
Gadījumos, kad tarifu samazināšana nesākas šā nolīguma spēkā stāšanās dienā, pamatnodoklis, uz kuru attiecina
šajā nolīgumā noteiktās tarifu samazinājuma saistības, ir vai nu 3. punktā minētā nodokļa likme, vai VLR nodokļa likme,
ko piemēro dienā, kad sāk darboties attiecīgais tarifu atcelšanas saraksts, izvēloties mazāko no likmēm.
5.
Šā nolīguma spēkā stāšanās dienā ES paziņo DMS sekretariātam un Mozambikas Tirdzniecības un rūpniecības
ministrijai savu sarakstu ar pamatnodokļiem, uz kuriem attiecas šajā nolīgumā paredzētās tarifu samazinājuma saistības.
Šā nolīguma spēkā stāšanās dienā DMS un Mozambika paziņo Eiropas Komisijai savus attiecīgos sarakstus ar pamatno
dokļiem, uz kuriem attiecas šajā nolīgumā paredzētās tarifu samazinājuma saistības. Pēc paziņošanas, kā norādīts šajā
punktā, katra Puse viena mēneša laikā pēc paziņojumu apmaiņas nodod atklātībai minētos sarakstus saskaņā ar savām
iekšējām procedūrām. Tirdzniecības un attīstības komiteja pirmajā sanāksmē pēc paziņošanas un publicēšanas pieņem
pamatnodokļu sarakstu, ko paziņojušas Puses vai attiecīgā gadījumā DMS. ES sarakstā, kas ietverts I PIELIKUMA
II DAĻĀ, un Mozambikas sarakstā, kas ietverts III PIELIKUMA II DAĻĀ, uzskaitītie nodokļi ir indikatīvi un nav
pamatnodokļi 3. punkta nozīmē.
6.
Samazinātos nodokļus, kuri aprēķināti saskaņā ar šajā nolīgumā ietvertajiem tarifu samazinājuma sarakstiem,
piemēro, tos noapaļojot līdz pirmajam ciparam aiz komata vai – konkrētiem nodokļiem – līdz otrajam ciparam aiz
komata.
7.
Attiecībā uz tām tarifu preferencēm, kas ir izteiktas procentos no piemērotās VLR nodokļa likmes, ja jebkurā laikā
pēc šā nolīguma stāšanās spēkā kāda Puse palielina vai samazina savu piemēroto VLR nodokļa likmi, tad otrai Pusei
piemērotā nodokļa likme tiek vienlaicīgi palielināta vai samazināta, saglabājot Puses sarakstā paredzēto preferences
robežu.
8.
Attiecībā uz tām tarifu preferencēm, kas šajā nolīgumā pilnībā izteiktas ar fiksētām nodokļa likmēm, ja jebkurā
laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā kāda Puse samazina savu piemēroto VLR nodokļa likmi, tad samazināto nodokļa
likmi otrai Pusei piemēro tādā gadījumā, ja tā ir zemāka par fiksēto muitas nodokļa likmi, kura aprēķināta saskaņā ar
minētās Puses sarakstu, un tik ilgi, kamēr tā ir zemāka par minēto likmi.
9.
Šā panta noteikumus nepiemēro izstrādājumiem, uz kuriem neattiecas tarifu samazināšanas saistības un kurus
katras Puses sarakstā, kas ietverts attiecīgi I, II un III pielikumā, apzīmē ar klasifikācijas kategoriju “X”.
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24. pants
ES muitas nodokļi DAK EPN valstu izcelsmes izstrādājumiem
1.
Botsvānas, Lesoto, Mozambikas, Namībijas un Svazilendas izcelsmes izstrādājumus importē ES saskaņā ar
beznodokļa un bezkvotu režīmu, kas minētajām valstīm noteikts I PIELIKUMĀ.
2.

Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumus importē ES saskaņā ar režīmu, kas Dienvidāfrikai noteikts I PIELIKUMĀ.

25. pants
DAK EPN valstu muitas nodokļi ES izcelsmes izstrādājumiem
1.

ES izcelsmes izstrādājumus importē DMS saskaņā ar režīmu, kas noteikts II PIELIKUMĀ.

2.

ES izcelsmes izstrādājumus importē Mozambikā saskaņā ar režīmu, kas noteikts III PIELIKUMĀ.

26. pants
Izvedmuitas nodokļi vai maksājumi
1.
No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas tirdzniecībā starp Pusēm preču eksportam netiek uzlikti vai saistībā ar preču
eksportu ieviesti jauni izvedmuitas nodokļi, kā arī netiek palielinātas esošo nodokļu likmes, izņemot gadījumus, kad šajā
pantā ir noteikts citādi.
2.
Ārkārtas apstākļos, ja tas pamatojams ar konkrētām vajadzībām pēc ieņēmumiem vai ja tas nepieciešams jaunu
nozaru vai vides aizsardzībai, vai ja tam ir būtiska nozīme kritiska vispārējas nozīmes vai vietēja pārtikas vai citu
izstrādājumu, kuri ir pārtikas nodrošinājuma pamatā, trūkuma novēršanā vai mazināšanā, tad Botsvāna, Lesoto,
Namībija, Mozambika un Svazilenda, apspriežoties ar ES, ierobežotam papildu izstrādājumu klāstam var ieviest pagaidu
izvedmuitas nodokļus vai maksājumus, ko uzliek eksportam vai saistībā ar to.
3.
Ārkārtas apstākļos, ja DAK EPN valstis to var pamatot ar rūpniecības attīstības vajadzībām, tad minētās DAK EPN
valstis var ierobežotam izstrādājumu klāstam ieviest pagaidu izvedmuitas nodokļus vai maksājumus, ko uzliek
eksportam vai saistībā ar to. DAK EPN valsts, kas vēlas ieviest šādus pagaidu muitas nodokļus vai maksājumus, paziņo
ES par šādu nodokli un sniedz visu nepieciešamo informāciju un pamatojumu, un pēc ES pieprasījuma apspriežas par to
ar ES. Šādus pagaidu nodokļus vai maksājumus katra DAK EPN valsts jebkurā laikā var uzlikt kopā astoņiem (8) izstrādā
jumiem, kas noteikti HS sešciparu tarifa pozīcijas līmenī vai 'rūdas un koncentrātu' gadījumā – HS četrciparu tarifa
pozīcijas līmenī, uz laikposmu, kas kopumā nepārsniedz divpadsmit (12) gadus. Šo laikposmu, vienojoties ar ES,
attiecībā uz vienu un to pašu izstrādājumu var pagarināt vai atjaunot.
4.

Turpmāk minētie nosacījumi attiecas uz 3. punktu, bet neattiecas uz 2. punktu:

a) DAK EPN valsts pirmajos sešos (6) gados pēc izvedmuitas nodokļa vai maksājuma ieviešanas minēto nodokli vai
maksājumu nepiemēro tādam gada eksporta apjomam uz ES, kas atbilst šāda izstrādājuma eksporta uz ES vidējam
apjomam trīs (3) gados pirms nodokļa vai maksājuma ieviešanas datuma. DAK EPN valsts no septītā gada pēc minētā
nodokļa vai maksājuma ieviešanas līdz tā piemērošanas laikposma beigām, ievērojot 3. punktu, minēto nodokli vai
maksājumu nepiemēro apjomam, kas atbilst 50 % no šāda izstrādājuma eksporta uz ES vidējā apjoma trīs (3) gados
pirms minētā nodokļa vai maksājuma ieviešanas; un
b) izvedmuitas nodokļi vai maksājumi nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ad valorem eksporta vērtības.
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5.
No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas jebkuru labvēlīgāku režīmu, ko DAK EPN valstis nodrošina tādu izvedmuitas
nodokļu vai maksājumu piemērošanā, kurus uzliek jebkura izstrādājuma eksportam ar galamērķi kādā tirdzniecības
lielvalstī vai saistībā ar to, attiecina uz līdzīgu izstrādājumu ar galamērķi ES teritorijā. Piemērojot šo pantu, termins
“tirdzniecības lielvalsts” ir definēts saskaņā ar 28. panta 6. punktu.
6.
Ja kādai DAK EPN valstij ir pamatots iemesls uzskatīt, ka konkrēts tādu izstrādājumu sūtījums, kuriem nepiemēro
izvedmuitas nodokļus saskaņā ar 1., 3. un 4. punktu, ir reeksportēts no ES vai, esot ceļā uz ES, pāradresēts uz vienu vai
vairāk trešām valstīm, minētā DAK EPN valsts var šo jautājumu iesniegt Tirdzniecības un attīstības komitejā.
7.
Tirdzniecības un attīstības komiteja jautājumu izskata deviņdesmit (90) dienās. Ja Tirdzniecības un attīstības
komiteja pēc izskatīšanas nepieņem nekādu lēmumu, tad attiecīgās DAK EPN valsts muitas dienesti var Tirdzniecības un
attīstības komitejai lūgt pieņemt lēmumu par to, lai attiecīgā izstrādājuma importētājs ES iesniedz deklarāciju par to, ka
importētais izstrādājums tiks pārstrādāts ES un netiks reeksportēts uz trešām valstīm.
8.
Ja pēc tam, kad vismaz deviņdesmit (90) dienas darbojas šādu deklarāciju izmantošanas prakse, DAK EPN valstij
joprojām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka konkrēts tādu izstrādājumu sūtījums, kuriem nepiemēro izvedmuitas nodokļus
saskaņā ar 1., 3. un 4. punktu, ir reeksportēts no ES vai, esot ceļā uz ES, pāradresēts uz vienu vai vairākām trešām
valstīm, minētā DAK EPN valsts var Tirdzniecības un attīstības komitejā iesniegt informāciju, kas pamato tās
konstatējumu.
9.
Ja pēc iepriekš noteiktās rīcības risinājums nav atrasts trīsdesmit (30) dienās, attiecīgā DAK EPN valsts var noteikt
efektīvus pasākumus, lai novērstu šādu apiešanu, ar noteikumu, ka minētie pasākumi ierobežo tirdzniecību vismazākajā
iespējamajā veidā un neattiecas uz tādiem uzņēmējiem, par kuriem ir pierādīts, ka tie nav iesaistīti apiešanas procesā.
Alternatīvs risinājums var būt sūtījumam, kas ir reeksportēts no ES uz vienu vai vairākām trešām valstīm, uzlikt
izvedmuitas nodokļus ar atpakaļejošu spēku.
10. Puses vienojas ne vēlāk kā trīs (3) gadus pēc dienas, kad stājas spēkā šis nolīgums, DAK EPN un ES Apvienotajā
padomē (“Apvienotā padome”) pārskatīt šā panta noteikumus, pilnībā ņemot vērā to ietekmi uz DAK EPN valstu
ekonomiku attīstību un to dažādošanu.

27. pants
Nodevas un maksas
1.
Visas jebkāda veida nodevas un maksas, izņemot ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļus un citus nodokļus
40. panta darbības jomā, ko uzliek importam vai eksportam, vai saistībā ar to, nepārsniedz sniegto pakalpojumu
apjomu un nenodrošina netiešu aizsardzību iekšzemes izstrādājumiem, un netieši neuzliek nodokļus importam vai
eksportam fiskālos nolūkos.
2.
Neskarot 30. pantu, neviena Puse nenosaka būtiskas sankcijas par nelieliem muitas jomas reglamentējošo aktu vai
procedūras noteikumu pārkāpumiem. Jo īpaši, par jebkādu izlaidumu vai kļūdu muitas dokumentācijā, kas ir viegli
labojams un acīmredzami izdarīts bez krāpnieciska nolūka vai rupjas neuzmanības, nenosaka tādas sankcijas, kuras
pārsniedz nepieciešamo, lai izteiktu brīdinājumu.
3.
Šā panta noteikumus attiecina arī uz tādām nodevām un maksām, ko saistībā ar importu un eksportu uzliek
pārvaldes iestādes, tostarp tādām, kas saistītas ar:
a) konsulārajiem darījumiem, piemēram, konsulārajiem rēķiniem un apliecībām;
b) kvantitatīvajiem ierobežojumiem;
c) licencēšanu;
d) valūtas maiņas kontroli;
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e) statistikas pakalpojumiem;
f) dokumentiem, dokumentāciju un sertificēšanu;
g) analīzēm un pārbaudēm un
h) karantīnu, sanitāro apstrādi un fumigāciju.
4.

Nodevas un maksas neuzliek konsulārajiem pakalpojumiem.

28. pants

Labvēlīgāks režīms, ko paredz brīvās tirdzniecības nolīgumi

1.
Saistībā ar 23. panta 1. punktā un 26. panta 1. punktā noteiktajiem muitas nodokļiem un 27. pantā noteiktajām
nodevām un citām maksām ES attiecina uz DAK EPN valstīm jebkuru labvēlīgāku režīmu, kas ir piemērojams, ja ES pēc
šā nolīguma parakstīšanas dienas kļūst par Pusi kādā preferenciālās tirdzniecības nolīgumā ar trešām personām.

2.
Saistībā ar 23. panta 1. punktā un 26. panta 1. punktā noteiktajiem muitas nodokļiem un 27. pantā noteiktajām
nodevām un citām maksām DAK EPN valstis pēc ES lūguma attiecina uz ES jebkuru labvēlīgāku režīmu, kas ir
piemērojams, ja DAK EPN valstis individuāli vai kolektīvi pēc šā nolīguma parakstīšanas dienas kļūst par Pusēm kādā
preferenciālās tirdzniecības nolīgumā ar kādu tirdzniecības lielvalsti.

3.
Atkāpjoties no 2. punkta, DAK EPN valstis uz ES neattiecina režīmu, kas ir piemērojams, ja DAK EPN valstis
individuāli vai kolektīvi pēc šā nolīguma parakstīšanas dienas kļūst par Pusēm kādā preferenciālās tirdzniecības nolīgumā
ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas valstīm vai citām Āfrikas valstīm vai reģioniem.

4.
Atkāpjoties no 2. punkta, ja DAK EPN valsts sniedz informāciju par to, ka tāds preferenciālās tirdzniecības
nolīgums ar tirdzniecības lielvalsti, kuram tā ir pievienojusies, tai kopumā sniedz daudz labvēlīgāku režīmu nekā tas, ko
piedāvā ES, tad Puses apspriežas un kopīgi lemj par vienkāršāko veidu, kā īstenot 2. punkta noteikumus.

5.
Šā panta noteikumi nav jāuzskata par pienākumu attiecīgi ES vai jebkurai no DAK EPN valstīm uz otru Pusi
attiecināt jebkuru preferenciālo režīmu, kas piemērojams, ja šā nolīguma noslēgšanas dienā ES vai kāda DAK EPN valsts
ir Puse kādā preferenciālās tirdzniecības nolīgumā ar trešām personām.

6.
Piemērojot šo pantu, “tirdzniecības lielvalsts” ir jebkura attīstīta valsts vai jebkura valsts, kuras daļa pasaules preču
eksportā gadā pirms 2. punktā minētā nolīguma stāšanās spēkā veido vairāk nekā vienu procentu, vai jebkura grupa ar
valstīm, kuras darbojas individuāli, kolektīvi vai ar ekonomiskās integrācijas nolīguma starpniecību, kā daļa pasaules
preču eksportā gadā pirms 2. punktā minētā nolīguma stāšanās spēkā veido vairāk nekā 1,5 procentus.

7.
Atkāpjoties no 1. punkta, ja ES pēc šā nolīguma parakstīšanas pievienojas tādam preferenciālās tirdzniecības
nolīgumam ar trešo personu, kurš šai trešajai personai nodrošina labvēlīgāku režīmu nekā tas, ko ES piešķīrusi Dienvidā
frikai šajā nolīgumā, tad ES un Dienvidāfrika uzsāk apspriedes, lai pieņemtu lēmumu par to, vai un kā minētajā preferen
ciālās tirdzniecības nolīgumā paredzēto labvēlīgāko režīmu attiecināt arī uz Dienvidāfriku. Apvienotā padome var
pieņemt priekšlikumus par šā nolīguma noteikumu grozīšanu saskaņā ar 117. pantu.

8.
Atkāpjoties no 2. punkta, ja DMS vai kāda DAK EPN VAV pievienojas tādam preferenciālās tirdzniecības
nolīgumam ar tirdzniecības lielvalsti, kurš tirdzniecības lielvalstij nodrošina labvēlīgāku režīmu nekā tas, ko DMS vai
attiecīgā DAK EPN VAV piešķīrusi ES šajā nolīgumā, tad DMS vai attiecīgā DAK EPN VAV un ES uzsāk apspriedes, lai
pieņemtu lēmumu par to, vai un kā labvēlīgāko režīmu, kas paredzēts preferenciālās tirdzniecības nolīgumā, attiecināt
arī uz ES. Apvienotā padome var pieņemt priekšlikumus par šā nolīguma noteikumu grozīšanu saskaņā ar 117. pantu.
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29. pants

Brīva apgrozība

1.
Muitas nodokļus par ES vai DAK EPN izcelsmes precēm, ko importē ES vai attiecīgā gadījumā DAK EPN valstu
teritorijā, iekasē tikai vienu reizi.

2.
Jebkuru nodokli, kurš samaksāts par importu tādā DAK EPN valstī, kura ir arī DMS dalībvalsts, pilnībā atmaksā
tādā gadījumā, ja preces reeksportē no minētās DAK EPN valsts, kurā tās pirmo reizi importētas, muitas teritorijas uz
tādu DAK EPN valsti, kura nav DMS dalībvalsts. Pēc tam uz šādiem izstrādājumiem attiecina tajā valstī piemērojamo
nodokli, kurā tos patērē. Līdz brīdim, kad DAK EPN valstu starpā tiks panākta vienošanās par procedūrām attiecībā uz
šo punktu, šā punkta darbību reglamentē piemērojamie muitas jomas tiesību akti un procedūras.

3.
Puses vienojas sadarboties nolūkā atvieglot preču apriti un vienkāršot muitas procedūras DAK EPN valstīs, jo īpaši
kā paredzēts 13. panta 2. punktā.

30. pants

Īpaši noteikumi par administratīvo sadarbību

1.
Puses vienojas, ka administratīvā sadarbība ir būtiska šajā nodaļā noteiktā preferenciālā režīma īstenošanai un
kontrolei, un uzsver apņemšanos cīnīties pret pārkāpumiem un krāpšanu muitas jomā un saistītos jautājumos.

2.
Puses arī vienojas sadarboties, lai nodrošinātu to, ka nepieciešamās institucionālās struktūras ļauj atbildīgajām
iestādēm savlaicīgi efektīvi reaģēt uz palīdzības pieprasījumiem.

3.
Piemērojot šo pantu un neskarot 2. protokola 9. pantu, nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību inter alia
nozīmē:
a) atkārtotu nespēju pildīt pienākumu verificēt paredzēto attiecīgā(-o) izstrādājuma(-u) noteiktas izcelsmes statusu, kā
paredzēts 1. protokola 38. pantā;
b) atkārtotu atteikšanos vai nepamatotu kavēšanos veikt izcelsmes apliecinājuma verifikāciju un/vai paziņot tās
rezultātus, kā paredzēts 1. protokola 38. pantā;
c) atkārtotu atteikšanos vai nepamatotu kavēšanos saistībā ar atļaujas iegūšanu veikt administratīvās sadarbības
uzdevumus, lai verificētu dokumentu autentiskumu vai informācijas pareizību saistībā ar konkrētā preferenciālā
režīma piešķiršanu, kā paredzēts 2. protokola 7. pantā.
4.
Piemērojot šo pantu, pārkāpumi vai krāpšana inter alia var tikt konstatēta arī tad, ja bez pamatota iemesla strauji
palielinās preču imports, pārsniedzot otras Puses parasto ražošanas līmeni un eksporta jaudu, un ja šajā ziņā ir pieejama
objektīva informācija par pārkāpumiem vai krāpšanu.

5.
Ja kāda Puse uz objektīvas informācijas pamata ir konstatējusi nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai
atklāt pārkāpumus vai krāpšanu, attiecīgā Puse ārkārtas gadījumos saskaņā ar šo pantu var pagaidu kārtā apturēt
attiecīgā preferenciālā režīma piemērošanu konkrētajam(-iem) izstrādājumam(-iem) un tā(to) konkrētajai īpašajai
izcelsmei.

6.
Piemērojot šo pantu, ārkārtas apstākļi ir tādi, kuriem ir vai var būt būtiska negatīva ietekme uz Pusi, ja konkrētais
attiecīgajam(-iem) izstrādājumam(-iem) piemērojamais preferenciālais režīms saglabājas.
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Uz pagaidu apturēšanas piemērošanu, ievērojot 5. punktu, attiecas šādi nosacījumi:

a) Puse, kas uz objektīvas informācijas pamata ir konstatējusi nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāt
pārkāpumus vai krāpšanu, par to nekavējoties paziņo Tirdzniecības un attīstības komitejai, sniedzot arī objektīvu
informāciju, un, pamatojoties uz visu attiecīgo informāciju un objektīviem secinājumiem, tostarp informāciju saistībā
ar darbībspēju un/vai strukturāliem ierobežojumiem, Tirdzniecības un attīstības komitejā sāk apspriešanos, lai rastu
abām Pusēm pieņemamu risinājumu;
b) ja Tirdzniecības un attīstības komiteja ir izskatījusi jautājumu un četros (4) mēnešos no paziņojuma saņemšanas
dienas nav vienojusies par pieņemamu risinājumu, tad attiecīgā Puse var uz laiku apturēt attiecīgo konkrētajam(-iem)
izstrādājumam(-iem) un konkrētajai īpašajai izcelsmei piemērojamo preferenciālo režīmu. Par pagaidu apturēšanu
nekavējoties paziņo Tirdzniecības un attīstības komitejai. Pēc jebkuras Puses pieprasījuma laikposmu, līdz kura
beigām jāpanāk vienošanās par pieņemamu risinājumu, pienācīgi pamatotos gadījumos var pagarināt līdz pieciem (5)
mēnešiem;
c) pagaidu apturēšana saskaņā ar šo pantu ir piemērojama tikai tad, ja tas nepieciešams attiecīgās Puses finansiālo
interešu aizsardzībai. To ilgums nepārsniedz sešus (6) mēnešus, un šo laikposmu pēc jautājuma izskatīšanas
Tirdzniecības un attīstības komitejā var pagarināt vēl par sešiem (6) mēnešiem. Par pagaidu apturēšanu tūlīt pēc tās
pieņemšanas paziņo Tirdzniecības un attīstības komitejai. Par to regulāri apspriežas Tirdzniecības un attīstības
komitejā, jo īpaši lai to izbeigtu, tiklīdz vairs nepastāv attiecīgie nosacījumi tās piemērošanai.

31. pants
Administratīvo kļūdu labošana
Puses atzīst otras Puses tiesības labot administratīvas kļūdas šā nolīguma īstenošanas laikā. Konstatējot kļūdas, jebkura
Puse var pieprasīt Tirdzniecības un attīstības komitejai izvērtēt iespējas pieņemt visus vajadzīgos pasākumus situācijas
atrisināšanai.

II NODAĻA

Tirdzniecības aizsardzības instrumenti
32. pants
Antidempinga un kompensācijas pasākumi
Jebkuras Puses tiesības un pienākumus attiecībā uz antidempinga vai kompensācijas pasākumu piemērošanu reglamentē
attiecīgie PTO nolīgumi. Uz šā panta noteikumiem neattiecas III DAĻAS noteikumi.

33. pants
Daudzpusējie aizsargpasākumi
1.
Ievērojot šā panta noteikumus, nekas šajā nolīgumā neliedz Pusei pieņemt pasākumus saskaņā ar GATT 1994
XIX pantu, PTO Nolīgumu par aizsargpasākumiem un 5. pantu PTO Nolīgumā par lauksaimniecību, kas pievienots
Marrākešas Līgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas dibināšanu (“PTO līgums”), un jebkuru citu attiecīgo PTO
nolīgumu.
2.
Neatkarīgi no 1. punkta un ievērojot šā nolīguma vispārējos attīstības mērķus un DAK EPN valstu ekonomikas
nelielo apjomu, ES izslēdz importu no jebkuras DAK EPN valsts no visiem pasākumiem, ko pieņem, ievērojot
GATT 1994 XIX pantu, PTO Nolīgumam par aizsargpasākumiem un PTO Nolīguma par lauksaimniecību 5. pantam.
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3.
Šā panta 2. punkta noteikumus piemēro piecus (5) gadus, sākot no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas. Apvienotā
padome ne vēlāk kā simt divdesmit (120) dienas pirms šā laikposma beigām pārskata 2. punkta darbību, ņemot vērā
DAK EPN valstu vajadzības attīstības jomā, nolūkā noteikt, vai tie, iespējams, ir jāpagarina uz turpmāku laikposmu.
4.

Uz 1. punkta noteikumiem neattiecas III DAĻAS noteikumi.

34. pants
Vispārīgi divpusēji aizsargpasākumi
1.
Neatkarīgi no 33. panta Puse vai attiecīgā gadījumā DMS, apzinājusi alternatīvus risinājumus, uz noteiktu termiņu
var, atkāpjoties no 24. un 25. panta, piemērot aizsargpasākumus, saskaņā ar šā panta nosacījumiem un tajā noteikto
kārtību.
2.
Šā panta 1. punktā minētos aizsargpasākumus var veikt, ja šā nolīguma uzlikto saistību, tostarp tarifu koncesiju,
rezultātā kādas Puses izcelsmes izstrādājumu importē otras Puses teritorijā vai attiecīgā gadījumā DMS tādos palielinātos
daudzumos un tādos apstākļos, kas rada vai draud radīt:
a) nopietnu kaitējumu iekšzemes ražošanas nozarei, kas ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus izstrādājumus importējošās
Puses vai attiecīgā gadījumā – DMS teritorijā, vai
b) traucējumus kādā ekonomikas nozarē, kura ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus izstrādājumus, īpaši tad, ja šie
traucējumi rada lielas sociālas problēmas vai grūtības, kas varētu izraisīt nopietnu importējošās Puses vai attiecīgā
gadījumā – DMS ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, vai
c) traucējumus līdzīgu vai tieši konkurējošu lauksaimniecības izstrādājumu tirgos importējošās Puses vai attiecīgā
gadījumā – DMS teritorijā.
Minētie aizsargpasākumi nepārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai mazinātu vai novērstu nopietno kaitējumu vai
traucējumus.
3.

Šajā pantā minētie aizsargpasākumi ir vienā vai vairākos no turpmāk minētajiem veidiem:

a) ievedmuitas nodokļa likmes turpmākas samazināšanas apturēšana attiecīgajam izstrādājumam, kā paredzēts šajā
nolīgumā;
b) muitas nodokļa palielināšana attiecīgajam izstrādājumam līdz tādam līmenim, kas nepārsniedz VLR nodokļa likmi,
kuru piemēro pasākuma veikšanas laikā; vai
c) tarifu kvotu ieviešana attiecīgajam izstrādājumam.
4.
Neskarot 1. līdz 3. punktu, ja kāds no izstrādājumiem ar izcelsmi jebkurā DAK EPN valstī tiek importēts tādos
palielinātos daudzumos un tādos apstākļos, kas rada vai draud radīt vienu no 2. punkta a) līdz c) apakšpunktā
minētajām situācijām viena vai vairāk ES attālāko reģionu līdzīgu vai tieši konkurējošu izstrādājumu ražošanas nozarēs,
ES saskaņā ar 6.līdz 8. punktā noteikto kārtību var veikt uzraudzības pasākumus vai aizsargpasākumus, kas skar tikai
attiecīgo(-os) reģionu(-us).
5.
Neskarot 1. līdz 3. punktu, ja kāds no ES izcelsmes izstrādājumiem tiek importēts tādos palielinātos daudzumos
un tādos apstākļos, kas kādai DAK EPN valstij vai attiecīgā gadījumā DMS rada vai draud radīt vienu no 2. punkta a) līdz
c) apakšpunktā minētajām situācijām, tad konkrētā DAK EPN valsts vai attiecīgā gadījumā DMS saskaņā ar 6.līdz
8. punktā noteikto kārtību var veikt uzraudzības pasākumus vai aizsargpasākumus, kas skar tikai tās teritoriju.
6.

Šajā pantā minētos aizsargpasākumus:

a) saglabā tikai tik ilgi, cik vajadzīgs, lai novērstu vai labotu nopietnu kaitējumu vai traucējumus, kas noteikti 2., 4. un
5. punktā;
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b) nepiemēro uz laiku, kas pārsniedz divus (2) gadus. Ja apstākļi, kas attaisno aizsargpasākumu uzlikšanu, turpina
pastāvēt, šādus pasākumus var pagarināt vēl uz vienu laikposmu, kas nepārsniedz divus (2) gadus. Ja viena vai vairāk
DAK EPN valstis vai attiecīgā gadījumā – DMS piemēro kādu aizsargpasākumu vai ja ES pasākumu piemēro tikai
viena vai vairāk tās attālāko reģionu teritorijā, tās tomēr šādu pasākumu var piemērot uz laikposmu, kas nepārsniedz
četrus (4) gadus, un, ja apstākļi, kas attaisno aizsargpasākumu noteikšanu, turpina pastāvēt, pasākumu var pagarināt
vēl uz četriem (4) gadiem;
c) kuru ilgums pārsniedz vienu (1) gadu, nosaka, tajos ietverot skaidrus elementus, kas paredz to pakāpenisku
izbeigšanu ne vēlāk kā noteiktā laikposma beigās, un
d) vismaz vienu (1) gadu pēc aizsargpasākuma piemērošanas izbeigšanas nepiemēro tāda izstrādājuma importam, uz
kuru iepriekš jau ir attiecies šāds pasākums.
7.

Īstenojot 1. līdz 6. punktu, piemēro šādus noteikumus:

a) ja kāda Puse vai attiecīgā gadījumā – DMS uzskata, ka pastāv kāda no 2. punkta a) līdz c) apakšpunktā, 4. un/vai
5. punktā noteiktajām situācijām, tad tā nekavējoties iesniedz šo jautājumu izskatīšanai Tirdzniecības un attīstības
komitejā;
b) Tirdzniecības un attīstības komiteja var sagatavot ieteikumus radušos apstākļu novēršanai. Ja Tirdzniecības un
attīstības komiteja nav sagatavojusi ieteikumus ar mērķi novērst apstākļus vai ja trīsdesmit (30) dienās pēc jautājuma
iesniegšanas Tirdzniecības un attīstības komitejā nav panākts cits apmierinošs risinājums, tad importējošā Puse var
pieņemt atbilstīgos pasākumus apstākļu novēršanai saskaņā ar šo pantu;
c) pirms šajā pantā paredzēto pasākumu veikšanas vai gadījumos, kuros piemēro 8. punktu, Puse vai attiecīgā gadījumā
DMS iespējami drīz iesniedz Tirdzniecības un attīstības komitejai visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga rūpīgai
stāvokļa pārbaudei, nolūkā meklēt attiecīgajām Pusēm pieņemamu risinājumu;
d) izraugoties aizsargpasākumus, ievērojot šo pantu, par prioritāriem ir jānosaka pasākumi, kuri vismazāk traucē šā
nolīguma darbību. Ja VLR nodokļa piemērojamā likme, kas bijusi spēkā iepriekšējā dienā pirms šā nolīguma spēkā
stāšanās, ir mazāka nekā VLR nodokļa piemērojamā likme, kas ir spēkā pasākuma ieviešanas brīdī, tad pasākumos, ko
piemēro saskaņā ar 3. panta b) apakšpunkta noteikumiem, var pārsniegt VLR nodokļa likmi, kas bijusi spēkā
iepriekšējā dienā pirms šā nolīguma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā Puse vai attiecīgā gadījumā DMS saskaņā ar
c) apakšpunkta noteikumiem Tirdzniecības un attīstības komitejai sniedz attiecīgo informāciju, norādot, ka nodokļa
palielinājums līdz VLR nodokļa likmei, kas piemērota spēkā stāšanās laikā, nav pietiekams un ka ir nepieciešams
pasākums, ar kuru pārsniedz minēto nodokļa likmi, lai novērstu nopietnu kaitējumu vai traucējumus, ievērojot
2. punktu;
e) par visiem aizsargpasākumiem, kas veikti, ievērojot šo pantu, nekavējoties paziņo Tirdzniecības un attīstības
komitejai, un par tiem regulāri apspriežas minētajā komitejā, jo īpaši lai noteiktu pasākumu atcelšanas grafiku, tiklīdz
apstākļi to ļaus.
8.
Ja kavēšanās varētu radīt kaitējumu, ko būtu grūti novērst, tad importējošā Puse vai attiecīgā gadījumā DMS var
pagaidu kārtā veikt 3., 4. un/vai 5. punktā paredzētos pasākumus, neievērojot 7. punkta prasības.
a) Šādus pasākumus var noteikt uz laiku, kas nepārsniedz simt astoņdesmit (180) dienas, ja tos nosaka ES, un divsimt
(200) dienas, ja tos nosaka viena vai vairākas DAK EPN valstis vai attiecīgā gadījumā – DMS, vai ja ES pasākumus
īsteno vienīgi viena vai vairāk tās attālāko reģionu teritorijā.
b) Jebkura šāda pagaidu pasākuma ilgumu skaita kā daļu no sākuma laikposma un jebkura pagarinājuma, kas minēti
6. punktā.
c) Pieņemot šādus pagaidu pasākumus, ņem vērā visu iesaistīto personu intereses.
d) Importējošā Puse vai attiecīgā gadījumā DMS informē otru attiecīgo Pusi, un tā nekavējoties iesniedz šo jautājumu
izskatīšanai Tirdzniecības un attīstības komitejā.

L 250/22

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

16.9.2016.

9.
Ja importējošā Puse vai attiecīgā gadījumā – DMS uz kāda izstrādājuma importu attiecina administratīvu
procedūru, lai ātri nodrošinātu informāciju par tirdzniecības plūsmu tendenci, kas izraisa šajā pantā minētās problēmas,
tā nekavējoties informē Tirdzniecības un attīstības komiteju.
10.

Uz aizsargpasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, neattiecas PTO domstarpību izšķiršanas noteikumi.

35. pants
Aizsargpasākumi lauksaimniecības jomā
1.
Neatkarīgi no 34. panta, aizsargpasākumu ievedmuitas nodokļa veidā var piemērot, ja jebkurā konkrētā divpadsmit
mēnešu laikposmā tāda lauksaimniecības produkta, kas minēts IV pielikumā un kā izcelsme ir ES, importa apjoms DMS
pārsniedz tajā konkrētajam produktam norādīto references daudzumu.
2.
Šā panta 1. punktā minētajiem lauksaimniecības produktiem var uzlikt nodokli, kas nepārsniedz 25 % no spēkā
esošā PTO saistību tarifa vai 25 procentpunktus, izvēloties lielāko summu. Šāds nodoklis nepārsniedz aktuālo VLR
nodokļa piemērojamo likmi.
3.
Šajā pantā minētos aizsargpasākumus saglabā līdz kalendārā gada beigām vai piecus (5) mēnešus, izvēloties ilgāko
laikposmu.
4.

Šajā pantā minētos aizsargpasākumus vienai un tai pašai precei nesaglabā vai nepiemēro vienlaikus ar:

a) vispārīgu divpusēju aizsargpasākumu saskaņā ar 34. pantu;
b) pasākumu saskaņā ar GATT 1994 XIX pantu un PTO nolīgumu par aizsardzības pasākumiem; vai
c) īpašu aizsargpasākumu saskaņā ar PTO Nolīguma par lauksaimniecību 5. pantu.
5.
Šajā pantā minētos aizsargpasākumus īsteno pārredzami. Desmit (10) dienās pēc šādu pasākumu piemērošanas
sākuma DMS rakstveidā par to informē ES un sniedz attiecīgos datus par pasākumu. DMS pēc pieprasījuma apspriežas
ar ES par šāda pasākuma piemērošanu. DMS par to informē arī Tirdzniecības un attīstības komiteju trīsdesmit (30)
dienās pēc pasākumu noteikšanas.
6.
Šā panta īstenošanas un darbības kārtība var tikt apspriesta un pārskatīta Tirdzniecības un attīstības komitejā. Pēc
jebkuras Puses pieprasījuma Tirdzniecības un attīstības komiteja var pārskatīt references daudzumus un lauksaimniecības
produktus, kā paredzēts šajā pantā.
7.
Šā panta noteikumus var piemērot tikai divpadsmit (12) gadu laikposmā, sākot no šā nolīguma spēkā stāšanās
dienas.

36. pants
Aizsargpasākumi pārtikas nodrošinājuma jomā
1.
Puses atzīst, ka tirdzniecības šķēršļu likvidēšana tirdzniecībā starp Pusēm, kā paredzēts šajā nolīgumā, var sagādāt
ievērojamas grūtības DAK EPN valstu ražotājiem lauksaimniecības produktu un pārtikas nozarēs, un vienojas, ka savā
starpā apspriedīsies par šiem jautājumiem.
2.
Neatkarīgi no 34. panta, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu vispārēja rakstura vai vietēja mēroga pārtikas vai citu
izstrādājumu būtisku trūkumu un tādējādi sniegtu DAK EPN valstij pārtikas nodrošinājumu, un ja šajā situācijā minētajai
DAK EPN valstij rodas vai varētu rasties lielas grūtības, tad šī DAK EPN valsts var pieņemt aizsardzības pasākumus
saskaņā ar kārtību, kas noteikta 34. panta 7. punkta b) līdz d) apakšpunktā, 8. un 9. punktā. Pasākumu pārskatīs vismaz
vienreiz gadā, un to izbeidz, tiklīdz vairs nepastāv apstākļi, kas bijuši par iemeslu tā noteikšanai.
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37. pants
BLNS pārejas aizsargpasākumi
1.

Puses atzīst to, ka V pielikumā uzskaitītie liberalizētie izstrādājumi BLNS valstīm ir sensitīvi.

2.
Neatkarīgi no 34. panta gadījumā, ja kāds V pielikumā uzskaitītais ES izcelsmes izstrādājums tiek importēts BLNS
valsts teritorijā tik lielos daudzumos, kas rada vai draud radīt nopietnu kaitējumu jebkurā no BLNS valstīm, tad attiecīgā
valsts var piemērot pagaidu aizsargpasākumu.
3.
Aizsargpasākumi, kas minēti 2. punktā, var būt nodoklis, kuru uzliek attiecīgajam V pielikumā uzskaitītajam izstrā
dājumam, nepārsniedzot VLR nodokļa likmi, ko piemēro pasākuma noteikšanas brīdī, vai var būt beznodokļa tarifu
kvotas veidā, ar noteikumu, ka nodoklis, kuru piemēro daudzumiem ārpus kvotas, nepārsniedz VLR nodokļa likmi
pasākuma noteikšanas brīdī.
4.
Attiecīgā BLNS valsts trīsdesmit (30) dienas pirms aizsardzības pasākuma noteikšanas rakstveidā paziņo ES par
pasākumu. Pēc paziņošanas attiecīgā BLNS valsts sešdesmit (60) dienās sniedz visu nepieciešamo informāciju par
pasākumu.
5.
Neskarot 2. punktu, attiecīgā BLNS valsts un ES pēc jebkuras Puses pieprasījuma uzsāk apspriedes par aizsargpa
sākumu.
6.
Šajā pantā minētos aizsargpasākumus piemēro uz laiku, kas nepārsniedz četrus (4) gadus. Ja apstākļi, kas attaisno
pasākuma uzlikšanu, turpina pastāvēt, šādu pasākumu var pagarināt vēl uz vienu laikposmu, kas nepārsniedz četrus (4)
gadus.
7.
Šajā pantā minēto aizsargpasākumu nevar pieņemt, kad pagājuši divpadsmit (12) gadi pēc šā nolīguma spēkā
stāšanās dienas.

38. pants
Aizsargpasākumi jaunās nozarēs
1.
Neatkarīgi no 34. panta, ja kāds ES izcelsmes izstrādājums nodokļu samazinājuma rezultātā Botsvānas, Lesoto,
Namībijas, Mozambikas un Svazilendas teritorijā tiek importēts tik lielos daudzumos un ar tādiem nosacījumiem, kas
apdraud jaunas nozares izveidošanos vai kas rada vai draud radīt traucējumus jaunā nozarē, kura ražo līdzīgus vai tieši
konkurējošus izstrādājumus, tad minētās valstis var uz laiku apturēt turpmāku muitas nodokļa likmes samazināšanu vai
palielināt muitas nodokļa likmi līdz līmenim, kas nepārsniedz piemēroto VLR likmi.
2.
Aizsargpasākumi, ko tāda DAK EPN valsts, kura ir arī DMS dalībvalsts, ir pieņēmusi saskaņā ar 1. punkta
nosacījumiem, izpaužas kā papildu nodokļu iekasēšana tikai un vienīgi minētajā DAK EPN valstī, kura izmanto šo
noteikumu.
3.
Aizsargpasākumus, kas minēti 1. punktā, var piemērot uz laiku, kas nepārsniedz astoņus (8) gadus, un šo
laikposmu var pagarināt ar Apvienotās padomes lēmumu.
4.

Ņemot vērā 1. un 2. punkta īstenošanu, piemēro šādus noteikumus:

a) ja kāda DAK EPN valsts uzskata, ka pastāv 1. punktā noteiktie apstākļi, tā nekavējoties iesniedz šo jautājumu
izskatīšanai Tirdzniecības un attīstības komitejā. Attiecīgā DAK EPN valsts Tirdzniecības un attīstības komitejai sniedz
visu attiecīgo informāciju, kas nepieciešama situācijas rūpīgai izvērtēšanai;
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b) Tirdzniecības un attīstības komiteja var pieņemt jebkādus ieteikumus ar mērķi rast pieņemamu risinājumu, kas
nepieciešams konkrēto apstākļu novēršanai. Ja Tirdzniecības un attīstības komiteja nav sagatavojusi ieteikumu vai ja
trīsdesmit (30) dienās pēc jautājuma iesniegšanas Tirdzniecības un attīstības komitejā nav panākts cits apmierinošs
risinājums, tad attiecīgā DAK EPN valsts var pieņemt pasākumus saskaņā ar šo pantu;
c) piemērojot pasākumus, ievērojot i 1. punktu, par prioritāriem ir jānosaka pasākumi, kuri vismazāk traucē šā
nolīguma darbību; un
d) par jebkuru pasākumu, kas veikts saskaņā ar šo pantu, nekavējoties paziņo Tirdzniecības un attīstības komitejai, un
par to periodiski apspriežas minētajā komitejā.
5.
Ārkārtas apstākļos, kad kavēšanās radītu kaitējumu, ko būtu grūti novērst, attiecīgā DAK EPN valsts var pagaidu
kārtā veikt 1. punktā paredzētos pasākumus, neievērojot 4. punkta prasības. Šādu pasākumu var piemērot uz laiku, kas
nepārsniedz divsimt (200) dienas. Jebkura šāda pagaidu pasākuma ilgumu skaita kā daļu no 3. punktā minētā laikposma.
Pieņemot šādus pagaidu pasākumus, ņem vērā visu iesaistīto personu intereses. Attiecīgā importējošā DAK EPN valsts
informē ES, un tā šo jautājumu nekavējoties iesniedz Tirdzniecības un attīstības komitejā minētā pagaidu pasākuma
izskatīšanai.
6.

DMS dalībvalstij ir tiesības izmantot DMS nolīguma 26. pantu.

III NODAĻA

Netarifa pasākumi
39. pants
Kvantitatīvo ierobežojumu aizliegums
Puses var piemērot kvantitatīvos ierobežojumus, ar noteikumu, ka šādi ierobežojumi tiek piemēroti saskaņā ar PTO
līgumu.

40. pants
Valsts režīms iekšējo nodokļu un regulējuma jomā
1.
Puses atzīst, ka iekšējos nodokļus un citus iekšējos maksājumus, kā arī normatīvos aktus un prasības, kas skar
izstrādājumu iekšējo tirdzniecību, piedāvāšanu pārdošanai, pirkšanu, pārvadāšanu, izplatīšanu vai izmantošanu, un
iekšējo kvantitatīvo regulējumu attiecībā uz izstrādājumu sajaukšanu, apstrādi vai izmantošanu noteiktos daudzumos vai
proporcijās nebūtu jāpiemēro importētajiem vai iekšzemes izstrādājumiem iekšzemes izstrādājumu aizsardzības nolūkā.
2.
Uz importētiem otras Puses izcelsmes izstrādājumiem tieši vai netieši neattiecas iekšējie nodokļi vai citi jebkāda
veida iekšējie maksājumi, kas pārsniedz līdzīgiem iekšzemes izstrādājumiem tieši vai netieši piemērojamos maksājumus.
Turklāt Puses arī citā veidā nepiemēro importētiem vai iekšzemes izstrādājumiem iekšējos nodokļus vai citus iekšējos
maksājumus tādā veidā, kas ir pretrunā 1. punktā izklāstītajiem principiem (1).
3.
Importētiem otras Puses izcelsmes izstrādājumiem piešķir režīmu, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā režīms, kuru piešķir
līdzīgiem iekšzemes izstrādājumiem ar izcelsmi konkrētajā valstī atbilstīgi visiem normatīvajiem aktiem un prasībām, kas
ietekmē to iekšējo tirdzniecību, piedāvāšanu pārdošanai, pirkšanu, pārvadāšanu, izplatīšanu vai izmantošanu. Šā punkta
noteikumi neliedz piemērot diferencētu iekšējo pārvadājumu tarifu, kas pamatots tikai ar transporta līdzekļu
ekonomisku ekspluatāciju, bet ne ar izstrādājuma valstspiederību.
(1) Nodoklis, kas atbilst prasībām šā punkta pirmajā teikumā, būtu uzskatāms par nesaderīgu ar noteikumiem tā otrajā teikumā vienīgi tādos
gadījumos, ja pastāv konkurence starp izstrādājumu, kam uzlikts nodoklis, no vienas puses, un tieši konkurējošu vai aizstājamu
izstrādājumu, kuram tādā pašā veidā uzlikts nodoklis, no otras puses.
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4.
Puses nenosaka un nesaglabā tādu iekšējo kvantitatīvo regulējumu attiecībā uz izstrādājumu sajaukšanu, pārstrādi
vai izmantošanu noteiktos daudzumos vai proporcijās, kurš tieši vai netieši pieprasa jebkuru kāda izstrādājuma, uz ko
attiecas minētie noteikumi, konkrētu daudzumu vai proporciju piegādāt no iekšzemes. Turklāt Puses arī citā veidā
nepiemēro iekšēju kvantitatīvo regulējumu tādā veidā, kas ir pretrunā 1. punktā noteiktajiem principiem.
5.
Nekādu iekšējo kvantitatīvo regulējumu attiecībā uz izstrādājumu sajaukšanu, pārstrādi vai izmantošanu noteiktos
daudzumos vai proporcijās nepiemēro tādā veidā, ka kāds šāds daudzums vai proporcija tiek klasificēts kā piegādes no
ārzemēm.
6.
Šā panta noteikumus nepiemēro normatīvajiem aktiem vai prasībām, kas reglamentē pārvaldes iestāžu veiktu tādu
izstrādājumu iepirkumu, kurus tās iepērk saviem nolūkiem un kuri nav paredzēti komerciālai tālākpārdošanai vai
izmantošanai precēs, kas paredzētas komerciālai tirdzniecībai.
7.
Šā panta noteikumi neliedz subsīdiju maksāšanu tikai iekšzemes ražotājiem, ietverot tādus maksājumus, kas iegūti
no tādu iekšējo nodokļu vai maksājumu ieņēmumiem, kuri piemēroti saskaņā ar šā panta noteikumiem, un subsīdijas,
ko realizē, izmantojot pārvaldes iestāžu veiktus iekšzemes izstrādājumu iepirkumus.
8.
Puses atzīst to, ka iekšēji cenas griestu kontroles pasākumi, pat ja tie atbilst citiem šā panta noteikumiem, var
izraisīt ietekmi, kas kaitē to Pušu, kuras piegādā importētos izstrādājumus, interesēm. Tādēļ Puses, kas piemēro šādus
pasākumus, ņem vērā eksportētāju Pušu intereses, lai pēc iespējas novērstu šādu kaitīgu ietekmi.
9.
Šā panta noteikumi neliedz nevienai Pusei noteikt vai saglabāt iekšējo kvantitatīvo regulējumu attiecībā uz
eksponētām kinofilmām, ievērojot prasības GATT 1947 IV pantā.

IV NODAĻA

Muita un tirdzniecības veicināšana
41. pants
Mērķi
Šīs nodaļas mērķi ir šādi:
a) pastiprināt sadarbību muitas un tirdzniecības veicināšanas jomā, lai nodrošinātu attiecīgo tiesību aktu un procedūru,
kā arī muitas dienestu administratīvās jaudas atbilstību efektīvas kontroles un tirdzniecības veicināšanas mērķiem;
b) veicināt muitas jomas tiesību aktu un procedūru saskaņošanu;
c) nodrošināt, lai nekādi netiktu mazināta likumīgo sabiedriskās kārtības mērķu nozīme, ietverot tos, kas attiecas uz
drošību un krāpšanas novēršanu muitas un tirdzniecības veicināšanas jomā, un
d) nodrošināt vajadzīgo atbalstu DAK EPN valstu muitas administrācijām, lai efektīvi īstenotu šo nolīgumu.

42. pants
Muitas un administratīvā sadarbība
1.

Lai nodrošinātu atbilstību šīs nodaļas noteikumiem un efektīvi ievērotu 41. pantā noteiktos mērķus, Puses:

a) apmainās ar informāciju par muitas jomas tiesību aktiem un procedūrām;
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b) izstrādā kopīgas iniciatīvas saistībā ar muitas un tirdzniecības veicināšanu un administratīvās jaudas stiprināšanu;
c) apmainās ar pieredzi un paraugpraksi korupcijas un krāpšanas apkarošanas jomā šīs nodaļas jautājumos;
d) apmainās ar pieredzi un paraugpraksi ar importa, eksporta un tranzīta procedūrām saistītos jautājumos un
jautājumos, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu darījumu aprindām;
e) apmainās ar pieredzi un paraugpraksi tranzīta vienkāršošanas jomā;
f) vienkāršo ekspertu apmaiņu starp muitas administrācijām; un
g) gan iekšēji, gan pārrobežu līmenī veicina visu saistīto aģentūru darbību saskaņošanu.
2.
Puses sagatavo un attīsta ciešāku sadarbību, īstenojot Pasaules Muitas organizācijas (“PMO”) 2005. gada Pamatstan
dartus pasaules tirdzniecības drošībai un sekmēšanai. Šajā sadarbībā ietilpst iniciatīvas, kas vērstas uz to, lai veicinātu
atzītā uzņēmēja statusa savstarpējo atzīšanu un iepriekšēju informācijas apmaiņu, lai drošības nolūkos dotu iespēju
efektīvi novērtēt un pārvaldīt riskus.
3.

Puses saskaņā ar 2. protokola noteikumiem nodrošina savstarpēju administratīvo palīdzību muitas lietās.

43. pants
Muitas jomas tiesību akti un procedūras
1.
Puses vienojas par to, ka to attiecīgie tirdzniecības un muitas jomas tiesību akti un procedūras pēc iespējas tiek
izstrādāti, pamatojoties uz:
a) 1999. gada Pārskatīto Kioto konvenciju par muitas procedūru vienkāršošanu un saskaņošanu, būtiskajiem
elementiem, kas izklāstīti PMO Pamatstandartos pasaules tirdzniecības drošībai un sekmēšanai, Starptautisko
konvenciju par harmonizēto sistēmu un citiem starptautiskiem instrumentiem un standartiem, ko piemēro
tirdzniecības un muitas jomā;
b) vajadzību aizsargāt un veicināt likumīgu tirdzniecību;
c) nepieciešamību izvairīties no nevajadzīga un diskriminējoša sloga uzņēmējiem, aizsargāt pret krāpšanu un korupciju
un vēl vairāk atvieglot darbu uzņēmējiem, kuri nodrošina lielu atbilstību prasībām;
d) vajadzību katrai Pusei piemērot vienotu administratīvu dokumentu vai tam līdzvērtīgu elektronisku dokumentu;
e) muitas darbā piemērot mūsdienīgas metodes, tostarp riska izvērtēšanu, vienkāršotas procedūras preču ievešanai un
izlaišanai, kontroli pēc izlaišanas un uzņēmumu auditu;
f)

pārredzamību, efektivitāti un proporcionalitāti, lai samazinātu izmaksas un palielinātu prognozējamību uzņēmējiem;

g) vajadzību pēc nediskriminēšanas preču importam, eksportam un tranzītam piemērojamo prasību un procedūru ziņā,
gan atzīstot, ka sūtījumiem var piemērot atšķirīgu režīmu atkarībā no objektīviem riska izvērtēšanas kritērijiem;
h) eksporta un importa operāciju reģistrēšanas sistēmu progresīvu attīstību, ietverot tādu sistēmu izstrādi, kas balstās uz
informācijas tehnoloģiju, lai atvieglinātu informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem, muitas administrācijām un citiem
dienestiem;
i)

tādu sistēmu ieviešanu, kas atvieglina preču importēšanu, izmantojot vienkāršotas muitas procedūras un procesus,
ietverot pirmsierašanās muitošanu;

j)

visu tādu prasību atcelšanu, kuras paredz pirmsnosūtīšanas pārbaužu, kas noteiktas PTO nolīgumā par pirmsnosū
tīšanas pārbaudi, vai tām līdzvērtīgu darbību obligātu izmantošanu;
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k) noteikumu piemērošanu, ar kuriem nodrošina to, ka jebkuras sankcijas, kas noteiktas par nenozīmīgiem muitas
noteikumu vai procedūras prasību pārkāpumiem, ir samērīgas un, tās piemērojot, nerodas nevajadzīgi kavējumi
muitošanā;
l)

saistošu nolēmumu sistēmu muitas lietās, jo īpaši tarifu klasifikācijas un izcelsmes noteikumu jomā, saskaņā ar to
attiecīgajos tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem;

m) pārvietošanas tranzītā veicināšanu;
n) visu prasību atcelšanu par muitas brokeru obligātu izmantošanu un
o) pārredzamiem, nediskriminējošiem un proporcionāliem noteikumiem attiecībā uz muitas brokeru licencēšanu.
2.

Darba metožu uzlabošanai un muitas darbību pārredzamības un efektivitātes panākšanai Puses:

a) nodrošina visaugstāko integritātes standartu saglabāšanu, šai jomā piemērojot korupcijas apkarošanas pasākumus;
b) veic turpmākus pasākumus muitas un citu saistīto dienestu prasīto datu un dokumentācijas samazināšanas, vienkār
šošanas un standartizācijas labad;
c) kur vien iespējams, vienkāršo prasības un formalitātes attiecībā uz preču ātru izlaišanu un muitošanu;
d) ievieš efektīvas, tūlītējas un nediskriminējošas procedūras, kas ļauj izmantot pārsūdzības tiesības pret muitas un citu
dienestu administratīvajām darbībām, nolēmumiem un lēmumiem, kuri skar preču importu, eksportu vai tranzītu.
Pārsūdzības procedūras ir viegli pieejamas visiem uzņēmumiem, tostarp arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un
e) rada vidi efektīvai tiesību aktu prasību piemērošanai.

44. pants
Pārvietošanas tranzītā veicināšana
1.
Puses savā teritorijā nodrošina brīvu tranzītu pa ceļu, kas visvairāk piemērots tranzītam. Jebkādiem kontroles
pasākumiem vai prasībām jābūt nediskriminējošiem, samērīgiem un vienoti piemērotiem.
2.
Neskarot likumīgu muitas kontroli, Puses pārvietošanai tranzītā piemēro tādu režīmu, kurš ir ne mazāk labvēlīgs
kā režīms, kas piemērots iekšzemes precēm, eksportam, importam un to pārvietošanai.
3.

Puses:

a) izmanto galvotu pārvadājumu režīmus, kas ļauj veikt preču tranzītu bez muitas nodokļu vai citu maksājumu
samaksas, ar nosacījumu, ka tiek iesniegts atbilstīgs galvojums;
b) sekmē un īsteno reģionālo tranzītu;
c) izmanto starptautiskus standartus un instrumentus, kas attiecas uz tranzītu; un
d) gan iekšēji, gan pārrobežu līmenī sekmē visu attiecīgo dienestu darbību saskaņošanu.

45. pants
Attiecības ar darījumu aprindām
Puses vienojas:
a) nodrošināt visu muitas jomas tiesību aktu, procedūru, nodevu un maksu, kā arī, kad vien iespējams, attiecīgu
skaidrojumu publisku pieejamību, cik vien iespējams, ar elektroniskiem līdzekļiem;
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b) cik vien iespējams, laicīgi un regulāri apspriesties ar tirdzniecības pārstāvjiem par tiesību aktu priekšlikumiem un
procedūrām, kas saistītas ar muitu un tirdzniecības jautājumiem muitas jomā;
c) vajadzības gadījumā ieviest jaunus vai grozītus tiesību aktus un procedūras un nodrošināt to stāšanos spēkā veidā, kas
ļauj tirgotājiem labi sagatavoties to ievērošanai. Puses dara publiski pieejamus attiecīgos administratīvos paziņojumus,
tostarp aģentūru prasības un ievešanas procedūras, ostās un robežkontroles punktos esošo muitas iestāžu darba
laikus un darbības procedūras, kā arī kontaktpunktus informācijas pieprasīšanai, un
d) veicināt uzņēmēju un attiecīgo administrāciju sadarbību, izmantojot tādus instrumentus kā saprašanās memorandi.

46. pants
Muitas vērtības noteikšana
1.
Tirdzniecībā, uz kuru attiecas šis nolīgums, muitas vērtību nosaka, vadoties pēc Nolīguma par GATT 1994 VII
panta īstenošanu (“PTO Nolīgums par muitas vērtības noteikšanu”).
2.

Puses sadarbojas nolūkā vienoties par kopīgu pieeju jautājumos, kas saistīti ar muitas vērtības noteikšanu.

47. pants
Muitas standartu saskaņošana reģionu līmenī
1.

Puses veicina muitas jomas tiesību aktu, procedūru, standartu un prasību saskaņošanu.

2.

Katra Puse nosaka šāda procesa saturu un tempu.

48. pants
Atbalsts DAK EPN valstu muitas administrācijām
1.
Puses atzīst to, cik svarīgi ir atbalstīt DAK EPN valstu muitas administrācijas šīs nodaļas īstenošanā atbilstīgi I daļas
III nodaļas noteikumiem.
2.

Prioritārās šāda atbalsta jomas ir:

a) mūsdienīgu paņēmienu izmantošana muitā, tostarp:
i)

riska pārvaldība,

ii) kontrole pēc izlaišanas; un
iii) muitas procedūru automatizācija;
b) muitas vērtības noteikšanas, klasificēšanas un izcelsmes noteikumu kontrole, tostarp nolūkā ievērot 43. panta
1. punkta j) apakšpunktu;
c) tranzīta veicināšana un reģionālā tranzīta pasākumu efektivitātes palielināšana;
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d) pārredzamības jautājumi saistībā ar visu tirdzniecības noteikumu publicēšanu un pārvaldīšanu, kā arī attiecīgajām
nodevām un formalitātēm;
e) tādu procedūru un prakses ieviešana un īstenošana, kas atspoguļo starptautiskos instrumentus un standartus, kuri
piemērojami tirdzniecības un muitas jomā, inter alia Pārskatīto Kioto konvenciju par muitas procedūru vienkāršošanu
un saskaņošanu un PMO Pamatstandartus pasaules tirdzniecības drošībai un sekmēšanai.
3.
Puses atzīst nepieciešamību veikt konkrētu vajadzību izvērtēšanas izpēti, lai ņemtu vērā stāvokli katrā valstī,
izmantojot PTO un PMO vajadzību izvērtēšanas instrumentus vai jebkuru citu instrumentu, par kuru ir savstarpēja
vienošanās.

49. pants
Pārejas režīms
1.

Puses atzīst vajadzību pēc pārejas režīma, lai nodrošinātu šīs nodaļas noteikumu netraucētu īstenošanu.

2.
Ņemot vērā vajadzību palielināt to darbībspēju muitas un tirdzniecības veicināšanas jomā un neskarot tām PTO
noteiktās tiesības un pienākumus, DAK EPN valstis izmanto astoņu (8) gadu pārejas laiku, lai izpildītu šīs nodaļas 27.,
43, 44. un 45. pantā minētās prasības, ja šā nolīguma spēkā stāšanās brīdī ir vajadzība pēc šādas darbībspējas
veidošanas.
3.
Ja nepieciešamā darbībspēja vēl nav sasniegta, Apvienotā padome var pieņemt lēmumu par šā pārejas laika
pagarināšanu par diviem (2) gadiem.

50. pants
Muitas un tirdzniecības veicināšanas īpašā komiteja
1.

Puses izveido Muitas un tirdzniecības veicināšanas īpašo komiteju, kurā ir Pušu pārstāvji.

2.

Muitas un tirdzniecības veicināšanas īpašās komitejas uzdevumi ir šādi:

a) uzraudzīt šīs nodaļas un I protokola īstenošanu un pārvaldīšanu;
b) nodrošināt forumu, lai konsultētos un apspriestu visus jautājumus saistībā ar muitu, tostarp izcelsmes noteikumus,
vispārīgās muitas procedūras, muitas vērtības noteikšanu, tarifa klasifikāciju, tranzītu un savstarpēju administratīvo
palīdzību muitas lietās;
c) veicināt sadarbību izcelsmes noteikumu un ar tiem saistīto muitas procedūru, vispārējo muitas procedūru un
savstarpējās administratīvās palīdzības muitas lietās izstrādē, piemērošanā un izpildē;
d) veicināt sadarbību darbībspējas veidošanas un tehniskās palīdzības jomā;
e) sekot 47. panta īstenošanai;
f) noteikt savu reglamentu; un
g) risināt jebkādus citus jautājumus, par kuriem Puses saistībā ar šo nodaļu ir vienojušās.
3.
Puses iepriekš vienojas par Muitas un tirdzniecības veicināšanas īpašās komitejas sanāksmes datumu un dienas
kārtību.
4.

Muitas un tirdzniecības veicināšanas īpašo komiteju pēc kārtas vada katra Puse.
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Muitas un tirdzniecības veicināšanas īpašā komiteja ir pakļauta Tirdzniecības un attīstības komitejai.

V NODAĻA

Tehniskie šķēršļi tirdzniecībai
51. pants
Daudzpusējās saistības
1.
Puses apstiprina apņemšanos ievērot tiesības un pienākumus, kas paredzēti PTO Nolīgumā par tehniskajiem
šķēršļiem tirdzniecībai (“PTO TBT nolīgums”).
2.

Minētās tiesības un pienākumi ir to darbību pamatā, kuras Puses veic saskaņā ar šo nodaļu.

52. pants
Mērķi
Puses vienojas:
a) sadarboties, lai veicinātu un paplašinātu preču tirdzniecību starp tām, apzinot, novēršot un atceļot nevajadzīgos
šķēršļus tirdzniecībai saskaņā ar PTO TBT nolīguma noteikumiem;
b) sadarboties, stiprinot reģionālo un jo īpaši DAK EPN valstu integrāciju un sadarbību jautājumos saistībā ar TBT; un
c) izveidot un uzlabot DAK EPN valstu tehnisko jaudu jautājumos, kas skar TBT.

53. pants
Darbības joma un definīcijas
1.
Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz i standartiem, tehniskajiem noteikumiem un atbilstības novērtēšanas procedūrām,
kā definēts PTO TBT nolīgumā, ciktāl tie skar tirdzniecību, uz kuru attiecas šis nolīgums.
2.

Šajā nodaļā piemēro PTO TBT nolīgumā izmantotās definīcijas.

54. pants
Sadarbība un reģionālā integrācija
Puses vienojas, ka ir svarīga sadarbība starp valsts un reģionālajām iestādēm, kuras risina jautājumus, kas skar TBT
publiskajā un privātajā sektorā, lai veicinātu tirdzniecību reģionā un starp Pusēm, kā arī reģionālās integrācijas procesam
kopumā, un tāpēc apņemas šajā ziņā sadarboties.

55. pants
Pārredzamība
1.
Puses vēlreiz apstiprina pārredzamības principu, piemērojot tehniskos noteikumus un standartus saskaņā ar PTO
TBT nolīgumu.
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2.
Puses atzīst to, cik nozīmīgi ir tādi informācijas apspriešanas, paziņošanas un apmaiņas mehānismi, kuri attiecas
uz tehniskajiem noteikumiem un standartiem saskaņā ar PTO TBT nolīgumu.
3.
Puses vienojas izveidot agrīnās brīdināšanas sistēmu, lai nodrošinātu to, ka DAK EPN valstis jau iepriekš ir
informētas par jauniem ES pasākumiem, kuri var skart DAK EPN valstu eksportu uz ES. Puses optimāli izmanto
pastāvošos mehānismus un izvairās no daudzpusēju vai vienpusēju mehānismu nevajadzīgas dublēšanās.

56. pants
Pasākumi saistībā ar tehniskiem šķēršļiem tirdzniecībai
Puses vienojas apzināt un īstenot mehānismus, kuri ir vispiemērotākie konkrētos prioritāros jautājumos vai nozarēs, arī
tādus, kurus atbalsta PTO TBT nolīgums. Šie mehānismi var ietvert šādus:
a) pastiprināt sadarbību ar nolūku vienkāršot piekļuvi to attiecīgajiem tirgiem, uzlabojot savstarpējās zināšanas un
izpratni par to attiecīgajām sistēmām tehnisko noteikumu, standartu, metroloģijas, akreditēšanas un atbilstības
novērtēšanas jomā;
b) apmainīties ar informāciju, noteikt un īstenot atbilstīgus mehānismus konkrētos jautājumos vai nozarēs, proti,
attiecībā uz pielāgošanu starptautiskajiem standartiem, uzticēšanos piegādātāja atbilstības deklarācijai, starptautiski
atzītas akreditācijas izmantošanu kvalitātes atbilstības novērtēšanas iestādēs un izstrādājumu starptautiskās pārbaudes
un sertificēšanas shēmām;
c) apzināt un organizēt konkrētās nozarēs nepieciešamās darbības standartu, tehnisko noteikumu un atbilstības
novērtēšanas procedūru jomā ar mērķi veidot izpratni par to attiecīgajiem tirgiem un atvieglināt piekļuvi tiem. Šīs
nozares tiks izvēlētas, ņemot vērā galvenās tirdzniecības jomas, tostarp prioritāros izstrādājumus;
d) attīstīt sadarbību un izstrādāt pasākumus nolūkā atbalstīt PTO TBT nolīgumā paredzēto tiesību un pienākumu
īstenošanu;
e) izstrādāt kopīgus viedokļus un pieejas tehnisko normatīvu praksei, tostarp attiecīgā gadījumā pārredzamībai,
apspriešanai, nepieciešamībai un proporcionalitātei, starptautisko standartu izmantošanai, atbilstības novērtēšanas
prasībām, ietekmes un riska novērtēšanas izmantošanai, izpildes panākšanai un tirgus uzraudzībai;
f) kad vien iespējams, savstarpējās intereses jomās veicināt tuvināšanos starptautiskajiem standartiem un šo standartu
izmantošanu tehnisko noteikumu un atbilstības novērtēšanas procedūru izstrādē;
g) apņemties nākotnē apsvērt savstarpējas atzīšanas nolīgumu apspriešanu savstarpēju ekonomisko interešu nozarēs;
h) sekmēt sadarbību attiecīgi starp Pušu organizācijām, kuras ir atbildīgas par tehniskajiem noteikumiem, metroloģiju,
standartizēšanu, testēšanu, sertificēšanu, pārbaudīšanu un akreditēšanu, un
i) veicināt DAK EPN valstu dalību starptautiskajās standartu noteikšanas organizācijās.

57. pants
Tirdzniecības un attīstības komitejas funkcijas TBT jautājumos
Puses vienojas par to, ka Tirdzniecības un attīstības komiteja ir tiesīga:
a) uzraudzīt un pārskatīt šīs nodaļas īstenošanu;
b) nodrošināt saskaņošanu un apspriešanu TBT jautājumos;
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c) apzināt un pārskatīt prioritārās nozares un izstrādājumus, kā arī no tā izrietošās prioritārās sadarbības jomas;
d) vajadzības un lietderīguma gadījumā sniegt ieteikumus par šīs nodaļas grozīšanu; un
e) izskatīt jebkādus citus jautājumus, par kuriem Puses saistībā ar šo nodaļu ir vienojušās.

58. pants
Darbībspējas veidošana un tehniskā palīdzība
1.
Puses atzīst, ka šīs nodaļas mērķu sasniegšanā liela nozīme ir sadarbībai tehnisko noteikumu, standartu,
metroloģijas, akreditēšanas un atbilstības izvērtēšanas jomās.
2.

Puses vienojas, ka sadarbības prioritārās jomas ir šādas:

a) speciālo zināšanu apmaiņai paredzētu atbilstīgu pasākumu noteikšana, ietverot attiecīgas mācības, lai nodrošinātu
DAK EPN valstu attiecīgo standartizācijas un atbilstības novērtēšanas struktūru pienācīgu un pastāvīgu tehnisko
kompetenci, kā arī savstarpēju sapratni starp šādām struktūrām, kuras atrodas Pušu teritorijā;
b) DAK EPN valstu darbībspējas attīstīšana tehnisko noteikumu, metroloģijas, standartu, akreditēšanas un atbilstības
izvērtēšanas jomās, tostarp izveidojot vai modernizējot laboratorijas un citas iekārtas. Šajā ziņā Puses atzīst to, cik
svarīga ir reģionālās sadarbības stiprināšana un vajadzība ņemt vērā prioritāros izstrādājumus un nozares;
c) uz attiecīgiem starptautiskiem standartiem pamatotu saskaņotu tehnisko noteikumu, standartu, metroloģijas, akredi
tēšanas un atbilstības izvērtēšanas procedūru izstrāde un pieņemšana DAK EPN valstīs;
d) atbalsts DAK EPN valstu dalībai starptautiskās standartizācijas, akreditēšanas un metroloģijas darbībās; un
e) informācijas par TBT jautājumiem pieprasīšanas un sniegšanas vietu izveide DAK EPN valstīs.

VI NODAĻA

Sanitārie un fitosanitārie pasākumi
59. pants
Daudzpusējās saistības
1.
Puses apstiprina apņemšanos īstenot tiesības un pienākumus, kas noteikti Nolīgumā par sanitāro un fitosanitāro
pasākumu piemērošanu (“PTO SPS nolīgums”), Starptautiskajā augu aizsardzības konvencijā (“IPPC”), CODEX
Alimentarius komisijā un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijā (“OIE”).
2.

Minētās tiesības un pienākumi ir to darbību pamatā, kuras Puses veic saskaņā ar šo nodaļu.

60. pants
Mērķi
Puses vienojas:
a) veicināt tirdzniecību un ieguldījumus DAK EPN valstīs un starp Pusēm, vienlaikus nodrošinot, ka pieņemtie pasākumi
ir piemērojami vienīgi tiktāl, cik tas nepieciešams cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvības vai veselības aizsardzībai
saskaņā ar PTO SPS nolīgumu;
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b) sadarboties reģionālās integrācijas un īpaši DAK EPN valstu sadarbības stiprināšanā jautājumos par sanitārajiem un
fitosanitārajiem pasākumiem (“SPS pasākumi”) un tādu problēmu risināšanā, kuras SPS pasākumu dēļ rodas attiecībā
uz atrunātajiem prioritārajiem izstrādājumiem un atrunātajās prioritārajās nozarēs izstrādājum, kas uzskaitīti
VI pielikumā, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā reģionālo integrāciju;
c) veicināt sadarbību, kuras mērķis ir atbilstīgo aizsardzības līmeņu atzīšana SPS pasākumos; un
d) vienojas izveidot un sekmēt DAK EPN valstu tehnisko jaudu, lai īstenotu un uzraudzītu SPS pasākumus, tostarp
veicināt starptautisko standartu un citu ar SPS saistītu jautājumu plašāku izmantošanu.

61. pants
Darbības joma un definīcijas
1.

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz SPS pasākumiem, kas noteikti PTO SPS nolīgumā.

2.
Šajā nodaļā piemēro definīcijas, kas izmantotas PTO SPS nolīgumā un starptautiskās standartu noteikšanas
struktūrās, proti, CODEX Alimentarius komisijā, IPPC un OIE.

62. pants
Kompetentās iestādes
1.

Attiecīgās SPS iestādes ir Pušu kompetentās iestādes, kuras ir tiesīgas īstenot šajā nodaļā minētos pasākumus.

2.
Puses saskaņā ar šo nolīgumu informē viena otru par to attiecīgajām kompetentajām SPS iestādēm un par
attiecīgām izmaiņām.

63. pants
Pārredzamība
1.

Puses saskaņā ar PTO SPS nolīgumu vēlreiz apstiprina pārredzamības principu SPS pasākumu piemērošanā.

2.
Puses saskaņā ar PTO SPS nolīgumu atzīst to, cik nozīmīgi ir tādi informācijas apspriešanas, paziņošanas un
apmaiņas mehānismi, kuri attiecas uz SPS pasākumiem.
3.
Importējošā Puse informē eksportējošo Pusi par visām tās sanitāro un fitosanitāro importa prasību pārmaiņām, kas
var skart tirdzniecību, uz kuru attiecas šīs nodaļas darbības joma. Puses apņemas attiecīgā gadījumā izveidot šādas
informācijas apmaiņas mehānismus.
4.
Importa nosacījumu izvirzīšanā Puses piemēros zonēšanas vai apgabalu noteikšanas principu, ņemot vērā starptau
tiskos standartus. Lai izvairītos no tirdzniecības traucējumiem, Puses, skatot katru gadījumu atsevišķi, noteikta sanitārā
vai fitosanitārā statusa zonas vai apgabalus var arī noteikt un ierosināt kopīgi.

64. pants
Informācijas apmaiņa
1.
Puses vienojas izveidot agrīnās brīdināšanas sistēmu, lai nodrošinātu to, ka DAK EPN valstis jau iepriekš ir
informētas par jauniem ES SPS pasākumiem, kuri var skart DAK EPN valstu eksportu uz ES. Vajadzības gadījumā šo
sistēmu izstrādā, balstoties uz spēkā esošajiem mehānismiem.
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2.
Puses vienojas sadarboties augu veselības jomā, kā arī plašāk attīstot dzīvnieku slimību epidemioloģiskās
uzraudzības tīklu. Puses apmainīsies ar informāciju par zināmus un tūlītējus draudus radošu kaitēkļu un slimību konsta
tēšanas gadījumiem otrā Pusē.

65. pants
Tirdzniecības un attīstības komitejas funkcijas SPS jautājumos
Tirdzniecības un attīstības komiteja ir tiesīga:
a) uzraudzīt un pārskatīt šīs nodaļas īstenošanu;
b) sniegt padomus un ieteikumus, lai sasniegtu šīs nodaļas mērķus tās īstenošanas gaitā;
c) nodrošināt informācijas apmaiņas un sadarbības jautājumu apspriešanas forumu;
d) vajadzības un lietderīguma gadījumā sniegt ieteikumus par šīs nodaļas grozīšanu
e) pārskatīt prioritāro izstrādājumu un nozaru sarakstu, kas ietverts VI pielikumā, kā arī izrietošās prioritārās sadarbības
jomas;
f) veicināt sadarbību SPS pasākumu izstrādē, piemērošanā un izpildē; un
g) apspriest jebkurus citus jautājumus šajā jomā.

66. pants
Apspriešanās
Ja jebkura Puse uzskata, ka otra Puse ir veikusi pasākumus, kuri var ietekmēt vai ir ietekmējuši piekļuvi tās tirgum, tiek
organizēta attiecīga apspriešanās, lai novērstu nevajadzīgu kavēšanos un rastu atbilstīgu risinājumu saskaņā ar
PTO SPS nolīgumu. Šajā ziņā, lai veicinātu saziņu un informācijas apmaiņu, Puses paziņo viena otrai sanitārās un fitosa
nitārās kompetences kontaktpunktu nosaukumus un adreses.

67. pants
Sadarbība, darbībspējas veidošana un tehniskā palīdzība
Puses vienojas:
a) sekmēt sadarbību starp Pušu līdzvērtīgajām iestādēm;
b) sadarboties, atvieglinot pasākumu saskaņošanu reģionu līmenī un atbilstīga tiesiskā regulējuma un politikas nostādņu
izstrādi DAK EPN valstīs un starp tām, tādējādi sekmējot ieguldījumus un tirdzniecību starp reģioniem; un
c) sadarboties šādās prioritārajās jomās:
i)

tehniskās jaudas veidošana DAK EPN valstu publiskajā un privātajā sektorā, lai nodrošinātu sanitāro un
fitosanitāro kontroli, tostarp apmācības un informēšanas pasākumus pārbaudes, sertificēšanas, uzraudzības un
kontroles jomā;

ii) darbībspējas veidošana DAK EPN valstīs, lai saglabātu un paplašinātu to iespējas piekļūt tirgum;
iii) darbībspējas veidošana, lai nodrošinātu, ka pieņemtie pasākumi nerada nevajadzīgus šķēršļus tirdzniecībai,
vienlaikus atzīstot Pušu tiesības pašām noteikt savu atbilstīgo aizsardzības līmeni;
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iv) tehniskās jaudas veicināšana, lai īstenotu un uzraudzītu SPS pasākumus, tostarp veicinātu starptautisko standartu
plašāku izmantošanu;
v)

sadarbības veicināšana, īstenojot PTO SPS nolīgumu, jo īpaši stiprinot DAK EPN valstu paziņošanas procedūras
un informācijas pieprasīšanas vietu darbību, kā arī citos jautājumos saistībā ar attiecīgajām starptautisko
standartu noteikšanas struktūrām;

vi) darbībspējas attīstīšana riska analīzes, saskaņošanas, atbilstības, pārbaudes, sertificēšanas, atlieku uzraudzības,
izsekojamības un akreditēšanas jomā, tostarp modernizējot vai izveidojot laboratorijas un citas iekārtas, lai
DAK EPN valstīm palīdzētu ievērot starptautiskos standartus. Šajā ziņā Puses atzīst to, cik nozīmīga ir reģionālās
sadarbības stiprināšana un vajadzība ņemt vērā prioritāros izstrādājumus un nozares, kas noteiktas saskaņā ar šo
nodaļu; un
vii) atbalsts DAK EPN valstu dalībai attiecīgās starptautiskās standartu noteikšanas struktūrās.
VII NODAĻA

Lauksaimniecība
68. pants
Sadarbība lauksaimniecības jomā
1.
Puses uzsver to, ka lauksaimniecības nozarei DAK EPN valstīs ir liela nozīme saistībā ar pārtikas nodrošinājumu,
nodarbinātību lauku apgabalos, lauku saimniecību ienākumu palielināšanu un iekļaujošas lauku ekonomikas radīšanu, un
tā ir pamats plašākai industrializācijai un ilgtspējīgai attīstībai, kā arī dod ieguldījumu šā nolīguma mērķu sasniegšanu.
2.
No šā nolīguma stāšanās spēkā eksporta subsīdiju izmantošana lauksaimniecības produktiem tirdzniecībā starp
Pusēm nav atļauta.
3.
ES un DAK EPN valstis izveido partnerību lauksaimniecības jomā, lai sekmētu viedokļu apmaiņu Pušu starpā par
lauksaimniecību, inter alia par pārtikas nodrošinājumu, attīstību, reģionālajām vērtību ķēdēm un integrāciju. Lauksaim
niecības partnerības jautājumu loks un darbības noteikumi tiks noteikti, Pusēm kopīgi vienojoties un rīkojoties
103. pantā minētajā komitejā.

VIII NODAĻA

Kārtējie maksājumi un kapitāla aprite
69. pants
Kārtējie maksājumi
1.
Ievērojot 70. un 71. pantu, Puses apņemas neuzlikt nekādus ierobežojumus attiecībā uz maksājumiem un atļaut
visus maksājumus kārtējos darījumos starp to rezidentiem veikt brīvi konvertējamā valūtā.
2.
Puses var veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 1. punkta noteikumi netiek izmantoti, lai veiktu
tādus pārvedumus, kas neatbilst Puses normatīvajiem aktiem.

70. pants
Aizsargpasākumi
1.
Ja ārkārtējos apstākļos maksājumi un kapitāla aprite starp Pusēm rada vai draud radīt nopietnas grūtības saistībā ar
monetārās politikas darbību vai valūtas kursa politiku vienā vai vairākās DAK EPN valstīs vai vienā vai vairākās Eiropas
Savienības dalībvalstīs, ES vai attiecīgā DAK EPN valsts var noteikt absolūti nepieciešamus, ar maksājumiem un kapitāla
apriti saistītus aizsargpasākumus uz laiku, kas nepārsniedz sešus (6) mēnešus.
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2.
Apvienoto padomi nekavējoties informē par visiem pieņemtajiem aizsargpasākumiem un pēc iespējas drīz – par to
atcelšanas grafiku.

71. pants
Maksājumu bilances problēmas
Ja viena vai vairāk Eiropas Savienības dalībvalstis vai kāda DAK EPN valsts saskaras ar nopietnām maksājumu bilances
vai ārējām finansiālām grūtībām, vai pastāv šādu grūtību draudi, minētā Puse var pieņemt tādus ierobežojošus
pasākumus, kuri ir saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti saskaņā ar PTO līgumu un Starptautiskā valūtas fonda (SVF)
Vienošanās līguma pantiem, kuru ilgums ir ierobežots un kuri nedrīkst pārsniegt maksājumu bilances problēmu
risināšanai nepieciešamos pasākumus. Puse, kura ir pieņēmusi vai saglabājusi šādus pasākumus, par to tūlīt informē otru
Pusi un cik vien ātri iespējams iesniedz attiecīgo pasākumu atcelšanas grafiku.

IX NODAĻA

Pakalpojumu tirdzniecība un ieguldījumi
72. pants
Mērķi
Puses atzīst pakalpojumu tirdzniecības un ieguldījumu pieaugošo nozīmi to ekonomikas attīstībā un vēlreiz apstiprina
savas saistības pakalpojumu jomā saskaņā ar Kotonū nolīguma 41. līdz 43. pantu un savas attiecīgās tiesības un
pienākumus saskaņā ar Vispārējo vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību (“GATS”).

73. pants
Pakalpojumu tirdzniecība
1.
Puses var veikt sarunas par pakalpojumu tirdzniecību, lai paplašinātu šā nolīguma darbības jomu. Šajā gadījumā
Botsvāna, Lesoto, Mozambika un Svazilenda (“DAK EPN dalībvalstis”), no vienas puses, un ES, no otras puses, jau ir
sākušas un turpinās sarunas par pakalpojumu tirdzniecību.
2.

Sarunās starp ES un DAK EPN dalībvalstīm ievēro šādus principus:

a) sarunas aptver pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijas definīcijas un principus;
b) sarunas aptver saistību sarakstus, kuros izklāstīti nosacījumi, ko piemēro pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijai.
Šādi nosacījumi ir uzskaitīti katrai liberalizētajai nozarei un attiecīgā gadījumā ietver tirgus piekļuves un valsts režīma
ierobežojumus, kā arī liberalizācijas pārejas laikus;
c) sarunās skar arī reglamentējošus noteikumus pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijas nodrošināšanai;
d) pakalpojumu tirdzniecības liberalizācija atbilst GATS V panta prasībām;
e) pakalpojumu tirdzniecības liberalizācija ir abpusēja un asimetriska, ievērojot DAK EPN dalībvalstu vajadzības
attīstības jomā. Tas var nozīmēt arī noteikumu par sadarbību un par īpašu un atšķirīgu režīmu iekļaušanu;
f) sarunas balstās uz attiecīgajiem noteikumiem pastāvošajos piemērojamajos tiesiskajos regulējumos.
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3.
ES un DAK EPN dalībvalstis vienojas sadarboties DAK EPN dalībvalstu tiesiskā regulējuma uzlabošanā, kā arī
nodrošināt saistību, kas radušās sarunu rezultātā, īstenošanu saskaņā ar 13. panta 5. punktu. Puses atzīst, ka saskaņā ar
13. panta 8. punktu tirdzniecības jaudas veidošana var palīdzēt attīstīt saimniecisko darbību.
4.
Ja Puse, kas nepiedalās tādā nolīgumā par pakalpojumu tirdzniecību, kura noslēgšanas sarunas notiek saskaņā ar
1. un 2. punktu, vēlas tam pievienoties, tā var risināt sarunas par nosacījumiem, ar kādiem tā pievienojas minētajam
nolīgumam.
5.
Ja tāda nolīguma, kas izstrādāts 1. un 4. punktā minētajās sarunās, iznākums nav savienojams ar DAK reģionālās
pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas turpmāku attīstību, Puses risina sarunas ar mērķi to pielāgot minētajai reģionālajai
sistēmai, vienlaikus saglabājot priekšrocību līdzsvaru.

74. pants
Tirdzniecība un ieguldījumi
1.
ES un DAK EPN dalībvalstis vienojas par sadarbību ieguldījumu jomā saskaņā ar 13. panta 6. punktu un var
apsvērt sarunu sākšanu nākotnē par ieguldījumu nolīgumu ekonomikas nozarēs, izņemot pakalpojumus.
2.
Ja Puse, kas nepiedalās ieguldījumu nolīgumā, kura noslēgšanas sarunas notikušas saskaņā ar 1. punktu, vēlas tam
pievienoties, tā var risināt sarunas par nosacījumiem, ar kādiem tā pievienojas minētajam nolīgumam.
3.
Ja tāda nolīguma, kas izstrādāts 1. un 2. punktā paredzētajās sarunās, iznākums nav savienojams ar DAK
reģionālās ieguldījumu sistēmas turpmāku attīstību, Puses kopīgi cenšas minēto nolīgumu pielāgot minētajai reģionālajai
sistēmai, vienlaikus saglabājot priekšrocību līdzsvaru.

III DAĻA
DOMSTARĪBU NOVĒRŠANA UN NOREGULĒŠANA

I NODAĻA

Mērķis un darbības joma
75. pants
Mērķis
1.
III daļas mērķis ir novērst un noregulēt jebkādas domstarpības starp Pusēm par to, kā interpretēt un piemērot šo
nolīgumu, pēc iespējas kopīgi vienojoties par risinājumu.
2.
Domstarpībās, kas saistītas ar DMS kolektīvās rīcības sfēru, DMS, piemērojot šo daļu, rīkojas kolektīvi, un ES
rīkojas pret DMS kopumā.
3.
Domstarpībās, kas saistītas ar kādas DAK EPN valsts individuālās rīcības sfēru, attiecīgā DAK EPN valsts,
piemērojot šo daļu, rīkojas individuāli, un ES rīkojas vienīgi pret attiecīgo valsti, kura pēc tās uzskata ir pārkāpusi kādu
šā nolīguma noteikumu.

76. pants
Darbības joma
1.
III daļa attiecas uz visām domstarpībām par šā nolīguma interpretēšanu un piemērošanu, ja vien nav skaidri
noteikts citādi.
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2.
Neatkarīgi no 1. punkta Kotonū nolīguma 98. pantā izklāstītā procedūra ir piemērojama gadījumā, ja starp Pusēm
rodas domstarpības attiecībā uz attīstības sadarbības finansēšanu.

II NODAĻA

Apspriešanās un mediācija
77. pants
Apspriešanās
1.
Puses cenšas atrisināt visas 76. pantā minētās domstarpības, labticīgi sākot apspriešanos ar mērķi panākt
miermīlīgu risinājumu.
2.
Puse ierosina apspriešanos, nosūtot otrai Pusei rakstveida pieprasījumu, kura kopija nosūtāma Tirdzniecības un
attīstības komitejai, norādot aplūkojamo pasākumu un šā nolīguma noteikumus, ar kuriem pēc tās uzskata pasākums
nesaskan.
3.
Apspriešanos rīko četrdesmit (40) dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas. Apspriešanos uzskata par pabeigtu
sešdesmit (60) dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja vien abas Puses nevienojas to turpināt. Visa informācija, kas
izpausta apspriešanās gaitā, ir konfidenciāla.
4.
Steidzamos gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgām vai sezonas precēm, apspriešanos rīko piecpadsmit
(15) dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas, un to uzskata par pabeigtu trīsdesmit (30) dienās no pieprasījuma
saņemšanas dienas.
5.
Ja apspriešanās nenotiek attiecīgi 3. vai 4. punktā noteiktajos termiņos vai ja tā ir pabeigta, bet nav panākta
vienošanās par savstarpēji saskaņotu risinājumu, prasītāja Puse var pieprasīt izveidot šķīrējtiesas kolēģiju saskaņā ar
79. pantu.

78. pants
Mediācija
1.
Ja apspriežoties nav panākts savstarpēji saskaņots risinājums, Puses, savstarpēji vienojoties, var izmantot
mediatoru. Ja vien Puses nevienojas citādi, mediatora darbs ir saistīts ar jautājumu, kas minēts apspriešanās pieprasījumā.
2.
Ja vien Puses nevienojas par konkrētu mediatoru piecpadsmit (15) dienās no dienas, kad notikusi vienošanās par
mediatora pieprasīšanu, Tirdzniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs(-a) vai tā(-s) pārstāvis izlozes kārtībā izvēlas
mediatoru no to personu loka, kuras ir 94. pantā minētajā sarakstā un nav nevienas Puses valstspiederīgie. Izvēli izdara
divdesmit piecās (25) dienās no dienas, kad iesniegta vienošanās par mediatora pieprasīšanu, un katras Puses pārstāvim
klātesot. Mediators ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienās pēc iecelšanas amatā sasauc sanāksmi ar abām Pusēm. Mediators
ne vēlāk kā piecpadsmit (15) dienas dienās pirms minētās sanāksmes saņem katras Puses iesniegumu un sniedz
atzinumu ne vēlāk kā četrdesmit piecas (45) dienas pēc iecelšanas amatā.
3.
Mediatora atzinumā var būt ieteikums par to, kā atrisināt domstarpības atbilstīgi šā nolīguma noteikumiem.
Mediatora atzinums nav saistošs.
4.
Puses var vienoties par 2. punktā minēto termiņu grozīšanu. Arī mediators var lemt par minēto termiņu grozīšanu
pēc jebkuras Puses pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, ievērojot konkrētās grūtības, ar kurām saskārusies attiecīgā
Puse, vai lietas sarežģītību.
5.

Process, kurā iesaistīts mediators, jo īpaši visa Pušu izpaustā informācija un pieņemtā nostāja tajā, ir konfidenciāla.
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III NODAĻA

Domstarpību noregulēšanas procedūras

79. pants
Šķīrējtiesas procedūras sākšana

1.
Ja Pusēm nav izdevies atrisināt domstarpības apspriedēs, kā paredzēts 77. pantā, vai ar mediatora palīdzību, kā
paredzēts 78. pantā, prasītāja Puse var pieprasīt izveidot šķīrējtiesas kolēģiju.
2.
Pieprasījums izveidot šķīrējtiesas kolēģiju iesniedzams rakstveidā atbildētājai Pusei un Tirdzniecības un attīstības
komitejai. Prasītāja Puse pieprasījumā apraksta konkrētos aplūkojamos pasākumus un izskaidro, kādā veidā šādi
pasākumi ir šā nolīguma noteikumu pārkāpums.

80. pants
Šķīrējtiesas kolēģijas izveidošana

1.

Šķīrējtiesas kolēģijā ir trīs (3) šķīrējtiesneši.

2.
Katra Puse desmit (10) dienās pēc šķīrējtiesas kolēģijas izveides pieprasījuma saņemšanas ieceļ vienu šķīrējtiesnesi.
Abi divi (2) šķīrējtiesneši divdesmit (20) dienās pēc šķīrējtiesas kolēģijas izveides pieprasījuma saņemšanas ieceļ trešo
šķīrējtiesnesi, kurš ir šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētājs. Šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētājs nav ne Pušu valstspiederīgais,
nedz arī pastāvīgi dzīvo to teritorijā.
3.
Ja divdesmit (20) dienās netiek iecelti visi trīs šķīrējtiesneši vai arī ja desmit (10) dienās no trešā šķīrējtiesneša
iecelšanas dienas jebkura Puse iesniedz pamatotu rakstisku iebildi Tirdzniecības un attīstības komitejai pret izvēlētajiem
šķīrējtiesnešiem, jebkura no Pusēm var pieprasīt Tirdzniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājam(-ai) vai viņa(-s)
deleģētai personai izlozes kārtībā izvēlēties visus trīs (3) šķīrējtiesnešus no 94. pantā dotā saraksta – vienu personu no to
personu loka, ko ierosina prasītāja Puse, vienu personu no to personu loka, ko ierosina atbildētāja Puse, un vienu
personu no Pušu izvēlētajiem šķīrējtiesnešiem, un šī persona būs priekšsēdētājs. Ja Puses vienojas par vienu vai vairākiem
šķīrējtiesas kolēģijas locekļiem, atlikušos locekļus izvēlas šajā punktā noteiktajā kārtībā.

4.
Tirdzniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona izvēlas šķīrējtiesnešus piecās (5)
dienās no dienas, kad jebkura no Pusēm otras Puses pārstāvja klātbūtnē ir iesniegusi 3. punktā minēto pieprasījumu.
5.

Šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanas diena ir diena, kad ir izraudzīti visi trīs (3) šķīrējtiesneši.

81. pants

Šķīrējtiesas kolēģijas starpposma ziņojums
Šķīrējtiesas kolēģija parasti ne vēlāk kā simt divdesmit (120) dienas pēc tās izveidošanas dienas iesniedz Pusēm
starpposma ziņojumu, kurā ir aprakstošā daļa, konstatējumi un secinājumi. Steidzamos gadījumos šo termiņu samazina
līdz sešdesmit (60) dienām. Jebkura Puse piecpadsmit (15) dienās pēc ziņojuma sniegšanas var iesniegt šķīrējtiesas
kolēģijai rakstveida piezīmes par konkrētiem starpposma ziņojuma aspektiem.
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82. pants

Šķīrējtiesas nolēmums

1.
Šķīrējtiesas kolēģija simt piecdesmit (150) dienās pēc tās izveidošanas dienas paziņo nolēmumu Pusēm un
Tirdzniecības un attīstības komitejai. Ja tā uzskata, ka šo termiņu nevar ievērot, šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētājam par
to rakstveidā jāpaziņo Pusēm un Tirdzniecības un attīstības komitejai, norādot kavēšanās iemeslus un dienu, kad
šķīrējtiesas kolēģija plāno pabeigt darbu. Nolēmumu nekādā gadījumā nedrīkst paziņot vēlāk par simt astoņdesmit
(180) dienām pēc šķīrējtiesas kolēģijas izveidošanas dienas.

2.
Steidzamos gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgām un sezonas precēm, šķīrējtiesas kolēģija cenšas
paziņot nolēmumu deviņdesmit (90) dienās no tās izveidošanas dienas. Šķīrējtiesas kolēģija desmit (10) dienās pēc tās
izveidošanas var izdot prejudiciālu nolēmumu par to, vai tā uzskata lietu par steidzamu.

3.

Jebkura no Pusēm var lūgt šķīrējtiesas kolēģiju sniegt ieteikumu par to, kā atbildētājai Pusei panākt izpildi.

83. pants

Šķīrējtiesas nolēmuma izpilde

Atbildētāja Puse veic visus pasākumus, kas vajadzīgi šķīrējtiesas nolēmuma izpildei, un Puses cenšas vienoties par minētā
nolēmuma izpildes termiņu.

84. pants

Pieņemamais termiņš nolēmuma izpildei

1.
Atbildētāja Puse ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pēc nolēmuma paziņošanas Pusēm informē prasītāju Pusi un
Tirdzniecības un attīstības komiteju par saprātīgu laikposmu, kas tai būs vajadzīgs šķīrējtiesas nolēmuma izpildei.

2.
Pēc tam, kad saņemts paziņojums no atbildētājas Puses, Puses cenšas vienoties par šādu saprātīgu laikposmu. Ja
Pušu starpā nav vienotības par saprātīgā laikposma ilgumu, kas nepieciešams šķīrējtiesas nolēmuma izpildei, prasītāja
Puse trīsdesmit (30) dienās pēc 1. punktā minētās paziņošanas rakstveidā pieprasa sākotnējai šķīrējtiesas kolēģijai noteikt
saprātīgā laikposma ilgumu. Par šādu pieprasījumu vienlaikus paziņo atbildētājai Pusei un Tirdzniecības un attīstības
komitejai. Šķīrējtiesas kolēģija trīsdesmit (30) dienās pēc pieprasījuma saņemšanas dienas paziņo nolēmumu
Tirdzniecības un attīstības komitejai un Pusēm.

3.
Šķīrējtiesas kolēģija, nosakot saprātīgā laikposma ilgumu, ņem vērā to, cik ilgs laiks attiecīgi atbildētājai Pusei
parasti vajadzīgs, lai pieņemtu likumdošanas vai administratīvos pasākumus, kas salīdzināmi ar tiem, kurus atbildētāja
Puse noteikusi par nepieciešamiem nolēmuma izpildei. Šķīrējtiesas kolēģija ņem vērā arī darbībspējas ierobežojumus un
dažādo attīstības līmeni, kas var ietekmēt vajadzīgo pasākumu pieņemšanu atbildētājā Pusē.

4.
Ja sākotnējais šķīrējtiesas kolēģijas sastāvs vai daži tās locekļi nevar piedalīties sanāksmē, piemēro 80. pantā
izklāstīto kārtību. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir četrdesmit piecas (45) dienas no 2. punktā minētā pieprasījuma
saņemšanas dienas.

5.

Pusēm vienojoties, var pagarināt pieņemamo termiņu.
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85. pants
Šķīrējtiesas nolēmuma izpildei veikto pasākumu pārskatīšana
1.
Atbildētāja Puse līdz saprātīgā laikposma beigām paziņo prasītājai Pusei un Tirdzniecības un attīstības komitejai par
visiem pasākumiem, ko tā veikusi šķīrējtiesas nolēmuma izpildei.
2.
Ja Pusēm ir domstarpības par to, vai pasākums, par kuru paziņots saskaņā ar 1. punktu, atbilst šā nolīguma
noteikumiem, prasītāja Puse var rakstveidā pieprasīt sākotnējai šķīrējtiesas kolēģijai izlemt šo jautājumu. Šādā
pieprasījumā apraksta aplūkojamo pasākumu un izskaidro, kādā veidā tāds pasākums nav saderīgs ar šā nolīguma
noteikumiem. Šķīrējtiesas kolēģija paziņo nolēmumu deviņdesmit (90) dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas.
Steidzamos gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgām un sezonas precēm, tā paziņo nolēmumu četrdesmit
piecās (45) dienās no pieprasījuma saņemšanas dienas.
3.
Ja sākotnējais šķīrējtiesas kolēģijas sastāvs vai daži tās locekļi nevar piedalīties sanāksmē, piemēro 80. pantā
izklāstīto kārtību. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir simt piecas (105) dienas no 2. punktā minētā pieprasījuma
saņemšanas dienas.

86. pants
Pagaidu aizsardzības līdzekļi neizpildes gadījumā
1.
Ja atbildētāja Puse līdz saprātīgā laikposma beigām nepaziņo par visiem pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu
šķīrējtiesas nolēmumu, vai ja šķīrējtiesas kolēģija nolemj, ka pasākums, par kuru paziņots saskaņā ar 85. panta
1. punktu, nav saderīgs ar šā nolīguma noteikumiem, atbildētāja Puse iesniedz kompensācijas piedāvājumu, ja to
pieprasa prasītāja Puse. Šāda kompensācija var būt finansiāla kompensācija vai tā var ietvert finansiālu kompensāciju, lai
gan šā nolīguma noteikumi neuzliek atbildētājai Pusei pienākumu piedāvāt šādu finansiālu kompensāciju.
2.
Ja vienošanās par kompensāciju nav panākta trīsdesmit (30) dienās no saprātīgā laikposma beigām vai no dienas,
kad šķīrējtiesas kolēģija saskaņā ar 85. pantu ir nolēmusi, ka pieņemtais pasākums nolēmuma izpildei nav savienojams
ar šo nolīgumu, prasītāja Puse ir tiesīga, paziņojot atbildētājai Pusei, pieņemt atbilstīgus pasākumus.
3.
Pieņemot šādus pasākumus, prasītāja Puse cenšas izraudzīties pasākumus, kas ir samērīgi ar pārkāpumu un
vismazāk iespaido šā nolīguma mērķu sasniegšanu, kā arī ņem vērā to ietekmi uz atbildētājas Puses un atsevišķu
DAK EPN valstu ekonomiku.
4.
Ja ES vēlākais līdz saprātīgā laikposma beigām nepaziņo par visiem pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šķīrējtiesas
nolēmumu, vai ja šķīrējtiesas kolēģija nolemj, ka pasākums, par kuru paziņots saskaņā ar 85. panta 1. punktu, neatbilst
Puses pienākumiem saskaņā ar šo nolīgumu un prasītāja Puse apgalvo, ka atbilstīgu pasākumu pieņemšana būtiski
grautu tās ekonomiku, ES apsver finansiālas kompensācijas sniegšanu.
5.
ES ievēro pienācīgu atturību, pieprasot kompensāciju vai pieņemot atbilstīgus pasākumus, ievērojot 1. vai
2. punktu.
6.
Kompensācija vai attiecīgi pasākumi ir uz laiku un piemērojami tikai līdz brīdim, kamēr pasākums, ar kuru tiek
pārkāpti šā nolīguma noteikumi, nav atsaukts vai grozīts tā, lai atbilstu nolīguma noteikumiem, vai līdz brīdim, kamēr
Puses nav vienojušās izšķirt domstarpības.
7.
Nolīguma 86. un 87. pantā attiecīgie pasākumi ir līdzvērtīgi pasākumiem, kuri noteikti dokumentā “Vienošanās
par noteikumiem un procedūrām, kas reglamentē domstarpību izšķiršanu (“VSI”)”, kurš ietverts PTO līguma
2. pielikumā.
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87. pants
To pasākumu pārskatīšana, kas veikti nolēmuma izpildei pēc atbilstīgu pasākumu pieņemšanas
1.
Atbildētāja Puse paziņo prasītājai Pusei un Tirdzniecības un attīstības komitejai par visiem pasākumiem, ko tā
veikusi, lai izpildītu šķīrējtiesas nolēmumu, kā arī par tās pieprasījumu prasītājai Pusei izbeigt atbilstīgo pasākumu
piemērošanu.
2.
Ja Puses trīsdesmit (30) dienās pēc paziņojuma iesniegšanas datuma nevienojas par paziņotā pasākuma atbilstību
šim nolīgumam, prasītāja Puse rakstveidā pieprasa sākotnējai šķīrējtiesas kolēģijai izlemt šo jautājumu. Par šādu
pieprasījumu paziņo atbildētājai Pusei un Tirdzniecības un attīstības komitejai. Šķīrējtiesas nolēmumu četrdesmit piecās
(45) dienās pēc pieprasījuma saņemšanas dienas paziņo Pusēm un Tirdzniecības un attīstības komitejai. Ja šķīrējtiesas
kolēģija nolemj, ka pasākums, kas veikts nolēmuma izpildei, neatbilst šā nolīguma noteikumiem, tā nosaka, vai prasītāja
Puse var turpināt atbilstīgo pasākumu piemērošanu. Ja šķīrējtiesas kolēģija nolemj, ka pasākums, kas veikts nolēmuma
izpildei, atbilst šā nolīguma noteikumiem, atbilstīgos pasākumus izbeidz.
3.
Ja sākotnējais šķīrējtiesas kolēģijas sastāvs vai daži tās locekļi nevar piedalīties sanāksmē, piemēro 80. pantā
noteikto kārtību. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir sešdesmit (60) dienas no 2. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas
dienas.

IV NODAĻA

Vispārīgi noteikumi
88. pants
Savstarpēji saskaņots risinājums
Puses katrā laikā saskaņā ar šo nodaļu var panākt savstarpēji saskaņotu domstarpību risinājumu. Tās par šādu
risinājumu, kas panākts, paziņo Tirdzniecības un attīstības komitejai un šķīrējtiesas kolēģijai. Pieņemot savstarpēji
saskaņotu risinājumu, domstarpību izšķiršanas procedūra tiek izbeigta.

89. pants
Reglaments un rīcības kodekss
1.
Puses divpadsmit (12) mēnešos no šā nolīguma stāšanās spēkā vienojas par reglamentu un rīcības kodeksu, kurus
pieņem Apvienotā padome.
2.
Visas šķīrējtiesas kolēģijas sēdes saskaņā ar reglamentu ir atklātas, ja vien šķīrējtiesas kolēģija pēc savas ierosmes vai
pēc Pušu lūguma nelemj citādi. Šķīrējtiesas kolēģija tiekas slēgtās sanāksmēs, ja kādas Puses iesniegumi vai argumenti
ietver konfidenciālu informāciju.

90. pants
Informācija un tehniskās konsultācijas
Šķīrējtiesas kolēģija pēc kādas Puses pieprasījuma vai pēc savas ierosmes var iegūt ziņas no jebkura avota, ko tā uzskata
par pieņemamu šķīrējtiesas procesam, tostarp no domstarpībās iesaistītajām Pusēm. Šķīrējtiesas kolēģijai ir arī tiesības
pēc sava ieskata lūgt attiecīgo ekspertu viedokli. Ieinteresētajām personām saskaņā ar reglamentu ir tiesības iesniegt
šķīrējtiesā amicus curiae atzinumus. Šādā veidā iegūtā informācija ir jādara zināma Pusēm, un tām ir jādod iespēja izteikt
apsvērumus.
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91. pants
Iesniegumu valodas
1.

Pušu rakstveida un mutvārdu iesniegumi sagatavojami jebkurā no Pušu valsts valodām.

2.
Jebkurām konkrētām procedūrām saskaņā ar šo daļu Puses cenšas vienoties par kopīgu darba valodu. Ja Puses
nespēj vienoties par kopīgu darba valodu, katra Puse organizē savu rakstveida iesniegumu tulkošanu un mutvārdu
tulkošanu sēdēs valodā, kuru izvēlas atbildētāja Puse, un sedz šīs tulkošanas izmaksas, ja vien šī valoda nav minētās
Puses oficiālā valoda. ES, cenšoties vienoties par kopīgu darba valodu, ņem vērā šādu izmaksu potenciālo ietekmi uz
DAK EPN valstīm.

92. pants
Interpretācijas noteikumi
Šķīrējtiesas kolēģija interpretē šā nolīguma noteikumus saskaņā ar parastajiem starptautisko publisko tiesību interpre
tācijas noteikumiem, tostarp tiem, kas kodificēti Vīnes Konvencijā par starptautisko līgumu tiesībām. Šķīrējtiesas kolēģijas
nolēmumi nevar paplašināt vai sašaurināt šajā nolīgumā paredzētās tiesības un pienākumus.

93. pants
Šķīrējtiesas nolēmumi
1.
Šķīrējtiesas kolēģija dara visu iespējamo, lai ikvienu lēmumu pieņemtu vienprātīgi. Ja tomēr lēmumu nevar pieņemt
vienprātīgi, attiecīgo jautājumu izšķir ar vairākuma balsojumu.
2.
Nolēmumā izklāsta faktu konstatējumus lietā, šā nolīguma attiecīgo noteikumu piemērojamību un argumentāciju,
uz kuras pamata izdarīti konstatējumi un secinājumi. Tirdzniecības un attīstības komiteja šķīrējtiesas nolēmumu nodod
atklātībai, ja vien tā nepieņem lēmumu to nedarīt.

94. pants
Šķīrējtiesnešu saraksts
1.
Tirdzniecības un attīstības komiteja ne vēlāk kā trīs (3) mēnešus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā izveido divdesmit
vienas (21) tādas personas sarakstu, kuras vēlas un spēj darboties par šķīrējtiesnešiem. Katra Puse izvēlas astoņas (8)
personas, kuras būs šķīrējtiesneši. Puses arī vienojas par piecām (5) personām, kuras nav nevienas Puses valstspiederīgie
un kuras būs šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētāji. Tirdzniecības un attīstības komiteja nodrošina šā saraksta uzturēšanu
saskaņā ar šo pantu.
2.
Šķīrējtiesnešiem ir īpašas zināšanas ar šo nolīgumu saistītos jautājumos vai pieredze tieslietās un starptautiskajā
tirdzniecībā. Tie ir neatkarīgi, rīkojas patstāvīgi un nepieņem norādījumus no organizācijām vai valdības, tie nav saistīti
ar Pušu valdībām un ievēro reglamentam pievienoto rīcības kodeksu.
3.
Tirdzniecības un attīstības komiteja var izveidot vēl vienu sarakstu, kurā ir piecpadsmit (15) personas, kam ir
zināšanas konkrētās nozarēs konkrētos jautājumos, uz kuriem attiecas šis nolīgums. Ja izmanto šā nolīguma 80. pantā
minēto atlases kārtību, Tirdzniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs ar abu Pušu piekrišanu var izmantot šādu
sarakstu pa nozarēm.
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95. pants
Saistība ar PTO pienākumiem
1.
Šajā nolīgumā noteiktās domstarpību izšķiršanas iestādes neizskata domstarpības, kas skar Pušu PTO līgumā
noteiktās tiesības un pienākumus.
2.
Tiesības izmantot šā nolīguma noteikumus par domstarpību izšķiršanu neskar nevienu PTO satvarā veicamu
darbību, tostarp domstarpību izšķiršanas darbību. Tomēr, ja kāda Puse saskaņā ar šo nolīgumu vai PTO līgumu ir sākusi
domstarpību izšķiršanas procesu saistībā ar konkrētu pasākumu, tā nedrīkst uzsākt domstarpību izšķiršanas procesu par
to pašu pasākumu citā institūcijā, pirms nav beidzies pirmais process. Piemērojot šo punktu, domstarpību izšķiršanas
procesu saskaņā ar PTO līgumu uzskata par sāktu, Pusei iesniedzot pieprasījumu par kolēģijas izveidi saskaņā ar VSI
6. pantu.
3.
Nekas šajā nolīgumā neliedz Pusēm īstenot pienākumu izpildes apturēšanu, ko atļāvusi PTO Domstarpību
izšķiršanas padome.

96. pants
Termiņi
1.
Visus šajā daļā noteiktos termiņus, ietverot šķīrējtiesas kolēģiju nolēmumu paziņošanas termiņus, skaita
kalendārajās dienās no nākamās dienas pēc rīcības vai fakta, uz ko tie attiecas.
2.

Jebkuru šajā daļā minēto termiņu var pagarināt, Pusēm savstarpēji vienojoties.

IV DAĻA
VISPĀRĒJI IZŅĒMUMI

97. pants
Vispārējo izņēmumu klauzula
Ievērojot prasību šādus pasākumus nepiemērot tā, ka tie izraisa patvaļīgu vai neattaisnojamu diskrimināciju starp Pusēm,
ja pastāv vienādi apstākļi, vai starptautiskās tirdzniecības slēptu ierobežojumu, neko šajā nolīgumā neinterpretē tā, lai
liegtu Pusei noteikt vai izpildīt pasākumus, kas:
a) nepieciešami sabiedrības morāles aizsardzībai;
b) nepieciešami cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvības vai veselības aizsardzībai;
c) attiecas uz zelta vai sudraba importēšanu vai eksportēšanu;
d) nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem, kuri nav pretrunā šā nolīguma noteikumiem, tostarp
tādiem, kas attiecas uz kontrabandas apkarošanu, tādu monopolu darbības īstenošanu, kuri darbojas saskaņā ar
GATT II panta 4. punktu un XVII pantu, patentu, preču zīmju un autortiesību aizsardzību, un negodīgas prakses
novēršanu;
e) saistīti ar cietumnieku izgatavotiem izstrādājumiem;
f) noteikti nacionālo mākslas, vēstures un arheoloģisko vērtību aizsardzībai;
g) attiecas uz izsmeļamu dabas resursu saglabāšanu, ja šādus pasākumus īsteno saistībā ar vietējās ražošanas vai vietējā
patēriņa ierobežojumiem;
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h) tiek veikti, ievērojot saistības, ko uzliek jebkurš tāds starpvaldību nolīgums par patēriņa precēm, kurš atbilst GATT
Līgumslēdzējām pusēm iesniegtajiem kritērijiem, ko tās nav noraidījušas, vai kura teksts ir iesniegts un nav
noraidīts (1);
i) saistīti ar iekšzemes materiālu eksporta ierobežojumiem, lai nodrošinātu iekšzemes pārstrādes rūpniecībai nozīmīgus
šādu materiālu daudzumus laikā, kad saskaņā ar valdības stabilizācijas plānu šādu materiālu iekšzemes cena tiek
saglabāta līmenī, kas ir zemāks par pasaules cenu, ar noteikumu, ka šādi ierobežojumi nedarbojas, lai palielinātu
šādas iekšzemes rūpniecības nozares eksporta apjomu vai tai piešķirto aizsardzības līmeni, un ka tie nav pretrunā šā
nolīguma noteikumiem par nediskriminēšanu, vai
j) ir būtiski izstrādājumu, kuru trūkst vispār vai vietējā līmenī, iegādei vai izplatīšanai, ar noteikumu, ka šādi pasākumi
ir saderīgi ar principu, ka Pusēm un DAK EPN valstīm ir tiesības uz līdzvērtīgu šādu izstrādājumu starptautiskās
piegādes daļu un ka jebkādi šādi pasākumi, kuri nav saderīgi ar citiem šā nolīguma noteikumiem, tiek izbeigti, tiklīdz
vairs nepastāv apstākļi, kas bijuši par pamatu to noteikšanai.

98. pants
Izņēmumi drošības apsvērumu dēļ
1.

Neko šajā nolīgumā neinterpretē tā, ka tas:

a) liek jebkurai Pusei sniegt informāciju, ja tā uzskata, ka šīs informācijas izpaušana ir pretrunā tās būtiskām drošības
interesēm; vai
b) attur jebkuru Pusi no jebkādas darbības veikšanas, kuru tā uzskata par nepieciešamu savu būtisko drošības interešu
aizsardzībai:
i)

kas attiecas uz skaldmateriāliem vai materiāliem, no kuriem tie iegūti, vai

ii) kas attiecas uz ieroču, munīcijas un militārā inventāra nelegālu tirdzniecību un tādu citu preču un materiālu
nelegālu tirdzniecību, kura tieši vai netieši notiek ar mērķi apgādāt militārus formējumus, vai
iii) kara laikā vai citādā ārkārtas situācijā starptautiskajās attiecībās; vai
c) attur Pusi no tādas darbības, kas tai jāveic saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartu starptautiskā miera un
drošības uzturēšanas nolūkos.
2.
Tirdzniecības un attīstības komiteja saņem informāciju par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 1. punkta b) un
c) apakšpunktu, un par to izbeigšanu.

99. pants
Nodokļu sistēma
1.
Neko šajā nolīgumā vai tādas vienošanās tekstā, kas pieņemta saskaņā ar šo nolīgumu, neinterpretē tā, ka tas liedz
jebkurai Pusei, piemērojot savu fiskālās jomas tiesību aktu attiecīgos noteikumus, nošķirt nodokļu maksātājus, kuri nav
vienādā situācijā, jo īpaši sakarā ar viņu dzīvesvietu vai vietu, kur ieguldīts viņu kapitāls.
2.
Neko šajā nolīgumā vai tādas vienošanās tekstā, kas pieņemta saskaņā ar šo nolīgumu, neinterpretē tā, ka tas liedz
noteikt vai izpildīt pasākumus, kuru mērķis ir novērst nodokļu apiešanu vai nodokļu nemaksāšanu, ievērojot nodokļu
noteikumus nolīgumos par izvairīšanos no dubultās aplikšanas ar nodokļiem, citos nodokļu režīmos vai valsts fiskālās
jomas tiesību aktos.
(1) Šajā apakšpunktā noteiktais izņēmums attiecas uz jebkuru nolīgumu par patēriņa precēm, kurš atbilst Ekonomikas un sociālo lietu
padomes 1947. gada 28. marta rezolūcijā nr. 30 (IV) apstiprinātajiem principiem.
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3.
Nekas šajā nolīgumā neietekmē jebkuras Puses tiesības un saistības saskaņā ar jebkuru nodokļu konvenciju. Šā
nolīguma un jebkuras šādas konvencijas pretrunu gadījumā priekšroka ir konvencijai, ciktāl tas attiecas uz attiecīgo
pretrunu.

V DAĻA
INSTITUCIONĀLIE NOTEIKUMI

100. pants
Apvienotā padome
Ar šo izveido DAK EPN valstu un ES Apvienoto padomi (“Apvienotā padome”), kura pārrauga un pārvalda šā nolīguma
īstenošanu.

101. pants
Sastāvs un darba uzdevumi
1.
Apvienotajā padomē, no vienas puses, darbojas ES Padomes locekļi un Eiropas Komisijas attiecīgie locekļi vai to
pārstāvji un, no otras puses, DAK EPN valstu attiecīgie ministri vai to pārstāvji. Pirmo Apvienotās padomes sanāksmi
Puses vada kopā.
2.
Jautājumos, kuros DMS šajā nolīgumā rīkojas kolektīvi, DMS šā noteikuma darbības sfērā rīkojas kolektīvi un ES
vēršas pie DMS kopumā. Jautājumos, kuros DMS dalībvalstis šā noteikuma darbības sfērā rīkojas individuāli, konkrētā
DMS dalībvalsts rīkojas individuāli un ES vēršas pie konkrētās DMS dalībvalsts.
3.

Neskarot Kotonū nolīguma 15. pantā noteiktos Ministru padomes uzdevumus, Apvienotā padome:

a) ir atbildīga par šā nolīguma darbību un īstenošanu un uzrauga tā mērķu izpildi;
b) izskata visus galvenos jautājumus, kuri rodas saistībā ar šo nolīgumu un kuri raisa kopīgu interesi un ietekmē
tirdzniecību starp Pusēm;
c) izskata Pušu priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar šā nolīguma pārskatīšanu;
d) sagatavo atbilstīgus ieteikumus;
e) uzrauga Pušu ekonomisko un tirdzniecisko attiecību attīstību;
f) uzrauga un novērtē šā nolīguma sadarbības noteikumu ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību;
g) uzrauga un pārskata veikumu visos jautājumos, uz kuriem attiecas šis nolīgums;
h) nosaka savu reglamentu;
i) nosaka Tirdzniecības un attīstības komitejas reglamentu;
j) uzrauga Tirdzniecības un attīstības komitejas darbu; un
k) veic jebkādus citus pienākumus atbilstīgi šim nolīgumam.
4.
Apvienotā padome var sniegt regulārus ziņojumus par šā nolīguma darbību Ministru padomei, kas izveidota
saskaņā ar Kotonū nolīguma 15. pantu.
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102. pants
Lēmumu pieņemšanas pilnvaras un procedūras
1.
Lai sasniegtu šā nolīguma mērķus, Apvienotā padome ir pilnvarota pieņemt lēmumus par visiem jautājumiem, uz
kuriem attiecas šis nolīgums.
2.
Apvienotās Padomes lēmumus pieņem vienprātīgi, un tie Pusēm ir saistoši. Puses veic visus pasākumus, kas
vajadzīgi, lai šādus lēmumus īstenotu saskaņā ar katras Puses iekšējām normām.
3.
Procedūras jautājumos un domstarpību noregulēšanas procedūrās Apvienotā padome pieņem lēmumus un
ieteikumus pēc Pušu savstarpējas vienošanās.
4.
Apvienotā padome tiekas regulāri, ne retāk kā reizi divos (2) gados, bet nepieciešamības gadījumā – ārkārtas
sanāksmēs, ja Puses par to vienojas.

103. pants
Tirdzniecības un attīstības komiteja
1.
Apvienotajai padomei tās pienākumu veikšanā palīdz Tirdzniecības un attīstības komiteja, kurā ir Pušu pārstāvji,
kas parasti ir augsta ranga amatpersonas.
2.
Tirdzniecības un attīstības komiteju vada katras Puses pārstāvis pēc kārtas vienu gadu. Pirmo Tirdzniecības un
attīstības komitejas sanāksmi Puses vada kopā.
3.

Minētā komiteja var izveidot īpašas tehniskās grupas, lai risinātu konkrētus to kompetencē esošus jautājumus.

4.

Minētā komiteja nosaka to īpašo tehnisko grupu reglamentu, kas izveidotas atbilstīgi šā panta 3. punktam.

5.

Minētā komiteja ir pakļauta Apvienotajai padomei.

6.
Minētā komiteja pieņem lēmumus vai sagatavo ieteikumus šajā nolīgumā paredzētajos gadījumos vai tad, ja šādas
pilnvaras tai deleģējusi Apvienotā padome. Šajā gadījumā komiteja pieņem lēmumus vienprātīgi.
7.

Minētajai komitejai jo īpaši ir šādi uzdevumi:

a) tirdzniecības jomā –
i)

pārraudzīt un novērtēt Apvienotās padomes lēmumu īstenošanu,

ii)

atvieglināt un uzraudzīt šā nolīguma noteikumu īstenošanu,

iii) apsvērt un ieteikt Apvienotajai padomei sadarbības prioritātes,
iv)

sagatavot ieteikumus Apvienotajai padomei, lai izvairītos no iespējamiem konfliktiem jomās, uz kurām attiecas
šis nolīgums,

v)

veikt jebkādus citus uzdevumus, ko tai uzticējusi Apvienotā padome,

vi)

uzraudzīt 3. punktā minēto īpašo tehnisko grupu darbu,

L 250/48

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

16.9.2016.

vii) pārraudzīt reģionālās integrācijas un Pušu ekonomisko un tirdzniecisko attiecību attīstību,
viii) apspriest un veikt darbības, kas var atvieglināt Pušu savstarpējās tirdzniecības, ieguldījumu un darījumdarbības
iespējas, un
ix) apspriest jebkurus jautājumus saistībā šo nolīgumu, kā arī problēmas, kas var iespaidot tā mērķu sasniegšanu;
b) attīstības sadarbības jomā –
i)

uzraudzīt šajā nolīgumā noteikto sadarbības noteikumu īstenošanu un koordinēt šo darbību ar līdzekļu devējiem,
kas ir trešās personas,

ii) sniegt ieteikumus par Pušu savstarpējo sadarbību, kas attiecas uz tirdzniecību,
iii) regulāri pārskatīt šajā nolīgumā noteiktās prioritātes sadarbības jomā un vajadzības gadījumā sniegt ieteikumus
par jaunu prioritāšu iekļaušanu,
iv) pārskatīt un apspriest sadarbības jautājumus, kas attiecas uz reģionālo integrāciju un šā nolīguma īstenošanu, un
v) pārraudzīt un izvērtēt šā nolīguma īstenošanas ietekmi uz Pušu ilgtspējīgu attīstību.

VI DAĻA
VISPĀRĒJI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

104. pants
Pušu definīcija un saistību izpilde
1.
Šā nolīguma Puses ir Botsvāna, Lesoto, Namībija, Dienvidāfrika, Svazilenda un Mozambika, no vienas puses
(“DAK EPN valstis”), un Eiropas Savienība vai tās dalībvalstis vai Eiropas Savienība un tās dalībvalstis to attiecīgajās
kompetenču jomās, kā noteikts Līgumā par Eiropas Savienību (LES) un Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD),
no otras puses (“ES”).
2.
Termins “Puse” attiecas uz DAK EPN valstīm, kuras rīkojas individuāli, no vienas puses, vai attiecīgā gadījumā uz
ES, no otras puses.
3.
Ja šajā nolīgumā ir atsauce uz DMS, kā piemēram, 25. panta 1. punktā, 34., 35. un 101. pantā un III daļā, tad
Botsvāna, Lesoto, Namībija, Dienvidāfrika un Svazilenda rīkojas kolektīvi, kā noteikts DMS nolīgumā.
4.

Apvienotā padome var lemt par izmaiņām 3. punkta piemērošanā.

5.
Puses pieņem visus vispārējos vai īpašos pasākumus, kas vajadzīgi, lai tās izpildītu šā nolīguma uzliktos
pienākumus, un nodrošina, ka tie atbilst šajā nolīgumā izvirzītajiem mērķiem.

105. pants
Informācijas apmaiņa
1.
Lai veicinātu saziņu, kas skar efektīvu šā nolīguma īstenošanu, Puses izraugās vienu kontaktpersonu, lai apmainītos
ar informāciju pēc šā nolīguma stāšanās spēkā. Vienas kontaktpersonas izvēle informācijas apmaiņai neskar kompetento
iestāžu izraudzīšanos saskaņā ar konkrētiem šā nolīguma noteikumiem.
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2.
Pēc jebkuras Puses pieprasījuma otras Puses kontaktpersona norāda biroju vai ierēdni, kurš atbild par jautājumiem,
kas attiecas uz šā nolīguma īstenošanu, un sniedz vajadzīgo atbalstu, lai veicinātu saziņu ar pieprasītāju Pusi.
3.
Pēc jebkuras Puses pieprasījuma otra Puse juridisko iespēju robežās sniedz informāciju un ātri atbild uz jebkuru
jautājumu, kas attiecas uz faktisku vai ierosinātu pasākumu, kurš varētu ietekmēt tirdzniecību starp Pusēm.

106. pants
Pārredzamība
1.
Puse publicē vai dara publiski pieejamus savus vispārēji piemērojamos normatīvos aktus, procedūras un adminis
tratīvos nolēmumus, kā arī jebkādas citas saistības saskaņā ar kādu starptautisku nolīgumu, kas skar kādu tirdzniecības
jautājumu, uz kuru attiecas šis nolīgums. Visus šādus pasākumus, kas pieņemti pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, dara
zināmus otrai Pusei.
2.
Neskarot konkrētus šajā nolīgumā paredzētus pārredzamības noteikumus, uzskata, ka šajā pantā minētā
informācija ir darīta zināma otrai Pusei, ja tā ir darīta pieejama:
a) ar attiecīgu paziņojumu PTO; vai
b) oficiālā, publiski pieejamā bezmaksas tīmekļa vietnē; vai
c) otras Puses kontaktpersonai.
Tomēr, ja ES ir sniegusi šādu informāciju un tā nav paziņota PTO, izmantojot oficiālu, publiski pieejamu bezmaksas
tīmekļa vietni, DAK EPN valstis, kurām darbībspējas ierobežojumu dēļ ir apgrūtināta piekļuve šādai tīmekļa vietnei, var
pieprasīt ES sniegt šādu informāciju attiecīgajai kontaktpersonai.
3.
Nekas šajā nolīgumā neuzliek nevienai Pusei pienākumu sniegt tādu konfidenciālu informāciju, kuras izpaušana
traucētu tiesību aktu izpildes panākšanu vai citādi būtu pretrunā sabiedrības interesēm, vai kas ierobežotu konkrētu
publisku vai privātu uzņēmumu likumīgās komerciālās intereses, izņemot tiktāl, ciktāl tā jāizpauž saistībā ar šajā
nolīgumā paredzēto domstarpību izšķiršanas procesu. Ja atbilstīgi III daļai izveidotā šķīrējtiesas kolēģija šādu izpaušanu
uzskata par vajadzīgu, tā nodrošina pilnīgu konfidencialitātes ievērošanu.

107. pants
Pagaidu grūtības saistībā ar īstenošanu
Puse, kurai rodas grūtības pildīt šajā nolīgumā noteiktās saistības tādu faktoru dēļ, ko tā nespēj ietekmēt, nekavējoties par
to informē Apvienoto padomi.

108. pants
Reģionālās preferences
1.
Nekas šajā nolīgumā neuzliek Pusei pienākumu uz otru Pusi attiecināt režīmu, kas ir labvēlīgāks par to, ko Puse
piemēro tās attiecīgajā reģionālās integrācijas procesā.
2.
Jebkurš labvēlīgāks režīms un labums, ko jebkura DAK EPN valsts saskaņā ar šo nolīgumu var piešķirt ES, pienākas
arī pārējām DAK EPN valstīm.
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109. pants
ES attālākie reģioni
1.
Ņemot vērā ES attālāko reģionu un DAK EPN valstu ģeogrāfisko tuvumu, nolūkā pastiprināt saimnieciskās un
sociālās saites starp minētajiem reģioniem un DAK EPN valstīm Puses cenšas atvieglināt sadarbību starp ES attālākajiem
reģioniem un DAK EPN valstīm visās šā nolīguma aptvertajās jomās.
2.
Panta 1. punkta mērķus, kad vien iespējams, īsteno, arī veicinot DAK EPN valstu un ES attālāko reģionu kopīgu
dalību ES pamatprogrammās un īpašajās programmās šā nolīguma aptvertajās jomās.
3.
ES cenšas nodrošināt koordināciju starp dažādajiem ES kohēzijas un attīstības politikas finansēšanas instrumentiem,
lai veicinātu sadarbību starp DAK EPN valstīm un ES attālākajiem reģioniem šā nolīguma aptvertajās jomās.
4.
Nekas šajā nolīgumā neliedz ES piemērot esošos pasākumus, kuru mērķis ir risināt ES attālāko reģionu sociālās un
ekonomiskās situācijas strukturālās problēmas, ievērojot LESD 349. pantu. Šis noteikums neļauj tirdzniecībā starp Pusēm
saglabāt tarifus, izņemot tos, kas atļauti atbilstīgi I pielikuma III daļas 2. punktam.

110. pants
Attiecības ar Kotonū nolīgumu
1.
Izņemot Kotonū nolīguma 3. daļas II sadaļā paredzētos noteikumus par attīstības sadarbību, šā nolīguma un
Kotonū nolīguma 3. daļas II sadaļas noteikumu pretrunas gadījumā priekšroka ir šā nolīguma noteikumiem, ciktāl tas
attiecas uz attiecīgo pretrunu.
2.
Neko šajā nolīgumā neinterpretē kā liegumu jebkurai Pusei pieņemt attiecīgus pasākumus, ievērojot Kotonū
nolīgumu.

111. pants
Attiecības ar TASN
Attiecības starp šo nolīgumu un TASN reglamentē 4. protokola noteikumi.

112. pants
Attiecības ar PTO līgumu
Puses vienojas, ka nekas šajā nolīgumā neliek tām rīkoties neatbilstīgi to PTO pienākumiem.

113. pants
Stāšanās spēkā (1)
1.
Šo nolīgumu paraksta, ratificē vai apstiprina saskaņā ar katras Puses piemērojamajām konstitucionālajām vai
iekšējām normām un procedūrām.
(1) Pievienotā Protokola par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un par tirdzniecību ar vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem Puses
pilda tajā noteiktās saistības.
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2.
Šis nolīgums stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc pēdējā ratifikācijas, apstiprināšanas vai pieņemšanas
instrumenta deponēšanas.
3.
ES un DAK EPN valstis vienojas piemērot šā nolīguma noteikumus savas kompetences jomās līdz brīdim, kamēr šis
nolīgums stājas spēkā (“provizoriska piemērošana”). To panāk ar provizorisku piemērošanu, ja iespējams, vai ratificējot
šo nolīgumu.
4.
Šo nolīgumu provizoriski piemēro starp ES un DAK EPN valsti pēc desmit (10) dienām no paziņojuma par
provizorisku piemērošanu saņemšanas no ES vai paziņojuma par ratificēšanu vai provizorisku piemērošanu saņemšanas
no attiecīgās DAK EPN valsts, izvēloties pēdējo no datumiem.
5.
Šā nolīguma provizorisku piemērošanu starp ES un kādu DMS dalībnieku neattiecina uz lauksaimniecības tirgus
piekļuves koncesijām un zivsaimniecības produktu tirgus piekļuves koncesijām, kas minētas 24. panta 2. punktā un
25. panta 1. punktā un kas I un II pielikumā ietvertajos tarifu sarakstos ir apzīmētas ar zvaigznīti (*), līdz brīdim, kad
visi DMS dalībnieki ir ratificējuši vai sākuši provizoriski piemērot šo nolīgumu.
6.
Šā nolīguma provizorisku piemērošanu vai stāšanos spēkā starp ES un kādu DMS dalībnieku neattiecina uz
lauksaimniecības tirgus piekļuves koncesijām, kas minētas 24. panta 2. punktā un 25. panta 1. punktā un kas I un
II pielikumā ietvertajos tarifu sarakstos ir apzīmētas ar zvaigznīti (*), līdz brīdim, kad ir izpildīti visi 3. protokola
16. pantā minētie nosacījumi.
7.
Paziņojumus par provizorisko piemērošanu vai ratificēšanu nosūta Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāram,
kas ir šā nolīguma depozitārs. Paziņojumu apliecinātas kopijas iesniedz DAK sekretariāta izpildsekretāram.
8.
Ja Puses pirms šā nolīguma stāšanās spēkā lemj par tā provizorisku piemērošanu, tad visas atsauces šajā nolīgumā
uz tā spēkā stāšanās datumu uzskatāmas par atsaucēm uz šādas provizoriskās piemērošanas sākuma datumu.

114. pants
Nolīguma ilgums
1.

Šis nolīgums ir spēkā nenoteiktu laiku.

2.

Jebkura Puse var rakstiski paziņot par nodomu denonsēt šo nolīgumu.

3.

Denonsēšana stājas spēkā pēc sešiem (6) mēnešiem no 2. punktā minētās paziņošanas.

115. pants
Piemērošanas teritorija
1.
Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, uz kurām attiecas LES un LESD, un saskaņā ar minētajos
līgumos izklāstītajiem nosacījumiem, un, no otras puses, DAK EPN valstu teritorijā.
2.

Atsauces uz terminu “teritorija” šajā nolīgumā saprot minētajā nozīmē.

116. pants
Pārskatīšanas klauzula
1.
Puses vienojas pārskatīt šo nolīgumu kopumā ne vēlāk kā pēc pieciem (5) gadiem no tā stāšanās spēkā. Šāda
pārskatīšana neskar citus pielāgošanas, pārskatīšanas vai pārstrādāšanas gadījumus, kas šajā nolīgumā paredzēti,
piemēram, 12. panta 2. punktā, 16. panta 8. punktā, 17. panta 5. punktā, 18. panta 5. punktā, 26. panta 10. punktā,
33. panta 3. punktā, 35. panta 6. punktā un 65. panta e) punktā.
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2.
Attiecībā uz šā nolīguma īstenošanu jebkura Puse var izvirzīt priekšlikumus koriģēt ar tirdzniecību saistīto
sadarbību, ņemot vērā nolīguma īstenošanas gaitā gūto pieredzi.
3.
Puses vienojas, ka var būt vajadzība šo nolīgumu pārskatīt, ņemot vērā turpmākas norises starptautisko
ekonomisko attiecību jomā un Kotonū nolīguma termiņa beigas.

117. pants
Grozījumi
1.

Jebkura Puse var iesniegt šā nolīguma grozījumu priekšlikumus izskatīšanai un pieņemšanai Apvienotajā padomē.

2.
Pēc apstiprināšanas Apvienotajā padomē šā nolīguma grozījumus iesniedz Pusēm ratificēšanai, apstiprināšanai vai
pieņemšanai saskaņā ar to attiecīgajām konstitucionālajām vai iekšējām tiesiskajām prasībām.

118. pants
Jaunu ES dalībvalstu pievienošanās
1.
Apvienoto padomi informē par jebkuru pieteikumu, kuru iesniedz kāda trešā valsts, lai kļūtu par ES dalībvalsti.
Norisinoties sarunām starp ES un pieteikuma iesniedzēju valsti, ES sniedz DAK EPN valstīm visu attiecīgo informāciju.
DAK EPN valstis informē ES par savām bažām, lai ES tās varētu pilnībā ņemt vērā, un var pieprasīt apspriedes. ES
paziņo DAK EPN valstīm par katru jaunas valsts pievienošanos ES.
2.
Jebkura jauna ES dalībvalsts pievienojas šim nolīgumam no tās pievienošanās dienas ES, paredzot attiecīgu
klauzulu pievienošanās aktā. Ja pievienošanās aktā Savienībai šāda automātiska ES dalībvalsts pievienošanās šim
nolīgumam nav paredzēta, attiecīgā ES dalībvalsts pievienojas, pievienošanās aktu nododot glabāšanā Eiropas Savienības
Padomes Ģenerālsekretariātam, kurš nosūta apliecinātas kopijas DAK EPN valstīm.
3.
Puses izskata jaunu ES dalībvalstu pievienošanās ietekmi uz šo nolīgumu. Apvienotā padome var lemt par pārejas
pasākumiem vai grozījumiem, kas varētu būt nepieciešami.

119. pants
Pievienošanās
1.
Trešā valsts vai organizācija, kuras kompetencē ir šā nolīguma aptvertie jautājumi, var lūgt iespēju pievienoties šim
nolīgumam. Ja Apvienotā padome piekrīt apsvērt šādu pieprasījumu, Puses un valsts vai organizācija, kura lūdz
pievienoties, risina sarunas par pievienošanās noteikumiem. Apvienotā padome pieņem pievienošanās protokolu un pēc
tam to iesniedz ratificēšanai, atzīšanai vai apstiprināšanai saskaņā ar Pušu attiecīgajām konstitucionālajām vai iekšējām
tiesiskajām prasībām.
2.
Puses pārskata šādas pievienošanās ietekmi uz šo nolīgumu. Apvienotā padome var lemt par pārejas pasākumiem
vai grozījumiem, kas varētu būt nepieciešami.
3.
Neatkarīgi no 1. punkta Puses vienojas, ka gadījumā, ja Angola iesniegs Apvienotajai padomei pieprasījumu
pievienoties šim nolīgumam, sarunām par pievienošanās noteikumiem, pamatojoties uz šo nolīgumu, būtu jānotiek,
ņemot vērā īpašo situāciju Angolā.
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120. pants
Valodas un autentiskie teksti
Šis nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu,
itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru
valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski. Pretrunas gadījumā atsaucas uz valodu, kurā notikušas sarunas par šo nolīgumu.

121. pants
Pielikumi
Šā nolīguma pielikumi, protokoli un zemsvītras piezīmes ir šā nolīguma sastāvdaļa.

122. pants
Tiesības un pienākumi saskaņā ar šo nolīgumu
Neko šajā nolīgumā neinterpretē kā tādu, kas piešķir tiesības vai uzliek pienākumus personām, izņemot tiesības un
pienākumus, kurus Puses ir noteikušas saskaņā ar starptautisko publisko tiesību normām.
TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

Съставено в Казан на десети юни две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Kasane el diez de junio de dos mil dieciséis.
V Kasane dne desátého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Kasane, den tiende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Kasane am zehnten Juni zweitausendundsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Kasanes.
Έγινε στο Κασάνε, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Kasane on the tenth day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Kasane, le dix juin deux mille seize.
Sastavljeno u Kasaneu desetog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Kasane, addì dieci giugno duemilasedici.
Kasanē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada desmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dešimtą dieną Kasanėje.
Kelt Kasanében, a kétezer-tizenhatodik év június havának tizedik napján.
Magħmul f'Kasane fl-għaxar jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Kasane, tien juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Kasane dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Kasane, em dez de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Kasane, la zece iunie două mii șaisprezece.
V Kasane desiateho júna roku dvetisíc šestnásť.
V Kasaneju, deseti dan junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Kasane den tionde juni år tjugohundrasexton.
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Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark
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Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française
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Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
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Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
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Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

For the Republic of Botswana

For the Kingdom of Lesotho

Pela República de Moçambique
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For the Republic of Namibia

For the Republic of South Africa

For the Kingdom of Swaziland
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PIELIKUMU UN PROTOKOLU SARAKSTS

I PIELIKUMS

ES muitas nodokļi DAK EPN valstu izcelsmes izstrādājumiem

II PIELIKUMS

DMS muitas nodokļi ES izcelsmes izstrādājumiem

III PIELIKUMS

Mozambikas muitas nodokļi ES izcelsmes izstrādājumiem

IV PIELIKUMS

Aizsargpasākumi lauksaimniecības jomā

V PIELIKUMS

Botsvānas, Lesoto, Namībijas un Svazilendas pārejas aizsargpasākumi

VI PIELIKUMS

Sanitārās un fitosanitārās jomas prioritārie izstrādājumi un nozares

1. PROTOKOLS

Par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības meto
dēm

2. PROTOKOLS

Savstarpējā administratīvā palīdzība muitas lietās

3. PROTOKOLS

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un vīna un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecība

4. PROTOKOLS

Par saikni starp TASN un šo nolīgumu

NOBEIGUMA AKTS
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I PIELIKUMS
ES MUITAS NODOKĻI DAK EPN VALSTU IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMIEM
I DAĻA

Vispārīgas piezīmes
1. Ja klasifikācijas kategorija ir apzīmēta ar burtu, šajā pielikumā aprakstīto koncesiju vai koncesijas daļu DAK EPN
valstu izcelsmes precēm, kuras muitošanai iesniedz ES, piemēro no šā nolīguma spēkā stāšanās datuma 113. panta
2. punkta nozīmē vai no šā nolīguma pagaidu piemērošanas datuma 113. panta 4. punkta nozīmē, atkarībā no tā,
kas iestājas agrāk.
2. Ja klasifikācijas kategorija, kas apzīmēta ar burtu, ir apzīmēta arī ar zvaigznīti (“*”), šajā pielikumā aprakstīto
koncesiju vai koncesijas daļu DAK EPN valstu izcelsmes precēm, kuras muitošanai iesniedz ES, piemēro no datuma,
kad tiek izpildīti abi 113. panta 5. un 6. punktā izstrādātie nosacījumi.
3. Ja II daļas saraksta ailē ar nosaukumu “Klasifikācijas kategorija Dienvidāfrikai” ir norādīts muitas nodoklis, nevis ar
burtu apzīmēta klasifikācijas kategorija, šo nodokli, kā aprakstīts šajā pielikumā, piemēro no 1. punktā minētā
datuma.
4. Vispārīgas atsauces uz kādu preču kategoriju kvadrātiekavās A un B iedaļā ir tikai indikatīvas. Katras klasifikācijas
kategorijas izstrādājumu klāsts ir noteikts II daļas sarakstā.
5. Papildus 23. panta 5. punkta prasībām šā nolīguma spēkā stāšanās datumā ES paziņo Dienvidāfrikas Tirdzniecības un
rūpniecības departamentam sarakstu ar nodokļiem, ko ES dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā piemēro Dienvidā
frikas izcelsmes precēm, kuras iekļautas B* un C* klasifikācijas kategorijā. Vienā mēnesī pēc šajā punktā minētās
paziņošanas ES publisko šo sarakstu saskaņā ar savām iekšējām procedūrām. Tirdzniecības un attīstības komiteja savā
pirmajā sanāksmē pēc minētās paziņošanas un publicēšanas pieņem ES paziņoto sarakstu.

A IEDAĻA

Muitas nodokļu atcelšana
6. Ja vien šā pielikuma II daļā iekļautajā ES sarakstā nav paredzēts citādi, ES muitas nodokļu atcelšanā, ievērojot
24. pantu, izmanto šādas klasifikācijas kategorijas:
a) muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm ES saraksta A klasifikācijas kategorijā atceļ šā pielikuma 1. punktā
minētajā datumā;
b) muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm ES saraksta A* klasifikācijas kategorijā atceļ šā pielikuma 2. punktā
minētajā datumā;
c) [zivis] muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm ES saraksta B* klasifikācijas kategorijā pakāpeniski atceļ
saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
i)

šā pielikuma 2. punktā minētajā datumā katru muitas nodokli samazina līdz 83 % no ES muitas nodokļa, kas
piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,

ii) 1. janvārī pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk samazina līdz 67 % no ES
muitas nodokļa, kas piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,
iii) pēc viena gada no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 50 % no ES muitas nodokļa, kas piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā pirms šā
nolīguma stāšanās spēkā,
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iv) pēc diviem (2) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 33 % no ES muitas nodokļa, kas piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā pirms šā
nolīguma stāšanās spēkā,
v) pēc trim (3) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 17 % no ES muitas nodokļa, kas piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā pirms šā
nolīguma stāšanās spēkā, un
vi) pēc četriem (4) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma atlikušos muitas nodokļus
atceļ;
d) [zivis] muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm ES saraksta C* klasifikācijas kategorijā pakāpeniski atceļ
saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
i)

šā pielikuma 2. punktā minētajā datumā katru muitas nodokli samazina līdz 90 % no ES muitas nodokļa, kas
piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,

ii)

1. janvārī pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk samazina līdz 80 % no
ES muitas nodokļa, kas piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,

iii) pēc viena gada no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 70 % no ES muitas nodokļa, kas piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā pirms šā
nolīguma stāšanās spēkā,
iv)

pēc diviem (2) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 60 % no ES muitas nodokļa, kas piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā
pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,

v)

pēc trim (3) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 50 % no ES muitas nodokļa, kas piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā pirms šā
nolīguma stāšanās spēkā,

vi)

pēc četriem (4) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 40 % no ES muitas nodokļa, kas piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā
pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,

vii) pēc pieciem (5) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 30 % no ES muitas nodokļa, kas piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā
pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,
viii) pēc sešiem (6) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 20 % no ES muitas nodokļa, kas piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā
pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,
ix) pēc septiņiem (7) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 10 % no ES muitas nodokļa, kas piemērots Dienvidāfrikas izcelsmes precēm dienā
pirms šā nolīguma stāšanās spēkā, un
x)

pēc astoņiem (8) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma atlikušos muitas nodokļus
atceļ;

e) [saldie apelsīni] no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļiem noteiktas izcelsmes precēm ES
saraksta D* klasifikācijas kategorijā tarifa samazināšanas saistības nepiemēro, izņemot šādos laikposmos:
— no 1. jūnija līdz 15. oktobrim, kad nodokļus nepiemēro, un
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— no šā pielikuma 2. punktā minētā datuma – no 16. oktobra līdz 30. novembrim, kad muitas nodokļus
pakāpeniski atceļ saskaņā ar šādiem noteikumiem:
i)

šā pielikuma 2. punktā minētajā datumā katru muitas nodokli samazina līdz 91 % no pamatnodokļa,

ii)

1. janvārī pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk samazina līdz 82 %
no pamatnodokļa,

iii) pēc viena gada no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 73 % no pamatnodokļa,
iv)

pēc diviem (2) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 64 % no pamatnodokļa,

v)

pēc trim (3) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 55 % no pamatnodokļa,

vi)

pēc četriem (4) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 45 % no pamatnodokļa,

vii) pēc pieciem (5) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 36 % no pamatnodokļa,
viii) pēc sešiem (6) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 27 % no pamatnodokļa,
ix) pēc septiņiem (7) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 18 % no pamatnodokļa,
x)

pēc astoņiem (8) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 9 % no pamatnodokļa un

xi) pēc deviņiem (9) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma atlikušos muitas
nodokļus atceļ.
7. Muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm, kas norādītas ES saraksta X klasifikācijas kategorijas pozīcijās, tarifa
samazinājuma saistībās neiekļauj.

B IEDAĻA

Tarifa kvotas (TK) konkrētām precēm
8.

TK, ko ES nodrošina saskaņā ar šo nolīgumu, pārvalda rindas kārtībā.

9.

TK, kas tika piemērotas, importējot ES Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumus saskaņā ar TASN (“TASN TK”), un kas
piešķirtas saskaņā ar šo nolīgumu uz tādiem pašiem nosacījumiem, piemēro no šā pielikuma 1. punktā minētā
datuma. Ja šā pielikuma 1. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms
31. decembra, izstrādājuma daudzumu, kas ES importēts atbilstīgi TASN TK no tā gada, kas minēts šā pielikuma
1. punktā, 1. janvāra līdz šim datumam, atskaita no tā izstrādājuma daudzuma, ko ES var importēt atbilstīgi šā
nolīguma attiecīgajai TK.

10. Muitas nodokļus par precēm, kas ievestas, pārsniedzot šajā iedaļā noteiktos daudzumus, piemēro X klasifikācijas
kategoriju, kā norādīts A iedaļas 7. punktā, pat ja tās ES grafikā tā nav apzīmētas.
11. Neatkarīgi no 116. panta Puses pēc kādas Puses lūguma pārskata TK pārvaldību – arī attiecībā uz to efektivitāti
kvotu izpildes nodrošināšanā. Ņemot vērā šīs pārskatīšanas rezultātus, Puses var ieteikt pielāgot TK darbību.
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12. ES piešķirtajām TK atbilstīgi 24. panta 2. punktam piemēro šādas klasifikācijas kategorijas:
a) [vājpiena pulveris] E* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru kalendāro
gadu no šā pielikuma 2. punktā noteiktā datuma var ievest bez muitas nodokļa, ir šāds:
Daudzums
(metriskās tonnas)

500.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms
31. decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi
tajā kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam;
b) [sviests] F* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru kalendāro gadu no šā
pielikuma 2. punktā noteiktā datuma var ievest bez muitas nodokļa, ir šāds:
Daudzums
(metriskās tonnas)

500.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms
31. decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi
tajā kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam;
c) [ziedi: rozes, orhidejas un krizantēmas] G* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums,
ko katru kalendāro gadu var ievest ar muitas nodokli 50 % apmērā no MFN likmes, sākot no šā pielikuma
1. punktā minētā datuma un līdz šā pielikuma 2. punktā minētajam datumam, ir šāds:

Gads

Daudzums
(metriskās tonnas)

2015

725

2016

740

2017

755

2018

770

2019

785

2020

800.

No 2020. gada TK palielina par 15 metriskajām tonnām gadā.
TK kalendārajā gadā piemēro no 1. jūnija līdz 31. oktobrim orhidejām (KN 0603 13 00), un no 1. novembra
līdz 31. maijam rozēm (KN 0603 11 00) un krizantēmām (KN 0603 14 00).
Turklāt muitas nodokļus orhidejām (KN 0603 13 00) laikposmā no 1. novembra līdz 31. maijam atceļ, un šīs
preces katru kalendāro gadu var ievest bez nodokļiem.
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Sākot no šā pielikuma 2. punktā minētā datuma, muitas nodokļus un TK šīs klasifikācijas kategorijas noteiktas
izcelsmes precēm atceļ;
d) [ziedi: lilijas un “citādi”] H* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru
kalendāro gadu no 1. jūnija līdz 31. oktobrim var ievest ar muitas nodokli 50 % apmērā no MFN likmes, sākot
no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma un līdz šā pielikuma 2. punktā minētajam datumam, ir šāds:
Gads

Daudzums
(metriskās tonnas)

2015

870

2016

888

2017

906

2018

924

2019

942

2020

960.

No 2020. gada TK palielina par 18 metriskajām tonnām gadā.
Turklāt muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm laikposmā no 1. novembra līdz 31. maijam atceļ, un šīs
preces minētajā laikposmā katru kalendāro gadu var ievest bez nodokļiem.
Sākot no šā pielikuma 2. punktā minētā datuma, muitas nodokļus un TK šīs klasifikācijas kategorijas noteiktas
izcelsmes precēm atceļ;
e) [ziedi, kas nav svaigi] I* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru kalendāro
gadu var ievest ar muitas nodokli 25 % apmērā no MFN likmes, sākot no šā pielikuma 1. punktā minētā
datuma un līdz šā pielikuma 2. punktā minētajam datumam, ir šāds:
Gads

Daudzums
(metriskās tonnas)

2015

725

2016

740

2017

755

2018

770

2019

785

2020

800.

No 2020. gada TK palielina par 15 metriskajām tonnām gadā.
Sākot no šā pielikuma 2. punktā minētā datuma, muitas nodokļus un TK šīs klasifikācijas kategorijas noteiktas
izcelsmes precēm atceļ;
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[zemenes] J* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru kalendāro gadu no
šā pielikuma 1. punktā noteiktā datuma var ievest bez muitas nodokļa, ir šāds:
Gads

Daudzums
(metriskās tonnas)

2015

370,0

2016

377,5

2017

385,0

2018

392,5

2019

400,0

2020

407,5

No 2020. gada TK palielina par 7,5 metriskajām tonnām gadā;
g) [cukurs] K* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējie daudzumi, ko katru kalendāro gadu no šā
pielikuma 2. punktā noteiktā datuma var ievest bez muitas nodokļa, ir šādi:
Rafinēta cukura vai rafinēšanai paredzēta cukurniedru cu
kura daudzums
(metriskās tonnas)

Rafinēšanai paredzēta cukurniedru cukura daudzums
(metriskās tonnas)

50 000

100 000.

Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms
31. decembra, TK apjomus, kas piemērojami šajā atlikušajā kalendārajā gadā, attiecīgi proporcionāli samazina
atbilstīgi tajā kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam;
h) [balts kristālisks pulveris] L* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru
kalendāro gadu no šā pielikuma 2. punktā noteiktā datuma var ievest bez muitas nodokļa, ir šāds:
Daudzums
(metriskās tonnas)

500.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms
31. decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi
tajā kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam;
i)

[citrusaugļu džemi] M* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru kalendāro
gadu no šā pielikuma 2. punktā noteiktā datuma var ievest ar muitas nodokli 50 % apmērā no MFN likmes, ir
šāds:
Daudzums
(metriskās tonnas)

100.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms
31. decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi
tajā kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam;
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[konservēti augļi, izņemot konservētus tropu augļus] N* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais
daudzums, ko katru kalendāro gadu var ievest ar muitas nodokli 50 % apmērā no MFN likmes, sākot no šā
pielikuma 1. punktā minētā datuma un līdz šā pielikuma 2. punktā minētajam datumam, ir šāds:

Gads

Bumbieru, aprikožu un persiku daudzums
(metriskās tonnas)

Augļu, kas nav tropu augļi, maisījumu daudzums
(metriskās tonnas)

2015

59 630,25

26 552,20

2016

60 866,00

27 102,40

2017

62 102,75

27 652,60

2018

63 339,50

28 202,80

2019

64 576,25

28 753,00

2020

65 813,00

29 303,20.

No 2020. gada TK palielina par 1 236,75 metriskajām tonnām gadā attiecībā uz bumbieriem, aprikozēm un
persikiem un par 550,20 metriskajām tonnām gadā attiecībā uz augļu, kas nav tropu augļi, maisījumiem.
No šā pielikuma 2. punktā minētā datuma:
— šīs klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko var ievest katru kalendāro
gadu, ir šāds:
Daudzums
(metriskās tonnas)

57 156
— muitas nodokļus pakāpeniski atceļ saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
i)

šā pielikuma 2. punktā minētajā datumā katru muitas nodokli samazina līdz 45 % no MFN likmes,

ii)

1. janvārī pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk samazina līdz
41 % no MFN likmes,

iii) pēc viena gada no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 36 % no MFN likmes,
iv) pēc diviem (2) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 32 % no MFN likmes,
v)

pēc trim (3) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 27 % no MFN likmes,

vi) pēc četriem (4) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 23 % no MFN likmes,
vii) pēc pieciem (5) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 18 % no MFN likmes,
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viii) pēc sešiem (6) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 14 % no MFN likmes,
ix) pēc septiņiem (7) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas
nodokli turpmāk samazina līdz 9 % no MFN likmes,
x)

pēc astoņiem (8) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 5 % no MFN likmes un

xi) pēc deviņiem (9) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma atlikušos muitas
nodokļus atceļ.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms
31. decembra, TK apjoms, kurš piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, ir 57 156 metriskās tonnas, no
kā atskaita saskaņā ar TASN TK un šim nolīgumam importēto daudzumu no šā kalendārā gada 1. janvāra
līdz šā pielikuma 2. punktā minētajam datumam;
k) [konservēti tropu augļi] O* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru
kalendāro gadu no šā pielikuma 1. punktā noteiktā datuma var ievest ar muitas nodokli 50 % apmērā no MFN
likmes, ir šāds:
Gads

Daudzums
(metriskās tonnas)

2015

2 900

2016

2 960

2017

3 020

2018

3 080

2019

3 140

2020

3 200.

No 2020. gada TK palielina par 60 metriskajām tonnām gadā.
No šā pielikuma 2. punktā minētā datuma muitas nodokļus šīs klasifikācijas kategorijas precēm ar ES KN kodu
2007 99 50 atceļ, šo preču importam vairs nepiemēro TK nosacījumus un šīs preces neiekļauj kvotas izpildē;
l)

[saldēta apelsīnu sula] P* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru
kalendāro gadu no šā pielikuma 1. punktā noteiktā datuma var ievest ar muitas nodokli 50 % apmērā no MFN
likmes, ir šāds:
Gads

Daudzums
(metriskās tonnas)

2015

1 015

2016

1 036

2017

1 057

2018

1 078

2019

1 099

2020

1 120.
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No 2020. gada TK apjomu palielina par 21 metrisko tonnu gadā.
Sākot no šā pielikuma 2. punktā minētā datuma, muitas nodokļus šīs TK noteiktas izcelsmes precēm atceļ;
m) [ābolu sula un ananāsu sula] Q* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru
kalendāro gadu var ievest ar muitas nodokli 50 % apmērā no MFN likmes, sākot no šā pielikuma 1. punktā
minētā datuma un līdz šā pielikuma 2. punktā minētajam datumam, ir šāds:

Gads

Daudzums
(metriskās tonnas)

2015

7 250

2016

7 400

2017

7 550

2018

7 700

2019

7 850

2020

8 000.

No 2020. gada kvotas apjomu palielina par 150 metriskajām tonnām gadā.
No šā pielikuma 2. punktā minētā datuma:
— muitas nodokļus un TK šīs klasifikācijas kategorijas precēm, kas ietilpst ES KN pozīcijā 2009 41 92
(izņemot preces, kuru vērtība nepārsniedz EUR 30 par 100 kg neto svara) un ES KN pozīcijā 2009 49 30,
atceļ un
— atlikušo šīs klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru kalendāro gadu
var ievest ar muitas nodokli 50 % apmērā no MFN likmes, ir 47 % no kopējā daudzuma, kurš norādīts
iepriekšējā tabulā attiecīgajam gadam atbilstīgi 2. punktā noteiktajam datumam.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms
31. decembra, TK apjoms, kurš piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, ir 47 % no kopējā daudzuma, kurš
norādīts iepriekšējā tabulā attiecīgajam gadam atbilstīgi šā pielikuma 2. punktā minētajam datumam, no kā
atskaita saskaņā ar TK, kas paredzēta saskaņā ar TASN, un saskaņā ar šo nolīgumu importēto šo atlikušo preču
daudzumu no minētā kalendārā gada 1. janvāra līdz šā pielikuma 2. punktā minētajam datumam.
Katru kalendāro gadu pēc tam TK apjomu ik gadu palielina par 70,5 metriskajām tonnām, izņemot laikposmu
desmit (10) kalendāro gadu garumā, kurš sākas nākamajā kalendārajā gadā pēc šā pielikuma 2. punktā minētā
datuma un kura laikā TK apjomu ik gadu palielina vēl par 46,5 metriskajām tonnām, tādējādi to ik gadu
palielinot kopā par 117 metriskajām tonnām;
n) [aktīvais ieraugs] R* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru kalendāro
gadu no šā pielikuma 2. punktā noteiktā datuma var ievest bez muitas nodokļa, ir šāds:
Daudzums
(metriskās tonnas)

350.
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Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms
31. decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi
tajā kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam;
o) [vīns]
1. Liberalizētie vīni
Muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm, kas norādītas S un S* klasifikācijas kategorijas pozīcijās un
i) kā faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 18 % vai
ii) kā faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 13 %, kas nav baltvīni un kas nav tarā ar 2 l vai mazāku
tilpumu,
atceļ, un šīs preces no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma var ievest bez muitas nodokļa.

2. TASN TK
S klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču (izņemot liberalizētos vīnus), kā faktiskā spirta tilpumkon
centrācija nepārsniedz 15 %, kopējais daudzums, kuru katru kalendāro gadu var ievest bez muitas nodokļiem,
sākot no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma un līdz šā pielikuma 2. punktā minētajam datumam, ir šāds:

Gads

Daudzums
(litri)

2015

49 067 000

2016

50 126 000

2017

51 185 000

2018

52 244 000

2019

53 303 000

2020

54 362 000.

No 2020. gada kvotas apjomu palielina par 1 059 000 litru gadā.

3. TK, ko piemēro no šā pielikuma 2. punktā minētā datuma
S un S* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču (izņemot liberalizētos vīnus) kopējais daudzums, ko
katru kalendāro gadu no šā pielikuma 2. punktā noteiktā datuma var ievest bez muitas nodokļa, ir šāds:

Gads

Vīna kvota A:
Vīna, kas ir tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu, dau
dzums
(litri)

Vīna kvota B:
Vīna, kas ir jebkāda tilpuma tarā, daudzums
(litri)

1

77 000 000

33 000 000

2

77 741 300

33 317 700

3

78 482 600

33 635 400
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Gads

Vīna kvota A:
Vīna, kas ir tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu, dau
dzums
(litri)

Vīna kvota B:
Vīna, kas ir jebkāda tilpuma tarā, daudzums
(litri)

4

79 223 900

33 953 100

5

79 965 200

34 270 800

Katru kalendāro gadu pēc tam TK palielina par 741 300 litriem izstrādājumiem vīna kvotā A un par 317 700
litriem – izstrādājumiem vīna kvotā B.
No katra gada 1. septembra līdz konkrētā kalendārā gada beigām izstrādājumus jebkāda tilpuma tarā var
importēt ar vīna kvotu A.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms
31. decembra, vīna kvotas A un vīna kvotas B apvienotais apjoms, kurš piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā
gadā, ir šādu apjomu summa:
a) TASN TK apjoms konkrētajā kalendārajā gadā, no kā atskaitīts kvotas robežās līdz šā pielikuma 2. punktā
minētajam datumam importētais daudzums, un
b) 110 miljoni litru, no kā atskaitīts TASN TK apjoms konkrētajā kalendārajā gadā, rezultātu proporcionāli
samazinot atbilstīgi konkrētajā kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir pirms tā paša kalendārā gada 31. augusta, minēto TK apjomu starp
vīna kvotu A un vīna kvotu B procentuāli sadala atbilstīgi iepriekšējai tabulai 1. gadam (70:30) līdz tā gada
31. augustam. No tā gada 1. septembra līdz gada beigām izstrādājumus jebkāda tilpuma tarā var importēt ar
vīna kvotu A.
Neskarot šā pielikuma 11. punktu, vīna kvotai A un vīna kvotai B piešķirtos daudzumus, kā arī datumu, no
kura izstrādājumus jebkāda tilpuma tarā var importēt ar vīna kvotu A, var pārskatīt;
p) [etanols] T* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru kalendāro gadu no
šā pielikuma 2. punktā noteiktā datuma var ievest bez muitas nodokļa, ir šāds:
Daudzums
(metriskās tonnas)

80 000.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms
31. decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi
tajā kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam.

II DAĻA

ES tarifu saraksts
Saistība ar Eiropas Kopienas kombinēto nomenklatūru (KN)

Šā saraksta noteikumi parasti ir izteikti atbilstīgi KN, un šā saraksta noteikumu, tostarp šā saraksta apakšpozīciju
tvēruma, interpretāciju reglamentē KN interpretācijas noteikumi, iedaļu piezīmes, nodaļu piezīmes un apakšpozīciju
piezīmes. Ciktāl šā saraksta noteikumi ir identiski attiecīgajiem KN noteikumiem, šā saraksta noteikumiem ir tāda pati
nozīme kā atbilstīgajiem noteikumiem KN.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0101 29 10 – – – kaušanai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0101 29 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

11,5 %

A

A

0101 30 00 – ēzeļi

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

0101 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

0102 21 10 – – – teles (govis līdz pirmajai atnešanās rei
zei)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0102 21 30 – – – govis

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

I

I SADAĻA – DZĪVI DZĪVNIEKI; DZĪVNIEKU
IZCELSMES PRODUKTI

01

1. NODAĻAF – DZĪVI DZĪVNIEKI

0101

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi
– zirgi

0101 21 00 – – tīršķirnes vaislas lopi
0101 29

0102

– – citādi

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

LV

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

I PIELIKUMS. Muitas nodokļi, ko ES piemēro DAK EPN valstu izcelsmes izstrādājumiem

Dzīvi liellopi
– liellopi

0102 21

– – tīršķirnes vaislas lopi
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Apraksts

0102 21 90 – – – citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Saistībā ar BLMNS klasifikācijas kategoriju uz
skata, ka Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumi
tiek importēti tieši ES bez nodokļiem un bez
kvotas šā nolīguma 1. protokola 4. panta
15. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

Piezīmes

LV

0102 29

Nozare

– – citādi

0102 29 05 – – – Bibos vai Poephagus apakšģintij piede
rīgi

––––

kuru svars nepārsniedz 80 kg

kuru svars pārsniedz 80 kg, bet
nepārsniedz 160 kg

kaušanai

Lauksaimniecība

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Saistībā ar BLMNS klasifikācijas kategoriju uz
skata, ka Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumi
tiek importēti tieši ES bez nodokļiem un bez
kvotas šā nolīguma 1. protokola 4. panta
15. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

0102 29 29 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Saistībā ar BLMNS klasifikācijas kategoriju uz
skata, ka Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumi
tiek importēti tieši ES bez nodokļiem un bez
kvotas šā nolīguma 1. protokola 4. panta
15. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

16.9.2016.

0102 29 21 – – – – –
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– – – citādi

0102 29 10 – – – –
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KN 2014

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

kuru svars pārsniedz 160 kg, bet
nepārsniedz 300 kg
LV

kaušanai

Lauksaimniecība

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Saistībā ar BLMNS klasifikācijas kategoriju uz
skata, ka Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumi
tiek importēti tieši ES bez nodokļiem un bez
kvotas šā nolīguma 1. protokola 4. panta
15. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

0102 29 49 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Saistībā ar BLMNS klasifikācijas kategoriju uz
skata, ka Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumi
tiek importēti tieši ES bez nodokļiem un bez
kvotas šā nolīguma 1. protokola 4. panta
15. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

––––

kuru svars pārsniedz 300 kg

–––––

teles (govis līdz pirmajai atnešanās
reizei)

kaušanai

Lauksaimniecība

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Saistībā ar BLMNS klasifikācijas kategoriju uz
skata, ka Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumi
tiek importēti tieši ES bez nodokļiem un bez
kvotas šā nolīguma 1. protokola 4. panta
15. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

0102 29 59 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Saistībā ar BLMNS klasifikācijas kategoriju uz
skata, ka Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumi
tiek importēti tieši ES bez nodokļiem un bez
kvotas šā nolīguma 1. protokola 4. panta
15. punkta c) apakšpunkta nolūkos.
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0102 29 51 – – – – – –
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0102 29 41 – – – – –

Apraksts

–––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

govis

Lauksaimniecība

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Saistībā ar BLMNS klasifikācijas kategoriju uz
skata, ka Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumi
tiek importēti tieši ES bez nodokļiem un bez
kvotas šā nolīguma 1. protokola 4. panta
15. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

0102 29 69 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Saistībā ar BLMNS klasifikācijas kategoriju uz
skata, ka Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumi
tiek importēti tieši ES bez nodokļiem un bez
kvotas šā nolīguma 1. protokola 4. panta
15. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

citādi

0102 29 91 – – – – – –

kaušanai

Lauksaimniecība

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Saistībā ar BLMNS klasifikācijas kategoriju uz
skata, ka Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumi
tiek importēti tieši ES bez nodokļiem un bez
kvotas šā nolīguma 1. protokola 4. panta
15. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

0102 29 99 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Saistībā ar BLMNS klasifikācijas kategoriju uz
skata, ka Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumi
tiek importēti tieši ES bez nodokļiem un bez
kvotas šā nolīguma 1. protokola 4. panta
15. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

kaušanai

LV

0102 29 61 – – – – – –

–––––
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KN 2014

– bifeļi
16.9.2016.

0102 31 00 – – tīršķirnes vaislas lopi

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0102 90 91 – – – mājlopu sugas

Lauksaimniecība

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

0102 90 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

0102 39 10 – – – mājlopu sugas

Lauksaimniecība

0102 39 90 – – – citādi

0102 39

Piezīmes

– – citādi
Saistībā ar BLMNS klasifikācijas kategoriju uz
skata, ka Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumi
tiek importēti tieši ES bez nodokļiem un bez
kvotas šā nolīguma 1. protokola 4. panta
15. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

0102 90 20 – – tīršķirnes vaislas lopi
– – citādi

0103

Saistībā ar BLMNS klasifikācijas kategoriju uz
skata, ka Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumi
tiek importēti tieši ES bez nodokļiem un bez
kvotas šā nolīguma 1. protokola 4. panta
15. punkta c) apakšpunkta nolūkos.
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– citādi

LV

0102 90

Apraksts

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

Dzīvas cūkas

0103 10 00 – tīršķirnes vaislas lopi
– citādi
– – kuru svars nepārsniedz 50 kg

L 250/77

0103 91

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0103 91 10 – – – mājlopu sugas

Lauksaimniecība

41,2 EUR/100 kg

A

A

0103 91 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0103 92

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/78

Nozare

KN 2014

– – kuru svars ir 50 kg vai vairāk
– – – mājlopu sugas
sivēnmātes, kas vismaz vienreiz at
nesušās, kuru svars ir vismaz
160 kg

Lauksaimniecība

35,1 EUR/100 kg

A

A

0103 92 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

41,2 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0104 10 30 – – – jēri (līdz 1 gada vecumam)

Lauksaimniecība

80,5 EUR/100 kg

A

A

0104 10 80 – – – citādi

Lauksaimniecība

80,5 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

0103 92 90 – – – citādi
0104

Dzīvas aitas un kazas

0104 10

– aitas

0104 10 10 – – tīršķirnes vaislas lopi
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0103 92 11 – – – –

– – citādi

– kazas

0104 20 10 – – tīršķirnes vaislas lopi

16.9.2016.

0104 20

Apraksts

0104 20 90 – – citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

80,5 EUR/100 kg

A

A

Dzīvi mājputni, t. i., vistas, pīles, zosis, tītari
un pērļu vistiņas

Piezīmes

LV

0105

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– svarā līdz 185 g
0105 11

– – vistas

0105 11 11 – – – –

dējējvistas

Lauksaimniecība

52 EUR/1 000 p/
st

A

A

0105 11 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

52 EUR/1 000 p/
st

A

A

– – – citādi
dējējvistas

Lauksaimniecība

52 EUR/1 000 p/
st

A

A

0105 11 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

52 EUR/1 000 p/
st

A

A

0105 12 00 – – tītari

Lauksaimniecība

152 EUR/1 000
p/st

A

A

0105 13 00 – – pīles

Lauksaimniecība

52 EUR/1 000 p/
st

A

A

0105 14 00 – – zosis

Lauksaimniecība

152 EUR/1 000
p/st

A

A
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0105 11 91 – – – –
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– – – cilts vistu un vaislas vistu cāļi

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

52 EUR/1 000 p/
st

A

A

Lauksaimniecība

20,9 EUR/100 kg

A

A

0105 99 10 – – – pīles

Lauksaimniecība

32,3 EUR/100 kg

A

A

0105 99 20 – – – zosis

Lauksaimniecība

31,6 EUR/100 kg

A

A

0105 99 30 – – – tītari

Lauksaimniecība

23,8 EUR/100 kg

A

A

0105 99 50 – – – pērļu vistiņas

Lauksaimniecība

34,5 EUR/100 kg

A

A

0106 11 00 – – primāti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0106 12 00 – – vaļi, delfīni un cūkdelfīni (vaļveidīgo kār
tas zīdītāji); lamantīni un jūrasgovis (jū
rassirēnu kārtas zīdītāji); roņi, jūraslauvas
un valzirgi (roņveidīgo apakškārtas zīdī
tāji)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

0105 15 00 – – pērļu vistiņas

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

Piezīmes
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Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

LV

– citādi

0105 94 00 – – vistas

0105 99

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0106

– – citādi

Citi dzīvi dzīvnieki

– zīdītāji

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0106 14 10 – – – mājas truši

Lauksaimniecība

3,8 %

A

A

0106 14 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0106 19 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0106 20 00 – rāpuļi (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupu
čus)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0106 31 00 – – plēsīgie putni

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0106 32 00 – – papagaiļveidīgie (ieskaitot papagaiļus,
mazos papagaiļus, makao papagaiļus un
kakadu)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0106 33 00 – – strausi; emu (Dromaius novaehollandiae)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0106 39 10 – – – baloži

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0106 39 80 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0106 13 00 – – kamieļi un pārējie kamieļveidīgie (Cameli
dae)
0106 14

– – truši un zaķi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– putni

0106 39

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

– kukaiņi
L 250/81

0106 41 00 – – bites

0106 49 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0106 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 176,8 EUR/
100 kg

X

A

0201 20 20 – – rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 176,8 EUR/
100 kg

X

A

0201 20 30 – – nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturt
daļas

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 141,4 EUR/
100 kg

X

A

0201 20 50 – – nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa
ceturtdaļas

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 212,2 EUR/
100 kg

X

A

0201 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 265,2 EUR/
100 kg

X

A

0201 30 00 – bezkaula izcirtņi

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

A

02

2. NODAĻA – GAĻA UN ĒDAMI GAĻAS
SUBPRODUKTI

0201

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa

0201 10 00 – liemeņi un pusliemeņi

0201 20

– citādi neatkauloti izcirtņi

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/82

Nozare

KN 2014

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

12,8 %
+ 176,8 EUR/
100 kg

X

A

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 176,8 EUR/
100 kg

X

A

0202 20 30 – – nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturt
daļas

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 141,4 EUR/
100 kg

X

A

0202 20 50 – – nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa
ceturtdaļas

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 221,1 EUR/
100 kg

X

A

0202 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 265,3 EUR/
100 kg

X

A

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 221,1 EUR/
100 kg

X

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

0202 20 10 – – rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas

0202

Apraksts

Saldēta liellopu gaļa

– citādi neatkauloti izcirtņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0202 30

LV

0202 10 00 – liemeņi un pusliemeņi

0202 20

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– bezkaula izcirtņi

L 250/83

0202 30 10 – – liemeņa priekšējās ceturtdaļas, veselas vai
sacirstas ne vairāk kā piecos gabalos, ku
ras katra ir atsevišķs gabals; rekonstruē
jamā liemeņa ceturtdaļas divos blokos,
no kuriem vienā ir liemeņa priekšējā ce
turtdaļa — vesela vai sacirsta ne vairāk
kā piecos gabalos, un otrā — pakaļējā ce
turtdaļa vienā gabalā, izņemot fileju

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

12,8 %
+ 221,1 EUR/
100 kg

X

A

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 304,1 EUR/
100 kg

X

A

0203 11 10 – – – mājas cūku

Lauksaimniecība

53,6 EUR/100 kg

A

A

0203 11 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Indikatīvie nodokļi

0202 30 50 – – pakrūtes gabali, pleca gabali un krūšu ga
bali

Lauksaimniecība

0202 30 90 – – citādi

Piezīmes

LV

Nozare

L 250/84

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

0203

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa

0203 11

0203 12

– – liemeņi un pusliemeņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– svaiga vai atdzesēta

– – šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

– – – mājas cūku

šķiņķi un to izcirtņi

Lauksaimniecība

77,8 EUR/100 kg

A

A

0203 12 19 – – – –

pleči un to izcirtņi

Lauksaimniecība

60,1 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0203 12 90 – – – citādi

16.9.2016.

0203 12 11 – – – –

0203 19

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi

LV

– – – mājas cūku

priekšējās daļas un to izcirtņi

Lauksaimniecība

60,1 EUR/100 kg

A

A

0203 19 13 – – – –

garie muguras gabali un to izcirtņi
ar kauliem

Lauksaimniecība

86,9 EUR/100 kg

A

A

0203 19 15 – – – –

vēderdaļas (cauraugušās) un to iz
cirtņi

Lauksaimniecība

46,7 EUR/100 kg

A

A

––––

citādi

0203 19 55 – – – – –

bezkaula izcirtņi

Lauksaimniecība

86,9 EUR/100 kg

A

A

0203 19 59 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

86,9 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0203 21 10 – – – mājas cūku

Lauksaimniecība

53,6 EUR/100 kg

A

A

0203 21 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0203 19 90 – – – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0203 19 11 – – – –

– saldēti

0203 21

– – liemeņi un pusliemeņi

L 250/85

0203 22

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– – šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

LV

– – – mājas cūku

šķiņķi un to izcirtņi

Lauksaimniecība

77,8 EUR/100 kg

A

A

0203 22 19 – – – –

pleči un to izcirtņi

Lauksaimniecība

60,1 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0203 22 90 – – – citādi

– – citādi

– – – mājas cūku

0203 29 11 – – – –

priekšējās daļas un to izcirtņi

Lauksaimniecība

60,1 EUR/100 kg

A

A

0203 29 13 – – – –

garie muguras gabali un to izcirtņi
ar kauliem

Lauksaimniecība

86,9 EUR/100 kg

A

A

0203 29 15 – – – –

vēderdaļas (cauraugušās) un to iz
cirtņi

Lauksaimniecība

46,7 EUR/100 kg

A

A

––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0203 22 11 – – – –

0203 29

Piezīmes

L 250/86

KN 2014

citādi

bezkaula izcirtņi

Lauksaimniecība

86,9 EUR/100 kg

A

A

0203 29 59 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

86,9 EUR/100 kg

A

A

16.9.2016.

0203 29 55 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 171,3 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 171,3 EUR/
100 kg

A

A

0204 22 10 – – – īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 119,9 EUR/
100 kg

A

A

0204 22 30 – – – muguras gabali un/vai pakaļgali

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 188,5 EUR/
100 kg

A

A

0204 22 50 – – – kājas

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 222,7 EUR/
100 kg

A

A

0204 22 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 222,7 EUR/
100 kg

A

A

Apraksts

0203 29 90 – – – citādi

Svaiga, atdzesēta vai saldēta kazu un aitu gaļa

0204 10 00 – svaigi vai atdzesēti jēru liemeņi un puslie
meņi

LV

0204

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citāda svaiga vai atdzesēta aitas gaļa

0204 22

– – citādi neatkauloti izcirtņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0204 21 00 – – liemeņi un pusliemeņi

L 250/87

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

12,8 %
+ 311,8 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 128,8 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 128,8 EUR/
100 kg

A

A

0204 42 10 – – – īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 90,2 EUR/
100 kg

A

A

0204 42 30 – – – muguras gabali un/vai pakaļgali

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 141,7 EUR/
100 kg

A

A

0204 42 50 – – – kājas

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 167,5 EUR/
100 kg

A

A

0204 42 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 167,5 EUR/
100 kg

A

A

Apraksts

Indikatīvie nodokļi

0204 23 00 – – bezkaula izcirtņi

Lauksaimniecība

0204 30 00 – saldēti jēru liemeņi un pusliemeņi

Piezīmes

LV

Nozare

L 250/88

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– citāda saldēta aitas gaļa

0204 42

– – citādi neatkauloti izcirtņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0204 41 00 – – liemeņi un pusliemeņi

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

12,8 %
+ 234,5 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 234,5 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 11 – – – liemeņi un pusliemeņi

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 171,3 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 13 – – – īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 119,9 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 15 – – – muguras gabali un/vai pakaļgali

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 188,5 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 19 – – – kājas

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 222,7 EUR/
100 kg

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

0204 43 10 – – – jēru

Lauksaimniecība

0204 43 90 – – – citādi

0204 43

Piezīmes

– – bezkaula izcirtņi

– – svaiga vai atdzesēta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– kazas gaļa

LV

0204 50

Apraksts

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

L 250/89

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/90

KN 2014

– – – citādi
Lauksaimniecība

12,8 %
+ 222,7 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 39 – – – –

bezkaula izcirtņi

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 311,8 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 51 – – – liemeņi un pusliemeņi

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 128,8 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 53 – – – īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 90,2 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 55 – – – muguras gabali un/vai pakaļgali

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 141,7 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 59 – – – kājas

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 167,5 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 167,5 EUR/
100 kg

A

A

– – saldēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

neatkauloti izcirtņi

LV

0204 50 31 – – – –

– – – citādi
neatkauloti izcirtņi

16.9.2016.

0204 50 71 – – – –

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

12,8 %
+ 234,5 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0206 10 95 – – – diafragmas biezā daļa un plānā daļa

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

A

0206 10 98 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0206 21 00 – – mēles

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0206 22 00 – – aknas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

0205 00 20 – svaiga vai atdzesēta
0205 00 80 – saldēti

0204 50 79 – – – –

bezkaula izcirtņi

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

LV

0205 00

Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu
vai zirgēzeļu gaļa

Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu,
kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subpro
dukti

0206 10

– svaigi vai atdzesēti liellopu subprodukti

0206 10 10 – – farmaceitisku produktu ražošanai
– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0206

– saldēti liellopu subprodukti

L 250/91

0206 29

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

L 250/92

KN 2014

– – citādi

LV

0206 29 10 – – – farmaceitisku produktu ražošanai
– – – citādi
diafragmas biezā daļa un plānā daļa

Lauksaimniecība

12,8 %
+ 304,1 EUR/
100 kg

X

A

0206 29 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0206 30 00 – svaigi vai atdzesēti cūku subprodukti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0206 41 00 – – aknas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0206 49 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0206 80 91 – – – zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0206 80 99 – – – aitu un kazu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

– saldēti cūku subprodukti

0206 80

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0206 29 91 – – – –

– citādi, svaigi vai atdzesēti subprodukti

0206 80 10 – – farmaceitisku produktu ražošanai
– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0206 90 91 – – – zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0206 90 99 – – – aitu un kazu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0207 11 10 – – – noplūktas un izķidātas, ar galvu un kā
jām, t. s. “83 % cāļi”

Lauksaimniecība

26,2 EUR/100 kg

A

A

0207 11 30 – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un
kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un
kuņģi (vai guzu), t. s. “70 % cāļi”

Lauksaimniecība

29,9 EUR/100 kg

A

A

0207 11 90 – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un
kājām un bez kakla, sirds, aknām un
kuņģa (vai guzas), t. s. “65 % cāļi”, vai
citādas

Lauksaimniecība

32,5 EUR/100 kg

A

A

0206 90

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi, saldēti

LV

0206 90 10 – – farmaceitisku produktu ražošanai

– – citādi

Pozīcijas 0105 mājputnu gaļa un subprodukti,
svaigi, atdzesēti vai saldēti

– vistas

0207 11

– – nesadalītas, svaigas vai atdzesētas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0207

L 250/93

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0207 12 10 – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un
kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un
kuņģi (vai guzu), t. s. “70 % cāļi”

Lauksaimniecība

29,9 EUR/100 kg

A

A

0207 12 90 – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un
kājām un bez kakla, sirds, aknām un
kuņģa (vai guzas), t. s. “65 % cāļi”, vai
citādas

Lauksaimniecība

32,5 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

102,4 EUR/
100 kg

A

A

0207 12

Piezīmes

– – nesadalītas, saldētas

– – – gabali
0207 13 10 – – – –

––––

bezkaula izcirtņi

neatkauloti
puses vai ceturtdaļas

Lauksaimniecība

35,8 EUR/100 kg

A

A

0207 13 30 – – – – –

veseli spārni ar spārnu galiem vai
bez tiem

Lauksaimniecība

26,9 EUR/100 kg

A

A

0207 13 40 – – – – –

muguras, kakliņi, muguras kopā
ar kakliņiem, astes un spārnu gali

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

0207 13 50 – – – – –

krūtiņas un to gabali

Lauksaimniecība

60,2 EUR/100 kg

A

A

0207 13 60 – – – – –

kājas un to gabali

Lauksaimniecība

46,3 EUR/100 kg

A

A

16.9.2016.

0207 13 20 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – gabali un subprodukti, svaigi vai atdze
sēti

LV

0207 13

Apraksts

L 250/94

Nozare

KN 2014

Apraksts

0207 13 70 – – – – –

citādi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

100,8 EUR/
100 kg

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

LV

– – – subprodukti

aknas

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0207 13 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

102,4 EUR/
100 kg

A

A

– – saldēti gabali un subprodukti

– – – gabali

0207 14 10 – – – –

––––

bezkaula izcirtņi

neatkauloti

puses vai ceturtdaļas

Lauksaimniecība

35,8 EUR/100 kg

A

A

0207 14 30 – – – – –

veseli spārni ar spārnu galiem vai
bez tiem

Lauksaimniecība

26,9 EUR/100 kg

A

A

0207 14 40 – – – – –

muguras, kakliņi, muguras kopā
ar kakliņiem, astes un spārnu gali

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

0207 14 50 – – – – –

krūtiņas un to gabali

Lauksaimniecība

60,2 EUR/100 kg

A

A

0207 14 60 – – – – –

kājas un to gabali

Lauksaimniecība

46,3 EUR/100 kg

A

A

L 250/95

0207 14 20 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0207 13 91 – – – –

0207 14

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

Apraksts

0207 14 70 – – – – –

citādi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

100,8 EUR/
100 kg

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

LV

– – – subprodukti
aknas

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0207 14 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

0207 24 10 – – – noplūkti un izķidāti, bez galvas un kā
jām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un
kuņģi (vai guzu), t. s. “80 % tītari”

Lauksaimniecība

34 EUR/100 kg

A

A

0207 24 90 – – – noplūkti un izķidāti, bez galvas un kā
jām, arī bez kakla, sirds, aknām un
kuņģa (vai guzas), t. s. “73 % tītari”,
vai citādi

Lauksaimniecība

37,3 EUR/100 kg

A

A

0207 25 10 – – – noplūkti un izķidāti, bez galvas un kā
jām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un
kuņģi (vai guzu), t. s. “80 % tītari”

Lauksaimniecība

34 EUR/100 kg

A

A

0207 25 90 – – – noplūkti un izķidāti, bez galvas un kā
jām, arī bez kakla, sirds, aknām un
kuņģa (vai guzas), t. s. “73 % tītari”,
vai citādi

Lauksaimniecība

37,3 EUR/100 kg

A

A

– tītari

0207 25

– – nesadalīti, svaigi vai atdzesēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0207 14 91 – – – –

0207 24

Piezīmes

L 250/96

KN 2014

– – nesadalīti, saldēti

16.9.2016.

0207 26

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

85,1 EUR/100 kg

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – gabali un subprodukti, svaigi vai atdze
sēti
LV

– – – gabali
0207 26 10 – – – –
––––

bezkaula
neatkauloti
puses vai ceturtdaļas

Lauksaimniecība

41 EUR/100 kg

A

A

0207 26 30 – – – – –

veseli spārni ar spārnu galiem vai
bez tiem

Lauksaimniecība

26,9 EUR/100 kg

A

A

0207 26 40 – – – – –

muguras, kakliņi, muguras kopā
ar kakliņiem, astes un spārnu gali

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

0207 26 50 – – – – –

krūtiņas un to gabali

Lauksaimniecība

67,9 EUR/100 kg

A

A

–––––

kājas un to gabali

0207 26 60 – – – – – –

stilbiņi un to gabali

Lauksaimniecība

25,5 EUR/100 kg

A

A

0207 26 70 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

46 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

83 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0207 26 80 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0207 26 20 – – – – –

citādi

– – – subprodukti
aknas

L 250/97

0207 26 91 – – – –

Apraksts

0207 26 99 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

85,1 EUR/100 kg

A

A

– – saldēti gabali un subprodukti

Piezīmes

LV

0207 27

citādi

Nozare

L 250/98

KN 2014

– – – gabali

0207 27 10 – – – –

neatkauloti

0207 27 20 – – – – –

puses vai ceturtdaļas

Lauksaimniecība

41 EUR/100 kg

A

A

0207 27 30 – – – – –

veseli spārni ar spārnu galiem vai
bez tiem

Lauksaimniecība

26,9 EUR/100 kg

A

A

0207 27 40 – – – – –

muguras, kakliņi, muguras kopā
ar kakliņiem, astes un spārnu gali

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

0207 27 50 – – – – –

krūtiņas un to gabali

Lauksaimniecība

67,9 EUR/100 kg

A

A

–––––

kājas un to gabali

stilbiņi un to gabali

Lauksaimniecība

25,5 EUR/100 kg

A

A

0207 27 70 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

46 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

83 EUR/100 kg

A

A

citādi

16.9.2016.

0207 27 60 – – – – – –

0207 27 80 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

bezkaula

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – subprodukti
aknas

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0207 27 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

0207 41 20 – – – noplūktas, atasiņotas, bez zarnām, bet
neķidātas, ar galvu un kājām, t. s.
“85 % pīles”

Lauksaimniecība

38 EUR/100 kg

A

A

0207 41 30 – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un
kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un
kuņģi (vai guzu), t. s. “70 % pīles”

Lauksaimniecība

46,2 EUR/100 kg

A

A

0207 41 80 – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un
kājām un bez kakla, sirds, aknām un
kuņģa (vai guzas), t. s. “63 % pīles”, vai
citādas

Lauksaimniecība

51,3 EUR/100 kg

A

A

0207 42 30 – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un
kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un
kuņģi (vai guzu), t. s. “70 % pīles”

Lauksaimniecība

46,2 EUR/100 kg

A

A

0207 42 80 – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un
kājām un bez kakla, sirds, aknām un
kuņģa (vai guzas), t. s. “63 % pīles”, vai
citādas

Lauksaimniecība

51,3 EUR/100 kg

A

A

LV

0207 27 91 – – – –

– pīles
0207 41

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0207 42

– – nesadalītas, svaigas vai atdzesētas

– – nesadalītas, saldētas

L 250/99

Apraksts

0207 43 00 – – treknās aknas, svaigas vai atdzesētas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

128,3 EUR/
100 kg

A

A

– – citādi, svaigi vai atdzesēti subprodukti

Piezīmes

LV

0207 44

Nozare

L 250/100

KN 2014

– – – gabali

0207 44 10 – – – –

neatkauloti

puses vai ceturtdaļas

Lauksaimniecība

56,4 EUR/100 kg

A

A

0207 44 31 – – – – –

veseli spārni ar spārnu galiem vai
bez tiem

Lauksaimniecība

26,9 EUR/100 kg

A

A

0207 44 41 – – – – –

muguras, kakliņi, muguras kopā
ar kakliņiem, astes un spārnu gali

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

0207 44 51 – – – – –

krūtiņas un to gabali

Lauksaimniecība

115,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 44 61 – – – – –

kājas un to gabali

Lauksaimniecība

46,3 EUR/100 kg

A

A

0207 44 71 – – – – –

zosu liemeņi

Lauksaimniecība

66 EUR/100 kg

A

A

0207 44 81 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

123,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016.

0207 44 21 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

bezkaula

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – subprodukti

aknas, izņemot treknās aknas

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0207 44 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

128,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 45

LV

0207 44 91 – – – –

– – citādi, saldēti

0207 45 10 – – – –

––––

bezkaula

neatkauloti

puses vai ceturtdaļas

Lauksaimniecība

56,4 EUR/100 kg

A

A

0207 45 31 – – – – –

veseli spārni ar spārnu galiem vai
bez tiem

Lauksaimniecība

26,9 EUR/100 kg

A

A

0207 45 41 – – – – –

muguras, kakliņi, muguras kopā
ar kakliņiem, astes un spārnu gali

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

0207 45 51 – – – – –

krūtiņas un to gabali

Lauksaimniecība

115,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 45 61 – – – – –

kājas un to gabali

Lauksaimniecība

46,3 EUR/100 kg

A

A

0207 45 71 – – – – –

zosu liemeņi

Lauksaimniecība

66 EUR/100 kg

A

A

L 250/101

0207 45 21 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – gabali

Apraksts

0207 45 81 – – – – –

citādi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

123,2 EUR/
100 kg

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

LV

– – – subprodukti
––––

aknas
treknās aknas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0207 45 95 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

0207 51 10 – – – noplūktas, notecinātas, neķidātas, ar
galvu un kājām, t. s. “82 % zosis”

Lauksaimniecība

45,1 EUR/100 kg

A

A

0207 51 90 – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un
kājām, ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi
(vai guzu) vai bez šiem orgāniem, t. s.
“75 % zosis”, vai citādas

Lauksaimniecība

48,1 EUR/100 kg

A

A

0207 52 10 – – – noplūktas, notecinātas, neķidātas, ar
galvu un kājām, t. s. “82 % zosis”

Lauksaimniecība

45,1 EUR/100 kg

A

A

0207 52 90 – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un
kājām, ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi
(vai guzu) vai bez šiem orgāniem, t. s.
“75 % zosis”, vai citādas

Lauksaimniecība

48,1 EUR/100 kg

A

A

citādi

– zosis
0207 51

0207 52

– – nesadalītas, svaigas vai atdzesētas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0207 45 93 – – – – –

0207 45 99 – – – –

Piezīmes

L 250/102

KN 2014

– – nesadalītas, saldētas

16.9.2016.

Apraksts

0207 53 00 – – treknās aknas, svaigas vai atdzesētas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

110,5 EUR/
100 kg

A

A

– – citādi, svaigi vai atdzesēti subprodukti

Piezīmes

LV

0207 54

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – – gabali
0207 54 10 – – – –

neatkauloti

0207 54 21 – – – – –

puses vai ceturtdaļas

Lauksaimniecība

52,9 EUR/100 kg

A

A

0207 54 31 – – – – –

veseli spārni ar spārnu galiem vai
bez tiem

Lauksaimniecība

26,9 EUR/100 kg

A

A

0207 54 41 – – – – –

muguras, kakliņi, muguras kopā
ar kakliņiem, astes un spārnu gali

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

0207 54 51 – – – – –

krūtiņas un to gabali

Lauksaimniecība

86,5 EUR/100 kg

A

A

0207 54 61 – – – – –

kājas un to gabali

Lauksaimniecība

69,7 EUR/100 kg

A

A

0207 54 71 – – – – –

zosu liemeņi

Lauksaimniecība

66 EUR/100 kg

A

A

0207 54 81 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

123,2 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

bezkaula

– – – subprodukti
aknas, izņemot treknās aknas

L 250/103

0207 54 91 – – – –

Apraksts

0207 54 99 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

110,5 EUR/
100 kg

A

A

Piezīmes

LV

0207 55

citādi

Nozare

L 250/104

KN 2014

– – citādi, saldēti

– – – gabali

0207 55 10 – – – –

neatkauloti

puses vai ceturtdaļas

Lauksaimniecība

52,9 EUR/100 kg

A

A

0207 55 31 – – – – –

veseli spārni ar spārnu galiem vai
bez tiem

Lauksaimniecība

26,9 EUR/100 kg

A

A

0207 55 41 – – – – –

muguras, kakliņi, muguras kopā
ar kakliņiem, astes un spārnu gali

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

0207 55 51 – – – – –

krūtiņas un to gabali

Lauksaimniecība

86,5 EUR/100 kg

A

A

0207 55 61 – – – – –

kājas un to gabali

Lauksaimniecība

69,7 EUR/100 kg

A

A

0207 55 71 – – – – –

zosu liemeņi

Lauksaimniecība

66 EUR/100 kg

A

A

0207 55 81 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

123,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016.

0207 55 21 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

bezkaula

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – subprodukti
aknas

LV

––––

treknās aknas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0207 55 95 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

49,3 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

128,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 99 – – – –
0207 60

citādi

– pērļu vistiņas

0207 60 05 – – nesadalītas, svaigas, atdzesētas vai saldē
tas
– – citādi, svaigi, atdzesēti vai saldēti
– – – gabali
0207 60 10 – – – –

––––

bezkaula

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0207 55 93 – – – – –

neatkauloti
puses vai ceturtdaļas

Lauksaimniecība

54,2 EUR/100 kg

A

A

0207 60 31 – – – – –

veseli spārni ar spārnu galiem vai
bez tiem

Lauksaimniecība

26,9 EUR/100 kg

A

A

0207 60 41 – – – – –

muguras, kakliņi, muguras kopā
ar kakliņiem, astes un spārnu gali

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

L 250/105

0207 60 21 – – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

krūtiņas un to gabali

Lauksaimniecība

115,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 60 61 – – – – –

kājas un to gabali

Lauksaimniecība

46,3 EUR/100 kg

A

A

0207 60 81 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

123,2 EUR/
100 kg

A

A

LV

0207 60 51 – – – – –

Piezīmes

L 250/106

KN 2014

– – – subprodukti
aknas

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0207 60 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

18,7 EUR/100 kg

A

A

0208 10 10 – – mājas trušu

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0208 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0208 30 00 – primātu

Lauksaimniecība

9%

A

A

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0208

Citāda svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un ga
ļas subprodukti

0208 10

– trušu vai zaķu

0208 40

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0207 60 91 – – – –

– vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kār
tas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju (jūras
sirēnu kārtas zīdītāju); roņu, jūraslauvu un
valzirgu (roņveidīgo apakškārtas zīdītāju)
16.9.2016.

0208 40 10 – – vaļu gaļa

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0208 40 20 – – roņu gaļa

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0208 40 80 – – citādi

Lauksaimniecība

9%

A

A

0208 50 00 – rāpuļu (ieskaitot čūskas un jūras bruņuru
pučus)

Lauksaimniecība

9%

A

A

0208 60 00 – kamieļu un pārējo kamieļveidīgo (Cameli
dae)

Lauksaimniecība

9%

A

A

0208 90 10 – – mājas baložu

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0208 90 30 – – medījumu, izņemot trušus vai zaķus

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0208 90 60 – – ziemeļbriežu

Lauksaimniecība

9%

A

A

0208 90 70 – – varžu kājiņas

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0208 90 98 – – citādi

Lauksaimniecība

9%

A

A

Lauksaimniecība

21,4 EUR/100 kg

A

A

0208 90

– citādi

0209

Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, atdzesēti,
saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti
cūku tauki bez liesuma un mājputnu tauki

0209 10

– cūku

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – cūku speķis
L 250/107

0209 10 11 – – – svaigs, atdzesēts, saldēts, sālīts vai sālī
jumā

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0209 10 19 – – – žāvēts vai kūpināts

Lauksaimniecība

23,6 EUR/100 kg

A

A

0209 10 90 – – cūku
tauki,
izņemot
apakšpozī
cijā 0209 10 11 vai 0209 10 19 minē
tos

Lauksaimniecība

12,9 EUR/100 kg

A

A

0209 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

41,5 EUR/100 kg

A

A

0210

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un
gaļas subprodukti; pārtikas miltu izstrādājumi
un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas
subproduktiem
– cūkgaļa

0210 11

– – šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem
– – – mājas cūku
––––

sālīti vai sālījumā

0210 11 11 – – – – –

šķiņķi un to izcirtņi

Lauksaimniecība

77,8 EUR/100 kg

A

A

0210 11 19 – – – – –

pleči un to izcirtņi

Lauksaimniecība

60,1 EUR/100 kg

A

A

––––

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/108

Nozare

KN 2014

žāvēts vai kūpināts
šķiņķi un to izcirtņi

Lauksaimniecība

151,2 EUR/
100 kg

A

A

0210 11 39 – – – – –

pleči un to izcirtņi

Lauksaimniecība

119 EUR/100 kg

A

A

16.9.2016.

0210 11 31 – – – – –

Apraksts

0210 11 90 – – – citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

15,4 %

A

A

– – vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi

Piezīmes

LV

0210 12

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – – mājas cūku
sālīti vai sālījumā

Lauksaimniecība

46,7 EUR/100 kg

A

A

0210 12 19 – – – –

žāvēts vai kūpināts

Lauksaimniecība

77,8 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

15,4 %

A

A

0210 12 90 – – – citādi
0210 19

– – citādi

– – – mājas cūku

––––

sālīti vai sālījumā

bekona sāni vai pusliemeņi bez
šķiņķa (spenseri)

Lauksaimniecība

68,7 EUR/100 kg

A

A

0210 19 20 – – – – –

3/4 pusliemeņi vai viduči

Lauksaimniecība

75,1 EUR/100 kg

A

A

0210 19 30 – – – – –

priekšējās daļas un to izcirtņi

Lauksaimniecība

60,1 EUR/100 kg

A

A

0210 19 40 – – – – –

muguras gabali un to izcirtņi

Lauksaimniecība

86,9 EUR/100 kg

A

A

0210 19 50 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

86,9 EUR/100 kg

A

A

L 250/109

0210 19 10 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0210 12 11 – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

žāvēts vai kūpināts
priekšējās daļas un to izcirtņi

Lauksaimniecība

119 EUR/100 kg

A

A

0210 19 70 – – – – –

muguras gabali un to izcirtņi

Lauksaimniecība

149,6 EUR/
100 kg

A

A

–––––

LV

0210 19 60 – – – – –

citādi
bezkaula

Lauksaimniecība

151,2 EUR/
100 kg

A

A

0210 19 89 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

151,2 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

15,4 %

A

A

0210 20 10 – – neatkaulota

Lauksaimniecība

15,4 %
+ 265,2 EUR/
100 kg

X

A

0210 20 90 – – atkaulota

Lauksaimniecība

15,4 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

A

Lauksaimniecība

15,4 %

A

A

0210 19 90 – – – citādi
– liellopu gaļa

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0210 19 81 – – – – – –

0210 20

Piezīmes

L 250/110

KN 2014

– citādi, ieskaitot pārtikas miltu izstrādājumi
un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas
subproduktiem
16.9.2016.

0210 91 00 – – primātu

0210 92

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

15,4 %

A

A

0210 92 10 – – – vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo
kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūras
govju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju)

LV

– – vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo
kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju
(jūrassirēnu kārtas zīdītāju); roņu, jūra
slauvu un valzirgu (roņveidīgo apakškār
tas zīdītāju)

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
gaļa

Lauksaimniecība

1 300 EUR/
1 000 kg

A

A

0210 92 92 – – – –

subprodukti

Lauksaimniecība

15,4 %

A

A

0210 92 99 – – – –

gaļas vai gaļas subproduktu milti

Lauksaimniecība

15,4 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

A

Lauksaimniecība

15,4 %

A

A

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

Lauksaimniecība

222,7 EUR/
100 kg

A

A

0210 93 00 – – rāpuļu (ieskaitot čūskas un jūras bruņu
rupučus)
0210 99

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0210 92 91 – – – –

– – citādi
– – – gaļa

0210 99 10 – – – –
––––

aitu un kazu
neatkaulota

L 250/111

0210 99 21 – – – – –

sālīta, sālījumā vai žāvēta zirgu gaļa

Apraksts

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

311,8 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

15,4 %

A

A

Lauksaimniecība

1 300 EUR/
1 000 kg

A

A

Indikatīvie nodokļi

atkaulota

Lauksaimniecība

0210 99 31 – – – –

ziemeļbriežu

0210 99 39 – – – –

citādi

0210 99 29 – – – – –

Piezīmes

LV

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Nozare

L 250/112

KN 2014

– – – subprodukti
mājas cūku

0210 99 41 – – – – –

aknas

Lauksaimniecība

64,9 EUR/100 kg

A

A

0210 99 49 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

47,2 EUR/100 kg

A

A

––––

liellopu

0210 99 51 – – – – –

diafragmas biezā daļa un plānā
daļa

Lauksaimniecība

15,4 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

A

0210 99 59 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

12,8 %

X

A

––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

citādi

–––––

mājputnu aknas
taukās zosu vai pīļu aknas, sālī
tas vai sālījumā

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0210 99 79 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

16.9.2016.

0210 99 71 – – – – – –

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

15,4 %

A

A

Lauksaimniecība

15,4 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

A

0301 11 00 – – saldūdens zivis

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0301 19 00 – – citādi

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0301 91 10 – – – Oncorhynchus apache un Oncorhynchus
chrysogaster sugas

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0301 91 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0210 99 85 – – – – –

citādi

0210 99 90 – – – gaļas vai gaļas subproduktu milti

03

3. NODAĻA – ZIVIS UN VĒŽVEIDĪGIE,
MĪKSTMIEŠI UN CITI ŪDENS BEZMUGUR
KAULNIEKI

0301

Dzīvas zivis
– dekoratīvās zivis

– citādas dzīvās zivis
0301 91

– – foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo
nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache un Oncorhynchus chrysogaster)

– – zuši (Anguilla spp.)

0301 92 10 – – – kuru garums ir mazāks par 12 cm

L 250/113

0301 92

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0301 92 30 – – – kuru garums ir 12 cm vai vairāk, bet
ir mazāks par 20 cm

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0301 92 90 – – – kuru garums ir 20 cm vai vairāk

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0301 93 00 – – karpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus)

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0301 94 10 – – – Atlantijas okeāna zilās tunzivis (Thun
nus thynnus)

Zivsaimniecība

16 %

A*

A

0301 94 90 – – – Klusā okeāna zilās tunzivis (Thunnus
orientalis)

Zivsaimniecība

16 %

A*

A

0301 95 00 – – dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

Zivsaimniecība

16 %

A*

A

0301 94

0301 99

– – Atlantijas un Klusā okeāna zilās tunzivis
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/114

Nozare

KN 2014

– – citādi
– – – saldūdens zivis
Klusā okeāna laši (Oncorhynchus ne
rka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncor
hynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncor
hynchus masou un Oncorhynchus rho
durus), Atlantijas laši (Salmo salar) un
Donavas laši (Hucho hucho)

Zivsaimniecība

2%

A*

A

0301 99 18 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

8%

A*

A

16.9.2016.

0301 99 11 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

16 %

A*

A

0302 11 10 – – – Oncorhynchus apache un Oncorhynchus
chrysogaster sugas

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0302 11 20 – – – varavīksnes foreles (Oncorhynchus my
kiss), ar galvu un žaunām, ķidātas, kas
sver vairāk par 1,2 kg katra, vai bez
galvas un žaunām, ķidātas, kas sver
vairāk par 1 kg katra

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0302 11 80 – – – citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0302 13 00 – – Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus masou un
Oncorhynchus rhodurus)

Zivsaimniecība

2%

A*

A

0302 14 00 – – Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas
laši (Hucho hucho)

Zivsaimniecība

2%

A*

A

0302 19 00 – – citādi

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Apraksts

0301 99 85 – – – citādi
Svaigas vai dzesinātas zivis, izņemot zivju fi
leju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts po
zīcijā 0304

LV

0302

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– lašu dzimtas zivis, izņemot to aknas, ikrus
un pieņus
0302 11

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo
nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache un Oncorhynchus chrysogaster)

L 250/115

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0302 21 10 – – – melnie jeb Grenlandes paltusi (Rein
hardtius hippoglossoides)

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0302 21 30 – – – Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippo
glossus)

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0302 21 90 – – – Klusā okeāna paltusi (Hippoglossus ste
nolepis)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 22 00 – – jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0302 23 00 – – jūrasmēles (Solea spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 24 00 – – akmeņplekstes (Psetta maxima)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 29 10 – – – megrimi (Lepidorhombus spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 29 80 – – – citādi

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

Apraksts

0302 21

– – paltusi (Reinhardtius hippoglossoides, Hip
poglossus hippoglossus, Hippoglossus stenole
pis)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0302 29

LV

– plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un
Citharidae), izņemot to aknas, ikrus un pie
ņus

Piezīmes

L 250/116

Nozare

KN 2014

– – citādi

– tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis (Eut
hynnus jeb Katsuwonus pelamis), izņemot to
aknas, ikrus un pieņus
0302 31

– – garspuru tunzivis (Thunnus alalunga)
16.9.2016.

0302 31 10 – – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieci
skai ražošanai

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

0302 32 10 – – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieci
skai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0302 32 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

0302 33 10 – – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieci
skai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0302 33 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

0302 34 10 – – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieci
skai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0302 34 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

Apraksts

0302 31 90 – – – citādi

0302 33

0302 35

– – svītrainās tunzivis

– – lielacu tunzivis (Thunnus obesus)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0302 34

– – dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares)

LV

0302 32

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – Atlantijas un Klusā okeāna zilās tunzivis
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
– – – Atlantijas okeāna zilās tunzivis (Thun
nus thynnus)
pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnie
ciskai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0302 35 19 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

L 250/117

0302 35 11 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/118

KN 2014

– – – Klusā okeāna zilās tunzivis (Thunnus
orientalis)
pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnie
ciskai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0302 35 99 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

0302 36 10 – – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieci
skai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0302 36 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

0302 39 20 – – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieci
skai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0302 39 80 – – – citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

0302 41 00 – – siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 42 00 – – anšovi (Engraulis spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 36

– – dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0302 39

LV

0302 35 91 – – – –

– siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), an
šovi (Engraulis spp.), sardīnes (Sardina pilc
hardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardi
nella spp.), brētliņas vai šprotes (Sprattus
sprattus), makreles (Scomber scombrus, Scom
ber australasicus, Scomber japonicus), stavridas
(Trachurus spp.), kobijas (Rachycentron cana
dum) un zobenzivis (Xiphias gladius), izņe
mot to aknas, ikrus un pieņus

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0302 43 10 – – – Sardina pilchardus sugas sardīnes

Zivsaimniecība

23 %

A*

A

0302 43 30 – – – Sardinops ģints sardīnes (ivasi); sardi
nellas (Sardinella spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 43 90 – – – brētliņas (Sprattus sprattus)

Zivsaimniecība

13 %

A*

A

0302 44 00 – – makreles (Scomber scombrus, Scomber aus
tralasicus, Scomber japonicus)

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

0302 45 10 – – – parastās stavridas (Trachurus trachurus)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 45 30 – – – Trachurus murphyi sugas stavridas

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 45 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 46 00 – – kobijas (Rachycentron canadum)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 47 00 – – zobenzivis (Xiphias gladius)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0302 43

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops
spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētli
ņas vai šprotes (Sprattus sprattus)
LV

– – stavridas (Trachurus spp.)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0302 45

– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Mac
rouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
un Muraenolepididae dzimtu zivis, izņemot
to aknas, ikrus un pieņus
0302 51

0302 51 10 – – – Atlantijas mencas (Gadus morhua)

L 250/119

– – mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0302 51 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0302 52 00 – – pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0302 53 00 – – saidas (Pollachius virens)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0302 54

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/120

Nozare

KN 2014

– – merlūzas un heki (Merluccius spp., Urop
hycis spp.)
– – – merlūzas (Merluccius)
Dienvidāfrikas (Kapzemes) merlūzas
(Merluccius capensis) un Namībijas
(dziļūdens) merlūzas (Merluccius pa
radoxus)

Zivsaimniecība

15 %

C*

A

0302 54 15 – – – –

Jaunzēlandes merlūzas (Merluccius
australis)

Zivsaimniecība

15 %

C*

A

0302 54 19 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

15 %

C*

A

0302 54 90 – – – Urophycis ģints heki

Zivsaimniecība

15 %

C*

A

0302 55 00 – – Aļaskas saida (Theragra chalcogramma)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0302 56 00 – – putasu (Micromesistius poutassou, Microme
sistius australis)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0302 59 10 – – – polārmencas

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0302 59 20 – – – merlangi (Merlangius merlangus)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0302 59 30 – – – pollaki (Pollachius pollachius)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0302 59

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0302 54 11 – – – –

– – citādi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0302 59 40 – – – jūras līdakas (Molva spp.)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0302 59 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 71 00 – – tilapijas (Oreochromis spp.)

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0302 72 00 – – sami (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.)

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0302 73 00 – – karpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus)

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0302 74 00 – – zuši (Anguilla spp.)

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0302 79 00 – – citādi

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0302 81 10 – – – dzelkņu haizivis (Squalus acanthias)

Zivsaimniecība

6%

A*

A

0302 81 20 – – – kaķu haizivis (Scyliorhinus spp.)

Zivsaimniecība

6%

A*

A

0302 81 30 – – – siļķu haizivis (Lamna nasus)

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– tilapijas (Oreochromis spp.), sami (Pangasius
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.), karpas (Cyprinus carpio, Carassius caras
sius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngo
don piceus), zuši (Anguilla spp.), Nīlas asari
(Lates niloticus) un čūskgalves (Channa spp.),
izņemot to aknas, ikrus un pieņus
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādas zivis, izņemot to aknas, ikrus un
pieņus
0302 81

– – dzeloņu haizivis un citas haizivis

L 250/121

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0302 81 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0302 82 00 – – rajas (Rajidae)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 83 00 – – ilkņzivis (Dissostichus spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 84 10 – – – akmeņasari (Dicentrarchus labrax)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 84 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 85 10 – – – zobaines (Dentex dentex un Pagellus
spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 85 30 – – – zeltainās jūraskarūsas (Sparus aurata)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 85 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0302 84

0302 89

– – akmeņasari (Dicentrarchus spp.)

– – zobaines (Sparidae)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0302 85

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/122

Nozare

KN 2014

– – citādi

0302 89 10 – – – saldūdens zivju
– – – citādi
––––

pozīcijas 1604 izstrādājumu rūp
nieciskai ražošanai

16.9.2016.

0302 89 21 – – – – –

mazās tunzivis, izņemot svītrainās
tunzivis (Euthynnus jeb Katsuwonus
pelamis), kas minētas apakšpozī
cijā 0302 33

Apraksts

0302 89 29 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

sarkanasaru (Sebastes spp.)

0302 89 31 – – – – –

Sebastes marinus sugas sarkanasari

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0302 89 39 – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

jūras plaužu (Brama spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0302 89 50 – – – –

jūrasvelnu (Lophius spp.)

Zivsaimniecība

15 %

C*

A

0302 89 60 – – – –

melnie kongriji (Genypterus blacodes)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0302 89 90 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

Zivsaimniecība

10 %

A*

A

0303 11 00 – – zilmuguras laši (Oncorhynchus nerka)

Zivsaimniecība

2%

A*

A

0303 12 00 – – citādi Klusā okeāna laši (Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhync
hus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rho
durus)

Zivsaimniecība

2%

A*

A

0303 13 00 – – Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas
laši (Hucho hucho)

Zivsaimniecība

2%

A*

A

0303

Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un citādu
zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0302 89 40 – – – –

0302 90 00 – aknas, ikri un pieņi

Piezīmes

LV

––––

citādi

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– lašu dzimtas zivis, izņemot to aknas, ikrus
un pieņus

L 250/123

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0303 14 10 – – – Oncorhynchus apache un Oncorhync
hus chrysogaster sugas

Zivsaimniecība

9%

A*

A

0303 14 20 – – – varavīksnes foreles (Oncorhynchus my
kiss), ar galvu un žaunām, ķidātas, kas
sver vairāk par 1,2 kg katra, vai bez
galvas un žaunām, ķidātas, kas sver
vairāk par 1 kg katra

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0303 14 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0303 19 00 – – citādi

Zivsaimniecība

9%

A*

A

0303 23 00 – – tilapijas (Oreochromis spp.)

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0303 24 00 – – sami (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.)

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0303 25 00 – – karpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus)

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0303 14

Apraksts

LV

– – foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo
nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache un Oncorhynchus chrysogaster)

Piezīmes

L 250/124

Nozare

KN 2014

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– tilapijas (Oreochromis spp.), sami (Pangasius
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.), karpas (Cyprinus carpio, Carassius caras
sius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngo
don piceus), zuši (Anguilla spp.), Nīlas asari
(Lates niloticus) un čūskgalves (Channa spp.),
izņemot to aknas, ikrus un pieņus

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0303 26 00 – – zuši (Anguilla spp.)

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0303 29 00 – – citādi

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0303 31 10 – – – melnie jeb Grenlandes paltusi (Rein
hardtius hippoglossoides)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 31 30 – – – Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippo
glossus)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 31 90 – – – Klusā okeāna paltusi (Hippoglossus ste
nolepis)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 32 00 – – jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 33 00 – – jūrasmēles (Solea spp.)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 34 00 – – akmeņplekstes (Psetta maxima)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 39 10 – – – plekstes (Platichthys flesus)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 39 30 – – – Rhombosolea ģints zivis

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 39 50 – – – Pelotreis flavilatus vai Peltorhamphus na
vaezelandiae sugas zivis

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un
Citharidae), izņemot to aknas, ikrus un pie
ņus
0303 31

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0303 39

– – paltusi (Reinhardtius hippoglossoides, Hip
poglossus hippoglossus, Hippoglossus stenole
pis)

– – citādi

L 250/125

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 41 10 – – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieci
skai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0303 41 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

Apraksts

0303 39 85 – – – citādi

0303 41

– – garspuru tunzivis (Thunnus alalunga)

– – dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares)
– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieci
skai ražošanai
––––

veselas

0303 42 12 – – – – –

kas katra sver vairāk par 10 kg

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0303 42 18 – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0303 42

LV

– tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis (Eut
hynnus jeb Katsuwonus pelamis), izņemot to
aknas, ikrus un pieņus

Piezīmes

L 250/126

Nozare

KN 2014

citādi
kas katra sver vairāk par 10 kg

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0303 42 48 – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

0303 42 90 – – – citādi

16.9.2016.

0303 42 42 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0303 43 10 – – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieci
skai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0303 43 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

0303 44 10 – – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieci
skai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0303 44 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

0303 43

– – svītrainās tunzivis

– – lielacu tunzivis (Thunnus obesus)

– – Atlantijas un Klusā okeāna zilās tunzivis
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
– – – Atlantijas okeāna zilās tunzivis (Thun
nus thynnus)

0303 45 12 – – – –

pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnie
ciskai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0303 45 18 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0303 45

Piezīmes

LV

0303 44

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – – Klusā okeāna zilās tunzivis (Thunnus
orientalis)
pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnie
ciskai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0303 45 99 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

L 250/127

0303 45 91 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0303 46 10 – – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieci
skai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0303 46 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

0303 49 20 – – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieci
skai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0303 49 85 – – – citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 53 10 – – – Sardina pilchardus sugas sardīnes

Zivsaimniecība

23 %

A*

A

0303 53 30 – – – Sardinops ģints sardīnes (ivasi); sardi
nellas (Sardinella spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 46

– – dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

– – citādi

0303 51 00 – – siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardī
nes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardi
nellas (Sardinella spp.), brētliņas vai šprotes
(Sprattus sprattus), makreles (Scomber scom
brus, Scomber australasicus, Scomber japoni
cus), stavridas (Trachurus spp.), kobijas (Rac
hycentron canadum) un zobenzivis (Xiphias
gladius), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

0303 53

Piezīmes

LV

0303 49

Apraksts

L 250/128

Nozare

KN 2014

– – sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops
spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētli
ņas vai šprotes (Sprattus sprattus)

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

13 %

A*

A

0303 54 10 – – – Atlantijas makreles (Scomber scombrus)
un austrumu makreles (Scomber japoni
cus)

Zivsaimniecība

Sk. piezīmi

A*

A

0303 54 90 – – – dienvidjūru makreles (Scomber australa
sicus)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 55 10 – – – parastās stavridas (Trachurus trachurus)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 55 30 – – – Trachurus murphyi sugas stavridas

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 55 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 56 00 – – kobijas (Rachycentron canadum)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 57 00 – – zobenzivis (Xiphias gladius)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 63 10 – – – Atlantijas mencas (Gadus morhua)

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0303 63 30 – – – Grenlandes mencas (Gadus ogac)

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

Apraksts

0303 53 90 – – – brētliņas (Sprattus sprattus)

– – stavridas (Trachurus spp.)

No 15. februāra līdz 15. jūnijam: bez nodokļa;
no 16. jūnija līdz 14. februārim: 20 %.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0303 55

– – makreles (Scomber scombrus, Scomber aus
tralasicus, Scomber japonicus)

LV

0303 54

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Mac
rouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
un Muraenolepididae dzimtu zivis, izņemot
to aknas, ikrus un pieņus
0303 63

– – mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

L 250/129

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0303 63 90 – – – Gadus macrocephalus sugas mencas

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0303 64 00 – – pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 65 00 – – saidas (Pollachius virens)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 66

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/130

Nozare

KN 2014

– – merlūzas un heki (Merluccius spp., Urop
hycis spp.)
– – – merlūzas (Merluccius)
Dienvidāfrikas (Kapzemes) merlūzas
(Merluccius capensis) un Namībijas
(dziļūdens) merlūzas (Merluccius pa
radoxus)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 66 12 – – – –

Argentīnas (Patagonijas) merlūzas
(Merluccius hubbsi)

Zivsaimniecība

15 %

C*

A

0303 66 13 – – – –

Jaunzēlandes merlūzas (Merluccius
australis)

Zivsaimniecība

15 %

C*

A

0303 66 19 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

15 %

C*

A

0303 66 90 – – – Urophycis ģints heki

Zivsaimniecība

15 %

C*

A

0303 67 00 – – Aļaskas saida (Theragra chalcogramma)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 68 10 – – – putasu (Micromesistius jeb Gadus pou
tassou)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 68 90 – – – dienvidu putasu (Micromesistius austra
lis)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 68

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0303 66 11 – – – –

– – putasu (Micromesistius poutassou, Microme
sistius australis)

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0303 69 10 – – – polārmencas

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0303 69 30 – – – merlangi (Merlangius merlangus)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 69 50 – – – pollaki (Pollachius pollachius)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 69 70 – – – zilie makruroni (Macruronus novaezelan
diae)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 69 80 – – – jūras līdakas (Molva spp.)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 69 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 81 10 – – – dzelkņu haizivis (Squalus acanthias)

Zivsaimniecība

6%

A*

A

0303 81 20 – – – kaķu haizivis (Scyliorhinus spp.)

Zivsaimniecība

6%

A*

A

0303 81 30 – – – siļķu haizivis (Lamna nasus)

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0303 81 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0303 82 00 – – rajas (Rajidae)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 83 00 – – ilkņzivis (Dissostichus spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 69

Apraksts

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – dzeloņu haizivis un citas haizivis

LV

– citādas zivis, izņemot to aknas, ikrus un
pieņus
0303 81

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

L 250/131

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0303 84 10 – – – akmeņasari (Dicentrarchus labrax)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 84 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0303 84

Piezīmes

– – akmeņasari (Dicentrarchus spp.)

LV

0303 89

Apraksts

L 250/132

Nozare

KN 2014

– – citādi

0303 89 10 – – – saldūdens zivju

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādi
––––

mazās tunzivis, izņemot svītrainās
tunzivis (Euthynnus jeb Katsuwonus
pelamis), kas minētas apakšpozī
cijā 0303 43

0303 89 21 – – – – –

pozīcijas 1604 izstrādājumu rūp
nieciskai ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0303 89 29 – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

22 %

A*

A

––––

sarkanasaru (Sebastes spp.)

0303 89 31 – – – – –

Sebastes marinus sugas sarkanasari

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 89 39 – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

parastās pelamīdas (Orcynopsis unico
lor)

Zivsaimniecība

Sk. piezīmi

A*

A

0303 89 45 – – – –

anšovi (Engraulis spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

No 15. februāra līdz 15. jūnijam: bez nodokļa;
no 16. jūnija līdz 14. februārim: 10 %.

16.9.2016.

0303 89 40 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 89 55 – – – –

zeltainās jūraskarūsas (Sparus aurata)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 89 60 – – – –

jūras plaužu (Brama spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 89 65 – – – –

jūrasvelnu (Lophius spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 89 70 – – – –

melnie kongriji (Genypterus blacodes)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0303 89 90 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0303 90 10 – – ikri un pieņi dezoksiribonukleīnskābes
vai protamīna sulfāta ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0303 90 90 – – citādi

Zivsaimniecība

10 %

A*

A

Zivsaimniecība

9%

C*

A

0303 90

0304

– zivju aknas, ikri un pieņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

zobaines (Dentex dentex un Pagellus
spp.)

LV

0303 89 50 – – – –

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un ci
tāds zivju mīkstums (malts vai nemalts)
– svaigas vai atdzesētas tilapiju (Oreochromis
spp.), samu (Pangasius spp., Silurus spp., Cla
rias spp., Ictalurus spp.), karpu (Cyprinus car
pio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus), zušu (Anguilla
spp.), Nīlas asaru (Lates niloticus) un čūsk
galvju (Channa spp.) filejas
L 250/133

0304 31 00 – – tilapiju (Oreochromis spp.)

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0304 32 00 – – samu (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.)

Zivsaimniecība

9%

C*

A

0304 33 00 – – Nīlas asaru (Lates niloticus)

Zivsaimniecība

9%

C*

A

0304 39 00 – – citādi

Zivsaimniecība

9%

C*

A

Zivsaimniecība

2%

A*

A

0304 42 10 – – – varavīksnes foreļu (Oncorhynchus my
kiss), kas katra sver vairāk par 400 g

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0304 42 50 – – – Oncorhynchus apache un Oncorhynchus
chrysogaster sugas foreļu

Zivsaimniecība

9%

A*

A

0304 42 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0304 43 00 – – plekstveidīgo zivju (Pleuronectidae, Bothi
dae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae
un Citharidae)

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/134

Nozare

KN 2014

– svaigas vai atdzesētas citādu zivju filejas

0304 42

– – foreļu (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo
nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache un Oncorhynchus chrysogaster)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0304 41 00 – – Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus masou un
Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu
(Salmo salar) un Donavas lašu (Hucho
hucho)

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0304 44 10 – – – mencu (Gadus morhua, Gadus ogac un
Gadus macrocephalus) un polārmencu
(Boreogadus saida)

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

0304 44 30 – – – saidu (Pollachius virens)

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

0304 44 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

0304 45 00 – – zobenzivju (Xiphias gladius)

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

0304 46 00 – – ilkņzivju (Dissostichus spp.)

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

Zivsaimniecība

9%

C*

A

0304 44

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae un Muraenolepididae dzimtu zivju
LV

– – citādi

0304 49 10 – – – saldūdens zivju
– – – citādi
0304 49 50 – – – –

sarkanasaru (Sebastes spp.)

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

0304 49 90 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0304 49

– citādas, svaigas vai atdzesētas

L 250/135

0304 51 00 – – tilapiju (Oreochromis spp.), samu (Panga
sius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.), karpu (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., My
lopharyngodon piceus), zušu (Anguilla
spp.), Nīlas asaru (Lates niloticus) un čūsk
galvju (Channa spp.)

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0304 52 00 – – lašu dzimtas zivju

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0304 53 00 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae un Muraenolepididae dzimtu zivju

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0304 54 00 – – zobenzivju (Xiphias gladius)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0304 55 00 – – ilkņzivju (Dissostichus spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0304 59

Piezīmes

– – citādi

0304 59 10 – – – saldūdens zivju
– – – citādi
0304 59 50 – – – –

siļķu plētnes

Zivsaimniecība

Sk. piezīmi

A*

A

0304 59 90 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0304 61 00 – – tilapiju (Oreochromis spp.)

Zivsaimniecība

9%

C*

A

0304 62 00 – – samu (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.)

Zivsaimniecība

9%

C*

A

No 15. februāra līdz 15. jūnijam: bez nodokļa;
no 16. jūnija līdz 14. februārim: 15 %.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/136

Nozare

KN 2014

– saldētas tilapiju (Oreochromis spp.), samu
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ic
talurus spp.), karpu (Cyprinus carpio, Caras
sius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylop
haryngodon piceus), zušu (Anguilla spp.), Nī
las asaru (Lates niloticus) un čūskgalvju
(Channa spp.) filejas

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0304 63 00 – – Nīlas asaru (Lates niloticus)

Zivsaimniecība

9%

C*

A

0304 69 00 – – citādi

Zivsaimniecība

9%

C*

A

0304 71 10 – – – Gadus macrocephalus sugas mencu

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 71 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 72 00 – – pikšu (Melanogrammus aeglefinus)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 73 00 – – saidu (Pollachius virens)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– saldētas Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi
dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae un Muraenolepididae dzimtu zivju fi
lejas
0304 71

– – merlūzu un heku (Merluccius spp., Urop
hycis spp.)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0304 74

– – mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

– – – merlūzas (Merluccius)
Dienvidāfrikas (Kapzemes) merlūzu
(Merluccius capensis) un Namībijas
(dziļūdens) merlūzu (Merluccius para
doxus)

Zivsaimniecība

7,5 %

B*

A

0304 74 15 – – – –

Argentīnas (Patagonijas) merlūzas
(Merluccius hubbsi)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 74 19 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

6,1 %

A*

A

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 74 90 – – – Urophycis ģints heki

L 250/137

0304 74 11 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

13,7 %

A*

A

0304 79 10 – – – polārmencas (Boreogadus saida)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 79 30 – – – merlangi (Merlangius merlangus)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 79 50 – – – zilie makruroni (Macruronus novaezelan
diae)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 79 80 – – – jūras līdakas (Molva spp.)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 79 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

15 %

C*

A

Zivsaimniecība

2%

A*

A

0304 82 10 – – – varavīksnes foreļu (Oncorhynchus my
kiss), kas katra sver vairāk par 400 g

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0304 82 50 – – – Oncorhynchus apache un Oncorhynchus
chrysogaster sugas foreļu

Zivsaimniecība

9%

A*

A

Apraksts

0304 75 00 – – Aļaskas saidu (Theragra chalcogramma)
– – citādi

LV

0304 79

0304 82

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādu zivju saldētas filejas
0304 81 00 – – Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus masou un
Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu
(Salmo salar) un Donavas lašu (Hucho
hucho)

Piezīmes

L 250/138

Nozare

KN 2014

– – foreļu (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo
nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache un Oncorhynchus chrysogaster)

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0304 83 10 – – – jūras zeltplekstu (Pleuronectes platessa)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 83 30 – – – plekstu (Platichthys flesus)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 83 50 – – – megrimu (Lepidorhombus spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0304 83 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

15 %

C*

A

0304 84 00 – – zobenzivju (Xiphias gladius)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 85 00 – – ilkņzivju (Dissostichus spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0304 86 00 – – siļķu (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0304 87 00 – – tunzivju (Thunnus ģints), svītraino tun
zivju (Euthynnus jeb Katsuwonus pelamis)

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

Zivsaimniecība

9%

C*

A

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

Apraksts

0304 82 90 – – – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0304 89

– – plekstveidīgo zivju (Pleuronectidae, Bothi
dae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae
un Citharidae)

LV

0304 83

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

0304 89 10 – – – saldūdens zivju
– – – citādi

0304 89 21 – – – – –

sarkanasaru (Sebastes spp.)
Sebastes marinus sugas sarkanasaru

L 250/139

––––

Apraksts

0304 89 29 – – – – –

citādi
mazās tunzivis, izņemot svītrainās
tunzivis (Euthynnus jeb Katsuwonus
pelamis), kas minētas apakšpozī
cijā 0304 87 00

––––

makreļu (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus) un
parasto pelamīdu (Orcynopsis unico
lor)

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

Scomber australasicus sugas ma
kreļu

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0304 89 49 – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

––––

dzeloņu haizivis un citas haizivis

0304 89 51 – – – – –

dzelkņu haizivju (Squalus acant
hias, Scyliorhinus spp.)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 89 55 – – – – –

siļķu haizivju (Lamna nasus)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 89 59 – – – – –

citu haizivju

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

jūrasvelnu (Lophius spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0304 89 90 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

15 %

C*

A

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

– citāda, saldēta
0304 91 00 – – zobenzivju (Xiphias gladius)

16.9.2016.

0304 89 60 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0304 89 41 – – – – –

Piezīmes

LV

0304 89 30 – – – –

Nozare

L 250/140

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 93 10 – – – Surimi

Zivsaimniecība

14,2 %

A*

A

0304 93 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0304 94 10 – – – Surimi

Zivsaimniecība

14,2 %

A*

A

0304 94 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

Zivsaimniecība

14,2 %

A*

A

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

Apraksts

0304 92 00 – – ilkņzivju (Dissostichus spp.)

0304 95

– – Aļaskas saidu (Theragra chalcogramma)

– – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae un Muraenolepididae dzimtu zivis,
izņemot Aļaskas saidas (Theragra chalco
gramma)

0304 95 10 – – – Surimi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0304 94

– – tilapiju (Oreochromis spp.), samu (Panga
sius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.), karpu (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., My
lopharyngodon piceus), zušu (Anguilla
spp.), Nīlas asaru (Lates niloticus) un čūsk
galvju (Channa spp.)

LV

0304 93

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – – citādi
––––

Gadus macrocephalus sugas mencu

L 250/141

0304 95 21 – – – – –

mencu (Gadus morhua, Gadus ogac un
Gadus macrocephalus) un polārmencu
(Boreogadus saida)

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Gadus morhua sugas mencu

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 95 29 – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

pikšu (Melanogrammus aeglefinus)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 95 40 – – – –

saidu (Pollachius virens)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 95 50 – – – –

merlūzas (Merluccius)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 95 60 – – – –

putasu (Micromesistius jeb Gadus pou
tassou)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 95 90 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

Zivsaimniecība

14,2 %

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Zivsaimniecība

Sk. piezīmi

A*

A

0304 99

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0304 95 30 – – – –

LV

0304 95 25 – – – – –

Piezīmes

– – citādi

0304 99 10 – – – Surimi

L 250/142

KN 2014

– – – citādi

0304 99 21 – – – –

––––

citādi

siļķu (Clupea harengus, Clupea pal
lasii)

No 15. februāra līdz 15. jūnijam: bez nodokļa;
no 16. jūnija līdz 14. februārim: 15 %.

16.9.2016.

0304 99 23 – – – – –

saldūdens zivju

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0304 99 55 – – – – –

megrimu (Lepidorhombus spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0304 99 61 – – – – –

jūras plaužu (Brama spp.)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0304 99 65 – – – – –

jūrasvelnu (Lophius spp.)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0304 99 99 – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0305 10 00 – zivju milti un granulas, kas derīgas lietoša
nai pārtikā

Zivsaimniecība

13 %

A*

A

0305 20 00 – žāvētas, kūpinātas, sālītas vai sālījumā zivju
aknas, ikri un pieņi

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

Zivsaimniecība

16 %

A*

A

0305

Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kū
pinātas zivis, arī termiski apstrādātas pirms
kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; zivju
milti un granulas, kas derīgas lietošanai pār
tikā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

sarkanasaru (Sebastes spp.)

LV

0304 99 29 – – – – –

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– žāvēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja sālī
jumā, bet ne kūpināta

L 250/143

0305 31 00 – – tilapiju (Oreochromis spp.), samu (Panga
sius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.), karpu (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., My
lopharyngodon piceus), zušu (Anguilla
spp.), Nīlas asaru (Lates niloticus) un čūsk
galvju (Channa spp.)

0305 32

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/144

KN 2014

– – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae un Muraenolepididae dzimtu zivju
LV

– – – mencu (Gadus morhua, Gadus ogac un
Gadus macrocephalus) un polārmencu
(Boreogadus saida)
Gadus macrocephalus sugas mencu

Zivsaimniecība

16 %

A*

A

0305 32 19 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

Zivsaimniecība

16 %

A*

A

0305 39 10 – – – Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhync
hus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou
un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas
lašu (Salmo salar) un Donavas lašu
(Hucho hucho), sālīta vai sālījumā

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0305 39 50 – – – melno jeb Grenlandes paltusu (Rein
hardtius hippoglossoides), sālīta vai sālī
jumā

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0305 39 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

16 %

A*

A

Zivsaimniecība

13 %

A*

A

0305 32 90 – – – citādi
0305 39

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0305 32 11 – – – –

– kūpinātas zivis, ieskaitot filejas, bet izņemot
ēdamus zivju subproduktus

16.9.2016.

0305 41 00 – – Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus masou un i),
Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas
laši (Hucho hucho)

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0305 42 00 – – siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Zivsaimniecība

10 %

A*

A

0305 43 00 – – foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo
nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache un Oncorhynchus chrysogaster)

Zivsaimniecība

14 %

A*

A

0305 44 10 – – – zuši (Anguilla spp.)

Zivsaimniecība

14 %

A*

A

0305 44 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

14 %

A*

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0305 49 10 – – – melnie jeb Grenlandes paltusi (Rein
hardtius hippoglossoides)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0305 49 20 – – – Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippo
glossus)

Zivsaimniecība

16 %

A*

A

0305 49 30 – – – makreles (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus)

Zivsaimniecība

14 %

A*

A

0305 49 80 – – – citādi

Zivsaimniecība

14 %

A*

A

0305 44

0305 49

Apraksts

– – tilapijas (Oreochromis spp.), sami (Panga
sius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.), karpas (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., My
lopharyngodon piceus), zuši (Anguilla spp.),
Nīlas asari (Lates niloticus) un čūskgalves
(Channa spp.)

– – citādi

Piezīmes

L 250/145

Indikatīvie nodokļi

LV

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0305 51 10 – – – žāvētas, bet ne sālītas

Zivsaimniecība

13 %

A*

A

0305 51 90 – – – žāvētas, sālītas

Zivsaimniecība

13 %

A*

A

0305 59 10 – – – polārmencas

Zivsaimniecība

13 %

A*

A

0305 59 30 – – – siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0305 59 50 – – – anšovi (Engraulis spp.)

Zivsaimniecība

10 %

A*

A

0305 59 70 – – – Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippo
glossus)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0305 59 80 – – – citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0305 61 00 – – siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0305 62 00 – – mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

Zivsaimniecība

13 %

A*

A

0305 63 00 – – anšovi (Engraulis spp.)

Zivsaimniecība

10 %

A*

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/146

Nozare

KN 2014

– vītinātas zivis, izņemot ēdamus zivju sub
produktus, sālītas vai nesālītas, bet ne kūpi
nātas
LV

0305 51

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0305 59

– – mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

– sālītas zivis, bet ne vītinātas vai kūpinātas,
un zivis sālījumā, izņemot ēdamus zivju
subproduktus

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0305 69 10 – – – polārmencas

Zivsaimniecība

13 %

A*

A

0305 69 30 – – – Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippo
glossus)

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

0305 69 50 – – – Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus masou un
Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu
(Salmo salar) un Donavas laši (Hucho
hucho)

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

0305 69 80 – – – citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0305 71 10 – – – kūpinātas

Zivsaimniecība

14 %

A*

A

0305 71 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0305 72 00 – – zivju galvas, astes un peldpūšļi

Zivsaimniecība

13 %

A*

A

0305 64 00 – – tilapijas (Oreochromis spp.), sami (Panga
sius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.), karpas (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., My
lopharyngodon piceus), zuši (Anguilla spp.),
Nīlas asari (Lates niloticus) un čūskgalves
(Channa spp.)
0305 69

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– Zivju spuras, galvas, astes, peldpūšļi un citi
ēdami zivju subprodukti
0305 71

– – haizivju spuras

L 250/147

Apraksts

0305 79 00 – – citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

13 %

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

Vēžveidīgie, čaulā vai bez tās, dzīvi, svaigi, at
dzesēti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; kūpi
nāti vēžveidīgie, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas
procesā; vēžveidīgie čaulā, termiski apstrādāti
tvaicējot vai vārot ūdenī, arī dzesināti, saldēti,
žāvēti, sālīti vai sālījumā; vēžveidīgo milti un
granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

Piezīmes

LV

0306

Nozare

L 250/148

KN 2014

– saldēti
– – langusti un citādi jūras vēži (Palinurus
spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 11 05 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti
– – – citādi
0306 11 10 – – – –

jūras vēžu (langustu) astes

Zivsaimniecība

12,5 %

A*

A

0306 11 90 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

12,5 %

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

Zivsaimniecība

6%

A*

A

0306 12

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0306 11

– – omāri (Homarus spp.)

0306 12 05 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti

0306 12 10 – – – –

veselas

16.9.2016.

– – – citādi

Apraksts

0306 12 90 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

16 %

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

– – krabji

0306 14 05 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti

Piezīmes

LV

0306 14

citādi

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
Paralithodes camchaticus, Chionoecetes
spp. un Callinectes sapidus sugas
krabji

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0306 14 30 – – – –

ēdamie krabji (Cancer pagurus)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0306 14 90 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0306 15 10 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

0306 15 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

0306 15

0306 16

– – Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0306 14 10 – – – –

– – aukstūdens garneles un ziemeļgarneles
(Pandalus spp., Crangon crangon)

L 250/149

0306 16 10 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/150

KN 2014

– – – citādi
Crangon crangon sugas garneles

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

0306 16 99 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

0306 17

– – citas garneles un ziemeļgarneles

– – – citādi
0306 17 91 – – – –

sārtās dziļūdens garneles (Parape
naeus longirostris)

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0306 17 92 – – – –

Penaeus ģints garneles

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0306 17 93 – – – –

Pandalidae dzimtas garneles, izņemot
Pandalus ģints garneles

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0306 17 94 – – – –

Crangon ģints garneles, izņemot
Crangon crangon sugas garneles

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

0306 17 99 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0306 17 10 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti

0306 19

LV

0306 16 91 – – – –

– – citādi, ieskaitot vēžveidīgo miltus un gra
nulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

16.9.2016.

0306 19 05 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
saldūdens vēži

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0306 19 90 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0306 21 10 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

0306 21 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

12,5 %

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

LV

0306 19 10 – – – –

– nesaldēti
0306 21

– – omāri (Homarus spp.)

0306 22 10 – – – dzīvi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0306 22

– – langusti un citādi jūras vēži (Palinurus
spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

– – – citādi
0306 22 30 – – – –

––––

kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termi
ski apstrādāti pirms kūpināšanas vai
kūpināšanas procesā, bet citādi nesa
gatavoti
citādi
veselas

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0306 22 99 – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

10 %

A*

A

L 250/151

0306 22 91 – – – – –

0306 24

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Piezīmes

L 250/152

KN 2014

– – krabji

LV

0306 24 10 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti
– – – citādi
ēdamie krabji (Cancer pagurus)

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0306 24 80 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0306 25 10 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

0306 25 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

0306 25

0306 26

– – Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

– – aukstūdens garneles un ziemeļgarneles
(Pandalus spp., Crangon crangon)

0306 26 10 – – – kūpinātas, čaulā vai bez tās, arī termi
ski apstrādātas pirms kūpināšanas vai
kūpināšanas procesā, bet citādi nesaga
tavotas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0306 24 30 – – – –

– – – citādi
––––

svaigas vai dzesinātas, vai termiski
apstrādātas, tvaicējot vai vārot
ūdenī

16.9.2016.

0306 26 31 – – – – –

Crangon crangon sugas garneles

Apraksts

0306 26 39 – – – – –

0306 27

citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

– – citas garneles un ziemeļgarneles

0306 27 10 – – – kūpinātas, čaulā vai bez tās, arī termi
ski apstrādātas pirms kūpināšanas vai
kūpināšanas procesā, bet citādi nesaga
tavotas

0306 27 91 – – – –

Pandalidae dzimtas garneles, izņemot
Pandalus ģints garneles

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

0306 27 95 – – – –

Crangon ģints garneles, izņemot
Crangon crangon sugas garneles

Zivsaimniecība

18 %

A*

A

0306 27 99 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādi

0306 29

Piezīmes

LV

0306 26 90 – – – –

citādi

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi, ieskaitot vēžveidīgo miltus un gra
nulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

0306 29 05 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti
– – – citādi
saldūdens vēži

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

0306 29 90 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

12 %

A*

A

L 250/153

0306 29 10 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0307 11 10 – – – dzīvas plakanās (Ostrea ģints) austeres,
katra svarā (ieskaitot gliemežvākus)
līdz 40 g

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0307 11 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

9%

A*

A

0307 19 10 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

0307 19 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

9%

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

0307

Apraksts

LV

Mīkstmieši, čaulā vai bez tās, dzīvi, svaigi,
dzesināti, saldēti, vītināti, sālīti vai sālījumā;
kūpināti mīkstmieši, čaulā vai bez tās, arī ter
miski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā; mīkstmiešu milti, rupja ma
luma milti un granulas, kas derīgas lietošanai
pārtikā

Piezīmes

L 250/154

Nozare

KN 2014

– austeres
0307 11

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0307 19

– – dzīvas, svaigas vai dzesinātas

– Pecten, Chlamys vai Placopecten ģints ķemmīš
gliemenes, ieskaitot karaliskās vēdekļglieme
nes
0307 21 00 – – dzīvas, svaigas vai dzesinātas
0307 29

– – citādi
16.9.2016.

0307 29 05 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
saldētas svētceļnieku gliemenes (Pec
ten maximus)

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0307 29 90 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0307 31 10 – – – Mytilus spp.

Zivsaimniecība

10 %

A*

A

0307 31 90 – – – Perna spp.

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

LV

0307 29 10 – – – –

– ēdamgliemenes (Mytilus spp., Perna spp.)
0307 31

– – citādi

0307 39 05 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti
– – – citādi
0307 39 10 – – – –

Mytilus spp.

Zivsaimniecība

10 %

A*

A

0307 39 90 – – – –

Perna spp.

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0307 39

– – dzīvas, svaigas vai dzesinātas

– sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
Sepiola spp.) un kalmāri (Ommastrephes spp.,
Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.)
0307 41

– – dzīvi, svaigi vai dzesināti
L 250/155

0307 41 10 – – – sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macro
soma, Sepiola spp.)

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/156

KN 2014

– – – kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo
spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)
Loligo spp.

Zivsaimniecība

6%

A*

A

0307 41 99 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

0307 49

LV

0307 41 92 – – – –

– – citādi

– – – saldēti
––––

sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macro
soma, Sepiola spp.)

–––––

Sepiola ģints

0307 49 09 – – – – – –

mazās sēpijas (Sepiola rondeleti)

Zivsaimniecība

6%

A*

A

0307 49 11 – – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0307 49 18 – – – – –
––––

citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0307 49 05 – – – kūpināti, arī termiski apstrādāti pirms
kūpināšanas vai kūpināšanas procesā,
bet citādi nesagatavoti

kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo
spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.)

–––––

Loligo spp.
parastie kalmāri (Loligo vulgaris)

Zivsaimniecība

6%

A*

A

0307 49 33 – – – – – –

garspuru kalmāri (Loligo pealei)

Zivsaimniecība

6%

A*

A

16.9.2016.

0307 49 31 – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0307 49 35 – – – – – –

Loligo patagonica

Zivsaimniecība

6%

A*

A

0307 49 38 – – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

6%

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0307 49 59 – – – – –

citādi

Piezīmes

LV

Nozare

16.9.2016.

Apraksts

KN 2014

– – – citādi
sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macro
soma, Sepiola spp.)

––––

kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo
spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.)

0307 49 92 – – – – –

Loligo spp.

Zivsaimniecība

6%

A*

A

0307 49 99 – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

Zivsaimniecība

8%

C*

A

– astoņkāji (Octopus spp.)
0307 51 00 – – dzīvi, svaigi vai dzesināti
0307 59

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0307 49 71 – – – –

– – citādi

0307 59 05 – – – kūpināti, arī termiski apstrādāti pirms
kūpināšanas vai kūpināšanas procesā,
bet citādi nesagatavoti
– – – citādi
saldēti

L 250/157

0307 59 10 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0307 60 10 – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpinā
šanas procesā, bet citādi nesagatavoti

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

0307 60 90 – – citādi

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

0307 79 10 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

0307 79 30 – – – svītrotās veneras vai citas cietgliemenes
(Veneridae), saldētas

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0307 79 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

Apraksts

0307 59 90 – – – –

– gliemeži, ka nav jūras gliemeži

LV

0307 60

citādi

0307 79

– – citādi

0307 81 00 – – dzīvas, svaigas vai dzesinātas

16.9.2016.

– jūrasausis (Haliotis spp.)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– gliemenes,
sirsniņgliemenes
unArcidae
dzimtas gliemenes (Arcidae, Arcticidae, Car
diidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Me
sodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae,
Solenidae, Tridacnidae un Veneridae dzimta)
0307 71 00 – – dzīvas, svaigas vai dzesinātas

Piezīmes

L 250/158

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0307 89 10 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

0307 89 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

0307 91 10 – – – Šautras kalmāri (Todarodes sagittatus)

Zivsaimniecība

6%

A*

A

0307 91 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

0307 89

Apraksts

– – citādi

– – citādi

0307 99 10 – – – kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski
apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpi
nāšanas procesā, bet citādi nesagata
voti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0307 99

– – dzīvi, svaigi vai dzesināti

LV

– citādas, ieskaitot miltus, rupja maluma mil
tus un granulas, kas derīgas lietošanai pār
tikā
0307 91

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – – saldēti
Illex spp.

Zivsaimniecība

8%

A*

A

0307 99 14 – – – –

Šautras kalmāri (Todarodes sagittatus)

Zivsaimniecība

6%

A*

A

0307 99 17 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

L 250/159

0307 99 11 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/160

KN 2014

– – – citādi
6%

A*

A

0307 99 80 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

0308 19 10 – – – kūpināti, arī termiski apstrādāti pirms
kūpināšanas vai kūpināšanas procesā,
bet citādi nesagatavoti

Zivsaimniecība

26 %

A*

A

0308 19 30 – – – saldēti

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

0308 19 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

0308

Ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidī
gos un mīkstmiešus, dzīvi, svaigi, dzesināti,
saldēti, vītināti, sālīti vai sālījumā; kūpināti
ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidī
gos un mīkstmiešus, arī termiski apstrādāti
pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā;
ūdens bezmugurkaulnieku, izņemot vēžveidī
gos un mīkstmiešus, milti, rupja maluma milti
un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā
– jūrasgurķi (Stichopus japonicus, Holothurioi
dea)

0308 11 00 – – dzīvi, svaigi vai dzesināti
0308 19

– – citādi

– jūraseži (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus
lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)
0308 21 00 – – dzīvi, svaigi vai dzesināti

16.9.2016.

Zivsaimniecība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Šautras kalmāri (Todarodes sagittatus)

LV

0307 99 20 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0308 29 10 – – – kūpināti, arī termiski apstrādāti pirms
kūpināšanas vai kūpināšanas procesā,
bet citādi nesagatavoti

Zivsaimniecība

26 %

A*

A

0308 29 30 – – – saldēti

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

0308 29 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

0308 30 10 – – dzīvas, svaigas vai dzesinātas

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

0308 30 30 – – kūpinātas, arī termiski apstrādātas pirms
kūpināšanas vai kūpināšanas procesā, bet
citādi nesagatavotas

Zivsaimniecība

26 %

A*

A

0308 30 50 – – saldēti

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0308 30 90 – – citādi

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

0308 90 10 – – dzīvi, svaigi vai dzesināti

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

0308 90 30 – – kūpināti, arī termiski apstrādāti pirms
kūpināšanas vai kūpināšanas procesā, bet
citādi nesagatavoti

Zivsaimniecība

26 %

A*

A

0308 90 50 – – saldēti

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

0308 90 90 – – citādi

Zivsaimniecība

11 %

A*

A

0308 29

– – citādi

– medūzas (Rhopilema spp.)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0308 90

Piezīmes

LV

0308 30

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

L 250/161

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0401 10 10 – – tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz
2 litriem

Lauksaimniecība

13,8 EUR/100 kg

A

A

0401 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

12,9 EUR/100 kg

A

A

0401 20 11 – – – tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu
līdz 2 litriem

Lauksaimniecība

18,8 EUR/100 kg

A

A

0401 20 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

17,9 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

22,7 EUR/100 kg

A

A

04

4. NODAĻA – PIENA PĀRSTRĀDES PRO
DUKTI; PUTNU OLAS; DABISKAIS MEDUS;
DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAS PRO
DUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI UN IE
KĻAUTI

0401

Piens un krējums, neiebiezināts un bez cukura
vai cita saldinātāja piedevas

0401 10

– kura tauku saturs nepārsniedz 1 % no svara

– kura tauku saturs ir lielāks par 1 %, bet
nepārsniedz 6 % no svara

– – nepārsniedz 3 %

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0401 20

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/162

Nozare

KN 2014

– – pārsniedz 3 %
16.9.2016.

0401 20 91 – – – tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu
līdz 2 litriem

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

21,8 EUR/100 kg

A

A

0401 40 10 – – tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz
2 litriem

Lauksaimniecība

57,5 EUR/100 kg

A

A

0401 40 90 – – citādi

Lauksaimniecība

56,6 EUR/100 kg

A

A

0401 50 11 – – – tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu
līdz 2 litriem

Lauksaimniecība

57,5 EUR/100 kg

A

A

0401 50 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

56,6 EUR/100 kg

A

A

0401 50 31 – – – tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu
līdz 2 litriem

Lauksaimniecība

110 EUR/100 kg

A

A

0401 50 39 – – – citādi

Lauksaimniecība

109,1 EUR/
100 kg

A

A

0401 20 99 – – – citādi

0401 40

– kura tauku saturs ir lielāks par 6 %, bet
nepārsniedz 10 % no svara

– kura tauku saturs pārsniedz 10 % no svara

– – nepārsniedz 21 %

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0401 50

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – vairāk nekā 21 %, bet nepārsniedz 45 %

L 250/163

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

183,7 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

182,8 EUR/
100 kg

A

A

0402 10 11 – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
2,5 kg

Lauksaimniecība

125,4 EUR/
100 kg

E*

A

0402 10 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

118,8 EUR/
100 kg

E*

A

0402 10 91 – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
2,5 kg

Lauksaimniecība

1,19 EUR/kg/
piena daļas
+ 27,5 EUR/
100 kg

E*

A

0402 10 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

1,19 EUR/kg/
piena daļas
+ 21 EUR/100 kg

E*

A

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

0401 50 91 – – – tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu
līdz 2 litriem

Lauksaimniecība

0401 50 99 – – – citādi

Piezīmes

L 250/164

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– – pārsniedz 45 %

0402 10

– pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura
tauku saturs nepārsniedz 1,5 % no svara
– – bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai
citu saldinātāju piedevu

LV

0402

– – citādi

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar
tauku saturu vairāk nekā 1,5 % no svara
LV

0402 21

– – bez cukura vai citu saldinātāju piedevas
– – – kura tauku saturs nepārsniedz 27 %
no svara
tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
2,5 kg

Lauksaimniecība

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

0402 21 18 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

130,4 EUR/
100 kg

A*

A

– – – kura tauku saturs pārsniedz 27 % no
svara
0402 21 91 – – – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
2,5 kg

Lauksaimniecība

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

0402 21 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

161,9 EUR/
100 kg

A*

A

Lauksaimniecība

1,31 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

0402 29

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0402 21 11 – – – –

– – citādi
– – – kura tauku saturs nepārsniedz 27 %
no svara

0402 29 11 – – – –

L 250/165

piens speciāli zīdaiņu barībai hermē
tiskā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
500 g, kura tauku saturs pārsniedz
10 % no svara

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/166

KN 2014

citādi

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru
līdz 2,5 kg

Lauksaimniecība

1,31 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

0402 29 19 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

1,31 EUR/kg/
piena daļas
+ 16,8 EUR/
100 kg

A*

A

0402 29 91 – – – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
2,5 kg

Lauksaimniecība

1,62 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

0402 29 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

1,62 EUR/kg/
piena daļas
+ 16,8 EUR/
100 kg

A*

A

0402 91 10 – – – ar tauku saturu līdz 8 svara %

Lauksaimniecība

34,7 EUR/100 kg

A

A

0402 91 30 – – – ar tauku saturu virs 8 %, bet ne vairāk
kā 10 svara %

Lauksaimniecība

43,4 EUR/100 kg

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – kura tauku saturs pārsniedz 27 % no
svara

LV

0402 29 15 – – – – –

– citādi

0402 91

– – bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – ar tauku saturu virs 10 %, bet ne vai
rāk kā 45 svara %
tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
2,5 kg

Lauksaimniecība

110 EUR/100 kg

A

A

0402 91 59 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

109,1 EUR/
100 kg

A

A

0402 91 91 – – – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
2,5 kg

Lauksaimniecība

183,7 EUR/
100 kg

A

A

0402 91 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

182,8 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

57,2 EUR/100 kg

A

A

0402 99

– – citādi

0402 99 10 – – – kura tauku saturs nepārsniedz 9,5 %
no svara

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – kura tauku saturs pārsniedz 45 % no
svara

LV

0402 91 51 – – – –

– – – ar tauku saturu virs 9,5 %, bet ne vai
rāk kā 45 svara %
tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
2,5 kg

Lauksaimniecība

1,08 EUR/kg/
piena daļas
+ 19,4 EUR/
100 kg

A

A

0402 99 39 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

1,08 EUR/kg/
piena daļas
+ 18,5 EUR/
100 kg

A

A
L 250/167

0402 99 31 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/168

KN 2014

– – – kura tauku saturs pārsniedz 45 % no
svara
Lauksaimniecība

1,81 EUR/kg/
piena daļas
+ 19,4 EUR/
100 kg

A

A

0402 99 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

1,81 EUR/kg/
piena daļas
+ 18,5 EUR/
100 kg

A

A

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs
un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī
iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju
piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riek
stiem vai kakao

0403 10

– jogurts

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
2,5 kg

LV

0402 99 91 – – – –

– – nearomatizēts, bez augļiem, riekstiem un
kakao
– – – kurā nav cukura un citu saldinātāju
piedevas un kura tauku saturs pēc
svara
nepārsniedz 3 %

Lauksaimniecība

20,5 EUR/100 kg

A

A

0403 10 13 – – – –

pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

Lauksaimniecība

24,4 EUR/100 kg

A

A

0403 10 19 – – – –

pārsniedz 6 %

Lauksaimniecība

59,2 EUR/100 kg

A

A

16.9.2016.

0403 10 11 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citāds, kura tauku saturs pēc svara

Lauksaimniecība

0,17 EUR/kg/
piena daļas
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

0403 10 33 – – – –

pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

Lauksaimniecība

0,2 EUR/kg/piena
daļas + 21,1 EUR/
100 kg

A

A

0403 10 39 – – – –

pārsniedz 6 %

Lauksaimniecība

0,54 EUR/kg/
piena daļas
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

– – aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai
kakao

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā,
kura piena tauku saturs pēc svara

nepārsniedz 1,5 %

Lauksaimniecība

8,3 % + 95 EUR/
100 kg

0 % + 95 EUR/
100 kg

A

0403 10 53 – – – –

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz
27 %

Lauksaimniecība

8,3 %
+ 130,4 EUR/
100 kg

0 % + 130,4 EUR/
100 kg

A

0403 10 59 – – – –

pārsniedz 27 %

Lauksaimniecība

8,3 %
+ 168,8 EUR/
100 kg

0 % + 168,8 EUR/
100 kg

A

L 250/169

0403 10 51 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

nepārsniedz 3 %

LV

0403 10 31 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/170

KN 2014

– – – citāds, kura piena tauku saturs pēc
svara
Lauksaimniecība

8,3 %
+ 12,4 EUR/
100 kg

0 % + 12,4 EUR/
100 kg

A

0403 10 93 – – – –

pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

Lauksaimniecība

8,3 %
+ 17,1 EUR/
100 kg

0 % + 17,1 EUR/
100 kg

A

0403 10 99 – – – –

pārsniedz 6 %

Lauksaimniecība

8,3 %
+ 26,6 EUR/
100 kg

0 % + 26,6 EUR/
100 kg

A

0403 90

– citādi
– – nearomatizēts, bez augļiem, riekstiem un
kakao
– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā
––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

nepārsniedz 3 %

LV

0403 10 91 – – – –

kurā nav cukura un citu saldinātāju
piedevas un kura tauku saturs pēc
svara
nepārsniedz 1,5 %

Lauksaimniecība

100,4 EUR/
100 kg

A*

A

0403 90 13 – – – – –

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz
27 %

Lauksaimniecība

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

0403 90 19 – – – – –

pārsniedz 27 %

Lauksaimniecība

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

16.9.2016.

0403 90 11 – – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

citāds, kura tauku saturs pēc svara

Lauksaimniecība

0,95 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

0403 90 33 – – – – –

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz
27 %

Lauksaimniecība

1,31 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

0403 90 39 – – – – –

pārsniedz 27 %

Lauksaimniecība

1,62 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

– – – citādi

kurā nav cukura un citu saldinātāju
piedevas un kura tauku saturs pēc
svara

nepārsniedz 3 %

Lauksaimniecība

20,5 EUR/100 kg

A

A

0403 90 53 – – – – –

pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz
6%

Lauksaimniecība

24,4 EUR/100 kg

A

A

0403 90 59 – – – – –

pārsniedz 6 %

Lauksaimniecība

59,2 EUR/100 kg

A

A

L 250/171

0403 90 51 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

nepārsniedz 1,5 %

LV

0403 90 31 – – – – –

––––

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/172

KN 2014

citāds, kura tauku saturs pēc svara

Lauksaimniecība

0,17 EUR/kg/
piena daļas
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

0403 90 63 – – – – –

pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz
6%

Lauksaimniecība

0,2 EUR/kg/piena
daļas + 21,1 EUR/
100 kg

A

A

0403 90 69 – – – – –

pārsniedz 6 %

Lauksaimniecība

0,54 EUR/kg/
piena daļas
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

– – aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai
kakao

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā,
kura piena tauku saturs pēc svara

nepārsniedz 1,5 %

Lauksaimniecība

8,3 % + 95 EUR/
100 kg

0 % + 95 EUR/
100 kg

A

0403 90 73 – – – –

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz
27 %

Lauksaimniecība

8,3 %
+ 130,4 EUR/
100 kg

0 % + 130,4 EUR/
100 kg

A

0403 90 79 – – – –

pārsniedz 27 %

Lauksaimniecība

8,3 %
+ 168,8 EUR/
100 kg

0 % + 168,8 EUR/
100 kg

A

16.9.2016.

0403 90 71 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

nepārsniedz 3 %

LV

0403 90 61 – – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citāds, kura piena tauku saturs pēc
svara
Lauksaimniecība

8,3 %
+ 12,4 EUR/
100 kg

0 % + 12,4 EUR/
100 kg

A

0403 90 93 – – – –

pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

Lauksaimniecība

8,3 %
+ 17,1 EUR/
100 kg

0 % + 17,1 EUR/
100 kg

A

0403 90 99 – – – –

pārsniedz 6 %

Lauksaimniecība

8,3 %
+ 26,6 EUR/
100 kg

0 % + 26,6 EUR/
100 kg

A

Lauksaimniecība

7 EUR/100 kg

A*

A

0404

Sūkalas, arī iebiezinātas un ar cukura vai cita
saldinātāja piedevu; produkti, kas satur dabi
skās piena sastāvdaļas, arī ar cukura vai cita
saldinātāja piedevu, kuri nav minēti vai ie
kļauti citur

0404 10

– sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī iebiezi
nātas vai ar cukuru vai citiem saldinātājiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

nepārsniedz 3 %

LV

0403 90 91 – – – –

– – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā
– – – bez cukura vai citu saldinātāju piede
vas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa sa
turs × 6,38) pēc svara
––––

nepārsniedz 1,5 %

L 250/173

0404 10 02 – – – – –

nepārsniedz 15 % un tauku saturs
pēc svara

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz
27 %

Lauksaimniecība

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 06 – – – – –

pārsniedz 27 %

Lauksaimniecība

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

LV

0404 10 04 – – – – –

Piezīmes

L 250/174

KN 2014

––––

pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc
svara

nepārsniedz 1,5 %

Lauksaimniecība

100,4 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 14 – – – – –

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz
27 %

Lauksaimniecība

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 16 – – – – –

pārsniedz 27 %

Lauksaimniecība

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

– – – citādas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa
saturs × 6,38) pēc svara

––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0404 10 12 – – – – –

nepārsniedz 15 % un tauku saturs
pēc svara

nepārsniedz 1,5 %

Lauksaimniecība

0,07 EUR/kg/
piena daļas
+ 16,8 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 28 – – – – –

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz
27 %

Lauksaimniecība

1,31 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

16.9.2016.

0404 10 26 – – – – –

Apraksts

0404 10 32 – – – – –

pārsniedz 27 %

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1,62 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

LV

––––

pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc
svara

nepārsniedz 1,5 %

Lauksaimniecība

0,95 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

0404 10 36 – – – – –

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz
27 %

Lauksaimniecība

1,31 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

0404 10 38 – – – – –

pārsniedz 27 %

Lauksaimniecība

1,62 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

Lauksaimniecība

0,07 EUR/kg/
piena sausnas

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0404 10 34 – – – – –

– – citādi

– – – bez cukura vai citu saldinātāju piede
vas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa sa
turs × 6,38) pēc svara

––––

nepārsniedz 1,5 %

L 250/175

0404 10 48 – – – – –

nepārsniedz 15 % un tauku saturs
pēc svara

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz
27 %

Lauksaimniecība

135,7 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 54 – – – – –

pārsniedz 27 %

Lauksaimniecība

167,2 EUR/
100 kg

A

A

LV

0404 10 52 – – – – –

Piezīmes

L 250/176

KN 2014

––––

pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc
svara

nepārsniedz 1,5 %

Lauksaimniecība

100,4 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 58 – – – – –

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz
27 %

Lauksaimniecība

135,7 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 62 – – – – –

pārsniedz 27 %

Lauksaimniecība

167,2 EUR/
100 kg

A

A

– – – citādas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa
saturs × 6,38) pēc svara

––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0404 10 56 – – – – –

nepārsniedz 15 % un tauku saturs
pēc svara

nepārsniedz 1,5 %

Lauksaimniecība

0,07 EUR/kg/
piena sausnas
+ 16,8 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 74 – – – – –

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz
27 %

Lauksaimniecība

1,31 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A

A

16.9.2016.

0404 10 72 – – – – –

Apraksts

0404 10 76 – – – – –

pārsniedz 27 %

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1,62 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

LV

––––

pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc
svara

nepārsniedz 1,5 %

Lauksaimniecība

0,95 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A

A

0404 10 82 – – – – –

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz
27 %

Lauksaimniecība

1,31 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A

A

0404 10 84 – – – – –

pārsniedz 27 %

Lauksaimniecība

1,62 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A

A

0404 90 21 – – – nepārsniedz 1,5 %

Lauksaimniecība

100,4 EUR/
100 kg

A*

A

0404 90 23 – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

Lauksaimniecība

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

0404 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0404 10 78 – – – – –

– citādi

– – bez cukura vai cita saldinātāja piedevas,
kuru tauku saturs pēc svara

L 250/177

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

Lauksaimniecība

0,95 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

0404 90 83 – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

Lauksaimniecība

1,31 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

0404 90 89 – – – pārsniedz 27 %

Lauksaimniecība

1,62 EUR/kg/
piena daļas
+ 22 EUR/100 kg

A*

A

Lauksaimniecība

189,6 EUR/
100 kg

F*

A

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

0404 90 81 – – – nepārsniedz 1,5 %

0404 90 29 – – – pārsniedz 27 %

Piezīmes

L 250/178

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

LV

– – citāds, kura tauku saturs pēc svara

Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas

0405 10

– sviests

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0405

– – ar tauku saturu līdz 85 svara %

– – – dabisks sviests

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

16.9.2016.

0405 10 11 – – – –

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

189,6 EUR/
100 kg

F*

A

Lauksaimniecība

189,6 EUR/
100 kg

F*

A

0405 10 50 – – – sūkalu sviests

Lauksaimniecība

189,6 EUR/
100 kg

F*

A

0405 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

231,3 EUR/
100 kg

F*

A

0405 20 10 – – ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vai
rāk, bet mazāk nekā 60 %

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente

0 % + lauksaimn.
komponente

A

0405 20 30 – – ar tauku saturu pēc svara 60 % un vai
rāk, bet ne vairāk kā 75 %

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente

0 % + lauksaimn.
komponente

A

0405 20 90 – – ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā
75 %, bet mazāk par 80 %

Lauksaimniecība

189,6 EUR/
100 kg

A*

A

Lauksaimniecība

231,3 EUR/
100 kg

A*

A

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

0405 10 30 – – – atjaunotais sviests

0405 10 19 – – – –

citādi

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

LV

0405 90

– piena tauku pastas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0405 20

– citādi

L 250/179

0405 90 10 – – ar tauku saturu pēc svara 99,3 % vai vai
rāk un ūdens saturu pēc svara līdz 0,5 %

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

231,3 EUR/
100 kg

A*

A

Lauksaimniecība

185,2 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

221,2 EUR/
100 kg

A

A

0406 20 10 – – Glaras zaļais siers (t.s. Schabziger) no vāj
piena ar sasmalcinātu lapu garšaugu pie
devu

Lauksaimniecība

7,7 %

A*

A

0406 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

188,2 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

144,9 EUR/
100 kg

A

A

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

0406 10 20 – – kura tauku saturs nepārsniedz 40 % no
svara

0406 10 80 – – citādi

0405 90 90 – – citādi

Piezīmes

L 250/180

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

LV

0406

Siers un biezpiens

0406 10

– svaigs (nenogatavināts un nesālīts) siers, arī
sūkalu siers un biezpiens

0406 30

– visu veidu rīvēts siers vai siera pulveris

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0406 20

– kausētais siers, nerīvēts un neberzts

16.9.2016.

0406 30 10 – – kura ražošanā izmantots tikai Ementāles,
Grijēras un Apencelles siers un kurā kā
piedeva var būt Glaras zaļais siers (t.s.
Schabziger); safasēts mazumtirdzniecībai,
kura tauku saturs sausnā nepārsniedz
56 % no svara

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi

LV

– – – kura tauku saturs nepārsniedz 36 %
no svara un tauku saturs sausnā

nepārsniedz 48 %

Lauksaimniecība

139,1 EUR/
100 kg

A

A

0406 30 39 – – – –

pārsniedz 48 %

Lauksaimniecība

144,9 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

215 EUR/100 kg

A

A

0406 40 10 – – rokfors

Lauksaimniecība

140,9 EUR/
100 kg

A*

A

0406 40 50 – – Gorgonzola

Lauksaimniecība

140,9 EUR/
100 kg

A*

A

0406 40 90 – – citādi

Lauksaimniecība

140,9 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

167,1 EUR/
100 kg

A

A

0406 30 90 – – – kura tauku saturs pārsniedz 36 % no
svara

0406 40

0406 90

– zilie sieri un citādi sieri, kas satur Penicil
lium roqueforti dzīslas
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0406 30 31 – – – –

– citādi sieri
L 250/181

0406 90 01 – – pārstrādei

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

171,7 EUR/
100 kg

A*

A

Lauksaimniecība

171,7 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 17 – – – Bergkäse un Apencelles siers

Lauksaimniecība

171,7 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 18 – – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont
d'Or un Tête de Moine

Lauksaimniecība

171,7 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 19 – – – Glaras zaļais siers (t.s. Schabziger) no
vājpiena ar sasmalcinātu lapu garšaugu
piedevu

Lauksaimniecība

7,7 %

A*

A

0406 90 21 – – – Čedaras siers

Lauksaimniecība

167,1 EUR/
100 kg

A

A

0406 90 23 – – – Edamas siers

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

0406 90 25 – – – Tilzītes siers

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

0406 90 27 – – – Butterkäse

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

0406 90 29 – – – kaškavals

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

0406 90 13 – – – Ementāles siers

Lauksaimniecība

0406 90 15 – – – Grijēras siers, Sbrinz

Piezīmes

L 250/182

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– – citādi

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0406 90 32 – – – Feta

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

0406 90 35 – – – Kefalo-Tyri

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

0406 90 37 – – – Finlandia

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

0406 90 39 – – – Jarlsberg

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

188,2 EUR/
100 kg

A*

A

Lauksaimniecība

188,2 EUR/
100 kg

A*

A

– – – citādi

0406 90 50 – – – –

––––

siers no aitas vai bifeļmātes piena
traukos ar sālījumu vai aitādas vai
kazādas maisos

citādi

–––––

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

kuru tauku saturs nepārsniedz
40 % no svara un ūdens saturs
beztauku vielā

––––––

nepārsniedz 47 %

Grana Padano,
Reggiano

Parmigiano

0406 90 63 – – – – – – –

Fiore Sardo, Pecorino

L 250/183

0406 90 61 – – – – – – –

Apraksts

0406 90 69 – – – – – – –

citādi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

188,2 EUR/
100 kg

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

Piezīmes

L 250/184

KN 2014

LV

––––––

pārsniedz 47 %, bet nepār
sniedz 72 %

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

0406 90 75 – – – – – – –

Asiago, Caciocavallo, Monta
sio, Ragusano

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

0406 90 76 – – – – – – –

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo,
Havarti, Maribo, Samsø

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

0406 90 78 – – – – – – –

Haudas siers

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A

A

0406 90 79 – – – – – – –

Esrom, Italico, Kernhemb,
Saint-Nectaire,
Saint-Paulin,
Taleggio

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

0406 90 81 – – – – – – –

Cantal, Čestras siers, Wensley
dale, Lancashire, Double Glou
cester, Blarney, Colby, Monterey

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

0406 90 82 – – – – – – –

kamambērs

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

0406 90 84 – – – – – – –

Brī siers

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

0406 90 85 – – – – – – –

Kefalograviera, Kasseri

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A*

A

16.9.2016.

Provolone

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0406 90 73 – – – – – – –

Apraksts

–––––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

citādi sieri, kuru ūdens saturs
beztauku vielā
Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A

A

0406 90 87 – – – – – – – –

pārsniedz 52 %, bet nepār
sniedz 62 %

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A

A

0406 90 88 – – – – – – – –

pārsniedz 62 %, bet nepār
sniedz 72 %

Lauksaimniecība

151 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

185,2 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

221,2 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

35 EUR/1 000 p/
st

A

A

Lauksaimniecība

105 EUR/1 000
p/st

A

A

0406 90 99 – – – – –

0407

pārsniedz 72 %

citādi

Putnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai
pagatavotas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

pārsniedz 47 %, bet nepār
sniedz 52 %

LV

0406 90 86 – – – – – – – –

0406 90 93 – – – – – –

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– apaugļotas olas inkubācijai
0407 11 00 – – vistas

0407 19

– – citādi
– – – no mājputniem, kas nav Gallus domesti
cus sugas putni
tītaru vai zosu

L 250/185

0407 19 11 – – – –

35 EUR/1 000 p/
st

A

A

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

Lauksaimniecība

30,4 EUR/100 kg

A

A

0407 29 10 – – – no mājputniem, kas nav Gallus domesti
cus sugas putni

Lauksaimniecība

30,4 EUR/100 kg

A

A

0407 29 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

0407 90 10 – – no mājputniem

Lauksaimniecība

30,4 EUR/100 kg

A

A

0407 90 90 – – citādi

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0407 19 19 – – – –

citādi

0407 19 90 – – – citādi

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

Piezīmes

LV

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Apraksts

L 250/186

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– citādas svaigas olas
0407 21 00 – – vistas

0407 90

0408

– – citādi

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0407 29

Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi,
svaigi, žāvēti, pagatavoti, tvaicējot vai vārot
ūdenī, formēti, saldēti vai citādi konservēti, arī
ar cukura vai citu saldinātāju piedevu
– olu dzeltenumi
– – žāvēti

0408 11 20 – – – nederīgi pārtikai

16.9.2016.

0408 11

Apraksts

0408 11 80 – – – citādi

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

142,3 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

– – citādi

0408 19 20 – – – nederīgi pārtikai

Piezīmes

LV

0408 19

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
šķidri

Lauksaimniecība

62 EUR/100 kg

A

A

0408 19 89 – – – –

citādi, arī saldēti

Lauksaimniecība

66,3 EUR/100 kg

A

A

0408 91 20 – – – nederīgi pārtikai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0408 91 80 – – – citādi

Lauksaimniecība

137,4 EUR/
100 kg

A

A

0408 99 20 – – – nederīgi pārtikai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0408 99 80 – – – citādi

Lauksaimniecība

35,3 EUR/100 kg

A

A

0409 00 00 Dabiskais medus

Lauksaimniecība

17,3 %

A

A

– citādi
0408 91

0408 99

– – žāvēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0408 19 81 – – – –

– – citādi

L 250/187

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0502 10 00 – mājas cūku vai mežacūku sari un spalvas
un to atkritumi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0502 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0504 00 00 Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, atdzesētas,
saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpi
nātas zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0410 00 00 Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas ci
tur nav minēti un iekļauti
05

5. NODAĻA – DZĪVNIEKU IZCELSMES PRO
DUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI UN IE
KĻAUTI

0501 00 00 Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai ne
mazgāti, sukāti vai nesukāti; cilvēku matu at
kritumi
Mājas cūku vai mežacūku sari un spalva; āpšu
un citu dzīvnieku spalvas suku ražošanai;
šādu saru un spalvu atkritumi

Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dū
nām, spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām
malām) un dūnas bez tālākas apstrādes, izņe
mot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu
uzglabāšanai; putnu spalvu vai to daļu pulve
ris un atkritumi

0505 10

– putnu spalvas, ko izmanto pildījumam; dū
nas (pūka)

0505 10 10 – – neapstrādātas

16.9.2016.

0505

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0502

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/188

Nozare

KN 2014

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0505 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0505 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0506 10 00 – ar skābi apstrādāts kaulu želatīns un kauli

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0506 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0507 10 00 – ziloņkauls; ziloņkaula pulveris un atkritumi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0507 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0508 00 00 Koraļļi un tamlīdzīgi materiāli, neapstrādāti
vai tikai sākotnēji apstrādāti; mīkstmiešu, vēž
veidīgo vai adatādaiņu čaulas un vāki, sēpiju
skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai tikai sā
kotnēji apstrādātas, bet negrieztas pēc formas,
šo produktu pulveris un atkritumi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0510 00 00 Ambra, bebru cirkšņu sekrēts, cibets un mu
skuss; spāniešu mušas; žults, arī kaltēta; dzie
dzeri un citi dzīvnieku izcelsmes produkti, ko
izmanto farmaceitisku preparātu izgatavoša
nai, svaigi, atdzesēti, saldēti vai citādi konser
vēti īslaicīgai glabāšanai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0506

Kauli un ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti,
sākotnēji apstrādāti (bet negriezti pēc formas),
apstrādāti ar skābi vai atželatinēti; šo pro
duktu pulveris un atkritumi

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda
un vaļu bārdas bārkstis, ragi, briežragi, nagi
un knābji, neapstrādāti vai sākotnēji apstrā
dāti, bet negriezti pēc formas; šo produktu
pulveris un atkritumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0507

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

L 250/189

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0511 91 10 – – – zivju atkritumi

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

0511 91 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0511

Apraksts

Piezīmes

L 250/190

Nozare

KN 2014

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav
minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami beigti
1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki
LV

0511 10 00 – buļļu sperma

– citādi

0511 91

– – citādi

0511 99 10 – – – cīpslas vai stiegras; jēlādu atgriezumi
un tamlīdzīgi atkritumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0511 99

– – zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu
ūdens bezmugurkaulnieku produkti;
beigti 3. nodaļā minētie dzīvnieki

– – – dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi

neapstrādāti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0511 99 39 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0511 99 85 – – – citādi

16.9.2016.

0511 99 31 – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0601 10 10 – – hiacinšu

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

0601 10 20 – – narcišu

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

0601 10 30 – – tulpju

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

0601 10 40 – – gladiolu

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

0601 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

0601 20 10 – – cigoriņu augi un saknes

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0601 20 30 – – orhideju, hiacinšu, narcišu un tulpju

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

II SADAĻA – AUGU VALSTS PRODUKTI

06

6. NODAĻA – VEĢETĒJOŠI KOKI UN CITI
AUGI; SĪPOLI, SAKNES UN TAMLĪDZĪGAS
AUGU DAĻAS; GRIEZTI ZIEDI UN DEKORA
TĪVI ZAĻUMI

0601

Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsī
poli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģe
tatīvā miera stāvoklī, veģetējoši vai ziedos; ci
goriņu augi un saknes, izņemot pozīcijā 1212
minētās saknes

0601 10

– sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļ
sīpoli, vainagi un sakneņi, neizdīguši

0601 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

II

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļ
sīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi,
veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un sak
nes

L 250/191

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0602 10 10 – – vīnogulāju

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0602 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

4%

A

A

0602 20 10 – – vīnstīgas, potētas vai apsakņotas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0602 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

0602 30 00 – rododendri un acālijas, potētas vai nepotē
tas

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

0602 40 00 – rozes, potētas vai nepotētas

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

0602 90 10 – – micēlijs

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

0602 90 20 – – ananāsu stādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0602 90 30 – – dārzeņu un zemeņu stādi

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

0601 20 90 – – citādi
0602

Citi veģetējoši augi (ieskaitot to saknes), sprau
deņi un potzari; micēlijs

0602 10

– neapsakņoti spraudeņi un potzari

0602 90

– koki, krūmi un krūmveidīgie, arī potēti, kas
ražo pārtikas augļus un riekstus
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0602 20

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/192

Nozare

KN 2014

– citādi

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi

––––

LV

– – – āra kultūras

koki, krūmi un krūmveidīgie

0602 90 41 – – – – –

meža koki

citādi

0602 90 45 – – – – – –

apsakņoti spraudeņi un stādi

Lauksaimniecība

6,5 %

A

A

0602 90 49 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

Lauksaimniecība

6,5 %

A

A

0602 90 50 – – – –

citādas āra kultūras

– – – telpaugi

0602 90 70 – – – –

––––

apsakņoti spraudeņi un stādi, izņe
mot kaktusus

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

–––––

citādi

ziedoši augi ar ziedpumpuriem
vai ziediem, izņemot kaktusus

Lauksaimniecība

6,5 %

A

A

0602 90 99 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

6,5 %

A

A

L 250/193

0602 90 91 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0603 11 00 – – rozes

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

G*

A

No 1. jūnija līdz 31. oktobrim: 12 %; no 1. no
vembra līdz 31. maijam: 8,5 %.

0603 12 00 – – neļķes

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

X

A

No 1. jūnija līdz 31. oktobrim: 12 %; no 1. no
vembra līdz 31. maijam: 8,5 %.

0603 13 00 – – orhidejas

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

G*

A

No 1. jūnija līdz 31. oktobrim: 12 %; no 1. no
vembra līdz 31. maijam: 8,5 %.

0603 14 00 – – krizantēmas

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

G*

A

No 1. jūnija līdz 31. oktobrim: 12 %; no 1. no
vembra līdz 31. maijam: 8,5 %.

0603 15 00 – – lilijas (Lilium spp.)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

H*

A

No 1. jūnija līdz 31. oktobrim: 12 %; no 1. no
vembra līdz 31. maijam: 8,5 %.

0603 19 10 – – – gladiolu

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

A*

A

No 1. jūnija līdz 31. oktobrim: 12 %; no 1. no
vembra līdz 31. maijam: 8,5 %.

0603 19 80 – – – citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

H*

A

No 1. jūnija līdz 31. oktobrim: 12 %; no 1. no
vembra līdz 31. maijam: 8,5 %.

0603

Apraksts

Piezīmes

L 250/194

Nozare

KN 2014

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti
svaigi, kaltēti, krāsoti, balināti, piesūcināti vai
citādi apstrādāti griezti ziedi un ziedpumpuri
LV

– svaigi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0603 19

– – citādi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

10 %

I*

A

0604 20 11 – – – briežu ķērpis

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0604 20 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

5%

A

A

0604 20 20 – – Ziemassvētku eglītes

Lauksaimniecība

2,5 %

A

A

0604 20 40 – – skujkoku zari

Lauksaimniecība

2,5 %

A

A

0604 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

2%

A

A

0604 90 11 – – – briežu ķērpis

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0604 90 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

5%

A

A

0603 90 00 – citādi

0604

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas
svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinā
tas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un
citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpu
riem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji

0604 20

– svaigas
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – sūnas un ķērpji

0604 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

– – sūnas un ķērpji

L 250/195

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0604 90 91 – – – tikai kaltēti, bet tālāk neapstrādāti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0604 90 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

Lauksaimniecība

4,5 %

A

A

Lauksaimniecība

5,8 %

A

A

0701 90 50 – – – jaunie, no 1. janvāra līdz 30. jūnijam

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

A

A

0701 90 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

11,5 %

A

A

0702 00 00 Svaigi vai atdzesēti tomāti

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/196

Nozare

KN 2014

– – citādi

0701

Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti

0701 10 00 – sēklas kartupeļi

0701 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7. NODAĻA – ĒDAMI DĀRZEŅI UN ATSE
VIŠĶAS SAKNES UN BUMBUĻI

LV

07

– citādi

0701 90 10 – – cietes ražošanai

– – citādi

No 1. janvāra līdz 15. maijam: 9,6 %; no
16. maija līdz 30. jūnijam: 13,4 %.

16.9.2016.

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0703 10 11 – – – dēstiem

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

0703 10 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

0703 10 90 – – šalotes

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

0703 20 00 – ķiploki

Lauksaimniecība

9,6 % + 120 EUR/
100 kg

A

A

0703 90 00 – puravi un citi sīpolu dārzeņi

Lauksaimniecība

10,4 %

A

A

0704 10 00 – ziedkāposti un brokoļi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

A

A

0704 20 00 – Briseles kāposti (rožu kāposti)

Lauksaimniecība

12 %

A

A

Apraksts

Sīpoli, šalotes, ķiploki, puravi un citādi sīpolu
dārzeņi, svaigi vai atdzesēti

0703 10

– sīpoli un šalotes

LV

0703

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – sīpoli

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0704

Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kā
posti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi, svaigi
vai atdzesēti

No 15. aprīļa līdz 30. novembrim: 13,6 % MIN.
1,6 EUR/100 neto kg; no 1. decembra līdz
14. aprīlim: 9,6 % MIN.+ 1,1 EUR/100 neto kg.
L 250/197

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

12 % MIN+
0,4 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

12 %

A

A

0705 11 00 – – galviņsalāti

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

A

A

0705 19 00 – – citādi

Lauksaimniecība

10,4 %

A

A

0705 21 00 – – lapu cigoriņi (Cichorium intybus var. folio
sum)

Lauksaimniecība

10,4 %

A

A

0705 29 00 – – citādi

Lauksaimniecība

10,4 %

A

A

Lauksaimniecība

13,6 %

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

0704 90 10 – – baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkā
posti

Lauksaimniecība

0704 90 90 – – citādi

0704 90

Piezīmes

– citādi

LV

0705

Apraksts

Dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cicho
rium spp.), svaigi vai atdzesēti

– cigoriņi

No 1. aprīļa līdz 30. novembrim: 12 % MIN.
2 EUR/100 bruto kg; no 1. decembra līdz
31. martam: 10,4 % MIN.+ 1,3 EUR/100 bruto
kg.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– dārza salāti

0706

L 250/198

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

Burkāni, galda rāceņi un kāļi, galda bietes,
auzu saknes (puravlapu plostbārži), sakņu se
lerijas, redīsi un tamlīdzīgi sakņu dārzeņi,
svaigi vai atdzesēti
16.9.2016.

0706 10 00 – burkāni un galda rāceņi un kāļi

Piezīmes

16.9.2016.

No 1. maija līdz 30. septembrim: 10,4 %; no
1. oktobra līdz 30. aprīlim: 13,6 %.

LV

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0706 90 10 – – sakņu selerijas

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

A

A

0706 90 30 – – mārrutki (Cochlearia armoracia)

Lauksaimniecība

12 %

A

A

0706 90 90 – – citādi

Lauksaimniecība

13,6 %

A

A

0707 00 05 – gurķi

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

0707 00 90 – kornišoni

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0708 10 00 – zirņi (Pisum sativum)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

A

A

No 1. jūnija līdz 31. augustam: 13,6 %; no 1. sep
tembra līdz 31. maijam: 8 %.

0708 20 00 – pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

A

A

No 1. oktobra līdz 30. jūnijam: 10,4 % MIN.
1,6 EUR/100 neto kg; no 1. jūlija līdz 30. sep
tembrim: 13,6 % MIN.+ 1,6 EUR/100 neto kg.

0708 90 00 – citādi pākšu dārzeņi

Lauksaimniecība

11,2 %

A

A

Lauksaimniecība

10,2 %

A

A

KN 2014

0706 90

0708

0709

– citādi

Gurķi un kornišoni, svaigi vai atdzesēti
Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

Pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai at
dzesēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0707 00

Apraksts

Citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi
L 250/199

0709 20 00 – sparģeļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0709 30 00 – baklažāni

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0709 40 00 – selerijas, izņemot sakņu selerijas

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0709 59 10 – – – gailenes

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

0709 59 30 – – – samtbekas

Lauksaimniecība

5,6 %

A

A

0709 59 50 – – – trifeles

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0709 59 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

Lauksaimniecība

7,2 %

A

A

0709 60 91 – – – Capsicum ģints dārzeņi kapsicīna vai
Capsicum oleoresin krāsvielu ražošanai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0709 60 95 – – – ēterisko eļļu vai rezinoīdu rūpnieciskai
ražošanai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/200

Nozare

KN 2014

– sēnes un trifeles
0709 51 00 – – atmatenes
0709 59

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0709 60

– – citādi

– Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi

0709 60 10 – – dārzeņpipari (paprika)
– – citādi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0709 60 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0709 70 00 – spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balo
dene

Lauksaimniecība

10,4 %

A

A

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

0709 92 10 – – – kas nav paredzētas eļļas ražošanai

Lauksaimniecība

4,5 %

A

A

0709 92 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

13,1 EUR/100 kg

A

A

0709 93 10 – – – kabači

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

0709 93 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0709 99 10 – – – salātu dārzeņi, izņemot dārza salātus
(Lactuca sativa) un cigoriņus (Cichorium
spp.)

Lauksaimniecība

10,4 %

A

A

0709 99 20 – – – mangoldi jeb lapu bietes un lapu arti
šoki

Lauksaimniecība

10,4 %

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi
0709 91 00 – – artišoki

0709 93

0709 99

– – olīvas

– – ķirbji, kabači un pudeļveida ķirbji (Cucur
bita spp.)
Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0709 92

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

– – citādi

L 250/201

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0709 99 40 – – – kaperi

Lauksaimniecība

5,6 %

A

A

0709 99 50 – – – fenhelis

Lauksaimniecība

8%

A

A

0709 99 60 – – – cukurkukurūza

Lauksaimniecība

9,4 EUR/100 kg

X

A

0709 99 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0710 21 00 – – zirņi (Pisum sativum)

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0710 22 00 – – pupiņas (Vigina spp., Phaseolus spp.)

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0710 29 00 – – citādi

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0710 30 00 – spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balo
dene

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0710 40 00 – cukurkukurūza

Lauksaimniecība

5,1 % + 9,4 EUR/
100 kg sausā tīr
svara

1,6 % + 9,4 EUR/
100 kg/sausā tīr
svara

A

Lauksaimniecība

15,2 %

A

A

0710

Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai ap
strādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī)

0710 10 00 – kartupeļi
– pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti

0710 80

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/202

Nozare

KN 2014

– citādi dārzeņi
16.9.2016.

0710 80 10 – – olīvas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0710 80 51 – – – dārzeņpipari (paprika)

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0710 80 59 – – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0710 80 61 – – – atmatenes

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0710 80 69 – – – citādi

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0710 80 70 – – tomāti

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0710 80 80 – – artišoki

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0710 80 85 – – sparģeļi

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0710 80 95 – – citādi

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0710 90 00 – dārzeņu maisījumi

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi

LV

– – sēnes

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (pie
mēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērū
denī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav
derīgi tūlītējai lietošanai

0711 20

– olīvas
L 250/203

0711 20 10 – – kas nav paredzētas eļļas ražošanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0711

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0711 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

13,1 EUR/100 kg

A

A

0711 40 00 – gurķi un kornišoni (pipargurķīši)

Lauksaimniecība

12 %

A

A

0711 51 00 – – atmatenes

Lauksaimniecība

9,6 % MIN+
191 EUR/100 kg
sausā tīrsvara

A

A

0711 59 00 – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

0711 90 10 – – – Capsicum ģints vai Pimenta ģints dār
zeņi, izņemot dārzeņpiparus

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0711 90 30 – – – cukurkukurūza

Lauksaimniecība

5,1 % + 9,4 EUR/
100 kg sausā tīr
svara

1,6 % + 9,4 EUR/
100 kg sausā tīr
svara

A

0711 90 50 – – – sīpoli

Lauksaimniecība

7,2 %

A

A

0711 90 70 – – – kaperi

Lauksaimniecība

4,8 %

A

A

0711 90 80 – – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

0711 90 90 – – dārzeņu maisījumi

Lauksaimniecība

12 %

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/204

Nozare

KN 2014

– sēnes un trifeles

– citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi
– – dārzeņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0711 90

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0712 31 00 – – atmatenes

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0712 32 00 – – ausaines (Auricularia spp.)

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0712 33 00 – – receklenes (Tremella spp.)

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0712 39 00 – – citādi

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

Lauksaimniecība

10,2 %

A

A

0712 90 11 – – – hibrīdu sēklas materiāls

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0712 90 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

9,4 EUR/100 kg

A

A

0712 90 30 – – tomāti

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0712 90 50 – – burkāni

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0712 90 90 – – citādi

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0712

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Kaltēti dārzeņi, veseli, sagriezti gabaliņos vai
šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk ne
apstrādāti
LV

0712 20 00 – sīpoli
– sēnes, ausaines (Auricularia spp.), receklenes
(Tremella spp.) un trifeles

– citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi

0712 90 05 – – kartupeļi, arī gabaliņos vai šķēlītēs sa
griezti, bet tālāk nesagatavoti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0712 90

– – cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

L 250/205

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0713 10 10 – – sējai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0713 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0713 20 00 – aunazirņi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0713 31 00 – – zeltainās pupiņas (Vigna mungo (L.) Hep
per vai Vigna radiata (L.) Wilczek)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0713 32 00 – – šķautnainās pupiņas (Phaseolus jeb Vigna
angularis)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0713 33 10 – – – sējai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0713 33 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0713 34 00 – – Vigna subterranea vai Voandzeia subterranea
sugas pupiņas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0713 35 00 – – Vigna unguiculata sugas pupiņas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0713 39 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0713

Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai
šķelti

0713 10

– zirņi (Pisum sativum)

– – kāršu pupiņas, ieskaitot baltās pupiņas
(Phaseolus vulgaris)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0713 33

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/206

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

0713 40 00 – lēcas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0713 50 00 – rupjsēklu (cūku) pupas (Vicia faba var. ma
jor) un sīksēklu un vidējrupjsēklu pupas
(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

0713 60 00 – cūku zirņi (Cajanus cajan)

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

0713 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

Lauksaimniecība

9,5 EUR/100 kg

A

A

0714 20 10 – – svaigas, nesadalītas, paredzētas lietošanai
pārtikā

Lauksaimniecība

3%

A

A

0714 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 EUR/100 kg

A

A

0714 30 00 – jamss (Dioscorea spp.)

Lauksaimniecība

9,5 EUR/100 kg

A

A

0714 40 00 – taro (Colocasia spp.)

Lauksaimniecība

9,5 EUR/100 kg

A

A

0714 50 00 – jautijas (Xanthosoma spp.)

Lauksaimniecība

9,5 EUR/100 kg

A

A

0714

Manioks, niedru maranta, saleps, topinambūri,
batātes un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar
augstu cietes vai inulīna saturu, svaigi, atdze
sēti, saldēti vai kaltēti, arī šķēlītēs vai zirnīšos;
sāgo palmas serdes

0714 10 00 – manioks

0714 20

– batātes

Piezīmes

L 250/207

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0714 90 20 – – niedru maranta, saleps un tamlīdzīgas
saknes un bumbuļi ar augstu cietes sa
turu

Lauksaimniecība

9,5 EUR/100 kg

A

A

0714 90 90 – – citādi

Lauksaimniecība

3%

A

A

0801 11 00 – – žāvēti ar desikantiem

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0801 12 00 – – nelobīti (endokarpā)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0801 19 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0801 21 00 – – nelobīti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0801 22 00 – – lobīti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0801 31 00 – – nelobīti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0801 32 00 – – lobīti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0714 90

Apraksts

Piezīmes

L 250/208

Nozare

KN 2014

– citādi

0801

Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un Indijas riek
sti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti
– kokosrieksti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8. NODAĻA – ĒDAMI AUGĻI UN RIEKSTI;
CITRUSAUGĻU UN MELOŅU MIZAS

LV

08

– Brazīlijas rieksti

– Indijas rieksti

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0802 11 10 – – – rūgtās

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0802 11 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

5,6 %

A

A

0802 12 10 – – – rūgtās

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0802 12 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

3,5 %

A

A

0802 21 00 – – nelobīti

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

0802 22 00 – – lobīti

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

0802 31 00 – – nelobīti

Lauksaimniecība

4%

A

A

0802 32 00 – – lobīti

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

Lauksaimniecība

5,6 %

A

A

0802

Apraksts

Citādi rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai
mizoti
LV

– mandeles
0802 11

– – nelobītas

– – lobīti

– lazdu un dižlazdu (Corylus spp.) rieksti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0802 12

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– valrieksti

0802 41 00 – – nelobīti

L 250/209

– ēdamie kastaņi (Castanea spp.)

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

5,6 %

A

A

0802 51 00 – – nelobīti

Lauksaimniecība

1,6 %

A

A

0802 52 00 – – lobīti

Lauksaimniecība

1,6 %

A

A

0802 61 00 – – nelobīti

Lauksaimniecība

2%

A

A

0802 62 00 – – lobīti

Lauksaimniecība

2%

A

A

0802 70 00 – kolas rieksti (Cola spp.)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0802 80 00 – beteļrieksti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0802 90 10 – – pekanrieksti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0802 90 50 – – pīniju rieksti

Lauksaimniecība

2%

A

A

0802 90 85 – – citādi

Lauksaimniecība

2%

A

A

0803 10 10 – – svaigi

Lauksaimniecība

16 %

A

A

0803 10 90 – – žāvēti

Lauksaimniecība

16 %

A

A

Apraksts

0802 42 00 – – lobīti

LV

– pistācijas

Piezīmes

L 250/210

Nozare

KN 2014

– makadāmiju rieksti

– citādi

0803

Banāni, ieskaitot miltu banānus, svaigi vai žā
vēti

0803 10

– miltu banāni

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0802 90

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

132 EUR/
1 000 kg

X

A

Lauksaimniecība

16 %

A

A

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

0804 20 10 – – svaigas

Lauksaimniecība

5,6 %

A

A

0804 20 90 – – žāvētas

Lauksaimniecība

8%

A

A

0804 30 00 – ananāsi

Lauksaimniecība

5,8 %

A

A

0804 40 00 – avokado

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

A

A

0804 50 00 – gvajaves, mango un mangostāni

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

D*

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

0803 90 10 – – svaigi

Lauksaimniecība

0803 90 90 – – žāvēti

0803 90

– citādi

Dateles, vīģes, ananasi, avokado, gvajaves,
mango un mangostāni, svaigi vai žāvēti
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0804 10 00 – dateles
0804 20

Piezīmes

LV

0804

Apraksts

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– vīģes

0805

Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

0805 10

– apelsīni
Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

L 250/211

0805 10 20 – – saldie apelsīni, svaigi

No 1. decembra līdz 31. maijam: 4 %; no 1. jū
nija līdz 30. novembrim: 5,1 %.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

A

A

No 1. aprīļa līdz 15. oktobrim: 12 %; no 16. ok
tobra līdz 31. martam: 16 %.

0805 20 10 – – klementīni

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

0805 20 30 – – šķirnes Monreale un sacumas

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

0805 20 50 – – mandarīni un vilkingi

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

0805 20 70 – – tanžerīni

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

0805 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

0805 40 00 – greipfrūti, ieskaitot pomelo

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

A

A

No 1. maija līdz 31. oktobrim: 2,4 %; no 1. no
vembra līdz 30. aprīlim: 1,5 %.

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A*

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma un klasifi
kācijas kategoriju piemēro no 1. maija līdz
30. oktobrim.

Apraksts

0805 10 80 – – citādi

Piezīmes

L 250/212

Nozare

KN 2014

LV

0805 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0805 50

– mandarīni (arī tanžerīni un sacumas); kle
mentīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugļu
hibrīdi

– citroni (Citrus limon, Citrus limonum) un
laimi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 10 – – citroni (Citrus limon, Citrus limonum)

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0805 50 90 – – laimi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0805 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0806 10 10 – – galda vīnogas

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma un klasifi
kācijas kategoriju piemēro no 1. novembra līdz
20. jūlijam.

0806 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

A

A

No 15. jūlija līdz 31. oktobrim: 17,6 %; no 1. no
vembra līdz 14. jūlijam: 14,4 %.

0806 20 10 – – korintes

Lauksaimniecība

2,4 %

A

A

0806 20 30 – – sultanīnas

Lauksaimniecība

2,4 %

A

A

0806 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

2,4 %

A

A

Lauksaimniecība

8,8 %

A

A

Apraksts

Vīnogas, svaigas vai žāvētas

0806 10

– svaigas

0807

– žāvētas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0806 20

LV

0806

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Svaigas melones (ieskaitot arbūzus) un papai
jas
– melones un arbūzi
L 250/213

0807 11 00 – – arbūzi

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0807 19 00 – – citādi

Lauksaimniecība

8,8 %

A

A

0807 20 00 – papaijas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0808 10 10 – – sidra āboli bez taras no 16. septembra
līdz 15. decembrim

Lauksaimniecība

7,2 % MIN+
0,36 EUR/100 kg

A

A

0808 10 80 – – citādi

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

X

A

0808 30 10 – – vīna bumbieri bez taras no 1. augusta
līdz 31. decembrim

Lauksaimniecība

7,2 % MIN+
0,36 EUR/100 kg

A

A

0808 30 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A*

A

0808 40 00 – cidonijas

Lauksaimniecība

7,2 %

A

A

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

0808

Svaigi āboli, bumbieri un cidonijas

0808 10

– āboli

0808 30

0809

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/214

Nozare

KN 2014

– bumbieri

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma un klasifi
kācijas kategoriju piemēro no 1. maija līdz 30. jū
nijam.

Svaigas aprikozes, ķirši, persiki (ieskaitot ne
ktarīnus), plūmes un ērkšķu plūmes

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

16.9.2016.

0809 10 00 – aprikozes

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0809 21 00 – – skābie ķirši (Prunus cerasus)

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

0809 29 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

0809 30 10 – – nektarīni

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

0809 30 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

0809 40 05 – – plūmes

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

A

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

0809 40 90 – – ērkšķu plūmes

Lauksaimniecība

12 %

A

A

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– ķirši

0810

– plūmes un ērkšķu plūmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0809 40

– persiki, arī nektarīni

LV

0809 30

Citi svaigi augļi un ogas

No 1. augusta līdz 30. aprīlim: 11,2 %; no
1. maija līdz 31. jūlijam: 12,8 % MIN.+ 2,4 EUR/
100 neto kg.

L 250/215

0810 10 00 – zemenes

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0810 20 10 – – avenes

Lauksaimniecība

8,8 %

A

A

0810 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

0810 30 10 – – upenes

Lauksaimniecība

8,8 %

A

A

0810 30 30 – – sarkanās jāņogas

Lauksaimniecība

8,8 %

A

A

0810 30 90 – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

0810 40 10 – – brūklenes (Vaccinium vitis-idaea)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0810 40 30 – – mellenes (Vaccinium myrtillus)

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

0810 40 50 – – lielogu dzērvenes (Vaccinium macrocarpon)
un krūmmellenes (Vaccinium corymbosum)

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

0810 40 90 – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

0810 20

Apraksts

Piezīmes

L 250/216

Nozare

KN 2014

– avenes, kazenes, zīdkoka ogas un kazeņave
nes
LV

0810 30

– mellenes, brūklenes un citas melleņu (Vacci
nium) ģints ogas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0810 40

– upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērk
šķogas

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0810 50 00 – kivi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

A

A

0810 60 00 – duriāni

Lauksaimniecība

8,8 %

A

A

0810 70 00 – japāņu hurma

Lauksaimniecība

8,8 %

A

A

0810 90 20 – – tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti,
sapodillas, pasifloru augļi, karambolas un
pitahajas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0810 90 75 – – citādi

Lauksaimniecība

8,8 %

A

A

0811 10 11 – – – kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no
svara

Lauksaimniecība

20,8 %
+ 8,4 EUR/100 kg

A

A

0811 10 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

20,8 %

A

A

0811 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

14,4 %

J

A

0810 90

Piezīmes

No 15. maija līdz 15. novembrim: 8 %; no
16. novembra līdz 14. maijam: 8,8 %.
LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti
vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot
ūdenī, arī ar cukura vai citu saldinātāju pie
devu

0811 10

– zemenes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0811

– – ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

L 250/217

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

20,8 %
+ 8,4 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

20,8 %

A

A

0811 20 31 – – – avenes

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0811 20 39 – – – upenes

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0811 20 51 – – – sarkanās jāņogas

Lauksaimniecība

12 %

A

A

0811 20 59 – – – kazenes un zīdkoka ogas

Lauksaimniecība

12 %

A

A

0811 20 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

Lauksaimniecība

13 % + 5,3 EUR/
100 kg

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

0811 20 11 – – – kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no
svara

Lauksaimniecība

0811 20 19 – – – citādi

0811 20

Apraksts

Piezīmes

L 250/218

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– avenes, kazenes, zīdkoka ogas, kazeņavenes,
upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērk
šķogas
LV

– – ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

0811 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

– citādi
– – ar cukura vai citu saldinātāju piedevu
– – – kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no
svara
tropu augļi un tropu rieksti

16.9.2016.

0811 90 11 – – – –

Apraksts

0811 90 19 – – – –

citādi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

20,8 %
+ 8,4 EUR/100 kg

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

LV

– – – citādi
0811 90 31 – – – –

tropu augļi un tropu rieksti

Lauksaimniecība

13 %

A

A

0811 90 39 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

20,8 %

A

A

0811 90 50 – – – mellenes (Vaccinium myrtillus)

Lauksaimniecība

12 %

A

A

0811 90 70 – – – Kanādas mellenes (Vaccinium myrtil
loides) un šaurlapu mellenes (Vacci
nium angustifolium)

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

– – citādi

skābie ķirši (Prunus cerasus)

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0811 90 80 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

0811 90 85 – – – tropu augļi un tropu rieksti

Lauksaimniecība

9%

A

A

0811 90 95 – – – citādi

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

Lauksaimniecība

8,8 %

A

A

0812

Augļi un rieksti, kas konservēti īslaicīgai gla
bāšanai (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālī
jumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā),
bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā

0812 10 00 – ķirši

L 250/219

0811 90 75 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – ķirši

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0812 90 25 – – aprikozes; apelsīni

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

0812 90 30 – – papaijas

Lauksaimniecība

2,3 %

A

A

0812 90 40 – – mellenes (Vaccinium myrtillus)

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0812 90 70 – – gvajaves, mango, mangostāni, tamarindi,
kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas,
pasifloru augļi, karambolas, pitahajas un
tropu rieksti

Lauksaimniecība

5,5 %

A

A

0812 90 98 – – citādi

Lauksaimniecība

8,8 %

A

A

0813 10 00 – aprikozes

Lauksaimniecība

5,6 %

A

A

0813 20 00 – žāvētas plūmes

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

0813 30 00 – āboli

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

0813 40 10 – – persiki, arī nektarīni

Lauksaimniecība

5,6 %

A

A

0813 40 30 – – bumbieri

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

0813 40 50 – – papaijas

Lauksaimniecība

2%

A

A

0812 90

– citādi

Žāvēti augļi, izņemot pozīcijās 0801–0806
minētos; šajā nodaļā minēto riekstu vai žāvētu
augļu maisījumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0813 40

Piezīmes

LV

0813

Apraksts

L 250/220

Nozare

KN 2014

– citādi augļi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0813 40 65 – – tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti,
sapodillas, pasifloru augļi, karambolas un
pitahajas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0813 40 95 – – citādi

Lauksaimniecība

2,4 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

0813 50

– šajā nodaļā minēto riekstu vai žāvētu augļu
maisījumi
– – žāvētu augļu maisījumi, izņemot pozīci
jās 0801–0806 minētos augļus

0813 50 12 – – – –

papaiju, tamarindu, kešjukoku au
gļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasi
floru augļu, karambolu un pitahaju
maisījumi

Lauksaimniecība

4%

A

A

0813 50 15 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

0813 50 31 – – – no tropu riekstiem

Lauksaimniecība

4%

A

A

0813 50 39 – – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

Lauksaimniecība

8%

A

A

0813 50 19 – – – ar žāvētām plūmēm

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – bez žāvētām plūmēm

– – maisījumi, kas sastāv tikai no žāvētiem
riekstiem, kuri minēti pozīcijās 0801 un
0802

0813 50 91 – – – bez plūmēm un vīģēm

L 250/221

– – citādi maisījumi

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0813 50 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

0814 00 00 Citrusaugļu vai meloņu un arbūzu mizas,
svaigas, saldētas, kaltētas vai īslaicīgai glabāša
nai konservētas sālījumā, sērūdenī vai citā
konservējošā šķīdumā

Lauksaimniecība

1,6 %

A

A

0901 11 00 – – ar kofeīnu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0901 12 00 – – bez kofeīna

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

0901 21 00 – – ar kofeīnu

Lauksaimniecība

7,5 %

A

A

0901 22 00 – – bez kofeīna

Lauksaimniecība

9%

A

A

0901 90 10 – – kafijas pupiņu čaumalas un apvalki

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0901 90 90 – – kafijas aizstājēji, kas satur kafiju

Lauksaimniecība

11,5 %

A

A

09

9. NODAĻA – KAFIJA, TĒJA, MATE UN GAR
ŠVIELAS

0901

Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu
vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un
apvalki; kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jeb
kurā samērā
– negrauzdēta kafija

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/222

Nozare

KN 2014

– grauzdēta kafija

0901 90

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0902 10 00 – zaļā tēja (nefermentēta) tiešajā iepakojumā,
ar svaru ne vairāk kā 3 kg

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

0902 20 00 – citāda zaļā tēja (nefermentēta)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0902 30 00 – melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta
tēja tiešajā iepakojumā, ar svaru ne vairāk
kā 3 kg

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0902 40 00 – citāda melnā tēja (fermentēta) un citāda da
ļēji fermentēta tēja

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0903 00 00 Mate

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0904 11 00 – – negrūsti un nemalti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0904 12 00 – – grūsti vai malti

Lauksaimniecība

4%

A

A

0904 21 10 – – – dārzeņpipari (Capsicum annuum)

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

0904 21 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0902

Piezīmes

Tēja, arī aromatizēta

– pipari

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Piper ģints pipari; kaltēti, saberzti vai malti
Capsicum un Pimenta ģints dārzeņi (dārzeņpi
pari, smaržīgie pipari u. tml.)

LV

0904

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi
0904 21

– – kaltēti, negrūsti un nemalti

L 250/223

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

5%

A

A

0905 10 00 – neberzta un nemalta

Lauksaimniecība

6%

A

A

0905 20 00 – saberzta vai malta

Lauksaimniecība

6%

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0906 19 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0906 20 00 – saberzti vai malti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0907 10 00 – neberzti, nemalti

Lauksaimniecība

8%

A

A

0907 20 00 – saberzti vai malti

Lauksaimniecība

8%

A

A

0908 11 00 – – neberztas un nemaltas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0908 12 00 – – saberzti vai malti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

0904 22 00 – – grūsti vai malti

0906

Vaniļa

LV

0905

Kanēlis un kanēļkoka ziedi

0906 11 00 – – kanēlis
Blume)

0908

(Cinnamomum

zeylanicum

Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– neberzti, nemalti

0907

Piezīmes

L 250/224

Nozare

KN 2014

Muskatrieksti, muskatriekstu mizas un karda
mons
– muskatrieksti

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0908 21 00 – – neberzti un nemalti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0908 22 00 – – saberztas vai maltas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0908 31 00 – – neberzti un nemalti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0908 32 00 – – saberzts vai malts

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0909 21 00 – – neberztas un nemaltas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0909 22 00 – – saberztas vai maltas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0909 31 00 – – neberztas un nemaltas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0909 32 00 – – saberztas vai maltas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– muskatriekstu mizas

LV

– kardamons

Parastā anīsa, zvaigžņotā anīsa, fenheļa, ko
riandra, kumīna vai ķimeņu sēklas; kadiķogas
– koriandra sēklas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0909

– kumīna sēklas

– Parastā anīsa, zvaigžņotā anīsa, ķimeņu vai
fenheļa sēklas; kadiķogas
L 250/225

0909 61 00 – – neberztas un nemaltas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0910 11 00 – – neberzts un nemalts

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0910 12 00 – – saberzts vai malts

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0910 20 10 – – neberzts un nemalts

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0910 20 90 – – saberzts vai malts

Lauksaimniecība

8,5 %

A

A

0910 30 00 – kurkuma

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

0909 62 00 – – saberztas vai maltas
Ingvers, safrāns, kurkuma, mārsils, lauru la
pas, karijs un citas garšvielas

LV

0910

Piezīmes

L 250/226

Nozare

KN 2014

– ingvers

– safrāns

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0910 20

– citādas garšvielas
0910 91

– – maisījumi, kas minēti šās nodaļas 1. pie
zīmes b) apakšpunktā

0910 91 05 – – – karijs
– – – citādi
neberzti un nemalti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0910 91 90 – – – –

saberzti vai malti

Lauksaimniecība

12,5 %

A

A

16.9.2016.

0910 91 10 – – – –

0910 99

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi

LV

0910 99 10 – – – grieķu siena trigonellas sēklas
– – – mārsils
––––

neberzts un nemalts
mazais mārsils (Thymus serpyl
lum L.)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0910 99 33 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

7%

A

A

Lauksaimniecība

8,5 %

A

A

Lauksaimniecība

7%

A

A

0910 99 39 – – – –

saberzts vai malts

0910 99 50 – – – lauru lapas
– – – citādi
0910 99 91 – – – –

neberzti un nemalti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

0910 99 99 – – – –

saberzti vai malti

Lauksaimniecība

12,5 %

A

A

1001 11 00 – – sēklai

Lauksaimniecība

148 EUR/
1 000 kg

A

A

1001 19 00 – – citādi

Lauksaimniecība

148 EUR/
1 000 kg

A

A

10

10. NODAĻA – GRAUDAUGU PRODUKTI

1001

Kvieši un kviešu un rudzu maisījums

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0910 99 31 – – – – –

– cietie kvieši

L 250/227

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1001 91 10 – – – speltas

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1001 91 20 – – – parasto kviešu un kviešu un rudzu
maisījuma sēkla

Lauksaimniecība

95 EUR/1 000 kg

A

A

1001 91 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

95 EUR/1 000 kg

A

A

1001 99 00 – – citādi

Lauksaimniecība

95 EUR/1 000 kg

A

A

1002 10 00 – sēklai

Lauksaimniecība

93 EUR/1 000 kg

A

A

1002 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

93 EUR/1 000 kg

A

A

1003 10 00 – sēklai

Lauksaimniecība

93 EUR/1 000 kg

A

A

1003 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

93 EUR/1 000 kg

A

A

Lauksaimniecība

89 EUR/1 000 kg

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/228

Nozare

KN 2014

– citādi

1003

1004

Rudzi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1002

– – sēklai

LV

1001 91

Mieži

Auzas
16.9.2016.

1004 10 00 – sēklai

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

89 EUR/1 000 kg

A

A

1005 10 13 – – – trīskāršie hibrīdi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1005 10 15 – – – vienkārši hibrīdi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1005 10 18 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1005 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

94 EUR/1 000 kg

X

A

1005 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

94 EUR/1 000 kg

X

A

Lauksaimniecība

7,7 %

X

A

Apraksts

1004 90 00 – citādi
Kukurūza

1005 10

– sēklai

LV

1005

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – hibrīds

Rīsi

1006 10

– izkulti, nelobīti rīsi

1006 10 10 – – sējai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1006

– – citādi
– – – tvaicēti
apaļgraudu

Lauksaimniecība

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 10 23 – – – –

vidējgraudu

Lauksaimniecība

211 EUR/
1 000 kg

X

A

L 250/229

1006 10 21 – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/230

KN 2014

garengraudu
ar garuma un platuma attiecību
lielāku par 2, bet mazāku par 3

Lauksaimniecība

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 10 27 – – – – –

ar garuma un platuma attiecību
vienādu ar 3 vai lielāku

Lauksaimniecība

211 EUR/
1 000 kg

X

A

LV

1006 10 25 – – – – –

– – – citādi
apaļgraudu

Lauksaimniecība

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 10 94 – – – –

vidējgraudu

Lauksaimniecība

211 EUR/
1 000 kg

X

A

––––

garengraudu

1006 10 96 – – – – –

ar garuma un platuma attiecību
lielāku par 2, bet mazāku par 3

Lauksaimniecība

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 10 98 – – – – –

ar garuma un platuma attiecību
vienādu ar 3 vai lielāku

Lauksaimniecība

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20 11 – – – apaļgraudu

Lauksaimniecība

30 EUR/1 000 kg

X

A

1006 20 13 – – – vidējgraudu

Lauksaimniecība

30 EUR/1 000 kg

X

A

1006 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1006 10 92 – – – –

– lobīti rīsi
– – tvaicēti

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – garengraudu
ar garuma un platuma attiecību lie
lāku par 2, bet mazāku par 3

Lauksaimniecība

30 EUR/1 000 kg

X

A

1006 20 17 – – – –

ar garuma un platuma attiecību vie
nādu ar 3 vai lielāku

Lauksaimniecība

30 EUR/1 000 kg

X

A

1006 20 92 – – – apaļgraudu

Lauksaimniecība

30 EUR/1 000 kg

X

A

1006 20 94 – – – vidējgraudu

Lauksaimniecība

30 EUR/1 000 kg

X

A

LV

1006 20 15 – – – –

– – citādi

1006 20 96 – – – –

ar garuma un platuma attiecību lie
lāku par 2, bet mazāku par 3

Lauksaimniecība

30 EUR/1 000 kg

X

A

1006 20 98 – – – –

ar garuma un platuma attiecību vie
nādu ar 3 vai lielāku

Lauksaimniecība

30 EUR/1 000 kg

X

A

1006 30

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – garengraudu

– daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi, arī pu
lēti vai glazēti
– – daļēji slīpēti rīsi
– – – tvaicēti
apaļgraudu

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 23 – – – –

vidējgraudu

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

L 250/231

1006 30 21 – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/232

KN 2014

garengraudu
ar garuma un platuma attiecību
lielāku par 2, bet mazāku par 3

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 27 – – – – –

ar garuma un platuma attiecību
vienādu ar 3 vai lielāku

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

LV

1006 30 25 – – – – –

– – – citādi
apaļgraudu

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 44 – – – –

vidējgraudu

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

––––

garengraudu

1006 30 46 – – – – –

ar garuma un platuma attiecību
lielāku par 2, bet mazāku par 3

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 48 – – – – –

ar garuma un platuma attiecību
vienādu ar 3 vai lielāku

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1006 30 42 – – – –

– – pilnīgi noslīpēti rīsi
– – – tvaicēti
apaļgraudu

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 63 – – – –

vidējgraudu

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

16.9.2016.

1006 30 61 – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

garengraudu
ar garuma un platuma attiecību
lielāku par 2, bet mazāku par 3

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 67 – – – – –

ar garuma un platuma attiecību
vienādu ar 3 vai lielāku

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

LV

1006 30 65 – – – – –

– – – citādi
apaļgraudu

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 94 – – – –

vidējgraudu

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

––––

garengraudu
ar garuma un platuma attiecību
lielāku par 2, bet mazāku par 3

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 98 – – – – –

ar garuma un platuma attiecību
vienādu ar 3 vai lielāku

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

X

A

Lauksaimniecība

65 EUR/1 000 kg

X

A

Lauksaimniecība

6,4 %

X

A

1006 40 00 – šķeltie rīsi
1007

Graudu sorgo

1007 10

– sēklai

1007 10 10 – – hibrīdi sējai

L 250/233

1006 30 96 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1006 30 92 – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1007 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

94 EUR/1 000 kg

A

A

1007 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

94 EUR/1 000 kg

A

A

Lauksaimniecība

37 EUR/1 000 kg

A

A

1008 21 00 – – sēklai

Lauksaimniecība

56 EUR/1 000 kg

A

A

1008 29 00 – – citādi

Lauksaimniecība

56 EUR/1 000 kg

A

A

1008 30 00 – miežabrāļi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1008 40 00 – fonio (Digitaria spp.)

Lauksaimniecība

37 EUR/1 000 kg

A

A

1008 50 00 – kvinoja (Chenopodium quinoa)

Lauksaimniecība

37 EUR/1 000 kg

A

A

1008 60 00 – tritikāle

Lauksaimniecība

93 EUR/1 000 kg

A

A

1008 90 00 – citi graudaugi

Lauksaimniecība

37 EUR/1 000 kg

A

A

1008

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/234

Nozare

KN 2014

Griķi, sāre un miežabrāļi; citādi graudaugu
produkti

1008 10 00 – griķi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– sāre

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

172 EUR/
1 000 kg

A

A

Lauksaimniecība

172 EUR/
1 000 kg

A

A

Lauksaimniecība

172 EUR/
1 000 kg

A

A

1102 20 10 – – kuru tauku saturs nepārsniedz 1,5 % no
svara

Lauksaimniecība

173 EUR/
1 000 kg

X

A

1102 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

98 EUR/1 000 kg

X

A

Lauksaimniecība

171 EUR/
1 000 kg

A

A

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

1101 00 11 – – cieto kviešu

Lauksaimniecība

1101 00 15 – – parasto un speltas kviešu

1101 00 90 – labības maisījuma milti

11. NODAĻA – MILTRŪPNIECĪBAS PRO
DUKTI; IESALS; CIETES; INULĪNS; KVIEŠU LI
PEKLIS

1101 00

Kviešu vai labības maisījuma milti

LV

11

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– kviešu milti

Labības milti, izņemot kviešu miltus un labī
bas maisījuma miltus

1102 20

– kukurūzas milti

1102 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1102

– citādi
L 250/235

1102 90 10 – – miežu milti

A

A

Lauksaimniecība

138 EUR/
1 000 kg

X

A

1102 90 70 – – rudzu milti

Lauksaimniecība

168 EUR/
1 000 kg

A

A

1102 90 90 – – citādi

Lauksaimniecība

98 EUR/1 000 kg

A

A

1103 11 10 – – – cieto kviešu

Lauksaimniecība

267 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 11 90 – – – parasto kviešu un speltas kviešu

Lauksaimniecība

186 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 13 10 – – – kuru tauku saturs nepārsniedz 1,5 %
no svara

Lauksaimniecība

173 EUR/
1 000 kg

X

A

1103 13 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

98 EUR/1 000 kg

X

A

Indikatīvie nodokļi

1102 90 30 – – auzu milti

Lauksaimniecība

1102 90 50 – – rīsu milti

1103

Labības putraimi, rupja maluma milti un gra
nulas

– putraimi un rupja maluma milti

1103 11

1103 13

– – kviešu

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

164 EUR/
1 000 kg

Nozare

LV

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Apraksts

L 250/236

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– – kukurūzas

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

171 EUR/
1 000 kg

A

A

Lauksaimniecība

164 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 19 50 – – – rīsu

Lauksaimniecība

138 EUR/
1 000 kg

X

A

1103 19 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

98 EUR/1 000 kg

A

A

1103 20 25 – – rudzu vai miežu

Lauksaimniecība

171 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 20 30 – – auzu

Lauksaimniecība

164 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 20 40 – – kukurūzas

Lauksaimniecība

173 EUR/
1 000 kg

X

A

1103 20 50 – – rīsu

Lauksaimniecība

138 EUR/
1 000 kg

X

A

1103 20 60 – – kviešu

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

98 EUR/1 000 kg

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

1103 19 20 – – – rudzu vai miežu

Lauksaimniecība

1103 19 40 – – – auzu

1103 19

Piezīmes

– – citas labības

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– granulas

LV

1103 20

Apraksts

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

L 250/237

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1104 12 10 – – – placināti

Lauksaimniecība

93 EUR/1 000 kg

A

A

1104 12 90 – – – pārslas

Lauksaimniecība

182 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 19 10 – – – kviešu

Lauksaimniecība

175 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 19 30 – – – rudzu

Lauksaimniecība

171 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 19 50 – – – kukurūzas

Lauksaimniecība

173 EUR/
1 000 kg

X

A

1104

Apraksts

LV

Citādi apstrādāti labības graudi (piemēram, at
sēnaloti, placināti, pārslas, grūbas, šķelti vai
drupināti), izņemot pozīcijas 1006 rīsus;
graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai
malti

Piezīmes

L 250/238

Nozare

KN 2014

– placināti graudi vai graudu pārslas
1104 12

– – citas labības graudu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1104 19

– – auzu

– – – miežu
placināti

Lauksaimniecība

97 EUR/1 000 kg

A

A

1104 19 69 – – – –

pārslas

Lauksaimniecība

189 EUR/
1 000 kg

A

A

16.9.2016.

1104 19 61 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi

Lauksaimniecība

234 EUR/
1 000 kg

X

A

1104 19 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

173 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 22 40 – – – atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī
šķelti vai drupināti

Lauksaimniecība

162 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 22 50 – – – grūbas

Lauksaimniecība

145 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 22 95 – – – citādi

Lauksaimniecība

93 EUR/1 000 kg

A

A

1104 23 40 – – – atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī
šķelti vai drupināti; grūbas

Lauksaimniecība

152 EUR/
1 000 kg

X

A

1104 23 98 – – – citādi

Lauksaimniecība

98 EUR/1 000 kg

X

A

– Citādi apstrādāti graudi (piemēram, atsēna
loti, grūbas, šķelti vai drupināti)

1104 22

1104 23

– – auzu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

rīsu pārslas

LV

1104 19 91 – – – –

– – kukurūzas

L 250/239

1104 29

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/240

KN 2014

– – citas labības

LV

– – – miežu

atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī
šķelti vai drupināti

Lauksaimniecība

150 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 05 – – – –

grūbas

Lauksaimniecība

236 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 08 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

97 EUR/1 000 kg

A

A

– – – citādi

1104 29 17 – – – –

atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī
šķelti vai drupināti

Lauksaimniecība

129 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 30 – – – –

grūbas

Lauksaimniecība

154 EUR/
1 000 kg

A

A

––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1104 29 04 – – – –

tikai drupināti

kviešu

Lauksaimniecība

99 EUR/1 000 kg

A

A

1104 29 55 – – – – –

rudzu

Lauksaimniecība

97 EUR/1 000 kg

A

A

1104 29 59 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

98 EUR/1 000 kg

A

A

16.9.2016.

1104 29 51 – – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

citādi

Lauksaimniecība

99 EUR/1 000 kg

A

A

1104 29 85 – – – – –

rudzu

Lauksaimniecība

97 EUR/1 000 kg

A

A

1104 29 89 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

98 EUR/1 000 kg

A

A

1104 30 10 – – kviešu

Lauksaimniecība

76 EUR/1 000 kg

A

A

1104 30 90 – – citu graudaugu

Lauksaimniecība

75 EUR/1 000 kg

X

A

1105 10 00 – milti, rupja maluma milti un pulveris

Lauksaimniecība

12,2 %

A

A

1105 20 00 – pārslas, granulas un zirnīši

Lauksaimniecība

12,2 %

A

A

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

1105

1106

– graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai
malti

Kartupeļu milti, pulveris, pārslas, granulas un
zirnīši

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

kviešu

LV

1104 29 81 – – – – –

1104 30

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

Pozīcijas 0713 kaltēto pākšu dārzeņu, pozīci
jas 0714 sāgo palmas serdes un sakņu vai
bumbuļu, vai 8. nodaļā minēto produktu
milti, rupja maluma milti un pulveris
L 250/241

1106 10 00 – pozīcijā 0713 minēto kaltēto pākšu dār
zeņu

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1106 20 10 – – denaturēti

Lauksaimniecība

95 EUR/1 000 kg

A

A

1106 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

166 EUR/
1 000 kg

A

A

1106 30 10 – – banānu

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

1106 30 90 – – citādi

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

1107 10 11 – – – miltu veidā

Lauksaimniecība

177 EUR/
1 000 kg

A

A

1107 10 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

134 EUR/
1 000 kg

A

A

1107 10 91 – – – miltu veidā

Lauksaimniecība

173 EUR/
1 000 kg

A

A

1107 10 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

131 EUR/
1 000 kg

A

A

1106 20

Piezīmes

– pozīcijā 0714 minēto sāgo vai sakņu un
bumbuļu
LV

1106 30

Apraksts

L 250/242

Nozare

KN 2014

– produktu, kas iekļauti 8. nodaļā

Iesals, arī grauzdēts

1107 10

– negrauzdēts
– – kviešu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1107

– – citādi

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

152 EUR/
1 000 kg

A

A

Lauksaimniecība

224 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 12 00 – – kukurūzas ciete

Lauksaimniecība

166 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 13 00 – – kartupeļu ciete

Lauksaimniecība

166 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 14 00 – – manioka ciete

Lauksaimniecība

166 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 19 10 – – – rīsu ciete

Lauksaimniecība

216 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 19 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

166 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 20 00 – inulīns

Lauksaimniecība

19,2 %

15,7 %

A

1109 00 00 Kviešu lipeklis, arī kaltēts

Lauksaimniecība

512 EUR/
1 000 kg

X

A

Apraksts

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

1108 11 00 – – kviešu ciete

1107 20 00 – grauzdēts

1108

Piezīmes

LV

Nozare

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

Cietes; inulīns
– cietes

– – citādas cietes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1108 19

L 250/243

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1201 10 00 – sējai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1201 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1202 41 00 – – nelobīti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1202 42 00 – – lobīti, arī šķelti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1203 00 00 Kopra

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1204 00 10 – sējai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1204 00 90 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

12

12. NODAĻA – EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN
EĻĻAS AUGU AUGĻI; DAŽĀDI GRAUDI, SĒ
KLAS UN AUGĻI; AUGI RŪPNIECISKĀM VA
JADZĪBĀM UN ĀRSTNIECĪBAS AUGI; SALMI
UN RUPJĀ BARĪBA

1201

Sojas pupas, arī šķeltas

Zemesrieksti, negrauzdēti un citādi termiski
neapstrādāti, arī lobīti vai šķelti

1202 30 00 – sējai
– citādi

1204 00

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1202

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/244

Nozare

KN 2014

Linsēklas, arī šķeltas

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1205 10 10 – – sējai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1205 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1205 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1206 00 91 – – lobītas; pelēkās vai baltsvītrainās čauma
lās

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1206 00 99 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1207 21 00 – – sējai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1207 29 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1207 30 00 – rīcinauga sēklas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1205

Rapšu vai ripšu sēklas, arī šķeltas

1205 10

– rapšu vai ripšu sēklas ar zemu erukskābes
saturu

Saulespuķu sēklas, arī šķeltas

1206 00 10 – sējai
– citādi

1207

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1206 00

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Citu eļļas augu sēklas un augļi, arī sasmalci
nāti

1207 10 00 – palmu rieksti un kodoli
– kokvilnas sēklas

L 250/245

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1207 40 10 – – sējai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1207 40 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1207 50 10 – – sējai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1207 50 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1207 60 00 – saflora (Carthamus tinctorius) sēklas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1207 70 00 – meloņu sēklas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1207 91 10 – – – sējai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1207 91 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1207 40

– sezama sēklas

– sinepju sēklas

1207 99

– – magoņu sēklas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi
1207 91

Piezīmes

LV

1207 50

Apraksts

L 250/246

Nozare

KN 2014

– – citādi

1207 99 20 – – – sējai
– – – citādi
kaņepju sēklas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1207 99 96 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

16.9.2016.

1207 99 91 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1208 10 00 – sojas pupu

Lauksaimniecība

4,5 %

A

A

1208 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

Lauksaimniecība

2,5 %

A

A

1209 22 10 – – – sarkanā āboliņa (Trifolium pratense L.)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1209 22 80 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1209 23 11 – – – pļavas auzenes (Festuca pratensis Huds.)
sēklas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1209 23 15 – – – sarkanās auzenes (Festuca rubra L.) sē
klas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1209 23 80 – – – citādi

Lauksaimniecība

2,5 %

A

A

1209 24 00 – – pļavas skareņu (Poa pratensis L.) sēklas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1208

Eļļas augu sēklu vai augļu, izņemot sinepju,
milti un rupja maluma milti

Sēklas, augļi un sporas sējai

1209 10 00 – cukurbiešu sēklas

1209 21 00 – – lucernas sēklas

1209 23

– – āboliņa (Trifolium spp.) sēklas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– lopbarības augu sēklas

1209 22

Piezīmes

LV

1209

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – auzeņu sēklas

L 250/247

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1209 25 10 – – – daudzziedu airenes (ieskaitot vienga
dīgo aireni) (Lolium multiflorum Lam.)
sēklas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1209 25 90 – – – daudzgadīgās airenes (Lolium perenne
L.) sēklas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1209 29 45 – – – pļavas timotiņa sēklas; vīķu sēklas; ska
reņu (Poa palustris L., Poa trivialis L.) sē
klas; parastās kamolzāles (Dactylis glo
merata L.) sēklas; smilgu (Agrostis) sē
klas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1209 29 50 – – – lupīnas sēklas

Lauksaimniecība

2,5 %

A

A

1209 29 60 – – – lopbarības biešu (Beta vulgaris var. alba)
sēklas

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

1209 29 80 – – – citādi

Lauksaimniecība

2,5 %

A

A

1209 30 00 – galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo zā
laugu sēklas

Lauksaimniecība

3%

A

A

1209 91 30 – – – galda jeb sarkano biešu (Beta vulgaris
var. conditiva) sēklas

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

1209 91 80 – – – citādi

Lauksaimniecība

3%

A

A

1209 25

Piezīmes

– – aireņu (Lolium multiflorum Lam., Lolium
perenne L.) sēklas
LV

1209 29

Apraksts

L 250/248

Nozare

KN 2014

– – citādi
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi
1209 91

– – dārzeņu sēklas

16.9.2016.

1209 99

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi

LV

1209 99 10 – – – meža koku sēklas
– – – citādi

Lauksaimniecība

3%

A

A

1209 99 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

4%

A

A

Lauksaimniecība

5,8 %

A

A

1210 20 10 – – apiņu rogas, maltas, pulverveidā vai gra
nulās, ar augstāku lupulīna saturu; lupu
līns

Lauksaimniecība

5,8 %

A

A

1210 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

5,8 %

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1210

Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, arī maltas,
pulverī vai granulās; lupulīns

1210 10 00 – apiņu rogas, kas nav smalcinātas, ne arī
pulverī vai granulās
1210 20

1211

– apiņu rogas, sasmalcinātas, pulverī vai gra
nulās; lupulīns

Augi vai augu daļas (ieskaitot sēklas un au
gļus), ko izmanto galvenokārt parfimērijā, far
mācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavo
šanai un tamlīdzīgiem mērķiem, svaigi vai žā
vēti, arī sagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī

1211 20 00 – žeņšeņa saknes

L 250/249

galvenokārt ziedu iegūšanai audzē
jamo augu sēklas, izņemot apakšpo
zīcijā 1209 30 minētās

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1209 99 91 – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1211 30 00 – kokas lapas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1211 40 00 – magoņu stiebri

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1211 90 20 – – Ephedra ģintij piederīgi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1211 90 30 – – tonkas pupas

Lauksaimniecība

3%

A

A

1211 90 86 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1212 21 00 – – derīgas lietošanai pārtikā

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1212 29 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1212 91 20 – – – žāvētas, arī sasmalcinātas

Lauksaimniecība

23 EUR/100 kg

A

A

1212 91 80 – – – citādi

Lauksaimniecība

6,7 EUR/100 kg

A

A

1211 90

– citādi

Ceratoniju pākstis, jūras aļģes un citādas aļģes,
cukurbietes un cukurniedres, svaigas, dzesinā
tas, saldētas vai žāvētas, arī samaltas; augļu
kauliņi un kodoli un citi galvenokārt pārtikā
lietojami augu produkti (ieskaitot negrauzdē
tas Cichorium intybus sativum šķirnes cigo
riņu saknes), kuri citur nav minēti un iekļauti
– jūras aļģes un citas aļģes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1212

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/250

Nozare

KN 2014

– citādi
1212 91

– – cukurbietes

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1212 92 00 – – ceratoniju pākstis (jāņmaizītes koka pāk
stis)

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

1212 93 00 – – cukurniedres

Lauksaimniecība

4,6 EUR/100 kg

A

A

1212 94 00 – – cigoriņu saknes

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1212 99

– – citādi

1212 99 41 – – – –

nelobītas, nesmalcinātas un nemal
tas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1212 99 49 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

5,8 %

A

A

1212 99 95 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1213 00 00 Graudaugu salmi un sēnalas, arī smalcinātas,
maltas, presētas vai granulās

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

5,8 %

A

A

Lopbarības kāļi, lopbarības bietes (runkuļi),
lopbarības saknes, siens, lucerna, āboliņš, sējas
esparsetes, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un
tamlīdzīgi lopbarības produkti, arī granulu
veidā

1214 10 00 – lucernas rupja maluma milti un granulas
1214 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – ceratoniju sēklas

1214

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi
L 250/251

1214 90 10 – – lopbarības bietes (runkuļi), kāļi un citas
lopbarības saknes

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1301 20 00 – gumiarābiks

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1301 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1302 11 00 – – opijs

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1302 12 00 – – lakricas

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

1302 13 00 – – apiņu

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

1302 19 05 – – – vaniļas oleosveķi

Lauksaimniecība

3%

A

A

1302 19 20 – – – iegūti no Ephedra ģints augiem

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1302 19 70 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1214 90 90 – – citādi
13

13. NODAĻA – ŠELLAKA; SVEĶI UN CITAS
AUGU SULAS UN EKSTRAKTI

1301

Šellaka; dabiskie sveķi, sveķainas vielas, gumi
jas sveķi un oleosveķi (piemēram, balzami)

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un
pektāti; agars un citi no augu produktiem ie
gūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti
– augu sulas un ekstrakti

1302 19

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1302

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/252

Nozare

KN 2014

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1302 20 10 – – sausie atlikumi

Lauksaimniecība

19,2 %

12.8 %

A

1302 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

11,2 %

7.4 %

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1302 32 10 – – – no ceratoniju pākstīm vai sēklām

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1302 32 90 – – – no guaras sēklām

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1302 39 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1401 10 00 – bambusi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1401 20 00 – rotangpalmas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1302 20

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– pektīni, pektināti un pektāti

LV

– no augu valsts produktiem iegūti recinātāji
un biezinātāji, arī modificēti

1302 32

– – recinātāji un biezinātāji, arī pārveidoti,
no ceratoniju pākstīm vai sēklām vai no
guaras sēklām

14

14. NODAĻA – AUGU MATERIĀLI PĪŠANAI;
AUGU VALSTS PRODUKTI, KAS CITUR NAV
MINĒTI UN IEKĻAUTI

1401

Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pī
šanai (piemēram, bambusi, rotangpalmas, nie
dres, meldri, kārkli, rafijas, attīrīti, balināti vai
krāsoti graudaugu salmi un liepu mizas)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1302 31 00 – – agars

L 250/253

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1404 20 00 – kokvilnas īsšķiedras

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1404 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1501 10 10 – – rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārti
kas produktu ražošanu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1501 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

17,2 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

1401 90 00 – citādi
Augu valsts produkti, kas nav minēti vai ie
kļauti citur

III SADAĻA – DZĪVNIEKU UN AUGU TAUKI
UN EĻĻAS UN TO ŠĶELŠANĀS PRODUKTI;
GATAVI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI
AUGU VASKI

15

15. NODAĻA – DZĪVNIEKU UN AUGU
TAUKI UN EĻĻAS UN TO ŠĶELŠANĀS PRO
DUKTI; GATAVI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪV
NIEKU VAI AUGU VASKI

1501

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu
tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minē
tos

1501 10

– kausēti cūku tauki

1501 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

III

LV

1404

Piezīmes

L 250/254

Nozare

KN 2014

– citādi cūku tauki
16.9.2016.

1501 20 10 – – rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārti
kas produktu ražošanu

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1501 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

17,2 EUR/100 kg

A

A

1501 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

11,5 %

A

A

LV

1502 10 10 – – rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārti
kas produktu ražošanu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1502 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

1502 90 10 – – rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārti
kas produktu ražošanu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

16.9.2016.

Nozare

1502 90 90 – – citādi

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

1503 00 11 – – rūpnieciskām vajadzībām

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1503 00 19 – – citādi

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

KN 2014

Apraksts

1502

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā
1503 minētos

1502 10

– tauki (tallow)

1502 90

1503 00

– citādi

Piezīmes

Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns,
oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un
citādi nesagatavota
– tauku stearīns un oleostearīns

L 250/255

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1503 00 30 – taleļļa rūpnieciskām vajadzībām, izņemot
pārtikas produktu ražošanu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1503 00 90 – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

Lauksaimniecība

3,8 %

A

A

1504 10 91 – – – paltusu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1504 10 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1504 20 10 – – cietās frakcijas

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

1504 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to
frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski
nepārveidotas

1504 10

– zivju aknu eļļas un to frakcijas

1504 10 10 – – ar A vitamīna saturu līdz 2 500 SV/g

– – citādi

1504 20

1504 30

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/256

Nozare

KN 2014

– zivju tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot
aknu eļļas

– jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas
16.9.2016.

1504 30 10 – – cietās frakcijas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1505 00 10 – neapstrādāti vilnas tauki

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

1505 00 90 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1506 00 00 Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas,
rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārvei
dotas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1507 10 10 – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām,
izņemot pārtikas produktu ražošanu

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

1507 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

1507 90 10 – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām,
izņemot pārtikas produktu ražošanu

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

1507 90 90 – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

Apraksts

1504 30 90 – – citādi

Vilnas tauki un taukvielas, ko iegūst no tiem
(ieskaitot lanolīnu)

Sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai
nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

1507 10

– neapstrādāta eļļa, attīrīta vai neattīrīta no
līmvielām

1507 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1507

LV

1505 00

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

L 250/257

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1508 10 10 – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām,
izņemot pārtikas produktu ražošanu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1508 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

1508 90 10 – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām,
izņemot pārtikas produktu ražošanu

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

1508 90 90 – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

1509 10 10 – – spīdīgā olīveļļa

Lauksaimniecība

122,6 EUR/
100 kg

A

A

1509 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

124,5 EUR/
100 kg

A

A

1509 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

134,6 EUR/
100 kg

A

A

1508

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai
nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

1508 10

– neapstrādāta eļļa

– citādi

1509

Olīveļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinē
tas, bet ķīmiski nepārveidotas

1509 10

– neapstrādāta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1508 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/258

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

110,2 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

160,3 EUR/
100 kg

A

A

1511 10 10 – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām,
izņemot pārtikas produktu ražošanu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1511 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

3,8 %

A

A

1511 90 11 – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1511 90 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

1510 00 10 – neapstrādātas eļļas

Lauksaimniecība

1510 00 90 – citādi

1510 00

Apraksts

Palmu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafi
nētas, bet ķīmiski nepārveidotas

1511 10

– neapstrādāta eļļa

1511 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1511

LV

Citādas eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai
no olīvām, arī rafinētas, bet ķīmiski nepārvei
dotas, ieskaitot šo eļļu vai frakciju maisījumus
ar eļļām vai frakcijām, kas minētas pozīcijā
1509

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– citādi

– – cietās frakcijas

L 250/259

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1511 90 91 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

1511 90 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

9%

A

A

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/260

Nozare

KN 2014

– – citādi

– saulespuķu vai saflora eļļa un tās frakcijas
1512 11

– – neapstrādāta eļļa

1512 11 10 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Saulespuķu eļļa, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa
un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet
ķīmiski nepārveidotas

LV

1512

– – – citādi
1512 11 91 – – – –

saulespuķu eļļa

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

1512 11 99 – – – –

saflora eļļa

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

1512 19

– – citādi
16.9.2016.

1512 19 10 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

1512 21 10 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

1512 21 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

1512 29 10 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

1512 29 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

Lauksaimniecība

2,5 %

A

A

Apraksts

1512 19 90 – – – citādi

1512 21

1513

– – neapstrādāta eļļa, ar atdalītu vai neatda
lītu gosipolu

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1512 29

LV

– kokvilnas eļļa un tās frakcijas

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa
vai babasū eļļa un to frakcijas, rafinētas vai
nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas
– kokosriekstu (kopras) eļļa un tās frakcijas

1513 11

– – neapstrādāta eļļa
L 250/261

1513 11 10 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/262

KN 2014

– – – citādi

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1513 11 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

1513 19

LV

1513 11 91 – – – –

– – citādi

1513 19 11 – – – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1513 19 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

– – – citādi

1513 19 30 – – – –

––––

tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ra
žošanu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – cietās frakcijas

citādi

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru
līdz 1 kg

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1513 19 99 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

16.9.2016.

1513 19 91 – – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to
frakcijas
LV

1513 21

– – neapstrādāta eļļa

1513 21 10 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

1513 21 30 – – – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1513 21 90 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

1513 29

– – citādi

– – – cietās frakcijas

1513 29 11 – – – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1513 29 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādi

– – – citādi

tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ra
žošanu

L 250/263

1513 29 30 – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

citādi

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1513 29 90 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

1514 11 10 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

1514 11 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

1514 19 10 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

1514 19 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

Rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un to frakcijas,
rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārvei
dotas

– rapšu eļļa ar zemu erukskābes saturu un tās
frakcijas

1514 11

1514 19

– – neapstrādāta eļļa

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru
līdz 1 kg

LV

1513 29 50 – – – – –

1514

Piezīmes

L 250/264

KN 2014

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1514 91 10 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

1514 91 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

1514 99 10 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

1514 99 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

1515

– – citādi

Citādas negaistošās augu eļļas un tauki (ieskai
tot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai
nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1514 99

– – neapstrādāta eļļa

LV

1514 91

– linsēklu eļļa un tās frakcijas
1515 11 00 – – neapstrādāta eļļa
1515 19

– – citādi

L 250/265

1515 19 10 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

1515 21 10 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

1515 21 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

1515 29 10 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

1515 29 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

1515 30 10 – – aminoundekānskābes ražošanai, lai iz
mantotu sintētisko tekstilšķiedru vai
plastmasu ražošanā

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1515 30 90 – – citādi

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

1515 19 90 – – – citādi

– kukurūzas eļļa un tās frakcijas

1515 21

1515 30

– – neapstrādāta eļļa

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1515 29

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/266

Nozare

KN 2014

– rīcineļļa un tās frakcijas

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1515 50 11 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

1515 50 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

1515 50 91 – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ražo
šanu

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

1515 50 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1515 50

Apraksts

– sēzama eļļa un tās frakcijas

LV

– – neapstrādāta eļļa

– citādi

1515 90 11 – – tungas koku eļļa; jojobas eļļa un oitisiku
eļļa; miršu vasks un sumahu vasks; to
frakcijas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

1515 90

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – tabakas sēklu eļļa un tās frakcijas
– – – neapstrādāta eļļa
tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ra
žošanu

L 250/267

1515 90 21 – – – –

Apraksts

1515 90 29 – – – –

citādi

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

LV

– – – citādi

tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ra
žošanu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1515 90 39 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

– – citas eļļas un to frakcijas

– – – neapstrādātas eļļas

––––

tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ra
žošanu

citādi

1515 90 51 – – – – –

cietās frakcijas, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru līdz 1 kg

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1515 90 59 – – – – –

citādas cietās frakcijas; šķidrums

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1515 90 31 – – – –

1515 90 40 – – – –

Piezīmes

L 250/268

KN 2014

– – – citādi

tehniskām vai rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ra
žošanu

16.9.2016.

1515 90 60 – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

citādi

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1515 90 99 – – – – –

citādas cietās frakcijas; šķidrums

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

1516 10 10 – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1516 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

Lauksaimniecība

3,4 %

A

A

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakci
jas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas,
pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai ne
rafinētas, bet tālāk neapstrādātas

1516 10

– dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

cietās frakcijas, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru līdz 1 kg

LV

1515 90 91 – – – – –

1516 20

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– augu tauki un eļļas un to frakcijas

1516 20 10 – – hidrogenēta rīcineļļa, t. s. “opālvasks”

– – citādi
L 250/269

1516 20 91 – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

Piezīmes

L 250/270

KN 2014

– – – citādi

––––

rapšu, linsēklu, ripšu, saulespuķu sē
klu, illipju, sviestkoku, makoru sē
klu, andirobu riekstu vai babasū eļļa
tehniskām un rūpnieciskām vajadzī
bām, izņemot pārtikas produktu ra
žošanu

LV

1516 20 95 – – – –

citādi
Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

1516 20 98 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

1517 10 10 – – ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %,
bet ne vairāk kā 15 % no svara

Lauksaimniecība

8,3 %
+ 28,4 EUR/
100 kg

0 % + 28,4 EUR/
100 kg

A

1517 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

16 %

A

A

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes
produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu
taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uz
skaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārti
kas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļau
tas pozīcijā 1516

1517 10

– margarīns, izņemot šķidro margarīnu

16.9.2016.

zemesriekstu, kokvilnas sēklu, so
jas pupu vai saulespuķu eļļa; citā
das eļļas, kas satur mazāk par
50 % no svara brīvās taukskābes,
un izņemot palmu kodolu, illipju,
kokosriekstu (kopras), rapšu, ripšu
un kopaivas eļļu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1516 20 96 – – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

8,3 %
+ 28,4 EUR/
100 kg

0 % + 28,4 EUR/
100 kg

A

1517 90 91 – – – jauktas negaistošas augu eļļas šķi
druma veidā

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

1517 90 93 – – – pārtikas maisījumi vai pārstrādes pro
dukti, ko izmanto veidņu eļļām

Lauksaimniecība

2,9 %

A

A

1517 90 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

16 %

A

A

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

1517 90

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– citādi

LV

1517 90 10 – – ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %,
bet ne vairāk kā 15 % no svara

– – citādi

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakci
jas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas,
caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā
vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar
kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516
izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un
eļļu vai šās nodaļas dažādo tauku un eļļu frak
ciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas
citur nav minēti un iekļauti

1518 00 10 – linoksīns

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1518 00

– šķidras, jauktas negaistošas augu eļļas tehni
skām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņe
mot pārtikas produktu ražošanu
L 250/271

1518 00 31 – – neapstrādātas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

1518 00 95 – – – dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku
un eļļu vai to frakciju nepārtikas maisī
jumi vai izstrādājumi

Lauksaimniecība

2%

A

A

1518 00 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

1520 00 00 Neattīrīts glicerīns; glicerīnūdens un glicerīna
sārmi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

1518 00 39 – – citādi

1518 00 91 – – dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to
frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas,
sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar
siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķī
miski pārveidotas ar kādu citu paņē
mienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādā
jumus

LV

– citādi

Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti vai nerafinēti
augu vaski (izņemot triglicerīdus), bišu vasks,
citu kukaiņu vaski un spermacets

1521 10 00 – augu vaski
1521 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

1521

Piezīmes

L 250/272

Nozare

KN 2014

– citādi
16.9.2016.

1521 90 10 – – rafinēts vai nerafinēts, iekrāsots vai ne
krāsots spermacets

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1521 90 91 – – – neapstrādāti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1521 90 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

2,5 %

A

A

Lauksaimniecība

3,8 %

A

A

1522 00 31 – – – ziepju pamatvielas

Lauksaimniecība

29,9 EUR/100 kg

A

A

1522 00 39 – – – citādi

Lauksaimniecība

47,8 EUR/100 kg

A

A

1522 00 91 – – – eļļas nogulsnes; ziepju pamatvielas

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

1522 00 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – rafinēts vai nerafinēts, iekrāsots vai ne
krāsots bišu vasks un citu kukaiņu vaski
LV

1522 00

1522 00 10 – degra

– taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku ap
strādes atliekas

– – kuros ir eļļa ar olīveļļas īpašībām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Degra; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku
apstrādes atliekas

– – citādi

L 250/273

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

15,4 %

A

A

1601 00 91 – – termiski neapstrādātas žāvētas vai uzzie
žamās desas

Lauksaimniecība

149,4 EUR/
100 kg

A

A

1601 00 99 – – citādi

Lauksaimniecība

100,5 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

16,6 %

A

A

1602 20 10 – – zosu vai pīļu aknām

Lauksaimniecība

10,2 %

A

A

1602 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

16 %

A

A

IV SADAĻA – PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS IZ
STRĀDĀJUMI; DZĒRIENI, ALKOHOLISKI
ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS; TABAKA UN TABA
KAS RŪPNIECISKI AIZSTĀJĒJI

16

16. NODAĻA – GAĻAS, ZIVJU UN VĒŽVEI
DĪGO, MĪKSTMIEŠU VAI CITU ŪDENS BEZ
MUGURKAULNIEKU IZSTRĀDĀJUMI

1601 00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, ga
ļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrā
dājumi uz šo produktu bāzes

1601 00 10 – no aknām
– citādi

1602

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no ga
ļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

1602 10 00 – homogenizēti produkti
1602 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

IV

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/274

Nozare

KN 2014

– no jebkuru dzīvnieku aknām

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– no mājputniem, kas minēti pozīcijā 0105
– – tītariem

LV

1602 31

– – – ar mājputnu gaļas vai subproduktu sa
turu 57 % no svara vai vairāk
tikai no termiski neapstrādātas tītara
gaļas

Lauksaimniecība

1 024 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 31 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

1 024 EUR/
1 000 kg

A

A

Lauksaimniecība

1 024 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 31 80 – – – citādi

1602 32

– – vistu
– – – ar mājputnu gaļas vai subproduktu sa
turu 57 % no svara vai vairāk
termiski neapstrādāti

Lauksaimniecība

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 32 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

1 024 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 32 30 – – – ar mājputnu gaļas vai subproduktu sa
turu 25 % no svara vai vairāk, bet ma
zāk par 57 %

Lauksaimniecība

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 32 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

L 250/275

1602 32 11 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1602 31 11 – – – –

1602 39

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– – citādi

LV

– – – ar mājputnu gaļas vai subproduktu sa
turu 57 % no svara vai vairāk

termiski neapstrādāti

Lauksaimniecība

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 39 29 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

Lauksaimniecība

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 41 10 – – – mājas cūku

Lauksaimniecība

156,8 EUR/
100 kg

A

A

1602 41 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

1602 42 10 – – – mājas cūku

Lauksaimniecība

129,3 EUR/
100 kg

A

A

1602 42 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

1602 39 85 – – – citādi

– cūku

1602 42

– – šķiņķi un to izcirtņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1602 39 21 – – – –

1602 41

Piezīmes

L 250/276

KN 2014

– – pleči un to izcirtņi

16.9.2016.

1602 49

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi, ieskaitot maisījumus

––––

LV

– – – mājas cūku
kas satur 80 svara % un vairāk jeb
kuras gaļas vai gaļas subproduktu,
ieskaitot jebkāda veida un izcelsmes
taukus
garie muguras gabali (izņemot
kakla gabalus) un to izcirtņi, ie
skaitot muguras gabalu vai šķiņķa
maisījumus

Lauksaimniecība

156,8 EUR/
100 kg

A

A

1602 49 13 – – – – –

kakla gabali un to izcirtņi, ieskai
tot kakla un pleča gabalu maisīju
mus

Lauksaimniecība

129,3 EUR/
100 kg

A

A

1602 49 15 – – – – –

citādi maisījumi, kas satur šķiņķi
(gurnus), pleci, muguras gabalus
vai kakla gabalus un to izcirtņus

Lauksaimniecība

129,3 EUR/
100 kg

A

A

1602 49 19 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

85,7 EUR/100 kg

A

A

kas satur 40 % vai vairāk, bet mazāk
par 80 % jebkura veida gaļas vai ga
ļas subproduktu, ieskaitot jebkura
veida vai izcelsmes taukus

Lauksaimniecība

75 EUR/100 kg

A

A

1602 49 50 – – – –

kas satur mazāk par 40 % jebkura
veida gaļas vai gaļas subproduktu,
ieskaitot jebkura veida vai izcelsmes
taukus

Lauksaimniecība

54,3 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

1602 49 90 – – – citādi

L 250/277

1602 49 30 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1602 49 11 – – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

303,4 EUR/
100 kg

X

A

Lauksaimniecība

16,6 %

A

A

Lauksaimniecība

16,6 %

A

A

Lauksaimniecība

16,6 %

A

A

Lauksaimniecība

10,9 %

A

A

Lauksaimniecība

85,7 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

303,4 EUR/
100 kg

X

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

1602 50 31 – – – sālīta liellopu gaļa hermētiskā tarā
1602 50 95 – – – citādi

1602 50

Apraksts

Piezīmes

L 250/278

KN 2014

– liellopu

LV

1602 50 10 – – termiski neapstrādāti; termiski apstrādā
tas gaļas vai subproduktu un termiski ne
apstrādātas gaļas vai subproduktu maisī
jumi
– – citādi

– citādi, ieskaitot izstrādājumus no jebkuru
dzīvnieku asinīm

1602 90 10 – – izstrādājumi no jebkuru dzīvnieku asi
nīm
– – citādi
1602 90 31 – – – no medījuma vai truša
– – – citādi
1602 90 51 – – – –

––––

kas satur mājas cūku gaļu vai gaļas
subproduktus

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1602 90

citādi

–––––

1602 90 61 – – – – – –

kas satur liellopu gaļu vai subpro
duktus

16.9.2016.

termiski neapstrādāti; termiski
apstrādātas gaļas vai subpro
duktu un termiski neapstrādā
tas gaļas vai subproduktu mai
sījumi

Apraksts

1602 90 69 – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

16,6 %

A

A

citādi
aitu

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1602 90 95 – – – – – –

kazu

Lauksaimniecība

16,6 %

A

A

1602 90 99 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

16,6 %

A

A

1603 00 10 – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1603 00 80 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Zivsaimniecība

5,5 %

A*

A

Zivsaimniecība

15 %

A*

A

1604

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai
citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un
sulas

Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un
kaviāra aizstājēji, kas gatavoti no zivju ikriem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1602 90 91 – – – – – –

1603 00

Piezīmes

LV

–––––

citādi

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– zivis, nesadalītas vai gabalos, izņemot mal
tas zivis
1604 11 00 – – laši
1604 12

– – siļķes
L 250/279

1604 12 10 – – – filejas, jēlas, apviļātas tikai mīklā vai
rīvmaizē, arī apceptas eļļā, sasaldētas

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/280

KN 2014

– – – citādi
hermētiskā tarā

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1604 12 99 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1604 13

– – sardīnes, sardinellas un brētliņas vai špro
tes

1604 13 11 – – – –

olīveļļā

Zivsaimniecība

12,5 %

A*

A

1604 13 19 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

12,5 %

C*

A

Zivsaimniecība

12,5 %

A*

A

Zivsaimniecība

24 %

C*

A

1604 13 90 – – – citādi
– – tunzivis, svītrainās tunzivis un pelamīdas
(Sarda spp.)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – sardīnes

1604 14

LV

1604 12 91 – – – –

– – – tunzivis un svītrainās tunzivis
1604 14 11 – – – –
––––

augu eļļā
citādi
filejas, t. s. “pusliemeņi”

Zivsaimniecība

24 %

C*

A

1604 14 18 – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

24 %

C*

A

Zivsaimniecība

25 %

A*

A

1604 14 90 – – – pelamīdas (Sarda spp.)

16.9.2016.

1604 14 16 – – – – –

1604 15

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– – makreles

LV

– – – Atlantijas makreles (Scomber scombrus)
un austrumu makreles (Scomber japoni
cus)
fileja

Zivsaimniecība

25 %

A*

A

1604 15 19 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

25 %

A*

A

1604 15 90 – – – dienvidjūru makreles (Scomber australa
sicus)

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1604 16 00 – – anšovi

Zivsaimniecība

25 %

C*

A

1604 17 00 – – zuši

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

Zivsaimniecība

7%

A*

A

– – citādi

1604 19 10 – – – lašu dzimtas zivis, izņemot lašus
– – – mazās tunzivis (Euthynnus), izņemot
svītrainās tunzivis (Euthynnus jeb Katsu
wonus pelamis)
1604 19 31 – – – –

filejas, t. s. “pusliemeņi”

Zivsaimniecība

24 %

A*

A

1604 19 39 – – – –

citādi

Zivsaimniecība

24 %

A*

A

Zivsaimniecība

12,5 %

A*

A

Zivsaimniecība

7,5 %

A*

A

1604 19 50 – – – parastās pelamīdas (Orcynopsis unicolor)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1604 15 11 – – – –

1604 19

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
filejas, jēlas, apviļātas tikai mīklā vai
rīvmaizē, arī apceptas eļļā, sasaldētas

L 250/281

1604 19 91 – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

citādi
20 %

A*

A

1604 19 93 – – – – –

saidas (Pollachius virens)

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1604 19 94 – – – – –

merlūzas un heki (Merluccius spp.,
Urophycis spp.)

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1604 19 95 – – – – –

mintaji (Theragra chalcogramma) un
pollaki (Pollachius pollachius)

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1604 19 97 – – – – –

citādi

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1604 20 10 – – – no lašiem

Zivsaimniecība

5,5 %

A*

A

1604 20 30 – – – no lašu dzimtas zivīm, izņemot lašus

Zivsaimniecība

7%

A*

A

1604 20 40 – – – no anšoviem

Zivsaimniecība

25 %

C*

A

1604 20 50 – – – no sardīnēm, pelamīdām, Atlantijas
makrelēm un austrumu makrelēm,
vienkrāsas pelamīdām

Zivsaimniecība

25 %

C*

A

1604 20 70 – – – no tunzivīm, svītrainajām tunzivīm vai
citām mazajām tunzivīm (Euthynnus)

Zivsaimniecība

24 %

C*

A

– citi gatavi izstrādājumi no zivīm vai zivju
konservi

1604 20 05 – – izstrādājumi no surimi
– – citādi

16.9.2016.

Zivsaimniecība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

mencas (Gadus morhua, Gadus
ogac, Gadus macrocephalus)

LV

1604 19 92 – – – – –

1604 20

Piezīmes

L 250/282

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

14 %

A*

A

1604 31 00 – – kaviārs

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1604 32 00 – – kaviāra aizstājēji

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

Zivsaimniecība

8%

A*

A

1605 21 10 – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
2 kg

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 21 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 29 00 – – citādi

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 30 10 – – termiski apstrādāta omāru gaļa omāru
sviesta vai omāru pastu, pastēšu, zupu
vai mērču ražošanai

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

1605 30 90 – – citādi

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 40 00 – citu vēžveidīgo

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

Apraksts

1604 20 90 – – – no citām zivīm

1605

LV

– kaviārs un kaviāra aizstājēji

– garneļu un ziemeļgarneļu
1605 21

1605 30

– – nehermētiskā tarā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidī
gajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmu
gurkaulniekiem

1605 10 00 – krabju

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– omāru

L 250/283

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1605 51 00 – – austeru

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 52 00 – – ķemmīšgliemeņu, arī karalisko vēdekļglie
meņu

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 53 10 – – – hermētiskā tarā

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 53 90 – – – citādi

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 54 00 – – sēpiju un kalmāru

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 55 00 – – astoņkāju

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 56 00 – – gliemeņu, sirsniņgliemeņu un arkshells
gliemeņu

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 57 00 – – jūrasausu

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 58 00 – – gliemežu, izņemot jūras gliemežu

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 59 00 – – citādi

Zivsaimniecība

20 %

A*

A

1605 61 00 – – jūrasgurķu

Zivsaimniecība

26 %

A*

A

1605 62 00 – – jūrasežu

Zivsaimniecība

26 %

A*

A

1605 63 00 – – medūzu

Zivsaimniecība

26 %

A*

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/284

Nozare

KN 2014

– mīkstmiešu

LV

1605 53

– – mīdiju

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citu ūdens bezmugurkaulnieku

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Zivsaimniecība

26 %

A*

A

1701 12 10 – – – rafinēšanai

Lauksaimniecība

33,9 EUR/100 kg
stand. kval.

X

A

1701 12 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

41,9 EUR/100 kg

X

A

1701 13 10 – – – rafinēšanai

Lauksaimniecība

33,9 EUR/100 kg
stand. kval.

K*

A

1701 13 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

41,9 EUR/100 kg

X

A

Lauksaimniecība

33,9 EUR/100 kg
stand. kval.

K*

A

1605 69 00 – – citādi

17

17. NODAĻA – CUKURS UN CUKURA KON
DITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski
tīra saharoze cietā veidā

1701 13

1701 14

– – biešu cukurs

– – niedru cukurs, kas norādīts šīs nodaļas 2.
piezīmē par apakšpozīcijām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– jēlcukurs bez aromatizētāju vai krāsvielu
piedevām

1701 12

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citāds niedru cukurs
L 250/285

1701 14 10 – – – rafinēšanai

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

41,9 EUR/100 kg

X

A

Lauksaimniecība

41,9 EUR/100 kg

X

A

1701 99 10 – – – baltais cukurs

Lauksaimniecība

41,9 EUR/100 kg

K*

A

1701 99 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

41,9 EUR/100 kg

X

A

1702 11 00 – – kas satur 99 % no svara vai vairāk lak
tozi, kas izteikta kā bezūdens laktoze,
aprēķinot sausnā

Lauksaimniecība

14 EUR/100 kg

A

A

1702 19 00 – – citādi

Lauksaimniecība

14 EUR/100 kg

A

A

1701 14 90 – – – citādi

– citādi

1701 91 00 – – ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām

1701 99

– – citādi

Citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi,
maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cu
kura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu
piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar
dabisko medu; grauzdēts cukurs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1702

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/286

Nozare

KN 2014

– laktoze un laktozes sīrups

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0,4 EUR/100 neto
kg/%sacchar

X

A

Lauksaimniecība

8%

X

A

Lauksaimniecība

50,7 EUR/100
neto kg sausnas

X

A

1702 30 50 – – – balta kristāliska pulvera veidā, aglome
rēti vai neaglomerēti

Lauksaimniecība

26,8 EUR/100 kg

L*

A

1702 30 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

20 EUR/100 kg

X

A

Lauksaimniecība

50,7 EUR/100
neto kg sausnas

X

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

1702 20 10 – – aromatizēts vai iekrāsots kļavu cukurs
cietā veidā

Lauksaimniecība

1702 20 90 – – citādi

1702 20

– kļavu cukurs un kļavu sīrups

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– glikoze un glikozes sīrups, kas nesatur fruk
tozi vai sausā veidā satur mazāk par 20 %
no svara fruktozi

1702 30 10 – – izoglikoze

1702 40

Piezīmes

LV

1702 30

Apraksts

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– glikoze un glikozes sīrups, kas sausā veidā
satur vismaz 20 % no svara, bet mazāk par
50 % no svara fruktozi, neskaitot invertcu
kuru
L 250/287

1702 40 10 – – izoglikoze

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1702 40 90 – – citādi

Lauksaimniecība

20 EUR/100 kg

X

A

1702 50 00 – ķīmiski tīra fruktoze

Lauksaimniecība

16 % + 50,7 EUR/
100 neto kg saus
nas

12,5 %
+ 50,7 EUR/100
neto kg sausnas

A

1702 60 10 – – izoglikoze

Lauksaimniecība

50,7 EUR/100
neto kg sausnas

X

A

1702 60 80 – – inulīna sīrups

Lauksaimniecība

0,4 EUR/100 neto
kg/%sacchar

X

A

1702 60 95 – – citādi

Lauksaimniecība

0,4 EUR/100 neto
kg/%sacchar

X

A

1702 90 10 – – ķīmiski tīra maltoze

Lauksaimniecība

12,8 %

8.9 %

A

1702 90 30 – – izoglikoze

Lauksaimniecība

50,7 EUR/100
neto kg sausnas

X

A

1702 60

– citāda fruktoze un fruktozes sīrups, kas
sausā veidā satur fruktozi, izņemot invert
cukuru, vairāk par 50 % no svara
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1702 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/288

Nozare

KN 2014

– citādi produkti, ieskaitot invertcukuru un
citus cukurus, un cukura sīrupa maisīju
mus, kas sausā veidā satur 50 % no svara
fruktozi

16.9.2016.

Apraksts

1702 90 50 – – maltodekstrīns un maltodekstrīna sīrups

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

20 EUR/100 kg

X

A

Lauksaimniecība

0,4 EUR/100 neto
kg/%sacchar

X

A

– – grauzdētais cukurs

1702 90 71 – – – ar saharozes saturu sausnā 50 % no
svara vai vairāk

Piezīmes

LV

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi

pulvera veidā, aglomerēti vai neaglo
merēti

Lauksaimniecība

27,7 EUR/100 kg

X

A

1702 90 79 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

19,2 EUR/100 kg

X

A

1702 90 80 – – inulīna sīrups

Lauksaimniecība

0,4 EUR/100 neto
kg/%sacchar

X

A

1702 90 95 – – citādi

Lauksaimniecība

0,4 EUR/100 neto
kg/%sacchar

X

A

1703 10 00 – cukurniedru melase

Lauksaimniecība

0,35 EUR/100 kg

A

A

1703 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

0,35 EUR/100 kg

A

A

1703

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1702 90 75 – – – –

Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cu
kuru

L 250/289

Apraksts

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot
balto šokolādi) bez kakao piedevas

1704 10

– košļājamā gumija ar cukura pārklājumu vai
bez tā

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

LV

1704

Nozare

L 250/290

KN 2014

Lauksaimniecība

6,2 %+ 27,1 EUR/ 2,7 %+ 27,1 EUR/
100 kg MAX 17,9 100 kg MAX 17,9

A

1704 10 90 – – kas satur vismaz 60 % no svara vai vai
rāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas
izteikts kā saharoze)

Lauksaimniecība

6,3 %+ 30,9 EUR/ 2,8 %+ 30,9 EUR/
100 kg MAX 18,2 100 kg MAX 18,2

A

1704 90

– citādi

1704 90 10 – – lakricas ekstrakts, kas satur vairāk nekā
10 % saharozes, bet bez citām piedevām

Lauksaimniecība

13,4 %

9.3 %

A

1704 90 30 – – baltā šokolāde

Lauksaimniecība

9,1 %
+ 45,1 EUR/
100 kg MAX
18,9 + 16,5 EUR/
100 kg

5,6 %
+ 45,1 EUR/
100 kg MAX
18,9 + 16,5 EUR/
100 kg

A

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

5,5 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1704 10 10 – – kurā ir mazāk nekā 60 % saharozes (ie
skaitot invertcukuru, kas izteikts kā saha
roze)

– – citādi

16.9.2016.

1704 90 51 – – – konditorejas pastas, ieskaitot mar
cipānu, tiešajā iepakojumā ar tīro
svaru 1 kg vai vairāk

Apraksts

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Indikatīvie nodokļi

1704 90 55 – – – pastilas pret kakla sāpēm un pretkle
pus dražejas

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

5,5 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1704 90 61 – – – apcukurotie izstrādājumi

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

5,5 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

Piezīmes

LV

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
konditorejas izstrādājumi gumijas
un želejas veidā, ieskaitot augļu pa
stas cukura konditorejas izstrādā
jumu veidā

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

5,5 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1704 90 71 – – – –

karameles ar pildījumu vai bez tā

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

5,5 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1704 90 75 – – – –

īrisi, mīkstās karameles un tamlīdzī
gas konfektes

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

5,5 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

––––
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1704 90 65 – – – –

citādi
presētas tabletes

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

5,5 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1704 90 99 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

5,5 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A
L 250/291

1704 90 81 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1801 00 00 Kakao pupiņas, veselas vai šķeltas, negrauzdē
tas vai grauzdētas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1802 00 00 Kakao pupiņu čaumalas, apvalki, miziņas un
citi kakao atlikumi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

1803 10 00 – neattaukota

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

1803 20 00 – pilnīgi vai daļēji attaukota

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

1804 00 00 Kakao sviests, tauki un eļļa

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

1805 00 00 Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja
piedevas

Lauksaimniecība

8%

A

A

Lauksaimniecība

8%

2.7 %

A

18

Apraksts

Piezīmes

L 250/292

Nozare

KN 2014

18. NODAĻA – KAKAO UN KAKAO IZ
STRĀDĀJUMI
LV

Kakao pasta, attaukota vai neattaukota

1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar ka
kao piedevu

1806 10

– kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju
piedevu

16.9.2016.

1806 10 15 – – kas nesatur saharozi vai satur mazāk par
5 % saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas
izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas
izteikta kā saharoze

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1803

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

1806 10 20 – – kas satur 5 % vai vairāk, bet mazāk par
65 % saharozi (ieskaitot invertcukuru,
kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi,
kas izteikta kā saharoze

Lauksaimniecība

8 % + 25,2 EUR/
100 kg

0 % + 25,2 EUR/
100 kg

A

1806 10 30 – – kas satur 65 % vai vairāk, bet mazāk par
80 % saharozi (ieskaitot invertcukuru,
kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi,
kas izteikta kā saharoze

Lauksaimniecība

8 % + 31,4 EUR/
100 kg

0 % + 31,4 EUR/
100 kg

A

1806 10 90 – – kas satur 80 % no svara vai vairāk saha
rozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts
kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta
kā saharoze

Lauksaimniecība

8 % + 41,9 EUR/
100 kg

0 % + 41,9 EUR/
100 kg

A

1806 20 10 – – kas satur 31 % no svara vai vairāk kakao
sviesta vai satur 31 % no svara vai vairāk
kakao sviesta un piena tauku kopējā
masā

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1806 20 30 – – kas satur 25 % vai vairāk, bet mazāk par
31 % kakao sviesta un piena tauku ko
pējā masā

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1806 20 50 – – – ar kakao sviesta saturu 18 % no svara
vai vairāk

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1806 20 70 – – – šokolādes piena skaidiņas

Lauksaimniecība

15,4 % + lauk
saimn. kompo
nente

10,7 % + lauk
saimn. kompo
nente

A

– citādi izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tā
felītēs, kuru svars pārsniedz 2 kg, vai
šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai ci
tādā nefasētā veidā konteineros vai tiešajā
iepakojumā ar tilpību lielāku par 2 kg

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1806 20

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Nozare

KN 2014

– – citādi

L 250/293

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

1806 20 80 – – – aromatizēta šokolādes glazūra

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1806 20 95 – – – citādi

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1806 32 10 – – – ar graudaugu produktu, augļu vai
riekstu piedevu

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1806 32 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/294

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Nozare

KN 2014

– citādi, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā

1806 32

1806 90

– – bez pildījuma

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1806 31 00 – – ar pildījumu

– citādi
– – šokolāde un šokolādes izstrādājumi
– – – šokolādes konfektes ar pildījumu vai
bez pildījuma

1806 90 11 – – – –

ar pievienotu alkoholu

16.9.2016.

Apraksts

1806 90 19 – – – –

citādi

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

Piezīmes

LV

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1806 90 39 – – – –

bez pildījuma

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1806 90 50 – – cukura konditorejas izstrādājumi un to
aizstājēji ar kakao piedevu, pagatavoti no
cukura aizstājējiem

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1806 90 60 – – uz maizes ziežami produkti ar kakao pie
devu

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1806 90 70 – – izstrādājumi ar kakao piedevu, kas pare
dzēti dzērienu ražošanai

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A

1806 90 90 – – citādi

Lauksaimniecība

8,3 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

4,8 % + lauk
saimn. kompo
nente MAX
18,7 + cukura pa
pildu nodoklis

A
L 250/295

ar pildījumu
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1806 90 31 – – – –

Apraksts

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Nozare

Indikatīvie nodokļi

1901 10 00 – pārtikas produkti zīdaiņiem, safasēti ma
zumtirdzniecībai

Lauksaimniecība

7,6 % + lauk
saimn. kompo
nente

0 % + lauksaimn.
komponente

A

1901 20 00 – maisījumi un mīklas pozīcijā 1905 minēto
maizes un konditorejas izstrādājumu ražo
šanai

Lauksaimniecība

7,6 % + lauk
saimn. kompo
nente

0 % + lauksaimn.
komponente

A

1901 90 11 – – – ar sausā ekstrakta daudzumu 90 % no
svara vai vairāk

Lauksaimniecība

5,1 % + 18 EUR/
100 kg

0 % + 18 EUR/
100 kg

A

1901 90 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

5,1 %
+ 14,7 EUR/
100 kg

0 % + 14,7 EUR/
100 kg

A

19. NODAĻA – LABĪBAS, MILTU, CIETES
VAI PIENA IZSTRĀDĀJUMI; MILTU KONDI
TOREJAS IZSTRĀDĀJUMI

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no mil
tiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cie
tes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai
pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 %
no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti
citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–
0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi at
taukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara
kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur

LV

19

Piezīmes

L 250/296

KN 2014

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1901 90

– citādi

– – iesala ekstrakts

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1901 90 91 – – – kas nesatur piena taukus, saharozi,
izoglikozi, glikozi vai cieti vai satur
mazāk par 1,5 % piena taukus, 5 % sa
harozi (ieskaitot invertcukuru) vai izo
glikozi, 5 % glikozi vai cieti, izņemot
pārtikas izstrādājumus pulvera veidā,
kas iegūti no pozīciju 0401–0404 pre
cēm

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

1901 90 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

7,6 % + lauk
saimn. kompo
nente

0 % + lauksaimn.
komponente

A

Lauksaimniecība

7,7 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0 % + 24,6 EUR/
100 kg

A

1902 19 10 – – – bez kviešu miltu vai rupja maluma
miltu piedevas

Lauksaimniecība

7,7 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0 % + 24,6 EUR/
100 kg

A

1902 19 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

7,7 %
+ 21,1 EUR/
100 kg

0 % + 21,1 EUR/
100 kg

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski ap
strādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem pro
duktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, ma
karoni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi,
pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesa
gatavots
– termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi,
bez pildījuma un citādi nesagatavoti

1902 11 00 – – ar olu piedevu

1902 19

LV

1902

– – citādi

L 250/297

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1902 20 10 – – kuru sastāvā ir vairāk nekā 20 % no
svara zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai
citu ūdens bezmugurkaulnieku

Zivsaimniecība

8,5 %

A*

A

1902 20 30 – – kuru sastāvā ir vairāk nekā 20 % no
svara desu un tamlīdzīgu izstrādājumu,
jebkura veida gaļas vai gaļas subpro
duktu, ieskaitot jebkura veida vai izcels
mes taukus

Lauksaimniecība

54,3 EUR/100 kg

A

A

1902 20 91 – – – termiski apstrādāti

Lauksaimniecība

8,3 % + 6,1 EUR/
100 kg

0 % + 6,1 EUR/
100 kg

A

1902 20 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

8,3 %
+ 17,1 EUR/
100 kg

0 % + 17,1 EUR/
100 kg

A

1902 30 10 – – kaltēti

Lauksaimniecība

6,4 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0 % + 24,6 EUR/
100 kg

A

1902 30 90 – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 % + 9,7 EUR/
100 kg

0 % + 9,7 EUR/
100 kg

A

1902 20

Apraksts

Piezīmes

L 250/298

Nozare

KN 2014

– pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī
termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti
LV

1902 30

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

– citādi pastas izstrādājumi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Nozare

Indikatīvie nodokļi

1902 40 10 – – nesagatavots

Lauksaimniecība

7,7 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0 % + 24,6 EUR/
100 kg

A

1902 40 90 – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 % + 9,7 EUR/
100 kg

0 % + 9,7 EUR/
100 kg

A

1903 00 00 Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no
cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tam
līdzīgā veidā

Lauksaimniecība

6,4 %
+ 15,1 EUR/
100 kg

0 % + 15,1 EUR/
100 kg

A

1904 10 10 – – no kukurūzas

Lauksaimniecība

3,8 % + 20 EUR/
100 kg

0 % + 20 EUR/
100 kg

A

1904 10 30 – – no rīsiem

Lauksaimniecība

5,1 % + 46 EUR/
100 kg

0 % + 46 EUR/
100 kg

A

1902 40

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– kuskuss

1904 10

– gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot
vai apgrauzdējot graudus vai graudu pro
duktus

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot
vai apgrauzdējot graudaugu produktus (pie
mēram, kukurūzas pārslas); graudaugu pro
dukti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai
pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos
(izņemot miltus, putraimus un rupja maluma
miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi
sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti

LV

1904

L 250/299

Apraksts

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

5,1 %
+ 33,6 EUR/
100 kg

0 % + 33,6 EUR/
100 kg

A

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente

0 % + lauksaimn.
komponente

A

1904 20 91 – – – no kukurūzas

Lauksaimniecība

3,8 % + 20 EUR/
100 kg

0 % + 20 EUR/
100 kg

A

1904 20 95 – – – no rīsiem

Lauksaimniecība

5,1 % + 46 EUR/
100 kg

1,6 % + 46 EUR/
100 kg

A

1904 20 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

5,1 %
+ 33,6 EUR/
100 kg

1,6 %
+ 33,6 EUR/
100 kg

A

1904 30 00 – bulguri

Lauksaimniecība

8,3 %
+ 25,7 EUR/
100 kg

0 % + 25,7 EUR/
100 kg

A

1904 10 90 – – citādi

Piezīmes

L 250/300

KN 2014

LV

1904 20

– gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no ne
apgrauzdētām graudu pārslām vai no neap
grauzdēto graudu pārslu un grauzdēto
graudu pārslu maisījumiem vai no uzpū
stiem graudiem

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1904 20 10 – – samaisījumu (Müsli) veida izstrādājumi
uz neapgrauzdētu graudu pārslu bāzes

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

1904 90 10 – – no rīsiem

Lauksaimniecība

8,3 % + 46 EUR/
100 kg

0 % + 46 EUR/
100 kg

A

1904 90 80 – – citādi

Lauksaimniecība

8,3 %
+ 25,7 EUR/
100 kg

0 % + 25,7 EUR/
100 kg

A

Lauksaimniecība

5,8 % + 13 EUR/
100 kg

0 % + 13 EUR/
100 kg

A

1905 20 10 – – kas satur mazāk nekā 30 % no svara sa
harozi (ieskaitot invertcukuru, kas iz
teikts kā saharoze)

Lauksaimniecība

9,4 %
+ 18,3 EUR/
100 kg

0 % + 18,3 EUR/
100 kg

A

1905 20 30 – – kas satur 30 % vai vairāk, bet mazāk kā
50 % no svara saharozi (ieskaitot invert
cukuru, kas izteikts kā saharoze)

Lauksaimniecība

9,8 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0 % + 24,6 EUR/
100 kg

A

1905 20 90 – – kas satur 50 % vai vairāk no svara saha
rozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts
kā saharoze)

Lauksaimniecība

10,1 %
+ 31,4 EUR/
100 kg

0 % + 31,4 EUR/
100 kg

A

1904 90

– citādi

– piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un
citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar ka
kao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas
farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlī
dzīgi produkti

1905 10 00 – sausmaizītes

1905 20

Piezīmes

LV

1905

Apraksts

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Nozare

KN 2014

L 250/301

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/302

KN 2014

– saldie cepumi; vafeles
– – saldie cepumi

LV

1905 31

– – – pilnīgi vai daļēji glazēti ar šokolādi vai
ar citiem izstrādājumiem, kuru sastāvā
ir kakao
tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
85 g

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
24,2 + cukura pa 24,2 % + cukura
papildu nodoklis
pildu nodoklis

A

1905 31 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
24,2 + cukura pa 24,2 % + cukura
papildu nodoklis
pildu nodoklis

A

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
24,2 + cukura pa 24,2 % + cukura
papildu nodoklis
pildu nodoklis

A

– – – citādi
1905 31 30 – – – –

––––

ar piena tauku saturu 8 % vai vairāk

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1905 31 11 – – – –

citādi
sviestmaižu cepumi

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
24,2 + cukura pa 24,2 % + cukura
papildu nodoklis
pildu nodoklis

A

1905 31 99 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
24,2 + cukura pa 24,2 % + cukura
papildu nodoklis
pildu nodoklis

A

16.9.2016.

1905 31 91 – – – – –

1905 32

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – vafeles
Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
20,7 + miltu pa
20,7 % + miltu
papildu nodoklis
pildu nodoklis

A
LV

1905 32 05 – – – kuru ūdens saturs pārsniedz 10 % no
svara

– – – citādi
––––

pilnīgi vai daļēji glazēti ar šokolādi
vai ar citiem izstrādājumiem, kuru
sastāvā ir kakao
tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru
līdz 85 g

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
24,2 + cukura pa 24,2 % + cukura
papildu nodoklis
pildu nodoklis

A

1905 32 19 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
24,2 + cukura pa 24,2 % + cukura
papildu nodoklis
pildu nodoklis

A

––––

citādi

1905 32 91 – – – – –

sālītas, ar pildījumu vai bez pildī
juma

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
20,7 % + miltu
20,7 + miltu pa
papildu nodoklis
pildu nodoklis

A

1905 32 99 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
24,2 + cukura pa 24,2 % + cukura
papildu nodoklis
pildu nodoklis

A

0 % + lauksaimn.
komponente

A

1905 40

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1905 32 11 – – – – –

– sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti
izstrādājumi
Lauksaimniecība

9,7 % + lauk
saimn. kompo
nente

L 250/303

1905 40 10 – – sausiņi

Apraksts

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

9,7 % + lauk
saimn. kompo
nente

0 % + lauksaimn.
komponente

A

1905 90 10 – – macas

Lauksaimniecība

3,8 %
+ 15,9 EUR/
100 kg

0 % + 15,9 EUR/
100 kg

A

1905 90 20 – – dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogva
feles, rīspapīrs un tamlīdzīgi izstrādājumi

Lauksaimniecība

4,5 %
+ 60,5 EUR/
100 kg

0 % + 60,5 EUR/
100 kg

A

1905 90 30 – – – maizes izstrādājumi bez medus, olu,
siera vai augļu piedevas, kuru cukura
saturs sausnā nepārsniedz 5 % un
tauku saturs sausnā arī nepārsniedz
5%

Lauksaimniecība

9,7 % + lauk
saimn. kompo
nente

0 % + lauksaimn.
komponente

A

1905 90 45 – – – cepumi

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
20,7 % + miltu
20,7 + miltu pa
papildu nodoklis
pildu nodoklis

A

1905 90 55 – – – presēti vai uzpūsti izstrādājumi, vircoti
vai sālīti

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
20,7 + miltu pa
20,7 % + miltu
papildu nodoklis
pildu nodoklis

A

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
24,2 + cukura pa 24,2 % + cukura
papildu nodoklis
pildu nodoklis

A

1905 40 90 – – citādi

Piezīmes

L 250/304

KN 2014

LV

1905 90

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

– – – citādi
ar saldinātāju piedevu

16.9.2016.

1905 90 60 – – – –

Apraksts

1905 90 90 – – – –

citādi

2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti
dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu
daļas

2001 10 00 – gurķi un kornišoni (pipargurķīši)

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

9 % + lauksaimn. 0 % + lauksaimn.
komponente MAX komponente MAX
20,7 % + miltu
20,7 % + miltu
papildu nodoklis
papildu nodoklis

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

A

17,6 %

A

A

2001 90 10 – – mango čatnijs

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2001 90 20 – – Capsicum ģints dārzeņi, izņemot dārzeņ
piparus un Jamaikas piparus

Lauksaimniecība

5%

A

A

2001 90 30 – – cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

Lauksaimniecība

5,1 % + 9,4 EUR/
100 kg sausā tīr
svara

1,6 % + 9,4 EUR/
100 kg sausā tīr
svara

A

2001 90 40 – – jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēda
mās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes

Lauksaimniecība

8,3 % + 3,8 EUR/
100 kg sausā tīr
svara

0 % MIN.
+ 3,8 EUR/100 kg
sausā tīrsvara

A

2001 90 50 – – sēnes

Lauksaimniecība

16 %

A

A

2001 90 65 – – olīvas

Lauksaimniecība

16 %

A

A

– citādi

L 250/305

Lauksaimniecība

2001 90

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

20. NODAĻA – DĀRZEŅU, AUGĻU,
RIEKSTU VAI CITU AUGU DAĻU IZSTRĀDĀ
JUMI

Lauksaimniecība

Indikatīvie nodokļi

LV

20

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2001 90 70 – – dārzeņpipari (paprika)

Lauksaimniecība

16 %

A

A

2001 90 92 – – tropu augļi un tropu rieksti; palmu ga
lotņu pumpuri

Lauksaimniecība

10 %

A

A

2001 90 97 – – citādi

Lauksaimniecība

16 %

A

A

2002 10 10 – – mizoti

Lauksaimniecība

14,4 %

X

A

2002 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

14,4 %

X

A

2002 90 11 – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs
1 kg

Lauksaimniecība

14,4 %

X

A

2002 90 19 – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

Lauksaimniecība

14,4 %

X

A

Lauksaimniecība

14,4 %

X

A

2002

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konser
vēti tomāti

2002 10

– tomāti, veseli vai sagriezti

2002 90

– citādi
– – ar sausnas saturu mazāk par 12 % no
svara

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/306

Nozare

KN 2014

– – ar sausnas saturu ne mazāk par 12 %,
bet ne vairāk par 30 % no svara
16.9.2016.

2002 90 31 – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs
1 kg

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

14,4 %

X

A

2002 90 91 – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs
1 kg

Lauksaimniecība

14,4 %

X

A

2002 90 99 – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

Lauksaimniecība

14,4 %

X

A

2003 10 20 – – konservētas īslaicīgai uzglabāšanai, pilnīgi
termiski apstrādātas

Lauksaimniecība

18,4 % MIN+
191 EUR/100 kg
sausā tīrsvara

A

A

2003 10 30 – – citādi

Lauksaimniecība

18,4 % MIN+
222 EUR/100 kg
sausā tīrsvara

A

A

2003 90 10 – – trifeles

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

2003 90 90 – – citādi

Lauksaimniecība

18,4 %

A

A

Apraksts

2002 90 39 – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

– – ar sausnas saturu vairāk par 30 % no
svara

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai
konservētas sēnes un trifeles

2003 10

– atmatenes

2003 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2003

– citādi

L 250/307

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

2004 10 91 – – – miltu, rupja maluma miltu vai pārslu
veidā

Lauksaimniecība

7,6 % + lauk
saimn. kompo
nente

A

A

2004 10 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

2004 90 10 – – cukurkukurūza (Zea mays var. saccha
rata)

Lauksaimniecība

5,1 % + 9,4 EUR/
100 kg sausā tīr
svara

1,6 % + 9,4 EUR/
100 kg sausā tīr
svara

A

2004 90 30 – – skābie kāposti, kaperi un olīvas

Lauksaimniecība

16 %

A

A

2004 90 50 – – zirņi (Pisum sativum) un nenobriedušas
Phaseolus spp. sugas pupiņas pākstīs

Lauksaimniecība

19,2 %

A

A

2004 90 91 – – – sīpoli, termiski apstrādāti, bet ne citādi
sagatavoti

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

2004 90 98 – – – citādi

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

Apraksts

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konser
vēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā
2006 minētos

2004 10

– kartupeļi

LV

2004

Piezīmes

L 250/308

Nozare

KN 2014

2004 10 10 – – termiski apstrādāti, bet ne citādi sagata
voti
– – citādi

– citādi dārzeņi un dārzeņu maisījumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2004 90

– – citādi, ieskaitot maisījumus

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

Lauksaimniecība

8,8 % + lauk
saimn. kompo
nente

0 % + lauksaimn.
komponente

A

2005 20 20 – – – plānās šķēlītēs, apcepti, arī sālīti vai
aromatizēti, hermētiskā tarā, derīgi tū
lītējam patēriņam

Lauksaimniecība

14,1 %

A

A

2005 20 80 – – – citādi

Lauksaimniecība

14,1 %

A

A

2005 40 00 – zirņi (Pisum sativum)

Lauksaimniecība

19,2 %

A

A

2005 51 00 – – lobītas pupiņas

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

2005 59 00 – – citādi

Lauksaimniecība

19,2 %

A

A

2005 60 00 – sparģeļi

Lauksaimniecība

17,6 %

14,1 %

A

2005 70 00 – olīvas

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

2005

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konser
vēti, nesasaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā
2006 minētos
LV

2005 10 00 – homogenizēti dārzeņi
2005 20

– kartupeļi

2005 20 10 – – miltu, rupja maluma miltu vai pārslu
veidā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

– pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

L 250/309

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Lauksaimniecība

5,1 % + 9,4 EUR/
100 kg sausā tīr
svara

5,1 % MIN.
+ 9,4 EUR/100 kg
sausā tīrsvara

A

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

2005 99 10 – – – Capsicum ģints dārzeņi, izņemot dār
zeņpiparus un Jamaikas piparus

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

2005 99 20 – – – kaperi

Lauksaimniecība

16 %

A

A

2005 99 30 – – – artišoki

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

2005 99 50 – – – dārzeņu maisījumi

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

2005 99 60 – – – skābie kāposti

Lauksaimniecība

16 %

A

A

2005 99 80 – – – citādi

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

2005 80 00 – cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

Piezīmes

L 250/310

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Nozare

KN 2014

LV

– citādi dārzeņi un dārzeņu maisījumi

2005 91 00 – – bambusa dzinumi

2005 99

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2006 00

– – citādi

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas
augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecu
kurotas vai glazētas)
16.9.2016.

2006 00 10 – ingvers

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

20 % + 23,9 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

12,5 % + 15 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

20 % + 23,9 EUR/
100 kg

A

A

2006 00 91 – – – tropu augļi un tropu rieksti

Lauksaimniecība

12,5 %

A

A

2006 00 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

20 %

A

A

Lauksaimniecība

24 % + 4,2 EUR/
100 kg

20,4 %
+ 4,2 EUR/100 kg

A

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

2006 00 31 – – – ķirši

Lauksaimniecība

2006 00 35 – – – tropu augļi un tropu rieksti

2006 00 38 – – – citādi

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– citādi

LV

– – kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no
svara

2007

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai
riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas,
termiski apstrādātas, ar cukura vai citu saldi
nātāju piedevu vai bez tās

2007 10

– homogenizēti produkti
L 250/311

2007 10 10 – – kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no
svara

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2007 10 91 – – – tropu augļu

Lauksaimniecība

15 %

A

A

2007 10 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

24 %

A

A

2007 91 10 – – – kuru cukura saturs pārsniedz 30 % no
svara

Lauksaimniecība

20 % + 23 EUR/
100 kg

16,5 % + 23 EUR/
100 kg

A

2007 91 30 – – – ar cukura saturu vairāk nekā 13 %, bet
ne vairāk kā 30 % no svara

Lauksaimniecība

20 % + 4,2 EUR/
100 kg

M*

A

2007 91 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

21,6 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/312

Nozare

KN 2014

– – citādi

LV

– citādi

2007 99

– – citrusaugļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2007 91

– – citādi

– – – kuru cukura saturs pārsniedz 30 % no
svara

plūmju biezenis un žāvētu meln
plūmju biezenis un pasta tiešajā ie
pakojumā, ar tīro svaru vairāk nekā
100 kg, rūpnieciskai pārstrādei

Lauksaimniecība

22,4 %

18,9 %

A

2007 99 20 – – – –

ēdamo kastaņu biezenis un pasta

Lauksaimniecība

24 % + 19,7 EUR/
100 kg

X

A

16.9.2016.

2007 99 10 – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

citādi

LV

Lauksaimniecība

24 % + 23 EUR/
100 kg

A

A

Saistībā ar produkta aprakstu Dienvidāfrikas kla
sifikācijas kategorija attiecināma vienīgi uz augļu
biezeņiem, kas iegūti ar sijāšanu un tad uzvārīti
vakuumā un kā konsistence un ķīmiskais sastāvs
karsēšanā nav mainīts.

2007 99 33 – – – – –

zemeņu

Lauksaimniecība

24 % + 23 EUR/
100 kg

A

A

Saistībā ar produkta aprakstu Dienvidāfrikas kla
sifikācijas kategorija attiecināma vienīgi uz augļu
biezeņiem, kas iegūti ar sijāšanu un tad uzvārīti
vakuumā un kā konsistence un ķīmiskais sastāvs
karsēšanā nav mainīts.

2007 99 35 – – – – –

aveņu

Lauksaimniecība

24 % + 23 EUR/
100 kg

A

A

Saistībā ar produkta aprakstu Dienvidāfrikas kla
sifikācijas kategorija attiecināma vienīgi uz augļu
biezeņiem, kas iegūti ar sijāšanu un tad uzvārīti
vakuumā un kā konsistence un ķīmiskais sastāvs
karsēšanā nav mainīts.

2007 99 39 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

24 % + 23 EUR/
100 kg

Sk. piezīmi

A

Piemēro vairākas klasifikācijas kategorijas sa
skaņā ar šā pielikuma papildinājumu.

Lauksaimniecība

24 % + 4,2 EUR/
100 kg

Sk. piezīmi

A

Piemēro vairākas klasifikācijas kategorijas sa
skaņā ar šā pielikuma papildinājumu.

2007 99 50 – – – ar cukura saturu vairāk nekā 13 %, bet
ne vairāk kā 30 % no svara

L 250/313

ķiršu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2007 99 31 – – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/314

KN 2014

– – – citādi

Lauksaimniecība

15 %

A

A

2007 99 97 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

24 %

Sk. piezīmi

A

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

Lauksaimniecība

11,2 %

A

A

2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas
citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai
konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura
vai citu saldinātāju vai spirta piedevu

– rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, arī mai
sījumā

2008 11

– – zemesrieksti

2008 11 10 – – – zemesriekstu sviests

Piemēro vairākas klasifikācijas kategorijas sa
skaņā ar šā pielikuma papildinājumu.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

tropu augļu un tropu riekstu

LV

2007 99 93 – – – –

– – – citādi, tiešajā iepakojumā, kuru tīrais
svars

2008 11 91 – – – –

––––

pārsniedz 1 kg

līdz 1 kg

grauzdēti

Lauksaimniecība

12 %

A

A

2008 11 98 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

16.9.2016.

2008 11 96 – – – – –

2008 19

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

7%

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi, ieskaitot maisījumus

2008 19 12 – – – –

––––

tropu rieksti; maisījumi, kuros 50 %
no svara vai vairāk ir tropu rieksti

LV

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs
1 kg

citādi

grauzdētas mandeles un pistācijas

Lauksaimniecība

9%

A

A

2008 19 19 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

11,2 %

A

A

Lauksaimniecība

8%

A

A

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

2008 19 92 – – – –

––––

tropu rieksti; maisījumi, kuros 50 %
no svara vai vairāk ir tropu rieksti

citādi

–––––

grauzdēti rieksti

mandeles un pistācijas

Lauksaimniecība

10,2 %

A

A

2008 19 95 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

12 %

A

A

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

citādi

L 250/315

2008 19 93 – – – – – –

2008 19 99 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008 19 13 – – – – –

2008 20

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/316

KN 2014

– ananāsi

LV

– – ar spirta piedevu

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs
1 kg

kuru cukura saturs pārsniedz 17 %
no svara

Lauksaimniecība

25,6 %
+ 2,5 EUR/100 kg

A

A

2008 20 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

2008 20 31 – – – –

kuru cukura saturs pārsniedz 19 %
no svara

Lauksaimniecība

25,6 %
+ 2,5 EUR/100 kg

A

A

2008 20 39 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008 20 11 – – – –

– – bez spirta piedevas

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru virs 1 kg

kuru cukura saturs pārsniedz 17 %
no svara

Lauksaimniecība

19,2 %

A

A

2008 20 59 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

16.9.2016.

2008 20 51 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru līdz 1 kg
LV

kuru cukura saturs pārsniedz 19 %
no svara

Lauksaimniecība

20,8 %

A

A

2008 20 79 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

19,2 %

A

A

Lauksaimniecība

18,4 %

A

A

2008 20 90 – – – bez cukura piedevas

2008 30

– citrusaugļi

– – ar spirta piedevu

– – – kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no
svara

2008 30 11 – – – –

ar faktisko spirta masas koncentrā
ciju līdz 11,85 % mas

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

2008 30 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %
+ 4,2 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

24 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008 20 71 – – – –

– – – citādi

ar faktisko spirta masas koncentrā
ciju līdz 11,85 % mas

L 250/317

2008 30 31 – – – –

Apraksts

2008 30 39 – – – –

citādi

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

Piezīmes

L 250/318

KN 2014

LV

– – bez spirta piedevas

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru virs 1 kg

greipfrūtu daiviņas, ieskaitot pomelo

Lauksaimniecība

15,2 %

A

A

2008 30 55 – – – –

mandarīni (arī tanžerīni un sacu
mas); klementīni, vilkingi un tamlī
dzīgi citrusaugļu hibrīdi

Lauksaimniecība

18,4 %

14,9 %

A

2008 30 59 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru līdz 1 kg

greipfrūtu daiviņas, ieskaitot pomelo

Lauksaimniecība

15,2 %

A

A

2008 30 75 – – – –

mandarīni (arī tanžerīni un sacu
mas); klementīni, vilkingi un tamlī
dzīgi citrusaugļu hibrīdi

Lauksaimniecība

17,6 %

14,1 %

A

2008 30 79 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

20,8 %

A

A

Lauksaimniecība

18,4 %

A

A

2008 30 90 – – – bez cukura piedevas

16.9.2016.

2008 30 71 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008 30 51 – – – –

2008 40

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– bumbieri

LV

– – ar spirta piedevu

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs
1 kg

––––

kuru cukura saturs pārsniedz 13 %
no svara

ar faktisko spirta masas koncen
trāciju līdz 11,85 % mas

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

2008 40 19 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %
+ 4,2 EUR/100 kg

A

A

––––

citādi

2008 40 21 – – – – –

ar faktisko spirta masas koncen
trāciju līdz 11,85 % mas

Lauksaimniecība

24 %

A

A

2008 40 29 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008 40 11 – – – – –

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

kuru cukura saturs pārsniedz 15 %
no svara

Lauksaimniecība

25,6 %
+ 4,2 EUR/100 kg

A

A

2008 40 39 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

L 250/319

2008 40 31 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/320

KN 2014

– – bez spirta piedevas

LV

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru virs 1 kg
2008 40 51 – – – –

kuru cukura saturs pārsniedz 13 %
no svara

Lauksaimniecība

17,6 %

N*

A

2008 40 59 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

16 %

N*

A

2008 40 71 – – – –

kuru cukura saturs pārsniedz 15 %
no svara

Lauksaimniecība

19,2 %

N*

A

2008 40 79 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

17,6 %

N*

A

Lauksaimniecība

16,8 %

N*

A

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

2008 40 90 – – – bez cukura piedevas
2008 50

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru līdz 1 kg

– aprikozes
– – ar spirta piedevu
– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs
1 kg
––––

ar faktisko spirta masas koncen
trāciju līdz 11,85 % mas

16.9.2016.

2008 50 11 – – – – –

kuru cukura saturs pārsniedz 13 %
no svara

Apraksts

2008 50 19 – – – – –

citādi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

25,6 %
+ 4,2 EUR/100 kg

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

LV

––––

citādi

ar faktisko spirta masas koncen
trāciju līdz 11,85 % mas

Lauksaimniecība

24 %

A

A

2008 50 39 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

2008 50 51 – – – –

kuru cukura saturs pārsniedz 15 %
no svara

Lauksaimniecība

25,6 %
+ 4,2 EUR/100 kg

A

A

2008 50 59 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008 50 31 – – – – –

– – bez spirta piedevas

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru virs 1 kg

kuru cukura saturs pārsniedz 13 %
no svara

Lauksaimniecība

19,2 %

N*

A

2008 50 69 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

17,6 %

N*

A

L 250/321

2008 50 61 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/322

KN 2014

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru līdz 1 kg
kuru cukura saturs pārsniedz 15 %
no svara

Lauksaimniecība

20,8 %

N*

A

2008 50 79 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

19,2 %

N*

A

LV

2008 50 71 – – – –

– – – bez cukura piedevas, tiešajā iepako
jumā, ar tīro svaru
5 kg vai vairāk

Lauksaimniecība

13,6 %

N*

A

2008 50 98 – – – –

līdz 5 kg

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

N*

A

2008 60

– ķirši
– – ar spirta piedevu

Tiešajā iepakojumā vairāk par 4,5 kg: 17 %; tie
šajā iepakojumā līdz 4,5 kg: 18,4 %.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008 50 92 – – – –

– – – kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no
svara
2008 60 11 – – – –

ar faktisko spirta masas koncentrā
ciju līdz 11,85 % mas

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

2008 60 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %
+ 4,2 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

24 %

A

A

– – – citādi
ar faktisko spirta masas koncentrā
ciju līdz 11,85 % mas

16.9.2016.

2008 60 31 – – – –

Apraksts

2008 60 39 – – – –

citādi

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

LV

– – bez spirta piedevas

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru
pārsniedz 1 kg

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

2008 60 60 – – – –

ne vairāk kā 1 kg

Lauksaimniecība

20,8 %

A

A

– – – bez cukura piedevas, tiešajā iepako
jumā, ar tīro svaru
2008 60 70 – – – –

4,5 kg vai vairāk

Lauksaimniecība

18,4 %

A

A

2008 60 90 – – – –

mazāk par 4,5 kg

Lauksaimniecība

18,4 %

A

A

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

2008 70

– persiki, arī nektarīni

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008 60 50 – – – –

– – ar spirta piedevu
– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs
1 kg
––––

ar faktisko spirta masas koncen
trāciju līdz 11,85 % mas

L 250/323

2008 70 11 – – – – –

kuru cukura saturs pārsniedz 13 %
no svara

Apraksts

2008 70 19 – – – – –

citādi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

25,6 %
+ 4,2 EUR/100 kg

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

Piezīmes

L 250/324

KN 2014

LV

––––

citādi

ar faktisko spirta masas koncen
trāciju līdz 11,85 % mas

Lauksaimniecība

24 %

A

A

2008 70 39 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

2008 70 51 – – – –

kuru cukura saturs pārsniedz 15 %
no svara

Lauksaimniecība

25,6 %
+ 4,2 EUR/100 kg

A

A

2008 70 59 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008 70 31 – – – – –

– – bez spirta piedevas

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru virs 1 kg

kuru cukura saturs pārsniedz 13 %
no svara

Lauksaimniecība

19,2 %

N*

A

2008 70 69 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

17,6 %

N*

A

16.9.2016.

2008 70 61 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru līdz 1 kg
LV

2008 70 71 – – – –

kuru cukura saturs pārsniedz 15 %
no svara

Lauksaimniecība

19,2 %

N*

A

2008 70 79 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

17,6 %

N*

A

2008 70 92 – – – –

5 kg vai vairāk

Lauksaimniecība

15,2 %

N*

A

2008 70 98 – – – –

līdz 5 kg

Lauksaimniecība

18,4 %

N*

A

2008 80

– zemenes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – bez cukura piedevas, tiešajā iepako
jumā, ar tīro svaru

– – ar spirta piedevu

– – – kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no
svara

ar faktisko spirta masas koncentrā
ciju līdz 11,85 % mas

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

2008 80 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %
+ 4,2 EUR/100 kg

A

A

L 250/325

2008 80 11 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/326

KN 2014

– – – citādi
ar faktisko spirta masas koncentrā
ciju līdz 11,85 % mas

Lauksaimniecība

24 %

A

A

2008 80 39 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

2008 80 50 – – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru virs 1 kg

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

2008 80 70 – – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā,
ar tīro svaru līdz 1 kg

Lauksaimniecība

20,8 %

A

A

2008 80 90 – – – bez cukura piedevas

Lauksaimniecība

18,4 %

A

A

Lauksaimniecība

10 %

A

A

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

LV

2008 80 31 – – – –

– – bez spirta piedevas

2008 91 00 – – palmu galotņu pumpuri
2008 93

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi, arī maisījumi, izņemot apakšpozīcijā
2008 19 minētos

– – dzērvenes (Vaccinium macrocarpon, Vacci
nium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)
– – – ar spirta piedevu
––––

ar faktisko spirta masas koncen
trāciju līdz 11,85 % mas

16.9.2016.

2008 93 11 – – – – –

kuru cukura saturs pārsniedz 9 %
no svara

Apraksts

2008 93 19 – – – – –

citādi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

25,6 %
+ 4,2 EUR/100 kg

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

LV

––––

citādi

ar faktisko spirta masas koncen
trāciju līdz 11,85 % mas

Lauksaimniecība

24 %

A

A

2008 93 29 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

– – – bez spirta piedevas

2008 93 91 – – – –

ar cukura piedevu, tiešajā iepako
jumā, ar tīro svaru virs 1 kg

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

2008 93 93 – – – –

ar cukura piedevu, tiešajā iepako
jumā, ar tīro svaru līdz 1 kg

Lauksaimniecība

20,8 %

A

A

2008 93 99 – – – –

bez cukura piedevas

Lauksaimniecība

18,4 %

A

A

Lauksaimniecība

7%

A

A

2008 97

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008 93 21 – – – – –

– – maisījumi

– – – tropu rieksti un tropu augļi, kuros
50 % no svara vai vairāk ir tropu riek
sti

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs
1 kg

L 250/327

2008 97 03 – – – –

Apraksts

2008 97 05 – – – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
1 kg

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

8%

A

A

Piezīmes

L 250/328

KN 2014

LV

– – – citādi

––––

ar spirta piedevu

–––––

––––––

ar faktisko spirta masas kon
centrāciju līdz 11,85 % mas

2008 97 12 – – – – – – –

no tropu augļiem (ieskaitot
maisījumus, kuros tropu
riekstu un tropu augļu saturs
ir 50 % vai vairāk)

Lauksaimniecība

16 %

A

A

2008 97 14 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

––––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

kuru cukura saturs pārsniedz 9 %
no svara

citādi

no tropu augļiem (ieskaitot
maisījumus, kuros tropu
riekstu un tropu augļu saturs
ir 50 % vai vairāk)

Lauksaimniecība

16 % + 2,6 EUR/
100 kg

A

A

2008 97 18 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %
+ 4,2 EUR/100 kg

A

A

16.9.2016.

2008 97 16 – – – – – – –

Apraksts

–––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

citādi
ar faktisko spirta masas kon
centrāciju līdz 11,85 % mas

LV

––––––

no tropu augļiem (ieskaitot
maisījumus, kuros tropu
riekstu un tropu augļu saturs
ir 50 % vai vairāk)

Lauksaimniecība

15 %

A

A

2008 97 34 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

24 %

A

A

––––––

citādi

2008 97 36 – – – – – – –

no tropu augļiem (ieskaitot
maisījumus, kuros tropu
riekstu un tropu augļu saturs
ir 50 % vai vairāk)

Lauksaimniecība

16 %

A

A

2008 97 38 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

Lauksaimniecība

11 %

X

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008 97 32 – – – – – – –

––––

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

bez spirta piedevas

–––––

ar cukura piedevu

––––––

2008 97 51 – – – – – – –

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru
virs 1 kg

L 250/329

no tropu augļiem (ieskaitot
maisījumus, kuros tropu
riekstu un tropu augļu saturs
ir 50 % vai vairāk)

Apraksts

2008 97 59 – – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

17,6 %

N*

A

citādi

–––––––

augļu maisījumi, kuros ne
vienu augļu nav vairāk par
50 % no augļu kopējā svara
no tropu augļiem (ieskaitot
maisījumus, kuros tropu
riekstu un tropu augļu sa
turs ir 50 % vai vairāk)

Lauksaimniecība

8,5 %

O*

A

2008 97 74 – – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

13,6 %

N*

A

–––––––

citādi

2008 97 76 – – – – – – – –

no tropu augļiem (ieskaitot
maisījumus, kuros tropu
riekstu un tropu augļu sa
turs ir 50 % vai vairāk)

Lauksaimniecība

12 %

X

A

2008 97 78 – – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

19,2 %

N*

A

Lauksaimniecība

11,5 %

X

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008 97 72 – – – – – – – –

–––––

Piezīmes

LV

––––––

citādi

Nozare

L 250/330

KN 2014

bez cukura piedevas, tiešajā iepa
kojumā, ar tīro svaru

––––––
2008 97 92 – – – – – – –

5 kg vai vairāk

16.9.2016.

no tropu augļiem (ieskaitot
maisījumus, kuros tropu
riekstu un tropu augļu saturs
ir 50 % vai vairāk)

Apraksts

2008 97 93 – – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

18,4 %

X

A

4,5 kg vai vairāk, bet mazāk
nekā 5 kg

no tropu augļiem (ieskaitot
maisījumus, kuros tropu
riekstu un tropu augļu saturs
ir 50 % vai vairāk)

Lauksaimniecība

11,5 %

X

A

2008 97 96 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

18,4 %

X

A

līdz 4,5 kg

2008 97 97 – – – – – – –

no tropu augļiem (ieskaitot
maisījumus, kuros tropu
riekstu un tropu augļu saturs
ir 50 % vai vairāk)

Lauksaimniecība

11,5 %

X

A

2008 97 98 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

18,4 %

N*

A

Lauksaimniecība

10 %

A

A

2008 99

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008 97 94 – – – – – – –

––––––

Piezīmes

LV

––––––

citādi

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi

– – – ar spirta piedevu

––––

ar faktisko spirta masas koncen
trāciju līdz 11,85 % mas

L 250/331

2008 99 11 – – – – –

ingvers

Apraksts

2008 99 19 – – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

16 %

A

A

Lauksaimniecība

25,6 %
+ 3,8 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

vīnogas

2008 99 21 – – – – –

kuru cukura saturs
13 % no svara

2008 99 23 – – – – –

citādi

pārsniedz

citādi

–––––

kuru cukura saturs pārsniedz 9 %
no svara

––––––

ar faktisko spirta masas kon
centrāciju līdz 11,85 % mas

2008 99 24 – – – – – – –

tropu augļi

Lauksaimniecība

16 %

A

A

2008 99 28 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

––––––

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

Indikatīvie nodokļi

LV

––––

citādi

Nozare

L 250/332

KN 2014

citādi

tropu augļi

Lauksaimniecība

16 % + 2,6 EUR/
100 kg

A

A

2008 99 34 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %
+ 4,2 EUR/100 kg

A

A

16.9.2016.

2008 99 31 – – – – – – –

Apraksts

–––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

citādi
ar faktisko spirta masas kon
centrāciju līdz 11,85 % mas

LV

––––––

2008 99 36 – – – – – – –

tropu augļi

Lauksaimniecība

15 %

A

A

2008 99 37 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

24 %

A

A

citādi

2008 99 38 – – – – – – –

tropu augļi

Lauksaimniecība

16 %

A

A

2008 99 40 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

25,6 %

A

A

– – – bez spirta piedevas
ar cukura piedevu, tiešajā iepako
jumā, ar tīro svaru virs 1 kg
ingvers

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2008 99 43 – – – – –

vīnogas

Lauksaimniecība

19,2 %

A

A

2008 99 45 – – – – –

plūmes un žāvētas plūmes

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

2008 99 48 – – – – –

tropu augļi

Lauksaimniecība

11 %

A

A

2008 99 49 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

L 250/333

2008 99 41 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––––

––––

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/334

KN 2014

ar cukura piedevu, tiešajā iepako
jumā, ar tīro svaru līdz 1 kg
LV

2008 99 51 – – – – –

ingvers

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2008 99 63 – – – – –

tropu augļi

Lauksaimniecība

13 %

A

A

2008 99 67 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

20,8 %

A

A

bez cukura piedevas

–––––

plūmes un žāvētas plūmes, tiešajā
iepakojumā, ar tīro svaru

2008 99 72 – – – – – –

5 kg vai vairāk

Lauksaimniecība

15,2 %

A

A

2008 99 78 – – – – – –

līdz 5 kg

Lauksaimniecība

18,4 %

A

A

kukurūza, izņemot cukurkuku
rūzu (Zea mays var. saccharata)

Lauksaimniecība

5,1 % + 9,4 EUR/
100 kg sausā tīr
svara

0 % MIN,
+ 9,4 EUR/100 kg
sausā tīrsvara

A

2008 99 91 – – – – –

jamss, batātes un tamlīdzīgas
augu ēdamās daļas, kas satur 5 %
vai vairāk cietes

Lauksaimniecība

8,3 % + 3,8 EUR/
100 kg sausā tīr
svara

0 % MIN,
+ 3,8 EUR/100 kg
sausā tīrsvara

A

2008 99 99 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

18,4 %

A

A

16.9.2016.

2008 99 85 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

2009

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dār
zeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piede
vas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu
LV

– apelsīnu sula

2009 11

– – saldēta

2009 11 11 – – – –

kuras vērtība nepārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara

Lauksaimniecība

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 11 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

33,6 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 67

– – – kuras Briksa vērtība nepārsniedz 67

kuras vērtība nepārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara, un cukura piedeva
pārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 11 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

15,2 %

P*

A

Lauksaimniecība

12,2 %

X

A

2009 12 00 – – nesaldēta, kuras Briksa vērtība nepār
sniedz 20

L 250/335

2009 11 91 – – – –

2009 19

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/336

KN 2014

– – citādi

LV

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 67

2009 19 11 – – – –

kuras vērtība nepārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara

Lauksaimniecība

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 19 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

33,6 %

A

A

2009 19 91 – – – –

kuras vērtība nepārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara, un cukura piedeva
pārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 19 98 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

12,2 %

A

A

Lauksaimniecība

12 %

A

A

Lauksaimniecība

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet
nepārsniedz 67

– greipfrūtu (ieskaitot pomelo) sula

2009 21 00 – – kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20

2009 29

– – citādi

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 67

kuras vērtība nepārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara

16.9.2016.

2009 29 11 – – – –

Apraksts

2009 29 19 – – – –

citādi

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

33,6 %

A

A

LV

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet
nepārsniedz 67

kuras vērtība nepārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara, un cukura piedeva
pārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

12 % + 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 29 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

12 %

A

A

– citu viena veida citrusu augļu sula

– – kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20

– – – kuras vērtība pārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara

2009 31 11 – – – –

ar cukura piedevu

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

2009 31 19 – – – –

bez cukura piedevas

Lauksaimniecība

15,2 %

A

A

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2009 29 91 – – – –

2009 31

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – kuras vērtība nepārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara

––––

ar cukura piedevu

L 250/337

2009 31 51 – – – – –

citronu sula

Apraksts

2009 31 59 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

15,2 %

A

A

citu citrusaugļu sulas

2009 31 91 – – – – –

ar cukura piedevu

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

2009 31 99 – – – – –

bez cukura piedevas

Lauksaimniecība

15,2 %

A

A

– – citādi

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 67

2009 39 11 – – – –

kuras vērtība nepārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara

Lauksaimniecība

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 39 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

33,6 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2009 39

Piezīmes

LV

––––

bez cukura piedevas

Nozare

L 250/338

KN 2014

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet
nepārsniedz 67

––––

kuras vērtība pārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara

ar cukura piedevu

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

2009 39 39 – – – – –

bez cukura piedevas

Lauksaimniecība

15,2 %

A

A

16.9.2016.

2009 39 31 – – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

kuras vērtība nepārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara
LV

–––––

citronu sula
kurai pievienotā cukura saturs
pārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

14,4 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 39 55 – – – – – –

kurai pievienotā cukura saturs
nepārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

2009 39 59 – – – – – –

bez cukura piedevas

Lauksaimniecība

15,2 %

A

A

–––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2009 39 51 – – – – – –

citu citrusaugļu sulas

2009 39 91 – – – – – –

kurām pievienotā cukura saturs
pārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

14,4 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 39 95 – – – – – –

kurām pievienotā cukura saturs
nepārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

14,4 %

A

A

2009 39 99 – – – – – –

bez cukura piedevas

Lauksaimniecība

15,2 %

A

A

Lauksaimniecība

15,2 %

Q*

A

– ananāsu sula
2009 41

– – kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20
Saistībā ar produkta aprakstu Dienvidāfrikas kla
sifikācijas kategorija: izņemot vērtībai, kas nepār
sniedz 30 EUR/100 kg neto svara.

L 250/339

2009 41 92 – – – ar cukura piedevu

Apraksts

2009 41 99 – – – bez cukura piedevas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

16 %

A

A

– – citādi

Piezīmes

LV

2009 49

Nozare

L 250/340

KN 2014

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 67
kuras vērtība nepārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara

Lauksaimniecība

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 49 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

33,6 %

A

A

Lauksaimniecība

15,2 %

Q*

A

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet
nepārsniedz 67
2009 49 30 – – – –

––––

kuras vērtība pārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu
citādi

2009 49 91 – – – – –

kurai pievienotā cukura saturs
pārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 49 93 – – – – –

kurai pievienotā cukura saturs
nepārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

15,2 %

X

A

2009 49 99 – – – – –

bez cukura piedevas

Lauksaimniecība

16 %

A

A

Lauksaimniecība

16 %

A

A

2009 50

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2009 49 11 – – – –

– tomātu sula
16.9.2016.

2009 50 10 – – ar cukura piedevu

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

16,8 %

A

A

2009 61 10 – – – kuras vērtība pārsniedz € 18 par
100 kg tīrā svara

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

X

A

2009 61 90 – – – kuras vērtība nepārsniedz € 18 par
100 kg tīrā svara

Lauksaimniecība

22,4 % + 27 EUR/
hl

X

A

Apraksts

2009 50 90 – – citādi

2009 61

– – kuras Briksa vērtība nepārsniedz 30

– – citādi

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 67

2009 69 11 – – – –

kuras vērtība nepārsniedz € 22 par
100 kg tīrā svara

Lauksaimniecība

40 % + 121 EUR/
hl + 20,6 EUR/
100 kg

X

A

2009 69 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

X

A

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

X

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2009 69

LV

– vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu)

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 30, bet
nepārsniedz 67

––––

koncentrēta

L 250/341

2009 69 51 – – – – –

kuras vērtība pārsniedz € 18 par
100 kg tīrā svara

Apraksts

2009 69 59 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

X

A

kuras vērtība nepārsniedz € 18 par
100 kg tīrā svara

–––––

kurai pievienotā cukura saturs
pārsniedz 30 % no svara

koncentrēta

Lauksaimniecība

22,4 %
+ 131 EUR/hl
+ 20,6 EUR/
100 kg

X

A

2009 69 79 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

22,4 % + 27 EUR/
hl + 20,6 EUR/
100 kg

X

A

Lauksaimniecība

22,4 % + 27 EUR/
hl

X

A

2009 71 20 – – – ar cukura piedevu

Lauksaimniecība

18 %

Q*

A

2009 71 99 – – – bez cukura piedevas

Lauksaimniecība

18 %

Q*

A

citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2009 69 71 – – – – – –

2009 69 90 – – – – –

Piezīmes

LV

––––

citādi

Nozare

L 250/342

KN 2014

– ābolu sula

2009 71

– – citādi

16.9.2016.

2009 79

– – kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 67
kuras vērtība nepārsniedz € 22 par
100 kg tīrā svara

Lauksaimniecība

30 % + 18,4 EUR/
100 kg

Q*

A

2009 79 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

30 %

Q*

A

Lauksaimniecība

18 %

Q*

A

LV

2009 79 11 – – – –

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet
nepārsniedz 67

––––

kuras vērtība pārsniedz € 18 par
100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu
citādi

2009 79 91 – – – – –

kurai pievienotā cukura saturs
pārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

18 % + 19,3 EUR/
100 kg

Q*

A

2009 79 98 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

18 %

Q*

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2009 79 30 – – – –

– citu viena veida augļu vai dārzeņu sulas
2009 81

– – dzērveņu (Vaccinium macrocarpon, Vacci
nium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) sula
– – – kuru Briksa vērtība pārsniedz 67
kuru vērtība nepārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara

Lauksaimniecība

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 81 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

33,6 %

A

A

L 250/343

2009 81 11 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

16,8 %

A

A

Piezīmes

L 250/344

KN 2014

– – – kuru Briksa vērtība nepārsniedz 67

––––

kuru vērtība pārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu
citādi
kurai pievienotā cukura saturs
pārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

16,8 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 81 59 – – – – –

kurai pievienotā cukura saturs
nepārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

16,8 %

A

A

Lauksaimniecība

14 %

A

A

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

–––––

bez cukura piedevas

2009 81 95 – – – – – –

lielogu dzērveņu
macrocarpon) sula

2009 81 99 – – – – – –

citādi

(Vaccinium

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2009 81 51 – – – – –

2009 89

LV

2009 81 31 – – – –

– – citādi
– – – kuru Briksa vērtība pārsniedz 67
––––

bumbieru sula
kuras vērtība nepārsniedz € 22
par 100 kg tīrā svara

Lauksaimniecība

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 89 19 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

33,6 %

A

A

16.9.2016.

2009 89 11 – – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

citādi
kuru vērtība nepārsniedz € 30
par 100 kg tīrā svara

LV

–––––

tropu augļu sulas

Lauksaimniecība

21 % + 12,9 EUR/
100 kg

A

A

2009 89 35 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

–––––

citādi

2009 89 36 – – – – – –

tropu augļu sulas

Lauksaimniecība

21 %

A

A

2009 89 38 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

33,6 %

A

A

Lauksaimniecība

19,2 %

A

A

Lauksaimniecība

19,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

– – – kuru Briksa vērtība nepārsniedz 67

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2009 89 34 – – – – – –

––––

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

bumbieru sula

2009 89 50 – – – – –

–––––

citādi
kurai pievienotā cukura saturs
pārsniedz 30 % no svara

L 250/345

2009 89 61 – – – – – –

kuras vērtība pārsniedz € 18 par
100 kg tīrā svara, ar cukura pie
devu

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

kurai pievienotā cukura saturs
nepārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

19,2 %

A

A

2009 89 69 – – – – – –

bez cukura piedevas

Lauksaimniecība

20 %

A*

A

––––

LV

2009 89 63 – – – – – –

Piezīmes

L 250/346

KN 2014

citādi

–––––

kuru vērtība pārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara, ar cukura pie
devu
ķiršu sula

Lauksaimniecība

16,8 %

X

A

2009 89 73 – – – – – –

tropu augļu sulas

Lauksaimniecība

10,5 %

A

A

2009 89 79 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

16,8 %

A

A

–––––

citādi

––––––

kurām pievienotā cukura saturs
pārsniedz 30 % no svara
tropu augļu sulas

Lauksaimniecība

10,5 %
+ 12,9 EUR/
100 kg

A

A

2009 89 86 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

16,8 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

10,5 %

A

A

––––––

2009 89 88 – – – – – – –

kurām pievienotā cukura saturs
nepārsniedz 30 % no svara
tropu augļu sulas

16.9.2016.

2009 89 85 – – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2009 89 71 – – – – – –

Apraksts

2009 89 89 – – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

16,8 %

A

A

bez cukura piedevas

ķiršu sula

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

2009 89 97 – – – – – – –

tropu augļu sulas

Lauksaimniecība

11 %

A

A

2009 89 99 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

– sulu maisījumi

– – kuru Briksa vērtība pārsniedz 67

– – – ābolu un bumbieru sulu maisījumi

2009 90 11 – – – –

kuru vērtība nepārsniedz € 22 par
100 kg tīrā svara

Lauksaimniecība

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

33,6 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2009 89 96 – – – – – – –

2009 90

Piezīmes

LV

––––––

citādi

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi

kuru vērtība nepārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara

Lauksaimniecība

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 29 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

33,6 %

A

A

L 250/347

2009 90 21 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/348

KN 2014

– – kuru Briksa vērtība nepārsniedz 67

LV

– – – ābolu un bumbieru sulu maisījumi

2009 90 31 – – – –

kuru vērtība nepārsniedz € 18 par
100 kg tīrā svara, un cukura piedeva
pārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

20 % + 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 39 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

20 %

A

A
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādi

––––

kuru vērtība pārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara

–––––

citrusaugļu sulu un ananāsu sulas
maisījumi

2009 90 41 – – – – – –

ar cukura piedevu

Lauksaimniecība

15,2 %

A

A

2009 90 49 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

16 %

12,5 %

A

–––––

citādi

ar cukura piedevu

Lauksaimniecība

16,8 %

A

A

2009 90 59 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

16.9.2016.

2009 90 51 – – – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

kuru vērtība nepārsniedz € 30 par
100 kg tīrā svara
LV

–––––

citrusaugļu sulu un ananāsu sulas
maisījumi
kuriem pievienotā cukura sa
turs pārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

11,7 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

2009 90 73 – – – – – –

kuriem pievienotā cukura sa
turs nepārsniedz 30 % no svara

Lauksaimniecība

15,2 %

A

A

2009 90 79 – – – – – –

bez cukura piedevas

Lauksaimniecība

16 %

A

A

–––––

citādi

––––––

kuriem pievienotā cukura sa
turs pārsniedz 30 % no svara

2009 90 92 – – – – – – –

tropu augļu sulu maisījumi

Lauksaimniecība

10,5 %
+ 12,9 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 94 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

16,8 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

10,5 %

A

A

––––––

kuriem pievienotā cukura sa
turs nepārsniedz 30 % no svara
tropu augļu sulu maisījumi

L 250/349

2009 90 95 – – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2009 90 71 – – – – – –

Apraksts

2009 90 96 – – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

16,8 %

A

A

bez cukura piedevas
tropu augļu sulu maisījumi

Lauksaimniecība

11 %

A

A

2009 90 98 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

17,6 %

A

A

Lauksaimniecība

9%

3,1 %

A

2101 12 92 – – – izstrādājumi uz šādu kafijas ekstraktu,
esenču vai koncentrātu bāzes

Lauksaimniecība

11,5 %

8%

A

2101 12 98 – – – citādi

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente

0 % + lauksaimn.
komponente

A

21. NODAĻA – DAŽĀDI PĀRTIKAS PRO
DUKTI

2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un
koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz
kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigo
riņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to
ekstrakti, esences un koncentrāti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2009 90 97 – – – – – – –

21

– kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un
izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un
koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes
2101 11 00 – – ekstrakti, esences un koncentrāti
2101 12

Piezīmes

LV

––––––

citādi

Nozare

L 250/350

KN 2014

– – izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču
vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bā
zes

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

6%

A

A

2101 20 92 – – – uz tējas vai mates ekstraktu, esenču vai
koncentrātu bāzes

Lauksaimniecība

6%

A

A

2101 20 98 – – – citādi

Lauksaimniecība

6,5 % + lauk
saimn. kompo
nente

0 % + lauksaimn.
komponente

A

2101 30 11 – – – grauzdēti cigoriņi

Lauksaimniecība

11,5 %

8%

A

2101 30 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

5,1 %
+ 12,7 EUR/
100 kg

0 % + 12,7 EUR/
100 kg

A

Lauksaimniecība

14,1 %

9,8 %

A

2101 20

Apraksts

2101 20 20 – – ekstrakti, esences vai koncentrāti

LV

– tējas vai mates ekstrakti, esences un kon
centrāti un izstrādājumi uz ekstraktu,
esenču un koncentrātu bāzes vai uz tējas
vai mates bāzes

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – izstrādājumi

– grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas
aizstājēji un to ekstrakti, esences un kon
centrāti
– – grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas
aizstājēji

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2101 30

– – grauzdētu cigoriņu un citu grauzdētu ka
fijas aizstājēju ekstrakti, esences un kon
centrāti
L 250/351

2101 30 91 – – – grauzdētu cigoriņu

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Lauksaimniecība

10,8 %
+ 22,7 EUR/
100 kg

7,3 %
+ 22,7 EUR/
100 kg

A

Lauksaimniecība

10,9 %

A*

A

2102 10 31 – – – žāvēti

Lauksaimniecība

12 %

A*

A

2102 10 39 – – – citādi

Lauksaimniecība

12 %

8,5 %

A

2102 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

14,7 %

R*

A

2102 20 11 – – – tablešu, kubiņu vai tamlīdzīgā veidā
vai tiešajā iepakojumā ar tīro svaru
līdz 1 kg

Lauksaimniecība

8,3 %

4,8 %

A

2102 20 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

Apraksts

2101 30 99 – – – citādi

Piezīmes

L 250/352

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Nozare

KN 2014

LV

2102

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi neaktīvi vien
šūnu organismi (izņemot vakcīnas, kas minē
tas pozīcijā 3002); gatavi cepamie pulveri

2102 10

– aktīvie raugi

– – maizes raugs

2102 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2102 10 10 – – kultūrraugs

– neaktīvi raugi; citi nedzīvi vienšūnu mikro
organismi

– – neaktīvie raugi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2102 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2102 30 00 – gatavi cepamie pulveri

Lauksaimniecība

6,1 %

A

A

2103 10 00 – sojas mērce

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

2103 20 00 – tomātu kečups un citādas tomātu mērces

Lauksaimniecība

10,2 %

6,7 %

A

2103 30 10 – – sinepju pulveris

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2103 30 90 – – gatavas sinepes

Lauksaimniecība

9%

A

A

2103 90 10 – – mango čatnijs šķidrā veidā

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2103 90 30 – – aromātiskās rūgtvielas ar spirta tilpum
koncentrāciju 44,2–49,2 tilp. %, ar gen
ciānu, garšvielu un dažādu sastāvdaļu sa
turu no 1,5 līdz 6 svara % un ar cukura
saturu no 4 % līdz 10 %, traukos ar til
pumu 0,5 l vai mazāk

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2103 90 90 – – citādi

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

2103

2103 90

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai;
garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu mai
sījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes

– sinepju pulveris un gatavas sinepes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2103 30

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

L 250/353

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2104 10 00 – gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to
pagatavošanai

Lauksaimniecība

11,5 %

A

A

2104 20 00 – homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Lauksaimniecība

14,1 %

A

A

Lauksaimniecība

8,6 %
+ 20,2 EUR/
100 kg MAX
19,4 + 9,4 EUR/
100 kg

5,1 %
+ 20,2 EUR/
100 kg MAX
19,4 + 9,4 EUR/
100 kg

A

2105 00 91 – – 3 % vai vairāk, bet mazāk par 7 % no
svara

Lauksaimniecība

8 % + 38,5 EUR/
100 kg MAX
18,1 + 7 EUR/
100 kg

4,5 %
+ 38,5 EUR/
100 kg MAX
18,1 + 7 EUR/
100 kg

A

2105 00 99 – – 7 % vai vairāk

Lauksaimniecība

7,9 % + 54 EUR/
100 kg MAX
17,8 + 6,9 EUR/
100 kg

4,4 % + 54 EUR/
100 kg MAX
17,8 + 6,9 EUR/
100 kg

A

2104

Apraksts

Piezīmes

L 250/354

Nozare

KN 2014

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pa
gatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas iz
strādājumi
LV

Saldējums, ar vai bez kakao

2105 00 10 – kurā nav piena tauku vai šādu tauku ir ma
zāk par 3 % no svara

– kurā piena tauku ir

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2105 00

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2106 10 20 – – kas nesatur piena taukus, saharozi, izo
glikozi, glikozi vai cieti vai kas satur ma
zāk par 1,5 % no kopējās masas piena
taukus, 5 % saharozi vai izoglikozi, 5 %
glikozi vai cieti

Lauksaimniecība

12,8 %

12,8 %

A

2106 10 80 – – citādi

Lauksaimniecība

lauksaimn. kom
ponente

X

A

Lauksaimniecība

17,3 % MIN
1 EUR/tilp.%/hl

12,1 %

A

Lauksaimniecība

42,7 EUR/100
neto kg sausnas

X

A

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai ie
kļauti citur

2106 10

– proteīna koncentrāti un strukturētas olbal
tumvielas

– citādi

2106 90 20 – – salikti alkohola izstrādājumi (alkoholisko
preparātu maisījumi), kas nav uz smarž
vielu bāzes un kurus izmanto dzērienu
ražošanā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2106 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi
2106 90 30 – – – izoglikozes sīrupi

– – – citādi
laktozes sīrups

Lauksaimniecība

14 EUR/100 kg

A

A

2106 90 55 – – – –

glikozes sīrups un maltodekstrīna sī
rups

Lauksaimniecība

20 EUR/100 kg

X

A

L 250/355

2106 90 51 – – – –

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

0,4 EUR/100 net/
%sacchar

X

A

Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente

5,5 % + lauk
saimn. kompo
nente

A

2201 10 11 – – – negāzēti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2201 10 19 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2201 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

2106 90 92 – – – kas nesatur piena taukus, saharozi,
izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur
mazāk par 1,5 % no kopējās masas
piena taukus, 5 % saharozi vai izogli
kozi, 5 % glikozi vai cieti
2106 90 98 – – – citādi

2106 90 59 – – – –

citādi

– – citādi

22. NODAĻA – DZĒRIENI, ALKOHOLISKI
ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS

2201

Ūdens, ieskaitot dabiskos vai mākslīgos mine
rālūdeņus un gāzētos ūdeņus, bez cukura vai
citu saldinātāju piedevas, nearomatizēts, ledus
un sniegs

2201 10

– minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

22

Piezīmes

LV

Nozare

L 250/356

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– – dabiskie minerālūdeņi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

2202 90 91 – – – mazāk par 0,2 %

Lauksaimniecība

6,4 %
+ 13,7 EUR/
100 kg

0 % + 13,7 EUR/
100 kg

A

2202 90 95 – – – 0,2 % vai vairāk, bet mazāk par 2 %
no svara

Lauksaimniecība

5,5 %
+ 12,1 EUR/
100 kg

0 % + 12,1 EUR/
100 kg

A

2202 90 99 – – – 2 % vai vairāk

Lauksaimniecība

5,4 %
+ 21,2 EUR/
100 kg

0 % + 21,2 EUR/
100 kg

A

Apraksts

2201 90 00 – citādi

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos
ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu
vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzē
rieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas ie
kļautas pozīcijā 2009

2202 90

– citādi

2202 90 10 – – kuros nav pozīcijās 0401–0404 minēto
produktu vai tauku, kas iegūti no pozīci
jās 0401–0404 minētajiem produktiem

– – citādi, kuros tauki, kas iegūti no pozīcijās
0401–0404 minētajiem produktiem, ir

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2202 10 00 – ūdens, ieskaitot minerālūdeni un gāzēto
ūdeni ar cukura vai citu saldinātāju piedevu
vai aromatizētu minerālūdeni un gāzēto
ūdeni

LV

2202

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

L 250/357

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2203 00 01 – – pudelēs

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2203 00 09 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2203 00 10 – tarā ar tilpumu vairāk kā 10 litri

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2204 10 11 – – – šampanietis

Lauksaimniecība

32 EUR/hl

A*

A

2204 10 91 – – – Asti spumante

Lauksaimniecība

32 EUR/hl

A*

A

2204 10 93 – – – citādi

Lauksaimniecība

32 EUR/hl

A

A

2204 10 94 – – vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi
(AĢIN)

Lauksaimniecība

32 EUR/hl

A

A

2203 00

Apraksts

Piezīmes

L 250/358

Nozare

KN 2014

Iesala alus

LV

– tarā ar 10 l vai mazāku tilpumu

Svaigu vīnogu vīns, ieskaitot stiprinātos vīnus;
vīnogu misa, izņemot pozīcijā 2009 minēto

2204 10

– dzirkstošais vīns

– – vīni ar aizsargāto cilmes vietas nosau
kumu (ACVN)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2204

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2204 10 96 – – citi vienas vīnogu šķirnes vīni

Lauksaimniecība

32 EUR/hl

A

A

2204 10 98 – – citādi

Lauksaimniecība

32 EUR/hl

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi vīni; vīnogu misa, kuras rūgšana ir
pārtraukta, pievienojot spirtu

– – tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2204 21

– – – vīns, kas nav minēts apakšpozīcijā
2204 10, pudelēs ar galviņkorķiem,
kuri nostiprināti ar stieplēm vai stipri
nājumiem; vīns citādā tarā, ar oglekļa
dioksīda radītu pārspiedienu, kas nav
mazāks par 1 bar, bet nepārsniedz
3 bar 20 °C temperatūrā

vīni ar aizsargāto cilmes vietas no
saukumu (ACVN)

Lauksaimniecība

32 EUR/hl

A

A

2204 21 07 – – – –

vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi
(AĢIN)

Lauksaimniecība

32 EUR/hl

A

A

2204 21 08 – – – –

citi vienas vīnogu šķirnes vīni

Lauksaimniecība

32 EUR/hl

A

A

2204 21 09 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

32 EUR/hl

A

A

L 250/359

2204 21 06 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/360

KN 2014

– – – citādi

LV

––––

ražots Eiropas Savienībā

–––––

kuru faktiskā spirta tilpumkon
centrācija nepārsniedz 15 tilp. %

––––––

–––––––

baltie

Alsace (Elzasas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 12 – – – – – – – –

Bordeaux (Bordo)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 13 – – – – – – – –

Bourgogne (Burgundijas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 17 – – – – – – – –

Val de Loire (Luāras ielejas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

16.9.2016.

2204 21 11 – – – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

vīni ar aizsargāto cilmes vietas
nosaukumu (ACVN)

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 19 – – – – – – – –

Pfalz (Pfalcas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 22 – – – – – – – –

Rheinhessen (Reinhesenes)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 23 – – – – – – – –

Tokaj

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 14,8 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,8 EUR/hl.

2204 21 24 – – – – – – – –

Lazio (Lacijas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 26 – – – – – – – –

Toscana (Toskānas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

L 250/361

Lauksaimniecība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Mosel (Mozeles)

LV

2204 21 18 – – – – – – – –

16.9.2016.

KN 2014

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 28 – – – – – – – –

Veneto (Venetas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 32 – – – – – – – –

Vinho Verde (zaļais vīns)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 34 – – – – – – – –

Penedés (Penedesas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 36 – – – – – – – –

Rioja (Larjohas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 37 – – – – – – – –

Valencia (Valensijas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

16.9.2016.

Lauksaimniecība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Trentino (Trentīnas), AltoAdige (Altoadidžes) un
Friuli (Friuli)

LV

2204 21 27 – – – – – – – –

L 250/362

KN 2014

Apraksts

2204 21 38 – – – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

Piezīmes

LV

–––––––

citādi

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 43 – – – – – – – –

Bourgogne (Burgundijas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 44 – – – – – – – –

Beaujolais (Božolē)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 46 – – – – – – – –

Côtes-du-Rhône (Ronas kra
sta)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 47 – – – – – – – –

Languedoc-Roussillon (Lang
dokas-Rusijonas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

L 250/363

Bordeaux (Bordo)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2204 21 42 – – – – – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 62 – – – – – – – –

Piemonte (Pjemontas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 66 – – – – – – – –

Toscana (Toskānas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 67 – – – – – – – –

Trentino (Trentīnas) un
Alto-Adige (Altoadidžes)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 68 – – – – – – – –

Veneto (Venetas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 69 – – – – – – – –

Dão, Bairrada un Douro

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

16.9.2016.

Lauksaimniecība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Val de Loire (Luāras ielejas)

LV

2204 21 48 – – – – – – – –

L 250/364

KN 2014

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 74 – – – – – – – –

Penedés (Penedesas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 76 – – – – – – – –

Rioja (Larjohas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 77 – – – – – – – –

Valdepeñas (Valdepeņasas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 78 – – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

––––––

2204 21 79 – – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Navarra (Navarras)

LV

2204 21 71 – – – – – – – –

16.9.2016.

KN 2014

vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes
norādi (AĢIN)

baltie

L 250/365

Apraksts

2204 21 80 – – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

Piezīmes

citi vienas vīnogu šķirnes vīni

baltie

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 82 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

citādi

baltie

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

2204 21 84 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl.

16.9.2016.

2204 21 83 – – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2204 21 81 – – – – – – –

––––––

LV

––––––

citādi

Nozare

L 250/366

KN 2014

Apraksts

–––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

kuru faktiskā spirta tilpumkon
centrācija pārsniedz 15 % tilp. %,
bet nepārsniedz 22 tilp. %
LV

––––––

vīni ar aizsargāto cilmes vietas
nosaukumu (ACVN) vai ar
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi
(AĢIN)
Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 14,8 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 15,8 EUR/hl.

2204 21 86 – – – – – – –

heress

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 14,8 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 15,8 EUR/hl.

2204 21 87 – – – – – – –

Marsala

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 18,6 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 20,9 EUR/hl.

2204 21 88 – – – – – – –

Samas vīns (Samos) un Lem
nas muskats (Muscat de Lem
nos)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 18,6 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 20,9 EUR/hl.

2204 21 89 – – – – – – –

portvīns

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 14,8 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 15,8 EUR/hl.

L 250/367

madeira un Setubalas muska
tels

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2204 21 85 – – – – – – –

Apraksts

2204 21 90 – – – – – – –

––––

kuru faktiskā spirta tilpumkon
centrācija pārsniedz 22 tilp. %

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 18,6 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 20,9 EUR/hl.

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 18,6 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 20,9 EUR/hl.

Lauksaimniecība

1,75 EUR/tilp.
%/hl

S*

A

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S

A

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2204 21 92 – – – – –

citādi

Indikatīvie nodokļi

citādi

–––––

2204 21 93 – – – – – –

vīni ar aizsargāto cilmes vietas
nosaukumu (ACVN) vai ar
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi
(AĢIN)

baltie

LV

2204 21 91 – – – – – –

citādi

Nozare

L 250/368

KN 2014

16.9.2016.

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl; kuru
faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz
15 tilp. %, bet nepārsniedz 18 tilp. %: 18,6 EUR/
hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 18 tilp. %, bet nepārsniedz 22 tilp. %:
20,9 EUR/hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncen
trācija pārsniedz 22 tilp. %: 1,75 EUR/tilp. %/hl.

Apraksts

2204 21 94 – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl; kuru
faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz
15 tilp. %, bet nepārsniedz 18 tilp. %: 18,6 EUR/
hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 18 tilp. %, bet nepārsniedz 22 tilp. %:
20,9 EUR/hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncen
trācija pārsniedz 22 tilp. %: 1,75 EUR/tilp. %/hl.

Piezīmes

baltie

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl; kuru
faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz
15 tilp. %, bet nepārsniedz 18 tilp. %: 18,6 EUR/
hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 18 tilp. %, bet nepārsniedz 22 tilp. %:
20,9 EUR/hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncen
trācija pārsniedz 22 tilp. %: 1,75 EUR/tilp. %/hl.

2204 21 96 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl; kuru
faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz
15 tilp. %, bet nepārsniedz 18 tilp. %: 18,6 EUR/
hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 18 tilp. %, bet nepārsniedz 22 tilp. %:
20,9 EUR/hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncen
trācija pārsniedz 22 tilp. %: 1,75 EUR/tilp. %/hl.

L 250/369

2204 21 95 – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

citi vienas vīnogu šķirnes vīni

LV

–––––

citādi

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

Apraksts

–––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/370

KN 2014

citādi

LV

baltie

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl; kuru
faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz
15 tilp. %, bet nepārsniedz 18 tilp. %: 18,6 EUR/
hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 18 tilp. %, bet nepārsniedz 22 tilp. %:
20,9 EUR/hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncen
trācija pārsniedz 22 tilp. %: 1,75 EUR/tilp. %/hl.

2204 21 98 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 15,4 EUR/hl; kuru
faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz
15 tilp. %, bet nepārsniedz 18 tilp. %: 18,6 EUR/
hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 18 tilp. %, bet nepārsniedz 22 tilp. %:
20,9 EUR/hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncen
trācija pārsniedz 22 tilp. %: 1,75 EUR/tilp. %/hl.

Lauksaimniecība

32 EUR/hl

A

A

2204 29

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2204 21 97 – – – – – –

– – citādi

16.9.2016.

2204 29 10 – – – vīns, kas nav minēts apakšpozīcijā
2204 10, pudelēs ar galviņkorķiem,
kuri nostiprināti ar stieplēm vai stipri
nājumiem; vīns citādā tarā, ar oglekļa
dioksīda radītu pārspiedienu, kas nav
mazāks par 1 bar, bet nepārsniedz
3 bar 20 °C temperatūrā

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi

LV

––––

ražots Eiropas Savienībā

–––––

kuru faktiskā spirta tilpumkon
centrācija nepārsniedz 15 tilp. %

––––––

–––––––

baltie

Tokaj

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 13,1 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 14,2 EUR/hl.

2204 29 12 – – – – – – – –

Bordeaux (Bordo)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

2204 29 13 – – – – – – – –

Bourgogne (Burgundijas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

2204 29 17 – – – – – – – –

Val de Loire (Luāras ielejas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

L 250/371

2204 29 11 – – – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

vīni ar aizsargāto cilmes vietas
nosaukumu (ACVN)

Apraksts

2204 29 18 – – – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

Piezīmes

LV

–––––––

citādi

Nozare

L 250/372

KN 2014

citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

2204 29 43 – – – – – – – –

Bourgogne (Burgundijas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

2204 29 44 – – – – – – – –

Beaujolais (Božolē)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

2204 29 46 – – – – – – – –

Côtes-du-Rhône (Ronas kra
sta)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

2204 29 47 – – – – – – – –

Languedoc-Roussillon (Lang
dokas-Rusijonas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

16.9.2016.

Bordeaux (Bordo)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2204 29 42 – – – – – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

Val de Loire (Luāras ielejas)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

2204 29 58 – – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes
norādi (AĢIN)

2204 29 79 – – – – – – –

baltie

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

2204 29 80 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

––––––

2204 29 81 – – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––––

LV

2204 29 48 – – – – – – – –

16.9.2016.

KN 2014

citi vienas vīnogu šķirnes vīni

baltie

L 250/373

Apraksts

2204 29 82 – – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

Piezīmes

citādi

baltie

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

2204 29 84 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl.

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 12,1 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 13,1 EUR/hl.

kuru faktiskā spirta tilpumkon
centrācija pārsniedz 15 % tilp. %,
bet nepārsniedz 22 tilp. %

––––––

2204 29 85 – – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2204 29 83 – – – – – – –

–––––

LV

––––––

citādi

Nozare

L 250/374

KN 2014

vīni ar aizsargāto cilmes vietas
nosaukumu (ACVN) vai ar
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi
(AĢIN)

madeira un Setubalas muska
tels

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 12,1 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 13,1 EUR/hl.

2204 29 87 – – – – – – –

Marsala

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 15,4 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 20,9 EUR/hl.

2204 29 88 – – – – – – –

Samas vīns (Samos) un Lem
nas muskats (Muscat de Lem
nos)

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 15,4 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 20,9 EUR/hl.

2204 29 89 – – – – – – –

portvīns

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 12,1 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 13,1 EUR/hl.

2204 29 90 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 15,4 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 20,9 EUR/hl.

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 15 % tilp. %, bet nepārsniedz
18 tilp. % 15,4 EUR/hl; kuru faktiskā spirta til
pumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %: 20,9 EUR/hl.

2204 29 91 – – – – – –

citādi

L 250/375

Lauksaimniecība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

heress

LV

2204 29 86 – – – – – – –

16.9.2016.

KN 2014

Apraksts

2204 29 92 – – – – –

kuru faktiskā spirta tilpumkon
centrācija pārsniedz 22 tilp. %

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1,75 EUR/tilp.
%/hl

S*

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

Piezīmes

L 250/376

KN 2014

LV

––––

citādi

–––––

baltie

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl; kuru
faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz
15 tilp. %, bet nepārsniedz 18 tilp. %: 15,4 EUR/
hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 18 tilp. %, bet nepārsniedz 22 tilp. %:
20,9 EUR/hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncen
trācija pārsniedz 22 tilp. %: 1,75 EUR/tilp. %/hl.

2204 29 94 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl; kuru
faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz
15 tilp. %, bet nepārsniedz 18 tilp. %: 15,4 EUR/
hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 18 tilp. %, bet nepārsniedz 22 tilp. %:
20,9 EUR/hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncen
trācija pārsniedz 22 tilp. %: 1,75 EUR/tilp. %/hl.

16.9.2016.

2204 29 93 – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

vīni ar aizsargāto cilmes vietas
nosaukumu (ACVN) vai ar
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi
(AĢIN)

Apraksts

–––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

citi vienas vīnogu šķirnes vīni

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl; kuru
faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz
15 tilp. %, bet nepārsniedz 18 tilp. %: 15,4 EUR/
hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 18 tilp. %, bet nepārsniedz 22 tilp. %:
20,9 EUR/hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncen
trācija pārsniedz 22 tilp. %: 1,75 EUR/tilp. %/hl.

2204 29 96 – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl; kuru
faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz
15 tilp. %, bet nepārsniedz 18 tilp. %: 15,4 EUR/
hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 18 tilp. %, bet nepārsniedz 22 tilp. %:
20,9 EUR/hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncen
trācija pārsniedz 22 tilp. %: 1,75 EUR/tilp. %/hl.

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl; kuru
faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz
15 tilp. %, bet nepārsniedz 18 tilp. %: 15,4 EUR/
hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 18 tilp. %, bet nepārsniedz 22 tilp. %:
20,9 EUR/hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncen
trācija pārsniedz 22 tilp. %: 1,75 EUR/tilp. %/hl.

2204 29 97 – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

baltie

LV

2204 29 95 – – – – – –

–––––

16.9.2016.

KN 2014

citādi

baltie

L 250/377

Apraksts

2204 29 98 – – – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Sk. piezīmi

S*

A

Lauksaimniecība

32 %

A

A

Piezīmes

kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepār
sniedz 13 tilp. %: 9,9 EUR/hl; kuru faktiskā
spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %: 12,1 EUR/hl; kuru
faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz
15 tilp. %, bet nepārsniedz 18 tilp. %: 15,4 EUR/
hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 18 tilp. %, bet nepārsniedz 22 tilp. %:
20,9 EUR/hl; kuru faktiskā spirta tilpumkoncen
trācija pārsniedz 22 tilp. %: 1,75 EUR/tilp. %/hl.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Indikatīvie nodokļi

– citāda vīnogu misa

2204 30 10 – – rūgstoša vai tāda, kam rūgšana apturēta
ar citu paņēmienu, nevis pievienojot
spirtu

LV

2204 30

citādi

Nozare

L 250/378

KN 2014

– – citādi

– – – ar blīvumu līdz 1,33 g/cm3 20 °C tem
peratūrā un faktisko spirta tilpumkon
centrāciju līdz 1 tilp. %

koncentrēta

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

20,6 EUR/100 kg/
net

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

2204 30 94 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

20,6 EUR/100
neto kg

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

16.9.2016.

2204 30 92 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

20,6 EUR/100
neto kg

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

2204 30 98 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Ievešanas cenas

20,6 EUR/100
neto kg

A

Saistībā ar Dienvidāfrikas klasifikācijas kategoriju
tiek saglabāta ievešanas cenu sistēma.

2205 10 10 – – kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija
ir 18 tilp. % vai mazāk

Lauksaimniecība

10,9 EUR/hl

7,6 EUR/hl

A

2205 10 90 – – kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija
pārsniedz 18 tilp. %

Lauksaimniecība

0,9 EUR/tilp. %/hl
+ 6,4 EUR/hl

0 EUR/tilp. %/hl
+ 4,4 EUR/hl

A

2205 90 10 – – kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija
ir 18 tilp. % vai mazāk

Lauksaimniecība

9 EUR/hl

6,3 EUR/hl

A

2205 90 90 – – kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija
pārsniedz 18 tilp. %

Lauksaimniecība

0,9 EUR/tilp. %/hl

0 EUR/tilp. %/hl

A

2205

Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aro
matizēti ar augiem vai aromātiskām vielām

2205 10

– tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

2205 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

koncentrēta

LV

2204 30 96 – – – –

– citādi

L 250/379

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1,3 EUR/tilp. %/hl
MIN 7,2 EUR/hl

A

A

Lauksaimniecība

19,2 EUR/hl

A

A

Lauksaimniecība

19,2 EUR/hl

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

2206 00 31 – – – ābolu sidrs un bumbieru vīns
2206 00 39 – – – citādi

2206 00

Apraksts

2206 00 10 – čagu ekstrakta vīns

LV

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bum
bieru vīns, medalus); raudzēto dzērienu maisī
jumi un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko
dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti un
iekļauti

Piezīmes

L 250/380

KN 2014

– citādi

– – nedzirkstošie, tarā ar tilpumu
– – – 2 litri vai mazāk
2206 00 51 – – – –

ābolu sidrs un bumbieru vīns

Lauksaimniecība

7,7 EUR/hl

A

A

2206 00 59 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

7,7 EUR/hl

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – dzirkstošie

– – – vairāk par 2 l
ābolu sidrs un bumbieru vīns

Lauksaimniecība

5,76 EUR/hl

A

A

2206 00 89 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

5,76 EUR/hl

A

A

16.9.2016.

2206 00 81 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2207 10 00 – nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkon
centrāciju 80 tilp. % vai vairāk

Lauksaimniecība

19,2 EUR/hl

T*

A

2207 20 00 – etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, de
naturēti

Lauksaimniecība

10,2 EUR/hl

T*

A

2208 20 12 – – – konjaks

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 20 14 – – – armanjaks

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 20 26 – – – grapa

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 20 27 – – – Heresas brendijs (Brandy de Jerez)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 20 29 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2207

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncen
trāciju 80 tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi
jebkāda stipruma spirti, denaturēti
LV

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkon
centrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie al
koholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski
dzērieni

2208 20

– alkoholiski šķidrumi, kas iegūti, destilējot
vīnogu vīnu vai vīnogu čagas
– – tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

2208 20 40 – – – neapstrādāti destilāti

L 250/381

– – tarā ar tilpumu vairāk kā 2 litri

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2208

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/382

KN 2014

– – – citādi
Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 20 64 – – – –

armanjaks

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 20 86 – – – –

grapa

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 20 87 – – – –

Heresas brendijs (Brandy de Jerez)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 20 89 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 30 11 – – – 2 litri vai mazāk

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 30 19 – – – vairāk par 2 l

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 30

– viskiji
– – burbons, tarā ar tilpumu

– – skotu viskijs
2208 30 30 – – – “Single malt” viskijs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

konjaks

LV

2208 20 62 – – – –

– – – “Blended malt” viskijs, tarā ar tilpumu
2 litri vai mazāk

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 30 49 – – – –

vairāk par 2 l

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

– – – “Single grain” viskijs un “blended grain”
viskijs, tarā ar tilpumu
2208 30 61 – – – –

2 litri vai mazāk

16.9.2016.

2208 30 41 – – – –

Apraksts

2208 30 69 – – – –

vairāk par 2 l

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

LV

– – – citāds “blended” viskijs, tarā ar tilpumu

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

2208 30 71 – – – –

2 litri vai mazāk

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 30 79 – – – –

vairāk par 2 l

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 30 82 – – – 2 litri vai mazāk

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 30 88 – – – vairāk par 2 l

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

0,6 EUR/tilp. %/hl
+ 3,2 EUR/hl

0,6 EUR/tilp. %/hl
+ 3,2 EUR/hl

A

– – citādi, tarā ar tilpumu

– rums un citi alkoholiskie dzērieni, kas ie
gūti, destilējot raudzētus cukurniedru pro
duktus
– – tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

2208 40 11 – – – rums, kura sastāvā gaistošu vielu, izņe
mot etilspirtu vai metilspirtu, nav ma
zāk par 225 g vienā hektolitrā tīra
spirta (ar 10 % pielaidi)
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2208 40

– – – citādi
kuru vērtība pārsniedz € 7,9 par li
tru tīra spirta

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 40 39 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

0,6 EUR/tilp. %/hl
+ 3,2 EUR/hl

0,6 EUR/tilp. %/hl
+ 3,2 EUR/hl

A

L 250/383

2208 40 31 – – – –

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

0,6 EUR/tilp. %/hl

0,6 EUR/tilp. %/hl

A

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Apraksts

L 250/384

KN 2014

Piezīmes

– – tarā ar tilpumu vairāk kā 2 litri

2208 40 51 – – – rums, kura sastāvā gaistošu vielu, izņe
mot etilspirtu vai metilspirtu, nav ma
zāk par 225 g vienā hektolitrā tīra
spirta (ar 10 % pielaidi)

– – – citādi

2208 40 91 – – – –

kuru vērtība pārsniedz € 2 par litru
tīra spirta

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 40 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

0,6 EUR/tilp. %/hl

0,6 EUR/tilp. %/hl

A

2208 50 11 – – – 2 litri vai mazāk

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 50 19 – – – vairāk par 2 l

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 50 91 – – – 2 litri vai mazāk

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 50 99 – – – vairāk par 2 l

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 50

– džins un kadiķu degvīns (Geneva)

– – džins, tarā ar tilpumu

– – kadiķu degvīns (Geneva), tarā ar tilpumu

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2208 60 11 – – – 2 litri vai mazāk

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 60 19 – – – vairāk par 2 l

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 60 91 – – – 2 litri vai mazāk

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 60 99 – – – vairāk par 2 l

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 70 10 – – tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 70 90 – – tarā ar tilpumu vairāk kā 2 litri

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 90 11 – – – 2 litri vai mazāk

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 90 19 – – – vairāk par 2 l

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 60

Apraksts

– degvīns

LV

– – ar spirta tilpumkoncentrāciju līdz 45,4
tilp. %, tarā ar tilpumu

2208 90

– liķieri un uzlijas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – ar spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā
45,4 tilp. %, tarā ar tilpumu

2208 70

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi
– – araks tarā ar tilpumu

L 250/385

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2208 90 33 – – – 2 litri vai mazāk

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 90 38 – – – vairāk par 2 l

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/386

Nozare

KN 2014

– – plūmju, bumbieru vai ķiršu spirta uzlē
jumi (izņemot liķierus), tarā ar tilpumu
LV

– – citi alkoholiski šķidrumi un citi alkoholi
skie dzērieni tarā ar tilpumu

2208 90 41 – – – –
––––

ūzo
citādi

–––––

stiprie alkoholiskie dzērieni (izņe
mot liķierus)

––––––

destilēti no augļiem

2208 90 45 – – – – – – –

kalvadoss

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 90 48 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

––––––

citādi
tekila

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 90 56 – – – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

citi alkoholiski dzērieni

16.9.2016.

2208 90 54 – – – – – – –

2208 90 69 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – 2 litri vai mazāk

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – vairāk par 2 l
stiprie alkoholiskie dzērieni (izņe
mot liķierus)

LV

––––

destilēti no augļiem

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 90 75 – – – – –

tekila

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 90 77 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2208 90 91 – – – 2 litri vai mazāk

Lauksaimniecība

1 EUR/tilp. %/hl
+ 6,4 EUR/hl

0,7 EUR/tilp. %/hl
+ 4,4 EUR/hl

A

2208 90 99 – – – vairāk par 2 l

Lauksaimniecība

1 EUR/tilp. %/hl

0,7 EUR/tilp. %/hl

A

2209 00 11 – – 2 litri vai mazāk

Lauksaimniecība

6,4 EUR/hl

4,4 EUR/hl

A

2209 00 19 – – vairāk par 2 l

Lauksaimniecība

4,8 EUR/hl

3,3 EUR/hl

A

2208 90 78 – – – –

citi alkoholiski dzērieni

– – nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpum
koncentrāciju mazāk nekā 80 tilp. %,
tarā ar tilpumu

2209 00

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2208 90 71 – – – – –

Etiķis un etiķa aizstājēji, kas iegūti no etiķskā
bes
– vīna etiķis, tarā ar tilpumu

L 250/387

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2209 00 91 – – 2 litri vai mazāk

Lauksaimniecība

5,12 EUR/hl

3,5 EUR/hl

A

2209 00 99 – – vairāk par 2 l

Lauksaimniecība

3,84 EUR/hl

2,6 EUR/hl

A

2301 10 00 – gaļas vai gaļas subproduktu milti un granu
las; dradži (grības)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2301 20 00 – zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens
bezmugurkaulnieku milti un granulas

Zivsaimniecība

Bez nodokļa

A*

A

2302 10 10 – – kuru cietes saturs nepārsniedz 35 % no
svara

Lauksaimniecība

44 EUR/1 000 kg

X

A

2302 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

89 EUR/1 000 kg

X

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/388

Nozare

KN 2014

– citādi, tarā ar tilpumu

2301

Milti un granulas no gaļas vai gaļas subpro
duktiem, zivīm vai vēžveidīgajiem, mīkstmie
šiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem,
nederīgas pārtikai; dradži (grības)

2302

Klijas, atsijas un citi atlikumi, granulēti vai ne
granulēti, kas iegūti, sijājot, maļot vai citādi
apstrādājot labības graudus vai pākšaugus

2302 10

– kukurūzas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

23. NODAĻA – PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS
ATLIEKAS UN ATKRITUMI; GATAVA LOP
BARĪBA

LV

23

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2302 30 10 – – ar cietes saturu ne vairāk par 28 % no
svara, un kuriem caur sietu ar 0,2 mm
acojumu izsijātā daļa nepārsniedz 10 %
no svara vai arī izsijātās daļas pelnvielu
saturs sausnā ir 1,5 % no svara vai vairāk

Lauksaimniecība

44 EUR/1 000 kg

A

A

2302 30 90 – – citādi

Lauksaimniecība

89 EUR/1 000 kg

A

A

2302 40 02 – – – kuru cietes saturs nepārsniedz 35 %
no svara

Lauksaimniecība

44 EUR/1 000 kg

X

A

2302 40 08 – – – citādi

Lauksaimniecība

89 EUR/1 000 kg

X

A

Lauksaimniecība

44 EUR/1 000 kg

A

A

2302 30

Piezīmes

– kviešu

– – rīsu
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– citu graudaugu

LV

2302 40

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

L 250/389

2302 40 10 – – – ar cietes saturu ne vairāk par 28 % no
svara, un kuriem caur sietu ar 0,2 mm
acojumu izsijātā daļa nepārsniedz
10 % no svara vai arī izsijātās daļas
pelnvielu saturs sausnā ir 1,5 % no
svara vai vairāk

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2302 40 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

89 EUR/1 000 kg

A

A

2302 50 00 – pākšaugu

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

2303 10 11 – – – vairāk par 40 % no svara

Lauksaimniecība

320 EUR/
1 000 kg

X

A

2303 10 19 – – – līdz 40 % no svara

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2303 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2303 20 10 – – biešu mīkstums

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2303 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2303 30 00 – alus vai spirta rūpniecības šķiedenis un at
kritumi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2303

Cietes ražošanas atlikumi un tamlīdzīgi atli
kumi, biešu mīkstums, cukurniedru rauši un
citi cukura ražošanas atkritumi, drabiņas vai
šķiedenis un atkritumi, granulēti vai negranu
lēti

2303 10

– cietes ražošanas atliekas un tamlīdzīgas at
liekas
– – kukurūzas cietes ražošanas atliekas (izņe
mot koncentrētus graudu mērcēšanas šķi
drumus) ar proteīnu saturu sausnā

2303 20

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/390

Nozare

KN 2014

– biešu mīkstums, cukurniedru rauši un citi
cukura ražošanas atkritumi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2304 00 00 Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalci
nāti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot sojas
pupu eļļu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2305 00 00 Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalci
nāti vai granulēti, kas iegūti ekstrahējot ze
mesriekstu eļļu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2306 10 00 – kokvilnas sēklas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2306 20 00 – linsēklas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2306 30 00 – saulespuķu sēklas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2306 41 00 – – no rapšu sēklām ar zemu erukskābes sa
turu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2306 49 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2306 50 00 – kokosriekstu vai kopras

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2306 60 00 – palmu riekstu vai kodolu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

2306

– rapšu vai ripšu sēklu

– citādi

2306 90 05 – – kukurūzas dīgļu

L 250/391

2306 90
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Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalci
nāti vai granulēti, kas iegūti ekstrahējot augu
taukus un eļļas, izņemot pozīcijā 2304 vai
2305 minētās

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/392

KN 2014

– – citādi

LV

– – – eļļas rauši un citādi olīveļļas ekstrakci
jas atlikumi
ar olīveļļas saturu 3 % no svara vai
mazāk

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2306 90 19 – – – –

ar olīveļļas saturu vairāk par 3 % no
svara

Lauksaimniecība

48 EUR/1 000 kg

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2307 00 11 – – ar kopējo spirta masas koncentrāciju ne
vairāk par 7,9 % mas un ar sausnas sa
turu ne mazāk par 25 % no svara

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2307 00 19 – – citādi

Lauksaimniecība

1,62 EUR/kg/tot/
alc

A

A

2307 00 90 – vīnakmens

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2306 90 90 – – – citādi
2307 00

Vīna nogulsnes; vīnakmens
– vīna nogulsnes

2308 00

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2306 90 11 – – – –

Augu izcelsmes materiāli un augu atkritumi,
atliekas un blakusprodukti, granulēti vai ne
granulēti, izmantojami dzīvnieku barībai, kas
citur nav minēti un iekļauti
– vīnogu čagas
16.9.2016.

2308 00 11 – – ar kopējo spirta masas koncentrāciju ne
vairāk par 4,3 % mas un ar sausnas sa
turu ne mazāk par 40 % no svara

Apraksts

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

1,62 EUR/kg/tot/
alc

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

1,6 %

A

A

Indikatīvie nodokļi

2308 00 19 – – citādi

Lauksaimniecība

2308 00 40 – ozolzīles un zirgkastaņi augļu izspaidas vai
čagas, izņemot vīnogu
2308 00 90 – citādi
Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku ba
rībā

2309 10

– suņu vai kaķu barība, safasēta mazumtirdz
niecībai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2309

– – kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups,
maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups,
kas minēti apakšpozīcijās 1702 30 50,
1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50
un 2106 90 55, vai piena produkti
– – – kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups,
maltodekstrīns vai maltodekstrīna sī
rups
––––

Piezīmes

LV

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

kuros nav cietes vai cietes saturs ir
10 % no svara vai mazāk
kuros nav piena produktu vai
šādu produktu saturs nepārsniedz
10 % no svara

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2309 10 13 – – – – –

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 10 %, bet nepārsniedz
50 % no svara

Lauksaimniecība

498 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 15 – – – – –

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 50 %, bet nepārsniedz
75 % no svara

Lauksaimniecība

730 EUR/
1 000 kg

A

A

L 250/393

2309 10 11 – – – – –

Apraksts

2309 10 19 – – – – –

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

948 EUR/
1 000 kg

A

A

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

kura cietes saturs pārsniedz 10 %,
bet nepārsniedz 30 % no svara
kuros nav piena produktu vai
šādu produktu saturs nepārsniedz
10 % no svara

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

2309 10 33 – – – – –

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 10 %, bet nepārsniedz
50 % no svara

Lauksaimniecība

530 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 39 – – – – –

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 50 % no svara

Lauksaimniecība

888 EUR/
1 000 kg

A

A

kuros cietes saturs pārsniedz 30 %
no svara
kuros nav piena produktu vai
šādu produktu saturs nepārsniedz
10 % no svara

Lauksaimniecība

102 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 53 – – – – –

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 10 %, bet nepārsniedz
50 % no svara

Lauksaimniecība

577 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 59 – – – – –

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 50 % no svara

Lauksaimniecība

730 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 70 – – – kas nesatur cieti, glikozi, glikozes sī
rupu, maltodekstrīnu vai maltodek
strīna sīrupu, bet satur piena produk
tus

Lauksaimniecība

948 EUR/
1 000 kg

A

A
16.9.2016.

2309 10 51 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2309 10 31 – – – – –

––––

Piezīmes

LV

––––

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 75 % no svara

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Nozare

L 250/394

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

2309 90 10 – – zivju vai jūras zīdītāju šķīstošās atliekas

Lauksaimniecība

3,8 %

A

A

2309 90 20 – – produkti, kas minēti šīs nodaļas 5. pa
pildu piezīmē

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

2309 10 90 – – citādi
– citādi

LV

2309 90

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi, ieskaitot premiksus
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups,
maltodekstrīns vai maltodekstrīna sī
rups, kas minēti apakšpozīcijās
1702 30 50,
1702 30 90,
1702 40 90,
1702 90 50
un
2106 90 55, vai piena produkti
––––

kuros ir ciete, glikoze, glikozes sī
rups, maltodekstrīns vai maltodek
strīna sīrups

–––––

kuros nav cietes vai cietes saturs
ir 10 % no svara vai mazāk
kuros nav piena produktu vai
šādu produktu saturs nepār
sniedz 10 % no svara

Lauksaimniecība

23 EUR/1 000 kg

A

A

2309 90 33 – – – – – –

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 10 %, bet nepārsniedz
50 % no svara

Lauksaimniecība

498 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 35 – – – – – –

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 50 %, bet nepārsniedz
75 % no svara

Lauksaimniecība

730 EUR/
1 000 kg

A

A

L 250/395

2309 90 31 – – – – – –

Apraksts

2309 90 39 – – – – – –

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

948 EUR/
1 000 kg

A

A

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

kura cietes saturs pārsniedz 10 %,
bet nepārsniedz 30 % no svara
kuros nav piena produktu vai
šādu produktu saturs nepār
sniedz 10 % no svara

Lauksaimniecība

55 EUR/1 000 kg

A

A

2309 90 43 – – – – – –

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 10 %, bet nepārsniedz
50 % no svara

Lauksaimniecība

530 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 49 – – – – – –

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 50 % no svara

Lauksaimniecība

888 EUR/
1 000 kg

A

A

kuros cietes saturs
30 % no svara

pārsniedz

kuros nav piena produktu vai
šādu produktu saturs nepār
sniedz 10 % no svara

Lauksaimniecība

102 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 53 – – – – – –

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 10 %, bet nepārsniedz
50 % no svara

Lauksaimniecība

577 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 59 – – – – – –

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 50 % no svara

Lauksaimniecība

730 EUR/
1 000 kg

A

A

kas nesatur cieti, glikozi, glikozes sī
rupu, maltodekstrīnu vai maltodek
strīna sīrupu, bet satur piena pro
duktus

Lauksaimniecība

948 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 70 – – – –

16.9.2016.

2309 90 51 – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2309 90 41 – – – – – –

–––––

Piezīmes

LV

–––––

kuros piena produktu saturs ir
vismaz 75 % no svara

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Nozare

L 250/396

KN 2014

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi

12 %

A

A

2309 90 96 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

9,6 %

A

A

2401 10 35 – – ēnā kaltēta gaišā tabaka

Lauksaimniecība

18,4 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 24 EUR/
100 kg

A

A

2401 10 60 – – saulē kaltēta austrumu tipa tabaka

Lauksaimniecība

11,2 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 56 EUR/
100 kg

A

A

2401 10 70 – – ēnā kaltēta tumšā tabaka

Lauksaimniecība

11,2 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 56 EUR/
100 kg

A

A

2401 10 85 – – dūmos kaltēta tabaka

Lauksaimniecība

18,4 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 24 EUR/
100 kg

A

A

24

24. NODAĻA – TABAKA UN TABAKAS RŪP
NIECISKI AIZSTĀJĒJI

2401

Neapstrādāta tabaka; tabakas atkritumi

2401 10

– tabaka ar neizgrieztu vidējo dzīslu

L 250/397

Lauksaimniecība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

biešu mīkstums ar pievienotu melasi

LV

2309 90 91 – – – –

18,4 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 24 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

18,4 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 24 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 60 – – saulē kaltēta austrumu tipa tabaka

Lauksaimniecība

11,2 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 56 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 70 – – ēnā kaltēta tumšā tabaka

Lauksaimniecība

11,2 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 56 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 85 – – dūmos kaltēta tabaka

Lauksaimniecība

18,4 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 24 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 95 – – citādi

Lauksaimniecība

18,4 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 24 EUR/
100 kg

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Lauksaimniecība

2401 20 35 – – ēnā kaltēta gaišā tabaka

2401 10 95 – – citādi

2401 20

Piezīmes

LV

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Apraksts

L 250/398

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– tabaka ar daļēji vai pilnīgi izgrieztu vidējo
dzīslu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
16.9.2016.

11,2 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 56 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

26 %

A

A

2402 20 10 – – ar krustnagliņām

Lauksaimniecība

10 %

A

A

2402 20 90 – – citādi

Lauksaimniecība

57,6 %

A

A

2402 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

57,6 %

A

A

Lauksaimniecība

74,9 %

A

A

Lauksaimniecība

74,9 %

A

A

2401 30 00 – tabakas atkritumi

2402

Lauksaimniecība

Piezīmes

– cigaretes, kas satur tabaku

Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnie
ciski aizstājēji; “homogenizēta” vai “atjaunota”
tabaka; tabakas ekstrakti un esences

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2403

Indikatīvie nodokļi

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no
tabakas vai tabakas aizstājējiem

2402 10 00 – cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur
tabaku
2402 20

Nozare

LV

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Apraksts

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur ta
bakas aizstājējus jebkurā samērā
2403 11 00 – – ūdenspīpes tabaka, kas minētas šīs noda
ļas 1. piezīmē par apakšpozīcijām
2403 19

– – citādi
L 250/399

2403 19 10 – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz
500 g

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

74,9 %

A

A

Lauksaimniecība

16,6 %

A

A

2403 99 10 – – – košļājamā tabaka un šņaucamā tabaka

Lauksaimniecība

41,6 %

A

A

2403 99 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

16,6 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

2403 19 90 – – – citādi

2403 91 00 – – “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka
2403 99

LV

– citādi

Piezīmes

L 250/400

Nozare

KN 2014

– – citādi

V SADAĻA – MINERĀLPRODUKTI

25

25. NODAĻA – SĀLS; SĒRS; ZEMES UN AK
MENS; APMEŠANAS MATERIĀLI, KAĻĶI UN
CEMENTS

2501 00

Sāls (ieskaitot galda sāli un denaturēto sāli) un
tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķī
dināts vai ar pievienotām pretsalipšanas vie
lām un nesējvielām; jūras ūdens

2501 00 10 – jūras ūdens un sāls šķīdumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

V

– vārāmā sāls (ieskaitot galda un denaturēto)
un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai
neizšķīdināta vai ar pievienotām pretsalipes
vielām un nesējvielām
16.9.2016.

2501 00 31 – – ķīmiskai pārveidošanai (nātrija atdalīšanai
no hlora) citu produktu ražošanai

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 EUR/1 000 kg

A

A

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Apraksts

16.9.2016.

KN 2014

Piezīmes

– – citādi

2501 00 51 – – – denaturēts vai rūpnieciskām vajadzī
bām (ieskaitot attīrīšanu), izņemot
konservēšanu vai pārtikas produktu un
dzīvnieku barības sagatavošanu

– – – citādi

2501 00 91 – – – –

sāls, kas derīgs lietošanai pārtikā

Rūpniecība

2,6 EUR/1 000 kg

A

A

2501 00 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,6 EUR/1 000 kg

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2503 00 10 – neattīrīts sērs vai nerafinēts sērs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2503 00 90 – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

2504 10 00 – pulvera vai granulu veidā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2504 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2502 00 00 Neapdedzināti dzelzs pirīti

2503 00

2504

Visu veidu sērs, izņemot sublimēto, noguls
nēto un koloidālo sēru

Dabiskais grafīts

L 250/401

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2505 10 00 – silīcijsmilts un kvarca smilts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2505 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2506 10 00 – kvarcs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2506 20 00 – kvarcīts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2507 00 20 – kaolīns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2507 00 80 – citādi kaolīnmāli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2508 10 00 – bentonīts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2508 30 00 – ugunsizturīgs māls

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2505

Apraksts

Piezīmes

L 250/402

Nozare

KN 2014

Dažāda dabiskā smilts, iekrāsota vai nekrā
sota, izņemot 26. nodaļā iekļautās metālu sa
turošās smiltis
LV

2506

2508

Kaolīns un citādi kaolīnmāli, kalcinēti vai ne
kalcinēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2507 00

Kvarcs (izņemot dabiskās smiltis); kvarcīts,
rupji sadrupināts vai nesadrupināts, sazāģēts
vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida
(ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs

Citādi māli (izņemot pozīcijas 6806 uzpūstos
mālus), andaluzīts, kianīts un silimanīts, kar
sēts vai nekarsēts; mulīts; šamots vai dinasa
zemes

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2508 40 00 – citādi māli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2508 50 00 – andaluzīts, kianīts un silimanīts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2508 60 00 – mulīts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2508 70 00 – šamots vai dinasa zemes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2509 00 00 Krīts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2510 10 00 – nemalti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2510 20 00 – malti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2511 10 00 – dabiskais bārija sulfāts (barīts)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2511 20 00 – dabiskais bārija karbonāts (viterīts)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2512 00 00 Infuzoriju silīcijzemes (piemēram, kalnu milti,
trepelis, diatomīts) un analoģiskas silīcijzemes,
nekarsētas vai karsētas, ar īpatnējo svaru 1 vai
mazāku

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2510

2511

Dabiskie kalcija fosfāti, dabiskie alumīnija kal
cija fosfāti un fosfātkrīts

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Dabiskais bārija sulfāts (barīts); dabiskais bā
rija karbonāts (viterīts), karsēts vai nekarsēts,
izņemot pozīcijas 2816 bārija oksīdu

L 250/403

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2513 10 00 – pumeks

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2513 20 00 – smirģelis, dabiskais korunds, dabiskais gra
nāts un citādi dabiskie abrazīvie materiāli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2514 00 00 Slāneklis, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sa
zāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisn
stūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai
plātnēs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2515 11 00 – – neapstrādāts vai rupji apstrādāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2515 12 00 – – tikai sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūr
veida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai
plātnēs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2515 20 00 – ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai
būvniecībai; sīkgraudainais ģipsis

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2513

Apraksts

Piezīmes

L 250/404

Nozare

KN 2014

Pumeks; smirģelis; dabiskais korunds, dabi
skais granāts un citādi dabiskie abrazīvie ma
teriāli, termiski apstrādāti vai neapstrādāti
LV

Marmors, travertīns, ekausīns un citi kaļķa
ieži pieminekļiem vai būvniecībai, ar īpatsvaru
2,5 vai vairāk, sīkgraudainais ģipšakmens (ala
bastrs), rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazā
ģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūr
veida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plāt
nēs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2515

– marmors un travertīns

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2516 11 00 – – neapstrādāts vai rupji apstrādāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2516 12 00 – – tikai sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūr
veida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai
plātnēs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2516 20 00 – smilšakmens

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2516 90 00 – citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2516

Apraksts

LV

Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un ci
tādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai,
rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazāģēti vai
nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ie
skaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– granīts

2517 10

– oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi,
ko parasti izmanto betona masā ceļu šosē
šanai vai dzelzceļu un tamlīdzīgam bala
stam, oļi un krams, termiski apstrādāts vai
neapstrādāts

2517 10 10 – – bruģakmeņi, grants, oļi un krams

L 250/405

Oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko
parasti izmanto betona masā ceļu šosēšanai
vai dzelzceļu un tamlīdzīgam balastam, oļi un
krams, termiski apstrādāts vai neapstrādāts;
izdedžu, sārņu vai tamlīdzīgu rūpniecības at
kritumu šķembas, kas satur vai nesatur pozī
cijas pirmajā daļā minētos materiālus; darvo
tas šķembas (makadams); pozīcijā 2515 vai
2516 minēto akmeņu granulas, sīkas šķembas
un pulveris, termiski apstrādāts vai neapstrā
dāts

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2517

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2517 10 20 – – kaļķakmens, dolomīts un citādi kaļķa
ieži, lauzti vai drupināti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2517 10 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2517 20 00 – izdedžu vai tamlīdzīgu rūpniecības atkri
tumu šķembu segums, kas satur vai nesatur
apakšpozīcijā 2517 10 minētos materiālus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2517 30 00 – darvotas šķembas (makadams)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2517 41 00 – – marmora

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2517 49 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2518 10 00 – nekarsēts un nededzināts dolomīts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2518 20 00 – karsēts vai dedzināts dolomīts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2518 30 00 – dolomīta blietējums

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/406

Nozare

KN 2014

LV

2518
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– pozīcijā 2515 vai 2516 minēto akmeņu
granulas, sīkas šķembas un pulveris, termi
ski apstrādāts vai neapstrādāts

Dolomīts, arī karsēts vai dedzināts, arī rupji
apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesa
zāģēts vai citādi sadalīts dolomīts taisnstūr
veida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plāt
nēs; dolomīta blietējums

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2519 90 10 – – magnija oksīds, izņemot dedzinātu dabi
sko magnija karbonātu

Rūpniecība

1,7 %

A

A

2519 90 30 – – pārdedzinātais (aglomerētais) magnēzijs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2519 90 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2520 10 00 – ģipšakmens; anhidrīts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2520 20 00 – ģipsis

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2521 00 00 Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un citādi kaļķa
ieži, ko izmanto kaļķu vai cementa ražošanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

2519

Apraksts

2519 10 00 – dabiskais magnija karbonāts (magnezīts)
2519 90

2522

– citādi

Ģipšakmens; anhidrīts; ģipsis (no dedzinātā
ģipšakmens vai kalcija sulfāta), nekrāsots vai
iekrāsots, kas satur vai nesatur nelielu dau
dzumu paātrinātāju vai palēninātāju

2522 10 00 – neveldzētie kaļķi

L 250/407

Neveldzētie, veldzētie un hidrauliskie kaļķi, iz
ņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas mi
nēti pozīcijā 2825
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2520

LV

Dabiskais magnija karbonāts (magnezīts); kau
sētais magnēzijs; aglomerētais magnēzijs, ku
ram pirms aglomerēšanas nelielos daudzumos
ir pievienoti vai nav pievienoti citi oksīdi; ci
tāds magnija oksīds, tīrs vai ar piemaisīju
miem

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2522 20 00 – veldzētie kaļķi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

2522 30 00 – hidrauliskie kaļķi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

2523 21 00 – – baltais cements, mākslīgi iekrāsots vai ne
krāsots

Rūpniecība

1,7 %

A

A

2523 29 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

2523 30 00 – aluminātcements

Rūpniecība

1,7 %

A

A

2523 90 00 – citādi hidrauliskā cementa veidi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

2524 10 00 – krosidolīts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2524 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2523

Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sul
fātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie ce
menti, nekrāsoti vai iekrāsoti vai klinkeru
veidā

2523 10 00 – cementa klinkeri

2525
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– portlandcements

2524

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/408

Nozare

KN 2014

Azbests

Vizla, ieskaitot drumstalas; vizlas atkritumi
16.9.2016.

2525 10 00 – neapstrādāta vizla un plāksnītēs vai zvīņās
sašķelta vizla

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2525 20 00 – vizlas pulveris

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2525 30 00 – vizlas atkritumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2526 10 00 – nedrupināts un nemalts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2526 20 00 – drupināts vai malts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2528 00 00 Dabiskie borāti un to koncentrāti (karsēti vai
nekarsēti), taču izņemot borātus, kas izdalīti
no dabiskiem šķīdumiem; dabiskā borskābe,
kas sausnā satur ne vairāk par 85 % H3BO3

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2529 21 00 – – kas satur 97 % no svara vai mazāk kal
cija fluorīdu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2529 22 00 – – kas satur vairāk par 97 % no svara kalcija
fluorīdu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2529 30 00 – leicīts; nefelīns un nefelīna sienīts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2526

Dabiskais steatīts, rupji apstrādāts vai neap
strādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sa
dalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida)
blokos vai plātnēs; talks

Laukšpats; leicīts; nefelīns un nefelīna sienīts;
fluoršpats

2529 10 00 – laukšpats
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2529

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– fluoršpats

L 250/409

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2530 10 00 – neputots vermikulīts, perlīts un hlorīti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2530 20 00 – kizerīts, epsomīts (dabiskie magnija sulfāti)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2530 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2601 11 00 – – neaglomerētie

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2601 12 00 – – aglomerētie

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2601 20 00 – apdedzinātie dzelzs pirīti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2602 00 00 Mangāna rūdas un koncentrāti, ieskaitot dzelzi
saturošas mangāna rūdas, un koncentrāti, kas
sausnā satur 20 % no svara vai vairāk man
gānu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2603 00 00 Vara rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2604 00 00 Niķeļa rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2530

Apraksts

Piezīmes

L 250/410

Nozare

KN 2014

Minerālvielas, kas citur nav minētas un iekļau
tas

2601

Dzelzs rūdas un koncentrāti, ieskaitot apde
dzināto dzelzs pirītu
– dzelzs rūdas un koncentrāti, izņemot apde
dzināto dzelzs pirītu
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26. NODAĻA – RŪDAS, SĀRŅI UN PELNI

LV

26

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2605 00 00 Kobalta rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2606 00 00 Alumīnija rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2607 00 00 Svina rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2608 00 00 Cinka rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2609 00 00 Alvas rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2610 00 00 Hroma rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2611 00 00 Volframa rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2612 10 10 – – urāna rūdas un urāna piķa rūda un to
koncentrāti, kuros urāna saturs pārsniedz
5 % (Euratom)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2612 10 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2612 20 10 – – monacīts; urāntorianīts un citas torija rū
das un koncentrāti, kuros torija saturs
pārsniedz 20 % (Euratom)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2612 20 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2612

Urāna vai torija rūdas un koncentrāti

2612 10

– urāna rūdas un koncentrāti

2612 20

Piezīmes
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Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– torija rūdas un koncentrāti

L 250/411

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2613 10 00 – apdedzināti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2613 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2614 00 00 Titāna rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2615 10 00 – cirkonija rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2615 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2616 10 00 – sudraba rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2616 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2617 10 00 – antimona rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2617 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2618 00 00 Dzelzs vai tērauda ražošanas procesā iegūsta
mie granulētie sārņi (sārņu smilts)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2613

2617

Molibdēna rūdas un koncentrāti

Niobija, tantala, vanādija vai cirkonija rūdas
un koncentrāti

Dārgmetālu rūdas un koncentrāti
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2616

Piezīmes

LV

2615

Apraksts

L 250/412

Nozare

KN 2014

Citādas rūdas un koncentrāti

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2619 00 20 – dzelzs vai mangāna reģenerācijai derīgi at
kritumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2619 00 90 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2620 11 00 – – tehnisko cinku

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2620 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2620 21 00 – – etilēta benzīna nosēdumi un etilēta anti
detonācijas savienojuma nosēdumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2620 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2620 30 00 – kas satur galvenokārt varu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2620 40 00 – kas satur galvenokārt alumīniju

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2619 00

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Izdedži, sārņi (izņemot granulētos sārņus),
plāva un citādi dzelzs vai tērauda ražošanas
atkritumi
LV

Izdedži, pelni un atliekas (izņemot dzelzs vai
tērauda ražošanas procesā radušās), kas satur
metālus, arsēnu vai to savienojumus

– kas satur galvenokārt cinku
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2620

– kas satur galvenokārt svinu

L 250/413

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2620 99 10 – – – kas satur galvenokārt niķeli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2620 99 20 – – – kas satur galvenokārt niobiju vai tan
talu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2620 99 40 – – – kas satur galvenokārt alvu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2620 99 60 – – – kas satur galvenokārt titānu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2620 99 95 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2621 10 00 – pelni un atliekas, kas rodas, sadedzinot sa
dzīves atkritumus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2621 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2620 60 00 – kas satur arsēnu, dzīvsudrabu, talliju vai to
maisījumus un ko izmanto arsēna vai mi
nēto metālu ieguvei vai to ķīmisko savieno
jumu ražošanā

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/414

Nozare

KN 2014

– citādi
2620 91 00 – – kas satur antimonu, beriliju, kadmiju,
hromu vai to maisījumus

2621

– – citādi
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2620 99

Citādi izdedži un pelni, ieskaitot jūras aļģu
pelnus; pelni un atliekas, kas rodas, sadedzi
not sadzīves atkritumus

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2701 12 10 – – – koksa ogles

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2701 12 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2701 19 00 – – citādas akmeņogles

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2701 20 00 – briketes, olveida neaglomerētas akmeņogles
un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts
no akmeņoglēm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2702 10 00 – neaglomerēts lignīts, pulverizēts vai nepul
verizēts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2702 20 00 – aglomerēts lignīts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2703 00 00 Aglomerēta vai neaglomerēta kūdra (ieskaitot
kūdras drupni)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

27. NODAĻA – MINERĀLAIS KURINĀMAIS,
MINERĀLEĻĻAS UN TO PĀRTVAICES PRO
DUKTI; BITUMENVIELAS; MINERĀLVASKI

2701

Akmeņogles; briketes, olveida neaglomerētas
akmeņogles un tamlīdzīgs cietais kurināmais,
kas iegūts no akmeņoglēm

LV

27

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– neaglomerētas akmeņogles, pulverizētas vai
nepulverizētas

2701 12

2702

– – bitumenogles
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2701 11 00 – – antracīts

Aglomerēts vai neaglomerēts lignīts, izņemot
cietogli

L 250/415

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2704 00 10 – akmeņogļu kokss un puskokss

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2704 00 30 – lignīta kokss un puskokss

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2704 00 90 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2705 00 00 Akmeņogļu gāze, ūdens gāze, domnas gāze
un tamlīdzīgas gāzes, izņemot naftas gāzes un
citus gāzveida ogļūdeņražus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2706 00 00 Darva, destilēta no akmeņoglēm, lignīta vai
kūdras, citādas minerāldarvas, atūdeņotas vai
neatūdeņotas vai daļēji destilētas, ieskaitot re
ģenerētas darvas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2707 10 00 – benzols

Rūpniecība

3%

A

A

2707 20 00 – toluols

Rūpniecība

3%

A

A

2707 30 00 – ksilols

Rūpniecība

3%

A

A

2707 40 00 – naftalīns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2707 50 00 – citādi aromātisko ogļūdeņražu maisījumi,
no kuru tilpuma vismaz 65 % (ieskaitot zu
dumus) destilējas 250 °C temperatūrā (me
tode ASTM D 86)

Rūpniecība

3%

A

A

2704 00

Piezīmes

Aglomerēts vai neaglomerēts akmeņogļu, lig
nīta vai kūdras kokss un puskokss; retortogles

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas
iegūti augsttemperatūras pārtvaicē; tamlīdzīgi
produkti, kuros aromātisko sastāvdaļu svars
pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru

LV

2707

Apraksts

L 250/416

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– citādi

2707 99

LV

2707 91 00 – – kreozotu eļļas
– – citādi
– – – neapstrādātas eļļas
neattīrītas vieglās eļļas, no kuru til
puma 90 % vai vairāk destilējas līdz
200 °C temperatūrai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

2707 99 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2707 99 20 – – – vieglās eļļas, kas bagātinātas ar sēru;
antracēns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2707 99 50 – – – pamatprodukti

Rūpniecība

1,7 %

A

A

2707 99 80 – – – fenoli

Rūpniecība

1,2 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2707 99 11 – – – –

– – – citādi
2707 99 91 – – – –

pozīcijā 2803 minēto produktu ra
žošanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2707 99 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2708

Piķis un piķa kokss, kas iegūts no akmeņogļu
darvas vai citām minerāldarvām
L 250/417

2708 10 00 – piķis

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2709 00 10 – dabasgāzes kondensāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2709 00 90 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2710 12 11 – – – specifiskiem pārstrādes procesiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2710 12 15 – – – ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas
nav minēti apakšpozīcijā 2710 12 11

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

2708 20 00 – piķa kokss

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2710

Neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenmi
nerāliem iegūtas eļļas

LV

2709 00

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas
eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur nemi
nēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas sa
tur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai
no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļ
ļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas;
eļļas atkritumi

– Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegū
tas eļļas (izņemot neapstrādātas), un citur
neminēti un neiekļauti naftas produkti, kas
satur 70 % vai vairāk naftas eļļas vai no bi
tumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir
produktu pamata sastāvdaļas, izņemot eļļas,
kuras satur biodīzeli, un izņemot eļļas atkri
tumus

2710 12

Piezīmes

L 250/418

Nozare

KN 2014

– – vieglās naftas eļļas un vieglie naftas pro
dukti

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citām vajadzībām
speciālie benzīni

LV

––––
2710 12 21 – – – – –

lakbenzīns (vaitspirts)

Rūpniecība

4,7 %

A

A

2710 12 25 – – – – –

citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

Rūpniecība

4,7 %

A

A

––––

citādi
benzīns

2710 12 31 – – – – – –
––––––

aviācijas benzīns
citādi, kuru svina saturs

–––––––

nepārsniedz 0,013 g litrā

2710 12 41 – – – – – – – –

kuru oktānskaitlis (RON)
mazāks par 95

Rūpniecība

4,7 %

A

A

2710 12 45 – – – – – – – –

kuru oktānskaitlis (RON) ir
95 vai lielāks, bet mazāks
par 98

Rūpniecība

4,7 %

A

A

2710 12 49 – – – – – – – –

kuru oktānskaitlis (RON) ir
98 vai lielāks

Rūpniecība

4,7 %

A

A

Rūpniecība

4,7 %

A

A

–––––––

pārsniedz 0,013 g litrā
kuru oktānskaitlis (RON)
mazāks par 98

L 250/419

2710 12 51 – – – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

–––––

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

kuru oktānskaitlis (RON) ir
98 vai lielāks

Rūpniecība

4,7 %

A

A

2710 12 70 – – – – –

benzīna tipa (gaistošā) reaktīvo
dzinēju degviela

Rūpniecība

4,7 %

A

A

2710 12 90 – – – – –

citādas vieglās eļļas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

2710 12 59 – – – – – – – –

2710 19

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/420

Nozare

KN 2014

– – citādi

2710 19 11 – – – –

specifiskiem pārstrādes procesiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2710 19 15 – – – –

ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas
nav
minēti
apakšpozīcijā
2710 19 11

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

––––

citām vajadzībām

–––––

petroleja

2710 19 21 – – – – – –

reaktīvo dzinēju degviela

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2710 19 25 – – – – – –

citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

Rūpniecība

4,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2710 19 29 – – – – –

citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – vidējās eļļas

– – – smagās eļļas

2710 19 31 – – – – –

gāzeļļas (vieglā dīzeļdegviela)
specifiskiem pārstrādes procesiem

16.9.2016.

––––

Apraksts

2710 19 35 – – – – –

ķīmiskām pārvērtībām procesos,
kas nav minēti apakšpozīcijā
2710 19 31

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

LV

–––––

citām vajadzībām
kuru sēra saturs nepārsniedz
0,001 % no kopējās masas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2710 19 46 – – – – – –

kuru sēra saturs pārsniedz
0,001 % no kopējās masas, bet
nepārsniedz 0,002 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2710 19 47 – – – – – –

kuru sēra saturs pārsniedz
0 002 % no kopējās masas, bet
nepārsniedz 0,1 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2710 19 48 – – – – – –

kuru sēra saturs pārsniedz
0,1 % no kopējās masas

Rūpniecība

3,5 %

A

A

––––

degvieleļļas

2710 19 51 – – – – –

specifiskiem pārstrādes procesiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2710 19 55 – – – – –

ķīmiskām pārvērtībām procesos,
kas nav minēti apakšpozīcijā
2710 19 51

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3,5 %

A

A

–––––

citām vajadzībām
kuru sēra saturs nepārsniedz
0,1 % no kopējās masas

L 250/421

2710 19 62 – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2710 19 43 – – – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

kuru sēra saturs pārsniedz
0,1 % no kopējās masas, bet
nepārsniedz 1 %

Rūpniecība

3,5 %

A

A

2710 19 68 – – – – – –

kuru sēra saturs pārsniedz 1 %
no kopējās masas

Rūpniecība

3,5 %

A

A

LV

2710 19 64 – – – – – –

Piezīmes

L 250/422

KN 2014

––––

ziežeļļas; citādas eļļas
specifiskiem pārstrādes procesiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2710 19 75 – – – – –

ķīmiskām pārvērtībām procesos,
kas nav minēti apakšpozīcijā
2710 19 71

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

–––––

citām vajadzībām
motoreļļas, kompresoru ziežeļ
ļas, turbīnu ziežeļļas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

2710 19 83 – – – – – –

šķidrumi hidrauliskajām iekār
tām

Rūpniecība

3,7 %

A

A

2710 19 85 – – – – – –

baltās eļļas, šķidrais parafīns

Rūpniecība

3,7 %

A

A

2710 19 87 – – – – – –

transmisijas eļļas un reduktora
eļļas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

2710 19 91 – – – – – –

metālapstrādes vielas, veidņu eļ
ļas, pretkorozijas eļļas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

2710 19 93 – – – – – –

elektroizolācijas eļļas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

16.9.2016.

2710 19 81 – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2710 19 71 – – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,7 %

A

A

2710 20 11 – – – kuru sēra saturs nepārsniedz 0,001 %
no kopējās masas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2710 20 15 – – – kuru sēra saturs pārsniedz 0,001 % no
kopējās masas, bet nepārsniedz
0,002 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2710 20 17 – – – kuru sēra saturs pārsniedz 0 002 % no
kopējās masas, bet nepārsniedz 0,1 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2710 20 19 – – – kuru sēra saturs pārsniedz 0,1 % no
kopējās masas

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

3,5 %

A

A

2710 19 99 – – – – – –

2710 20

citādas ziežeļļas un citādas eļļas

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegū
tas eļļas (izņemot neapstrādātas), un citur
neminēti un neiekļauti naftas produkti, kas
satur 70 % vai vairāk naftas eļļas vai no bi
tumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir
produktu pamata sastāvdaļas, un kas satur
biodīzeli, izņemot eļļas atkritumus

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – gāzeļļas (vieglā dīzeļdegviela)

– – degvieleļļas

L 250/423

2710 20 31 – – – kuru sēra saturs nepārsniedz 0,1 % no
kopējās masas

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2710 20 35 – – – kuru sēra saturs pārsniedz 0,1 % no
kopējās masas, bet nepārsniedz 1 %

Rūpniecība

3,5 %

A

A

2710 20 39 – – – kuru sēra saturs pārsniedz 1 % no ko
pējās masas

Rūpniecība

3,5 %

A

A

2710 20 90 – – citādas eļļas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

2710 91 00 – – satur polihlorbifenilus (PCBs), polihlorter
fenilus (PCTs) vai polibrombifenilus
(PBBs)

Rūpniecība

3,5 %

A

A

2710 99 00 – – citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/424

Nozare

KN 2014

– eļļas atkritumi

Naftas gāzes un citādi gāzveida ogļūdeņraži
– sašķidrināti

2711 11 00 – – dabasgāze
2711 12

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2711

– – propāns
– – – propāns ar tīrību ne mazāku kā 99 %
izmantošanai par motordegvielu vai
kurināmo

Rūpniecība

8%

A

A

2711 12 19 – – – –

citām vajadzībām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

16.9.2016.

2711 12 11 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi

specifiskiem pārstrādes procesiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2711 12 93 – – – –

ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas
nav
minēti
apakšpozīcijā
2711 12 91

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

citām vajadzībām

2711 12 94 – – – – –

kura tīrības pakāpe pārsniedz
90 %, bet nepārsniedz 99 %

Rūpniecība

0,7 %

A

A

2711 12 97 – – – – –

citādi

Rūpniecība

0,7 %

A

A

2711 13 10 – – – specifiskiem pārstrādes procesiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2711 13 30 – – – ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas
nav minēti apakšpozīcijā 2711 13 10

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

0,7 %

A

A

2711 13

– – butāni

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

LV

2711 12 91 – – – –

– – – citām vajadzībām

kuru tīrības pakāpe pārsniedz 90 %,
bet nepārsniedz 95 %

L 250/425

2711 13 91 – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

0,7 %

A

A

2711 14 00 – – etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2711 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2711 21 00 – – dabasgāze

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2711 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2712 10 10 – – neapstrādāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2712 10 90 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2711 13 97 – – – –

citādi

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/426

Nozare

KN 2014

– gāzveida stāvoklī

Vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais
naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts,
lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski
un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai
citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti

2712 10

– vazelīns

2712 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2712

– parafīna vasks, kura eļļas saturs ir mazāks
par 0,75 % no kopējās masas
16.9.2016.

2712 20 10 – – sintētiskais parafīns ar molekulmasu 460
vai lielāku, bet ne lielāku par 1 560

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,2 %

A

A

2712 90 11 – – – neapstrādāts

Rūpniecība

0,7 %

A

A

2712 90 19 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Apraksts

2712 20 90 – – citādi
– citādi

LV

2712 90

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – ozokerīts, lignītvasks vai kūdras vasks
(dabiskie produkti)

– – – neapstrādāts
2712 90 31 – – – –

specifiskiem pārstrādes procesiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2712 90 33 – – – –

ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas
nav
minēti
apakšpozīcijā
2712 90 31

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2712 90 39 – – – –

citām vajadzībām

Rūpniecība

0,7 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

– – – citādi
1-alkēnu maisījums, kas satur 80 %
no kopējās masas vai vairāk 1-alkē
nus ar ķēdes garumu 24 oglekļa
atomi vai vairāk, bet ne vairāk par
28 oglekļa atomiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2712 90 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

L 250/427

2712 90 91 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2713 11 00 – – nekalcinēts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2713 12 00 – – kalcinēts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2713 20 00 – naftas bitumens

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2713 90 10 – – pozīcijā 2803 minēto produktu ražoša
nai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2713 90 90 – – citādi

Rūpniecība

0,7 %

A

A

2714 10 00 – bitumena vai naftas slāneklis un darvas
smilts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2714 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2715 00 00 Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabi
skā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai
minerāldarvu piķa bāzes (piemēram, bitumena
mastikas, asfalta/bitumena lakas)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2713

Apraksts

Piezīmes

L 250/428

Nozare

KN 2014

Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naf
tas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu
pārstrādes atlikumi
LV

– naftas kokss

2714

– citādas naftas eļļu vai no bitumenminerā
liem iegūtu eļļu atlikumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2713 90

Dabiskais bitums un asfalts; bitumena vai naf
tas slāneklis un darvas smilts; asfaltīti un as
falta ieži

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2801 10 00 – hlors

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2801 20 00 – jods

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2801 30 10 – – fluors

Rūpniecība

5%

A

A

2801 30 90 – – broms

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2802 00 00 Sērs, sublimēts vai izgulsnēts; koloidālais sērs

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2803 00 00 Ogleklis (sodrēji un citādi oglekļa veidi, kas ci
tur nav minēti)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

2716 00 00 Elektroenerģija
VI

VI SADAĻA – ĶĪMISKĀS RŪPNIECĪBAS UN
TĀS SASKARNOZARU IZSTRĀDĀJUMI

28

28. NODAĻA – NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS
PRODUKTI; DĀRGMETĀLU, RETZEMJU ME
TĀLU, RADIOAKTĪVO ELEMENTU VAI IZO
TOPU ORGANISKIE VAI NEORGANISKIE SA
VIENOJUMI

2801 30

– fluors; broms

Ūdeņradis, cēlgāzes un citādi nemetāli

2804 10 00 – ūdeņradis

L 250/429

2804

Fluors, hlors, broms, jods

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

I. ĶĪMISKIE ELEMENTI
2801

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5%

A

A

2804 29 10 – – – hēlijs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2804 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

2804 30 00 – slāpeklis

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2804 40 00 – skābeklis

Rūpniecība

5%

A

A

2804 50 10 – – bors

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2804 50 90 – – telūrs

Rūpniecība

2,1 %

A

A

2804 61 00 – – kas satur silīciju ne mazāk kā 99,99 %
no kopējās masas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2804 69 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2804 70 00 – fosfors

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2804 80 00 – arsēns

Rūpniecība

2,1 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/430

Nozare

KN 2014

– cēlgāzes

2804 29

– – citādi

– bors; telūrs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2804 50

LV

2804 21 00 – – argons

– silīcijs

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2805 11 00 – – nātrijs

Rūpniecība

5%

A

A

2805 12 00 – – kalcijs

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2805 19 10 – – – stroncijs un bārijs

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2805 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,1 %

A

A

2805 30 10 – – maisījumi vai sakausējumi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2805 30 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

2805 40 10 – – pudelēs ar neto masu 35,4 kg (standart
masa), ar FOB vērtību ne vairāk kā €
224 par pudeli

Rūpniecība

3%

A

A

2805 40 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

2804 90 00 – selēns
Sārmu vai sārmzemju metāli; retzemju metāli,
skandijs un itrijs, atsevišķi vai maisījumos vai
sakausējumos; dzīvsudrabs

LV

2805

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– sārmu vai sārmzemju metāli

2805 30

2805 40

– – citādi

– retzemju metāli, skandijs un itrijs, atsevišķi
vai maisījumos vai sakausējumos

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2805 19

– dzīvsudrabs

L 250/431

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2806 10 00 – hlorūdeņradis (sālsskābe)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2806 20 00 – hlorsulfoskābe

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2807 00 00 Sērskābe; oleums

Rūpniecība

3%

A

A

2808 00 00 Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2809 10 00 – fosfora (V) oksīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2809 20 00 – fosforskābe un polifosforskābes

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2810 00 10 – bora (III) oksīds

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2810 00 90 – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/432

Nozare

KN 2014

II. NEORGANISKĀS SKĀBES UN NEORGA
NISKIE NEMETĀLU SAVIENOJUMI AR
SKĀBEKLI
LV

2806

2810 00

2811

Fosfora (V) oksīds; fosforskābe; polifosforskā
bes ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2809

Hlorūdeņradis (sālsskābe); hlorsulfoskābe

Bora oksīdi; borskābes

Citādas neorganiskās skābes un citādi neorga
niskie nemetālu savienojumi ar skābekli

2811 11 00 – – fluorūdeņradis (fluorūdeņražskābe)

16.9.2016.

– citādas neorganiskās skābes

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2811 19 10 – – – bromūdeņradis (bromūdeņražskābe)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2811 19 20 – – – ciānūdeņradis (ciānūdeņražskābe)

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2811 19 80 – – – citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2811 21 00 – – oglekļa dioksīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2811 22 00 – – silīcija dioksīds

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2811 29 05 – – – sēra dioksīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2811 29 10 – – – sēra trioksīds (sērskābes anhidrīds);
diarsēna trioksīds

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2811 29 30 – – – slāpekļa oksīdi

Rūpniecība

5%

A

A

2811 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2811 19

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

LV

– citādi neorganiskie nemetālu savienojumi ar
skābekli

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2811 29

III. NEMETĀLU SAVIENOJUMI AR HALOGĒ
NIEM VAI SĒRU
2812

Nemetālu halogenīdi un oksihalogenīdi

2812 10

– hlorīdi un hlora oksīdi

2812 10 11 – – – fosfora oksitrihlorīds (fosforiltrihlorīds)

L 250/433

– – fosfora

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2812 10 15 – – – fosfora trihlorīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2812 10 16 – – – fosfora pentahlorīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2812 10 18 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2812 10 91 – – – disēra dihlorīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2812 10 93 – – – sēra dihlorīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2812 10 94 – – – fosgēns (karbonilhlorīds)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2812 10 95 – – – tionildihlorīds (tionilhlorīds)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2812 10 99 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2812 90 00 – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2813 90 10 – – fosfora sulfīdi, tehniskais fosfora trisulfīds

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2813 90 90 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/434

Nozare

KN 2014

– – citādi

Nemetālu sulfīdi; tehniskais fosfora trisulfīds

2813 10 00 – oglekļa disulfīds (sērogleklis)
2813 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2813

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2814 10 00 – bezūdens amonjaks

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2814 20 00 – amonjaka ūdens šķīdums

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2815 11 00 – – cietais

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2815 12 00 – – ūdens šķīdumā (nātrija sārms jeb šķidrā
soda)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2815 20 00 – kālija hidroksīds (kaustiskais potašs)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2815 30 00 – nātrija vai kālija peroksīdi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2816 10 00 – magnija hidroksīds un peroksīds

Rūpniecība

4,1 %

A

A

2816 40 00 – stroncija un bārija oksīdi, hidroksīdi un pe
roksīdi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2817 00 00 Cinka oksīds; cinka peroksīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

IV. NEORGANISKĀS BĀZES UN METĀLU
OKSĪDI, HIDROKSĪDI UN PEROKSĪDI
Bezūdens amonjaks vai amonjaka ūdens šķī
dums

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda); kālija hi
droksīds (kaustiskais potašs); nātrija vai kālija
peroksīdi
– nātrija hidroksīds (kaustiskā soda)

2816

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2815

LV

2814

Magnija hidroksīds un peroksīds; stroncija un
bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi

L 250/435

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2818 10 11 – – – kurā mazāk nekā 50 % daļiņu no ko
pējā svara diametrs pārsniedz 10 mm

Rūpniecība

5,2 %

A

A

2818 10 19 – – – kurā 50 % vai vairāk daļiņu no kopējā
svara diametrs pārsniedz 10 mm

Rūpniecība

5,2 %

A

A

2818 10 91 – – – kurā mazāk nekā 50 % daļiņu no ko
pējā svara diametrs pārsniedz 10 mm

Rūpniecība

5,2 %

A

A

2818 10 99 – – – kurā 50 % vai vairāk daļiņu no kopējā
svara diametrs pārsniedz 10 mm

Rūpniecība

5,2 %

A

A

2818 20 00 – alumīnija oksīdi, kas nav mākslīgais ko
runds

Rūpniecība

4%

A

A

2818 30 00 – alumīnija hidroksīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2818

Mākslīgais korunds, arī ar nenoteiktu ķīmisko
sastāvu; alumīnija oksīds; alumīnija hidroksīds

2818 10

– mākslīgais korunds, arī ar nenoteiktu ķīmi
sko sastāvu

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/436

Nozare

KN 2014

– – kurā alumīnija oksīda saturs ir 98,5 % no
svara vai lielāks

2819

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – kurā alumīnija oksīda saturs ir mazāks
nekā 98,5 % no svara

Hroma oksīdi un hidroksīdi
16.9.2016.

2819 10 00 – hroma trioksīds

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2819 90 10 – – hroma dioksīds

Rūpniecība

3,7 %

A

A

2819 90 90 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2820 90 10 – – mangāna oksīds ar mangāna saturu 77 %
vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2820 90 90 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2821 10 00 – dzelzs oksīdi un hidroksīdi

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2821 20 00 – krāszemes

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2822 00 00 Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta
oksīdi

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2823 00 00 Titāna oksīdi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2819 90

– citādi

Mangāna oksīdi

2820 10 00 – mangāna dioksīds

2821

2824

– citādi

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi; krāszemes, kas
satur 70 % no kopējās masas vai vairāk saistī
tās dzelzs, kas izteikta kā Fe2O3

2824 10 00 – svina monoksīds (glets, svina oksīds)

L 250/437

Svina oksīdi; svina mīnijs, sarkanais un oran
žais

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2820 90

Piezīmes

LV

2820

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2825 10 00 – hidrazīns un hidroksilamīns un to neorga
niskie sāļi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2825 20 00 – litija oksīds un hidroksīds

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2825 30 00 – vanādija oksīdi un hidroksīdi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2825 40 00 – niķeļa oksīdi un hidroksīdi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2825 50 00 – vara oksīdi un hidroksīdi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

2825 60 00 – germānija oksīdi un cirkonija dioksīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2825 70 00 – molibdēna oksīdi un hidroksīdi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2825 80 00 – antimona oksīdi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

2824 90 00 – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2825 90

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorgani
skie sāļi; citādas neorganiskās bāzes; citādi
metālu oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi

LV

2825

Piezīmes

L 250/438

Nozare

KN 2014

– citādi
– – kalcija oksīds, hidroksīds un peroksīds

16.9.2016.

2825 90 11 – – – kalcija hidroksīds ar tīrības pakāpi
sausnā 98 % vai vairāk, tādu daļiņu
veidā: no kuru masas ne vairāk kā 1 %
ir lielākas par 75 mikrometriem, un –
no kuru masas ne vairāk kā 4 % ir lie
lākas par 1,3 mikrometriem

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2825 90 19 – – – citādi

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2825 90 20 – – berilija oksīds un hidroksīds

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2825 90 40 – – volframa oksīdi un hidroksīdi

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2825 90 60 – – kadmija oksīds

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2825 90 85 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2826 19 10 – – – amonija vai nātrija

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2826 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2826 90 10 – – dikālija heksafluorcirkonāts

Rūpniecība

5%

A

A

2826 90 80 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

V. NEORGANISKO SKĀBJU UN METĀLU
SĀĻI UN PEROKSISĀĻI
2826

Fluorīdi; fluorsilikāti, fluoralumināti un citi
kompleksie fluora sāļi
– fluorīdi

2826 12 00 – – alumīnija
2826 19

– – citādi

2826 30 00 – nātrija heksafluoralumināts
kriolīts)
2826 90

(sintētiskais

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

L 250/439

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2827 10 00 – amonija hlorīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2827 20 00 – kalcija hlorīds

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2827 31 00 – – magnija

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2827 32 00 – – alumīnija

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2827 35 00 – – niķeļa

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2827 39 10 – – – alvas

Rūpniecība

4,1 %

A

A

2827 39 20 – – – dzelzs

Rūpniecība

2,1 %

A

A

2827 39 30 – – – kobalta

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2827 39 85 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Rūpniecība

3,2 %

A

A

2827

Apraksts

Piezīmes

L 250/440

Nozare

KN 2014

Hlorīdi, oksihlorīdi un hidroksihlorīdi; bro
mīdi un oksibromīdi; jodīdi un oksijodīdi
LV

– citādi hlorīdi

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2827 39

– oksihlorīdi un hidroksihlorīdi
2827 41 00 – – vara
– – citādi

2827 49 10 – – – svina

16.9.2016.

2827 49

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2827 51 00 – – nātrija vai kālija bromīdi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2827 59 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2827 60 00 – jodīdi un oksijodīdi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2828 10 00 – tehniskais kalcija hipohlorīts un citādi kal
cija hipohlorīti

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2828 90 00 – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2829 11 00 – – nātrija

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2829 19 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2829 90 10 – – perhlorāti

Rūpniecība

4,8 %

A

A

2829 90 40 – – kālija vai nātrija bromāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

2827 49 90 – – – citādi

2829

Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlo
rīti; hipobromīti

Hlorāti un perhlorāti; bromāti un perbromāti;
jodāti un perjodāti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2828

LV

– bromīdi un oksibromīdi

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– hlorāti

2829 90

– citādi

L 250/441

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2830 90 11 – – kalcija, antimona vai dzelzs sulfīdi

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2830 90 85 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2831 10 00 – nātrija

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2831 90 00 – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2832 10 00 – nātrija sulfīti

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2832 20 00 – citādi sulfīti

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2832 30 00 – tiosulfāti

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

2829 90 80 – – citādi
Sulfīdi; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva
polisulfīdi

2830 10 00 – nātrija sulfīdi
2830 90

2832

2833

– citādi

Ditionīti un sulfoksilāti

Sulfīti; tiosulfāti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2831

LV

2830

Piezīmes

L 250/442

Nozare

KN 2014

Sulfāti; alauni; peroksisulfāti (persulfāti)

2833 11 00 – – nātrija sulfāts

16.9.2016.

– nātrija sulfāti

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2833 21 00 – – magnija

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2833 22 00 – – alumīnija

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2833 24 00 – – niķeļa

Rūpniecība

5%

A

A

2833 25 00 – – vara

Rūpniecība

3,2 %

A

A

2833 27 00 – – bārija

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2833 29 20 – – – kadmija; hroma; cinka

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2833 29 30 – – – kobalta; titāna

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2833 29 60 – – – svina

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2833 29 80 – – – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

2833 30 00 – alauni

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2833 40 00 – peroksisulfāti (persulfāti)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

2833 19 00 – – citādi

Nitrīti; nitrāti

2834 10 00 – nitrīti

L 250/443

2834

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2833 29

LV

– citādi sulfāti

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2834 29 20 – – – bārija; berilija; kadmija; kobalta; niķeļa;
svina

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2834 29 40 – – – vara

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2834 29 80 – – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2835 22 00 – – mononātrija vai dinātrija

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2835 24 00 – – kālija

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2835 25 00 – – kalcija hidrogēnortofosfāts (dikalcija fos
fāts)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2835 26 00 – – citādi kalcija fosfāti

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/444

Nozare

KN 2014

– nitrāti

2834 29

– – citādi

Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti), un fos
fāti; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva
polifosfāti

2835 10 00 – fosfināti (hipofosfīti) un fosfonāti (fosfīti)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2835

LV

2834 21 00 – – kālija

– fosfāti

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2835 29 10 – – – triamonija

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2835 29 30 – – – trinātrija

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2835 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2835 31 00 – – nātrija trifosfāts (nātrija tripolifosfāts)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2835 39 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2836 20 00 – nātrija karbonāts

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2836 30 00 – nātrija hidrogēnkarbonāts (nātrija bikarbo
nāts)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2836 40 00 – kālija karbonāti

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2836 50 00 – kalcija karbonāts

Rūpniecība

5%

A

A

2836 60 00 – bārija karbonāts

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2835 29

Apraksts

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Karbonāti; peroksikarbonāti (perkarbonāti);
tehniskais amonija karbonāts, kas satur amo
nija karbamātu

LV

– polifosfāti

2836

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

L 250/445

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2836 91 00 – – litija karbonāti

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2836 92 00 – – stroncija karbonāts

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/446

Nozare

KN 2014

– citādi

– – citādi

2836 99 11 – – – –

magnija; vara

Rūpniecība

3,7 %

A

A

2836 99 17 – – – –

citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2836 99 90 – – – peroksikarbonāti (perkarbonāti)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2837 11 00 – – nātrija

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2837 19 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2837 20 00 – kompleksie cianīdi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – karbonāti

2837

LV

2836 99

Cianīdi, oksicianīdi un kompleksie cianīdi

– cianīdi un oksicianīdi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2839 11 00 – – nātrija metasilikāti

Rūpniecība

5%

A

A

2839 19 00 – – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

2839 90 00 – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2840 19 10 – – – dinātrija tetraborāta pentahidrāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2840 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2839

Apraksts

Silikāti; tehniskie sārmu metālu silikāti

LV

– nātrija

Borāti; peroksiborāti (perborāti)

– dinātrija tetraborāts (attīrītais boraks)

2840 11 00 – – bezūdens

2840 19

2840 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2840

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

– citādi borāti
L 250/447

2840 20 10 – – bezūdens nātrija borāti

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2840 20 90 – – citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2840 30 00 – peroksiborāti (perborāti)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2841 30 00 – nātrija dihromāts

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2841 50 00 – citādi hromāti un dihromāti; peroksihro
māti

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2841 61 00 – – kālija permanganāts

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2841 69 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2841 70 00 – molibdāti

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2841 80 00 – volframāti

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2841 90 30 – – cinkāti un vanadāti

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2841 90 85 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2841

Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– manganīti, manganāti un permanganāti

2841 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/448

Nozare

KN 2014

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2842 90 10 – – selēnskābju vai telūrskābju sāļi, dubultsāļi
vai kompleksie sāļi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2842 90 80 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2843 10 10 – – sudrabs

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2843 10 90 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2842

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Neorganisko skābju vai peroksiskābju citi sāļi
(ieskaitot alumosilikātus ar noteiktu vai neno
teiktu ķīmisko sastāvu), izņemot azīdus
LV

2842 10 00 – dubultie vai kompleksie silikāti, ieskaitot
alumosilikātus ar noteiktu vai nenoteiktu
ķīmisko sastāvu
2842 90

– citādi

2843

Koloidālie dārgmetāli; dārgmetālu noteikta vai
nenoteikta ķīmiska sastāva organiskie un ne
organiskie savienojumi; dārgmetālu amalga
mas

2843 10

– koloidālie dārgmetāli

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

VI. DAŽĀDI

– sudraba savienojumi
L 250/449

2843 21 00 – – sudraba nitrāts

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2843 29 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2843 30 00 – zelta savienojumi

Rūpniecība

3%

A

A

2843 90 10 – – amalgamas

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2843 90 90 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

2844 10 10 – – – neapstrādāts; atgriezumi un lūžņi (Eu
ratom)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2844 10 30 – – – apstrādāts (Euratom)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2844 10 50 – – ferourāns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2844 10 90 – – citādi (Euratom)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2843 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/450

Nozare

KN 2014

– citādi savienojumi; amalgamas

Radioaktīvie ķīmiskie elementi un radioaktīvie
izotopi (ieskaitot sabrūkošos un reproducējo
šos ķīmiskos elementus un izotopus) un to sa
vienojumi; maisījumi un atlikumi, kas satur
šos produktus

2844 10

– dabiskais urāns un tā savienojumi; sakausē
jumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku),
keramikas produkti un maisījumi, kas satur
dabisko urānu vai dabiskā urāna savienoju
mus

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2844

– – dabiskais urāns

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2844 20 25 – – – ferourāns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2844 20 35 – – – citādi (Euratom)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2844 20

Apraksts

LV

– ar urānu-235 bagātināts urāns un tā savie
nojumi; plutonijs un tā savienojumi; sakau
sējumi, dispersijas (ieskaitot metālkera
miku), keramikas produkti un maisījumi,
kas satur ar urānu-235 bagātinātu urānu,
plutoniju vai šo produktu savienojumus

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – plutonijs un tā savienojumi; sakausējumi,
dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), ke
ramikas produkti un maisījumi, kas satur
plutoniju vai šo produktu savienojumus

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – ar urānu-235 bagātināts urāns un tā sa
vienojumi; sakausējumi, dispersijas (ie
skaitot metālkeramiku), keramikas pro
dukti un maisījumi, kas satur ar urānu235 bagātinātu urānu, plutoniju vai šo
produktu savienojumus

– – – urāna un plutonija maisījumi

ferourāns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2844 20 59 – – – –

citādi (Euratom)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2844 20 99 – – – citādi

L 250/451

2844 20 51 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2844 30 11 – – – metālkeramika

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2844 30 19 – – – citādi

Rūpniecība

2,9 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2844 30

Apraksts

LV

– urāns ar samazinātu urāna-235 saturu un
tā savienojumi; torijs un tā savienojumi, sa
kausējumi, dispersijas (ieskaitot metālkera
miku), keramikas produkti un maisījumi,
kas satur urānu ar samazinātu urāna-235
saturu, toriju vai šo produktu savienojumus

– – torijs; sakausējumi, dispersijas (ieskaitot
metālkeramiku), keramikas produkti un
maisījumi, kas satur toriju vai šā pro
dukta savienojumus

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – urāns ar samazinātu urāna-235 saturu;
sakausējumi, dispersijas (ieskaitot metāl
keramiku), keramikas produkti un maisī
jumi, kas satur urānu ar samazinātu
urāna-235 saturu vai šā produkta savie
nojumus

2844 30 51 – – – metālkeramika

Piezīmes

L 250/452

Nozare

KN 2014

– – – citādi
2844 30 55 – – – –

––––

apstrādāti
stieņi, leņķi, fasonprofili un spe
ciālie profili, stieple, plāksnes un
sloksnes (Euratom)

16.9.2016.

2844 30 61 – – – – –

neapstrādāti, atgriezumi un lūžņi
(Euratom)

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2844 30 91 – – – torija vai urāna ar samazinātu urāna235 daudzumu, sajauktu vai nesa
jauktu kopā (Euratom), izņemot torija
sāļus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2844 30 99 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2844 40 20 – – – mākslīgie radioaktīvie izotopi (Eura
tom)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2844 40 30 – – – mākslīgo radioaktīvo izotopu savieno
jumi (Euratom)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2844 40 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

2844 30 69 – – – – –

citādi (Euratom)

– radioaktīvie elementi, izotopi un savieno
jumi, izņemot apakšpozīcijās 2844 10,
2844 20 vai 2844 30 minētos; sakausē
jumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku),
keramikas produkti un maisījumi, kas satur
šos elementus, izotopus vai to savienoju
mus; radioaktīvie atlikumi

2844 40 10 – – urāns, kas iegūts no urāna-233, un tā sa
vienojumi; sakausējumi, dispersijas (ie
skaitot metālkeramiku), keramikas pro
dukti un maisījumi, un savienojumi, kas
iegūti no urāna-233 vai šā produkta sa
vienojumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2844 40

LV

– – urāna ar samazinātu urāna-235 saturu
vai torija savienojumi, arī sajaukti kopā

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

L 250/453

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2845 90 10 – – deitērijs un tā savienojumi; ūdeņradis un
tā savienojumi, kas bagātināti ar deitēriju;
maisījumi un šķīdumi, kas satur šos pro
duktus (Euratom)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2845 90 90 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2846 10 00 – cērija savienojumi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

2846 90 00 – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

2847 00 00 Ūdeņraža peroksīds, arī stabilizēts ar urīnvielu

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2848 00 00 Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva fos
fīdi, izņemot dzelzs fosforus

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

2844 50 00 – izlietotie (ar samazinātu radioaktivitāti) ko
dolreaktoru degvielas elementi (kasetes) (Eu
ratom)

Piezīmes

L 250/454

Nozare

KN 2014

LV

2845

Izotopi, izņemot pozīcijā 2844 minētos; mi
nēto izotopu neorganiskie un organiskie savie
nojumi ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sa
stāvu

2845 10 00 – smagais ūdens (deitērija oksīds) (Euratom)

2846

– citādi

Retzemju metālu, itrija, skandija un šo metālu
maisījumu organiskie un neorganiskie savie
nojumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2845 90

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2849 10 00 – kalcija

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2849 20 00 – silīcija

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2849 90 10 – – bora

Rūpniecība

4,1 %

A

A

2849 90 30 – – volframa

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2849 90 50 – – alumīnija; hroma; molibdēna; vanādija;
tantala; titāna

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2849 90 90 – – citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2850 00 20 – hidrīdi; nitrīdi

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2850 00 60 – azīdi; silicīdi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2850 00 90 – borīdi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2849

2852

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva kar
bīdi

– citādi

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva hi
drīdi, nitrīdi, azīdi, silicīdi un borīdi, izņemot
savienojumus, kas ir arī pozīcijā 2849 minētie
karbīdi

2852 10 00 – ar noteiktu ķīmisko sastāvu

L 250/455

Neorganiskie vai organiskie dzīvsudraba savie
nojumi ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sa
stāvu, izņemot amalgamas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2850 00

Piezīmes

LV

2849 90

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2853 00 10 – destilēts ūdens un vadītspējīgs ūdens un lī
dzīgas tīrības ūdens

Rūpniecība

2,7 %

A

A

2853 00 30 – sašķidrināts gaiss (atbrīvots vai neatbrīvots
no cēlgāzēm); saspiests gaiss

Rūpniecība

4,1 %

A

A

2853 00 50 – ciānhlorīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2853 00 90 – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2901 21 00 – – etilēns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2901 22 00 – – propēns (propilēns)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

2852 90 00 – citādi

29. NODAĻA – ORGANISKIE ĶĪMISKIE SA
VIENOJUMI
I. OGĻŪDEŅRAŽI UN TO HALOGENĒTIE,
SULFURĒTIE, NITRĒTIE UN NITROZĒTIE
ATVASINĀJUMI

2901

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

29

Citādi neorganiskie savienojumi (ieskaitot des
tilēto ūdeni vai vadītspējīgu ūdeni un līdzīgas
tīrības ūdeni); sašķidrināts gaiss (atbrīvots vai
neatbrīvots no cēlgāzēm); saspiests gaiss;
amalgamas, izņemot dārgmetālu amalgamas

LV

2853 00

Piezīmes

L 250/456

Nozare

KN 2014

Acikliskie ogļūdeņraži

2901 10 00 – piesātinātie
– nepiesātinātie

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2901 23 00 – – butēns (butilēns) un tā izomēri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2901 24 00 – – buta-1,3-diēns un izoprēns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2901 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2902 11 00 – – cikloheksāns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2902 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2902 20 00 – benzols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2902 30 00 – toluols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2902 41 00 – – o-ksilols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2902 42 00 – – m-ksilols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2902 43 00 – – p-ksilols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2902 44 00 – – ksilola izomēru maisījumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2902 50 00 – stirols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2902 60 00 – etilbenzols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2902 70 00 – kumols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2902

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Cikliskie ogļūdeņraži
– ciklāni, ciklēni un cikloterpēni
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– ksiloli

L 250/457

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2903 11 00 – – hlormetāns (metilhlorīds) un hloretāns
(etilhlorīds)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 12 00 – – dihlormetāns (metilēnhlorīds)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 13 00 – – hloroforms (trihlormetāns)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 14 00 – – tetrahlorogleklis

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 15 00 – – etilēna dihlorīds (ISO) (1,2-dihloretāns)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 19 10 – – – 1,1,1-trihloretāns (metilhloroforms)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 19 80 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 21 00 – – vinilhlorīds (hloretilēns)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 22 00 – – trihloretilēns

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 23 00 – – tetrahloretilēns (perhloretilēns)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

2902 90 00 – citādi
Halogenētie ogļūdeņražu atvasinājumi

LV

2903

Piezīmes

L 250/458

Nozare

KN 2014

– aciklisko ogļūdeņražu piesātinātie hlora at
vasinājumi

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2903 19

– aciklisko ogļūdeņražu nepiesātinātie hlora
atvasinājumi

16.9.2016.

Apraksts

2903 29 00 – – citādi

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 31 00 – – etilēna dibromīds (ISO) (1,2-dibromoe
tāns)
2903 39

LV

– fluorizēti, brominizēti vai jodizēti acikliskā
ogļūdeņraža atvasinājumi

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi

brommetāns (metilbromīds)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 39 15 – – – –

dibrommetāns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2903 39 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 71 00 – – hlordifluormetāns

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 72 00 – – dihlortrifluoretāni

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 73 00 – – dihlorfluoretāni

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 74 00 – – hlordifluoretāni

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 75 00 – – dihlorpentafluorpropāni

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 39 90 – – – fluorīdi un jodīdi
– aciklisko ogļūdeņražu halogenētie atvasinā
jumi, kas satur divus vai vairākus dažādus
halogēnus

L 250/459

2903 39 11 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – bromīdi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2903 76 10 – – – bromhlordifluormetāns

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 76 20 – – – bromtrifluormetāns

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 76 90 – – – dibromtetrafluoretāni

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 77 10 – – – trihlorfluormetāns

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 77 20 – – – dihlordifluormetāns

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 77 30 – – – trihlortrifluoretāni

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 77 40 – – – dihlortetrafluoretāni

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 77 50 – – – hlorpentafluoretāns

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 77 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 78 00 – – citādi perhalogenētie atvasinājumi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 76

– – bromhlordifluormetāns, bromtrifluorme
tāns un dibromtetrafluoretāni

– – citādi atvasinājumi, kas perhalogenēti ti
kai ar fluoru un hloru

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2903 79

Piezīmes

LV

2903 77

Apraksts

L 250/460

Nozare

KN 2014

– – citādi
– – – halogenēti tikai ar fluoru vai hloru
metāna, etāna vai propāna (HCFCs)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 79 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

16.9.2016.

2903 79 11 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – halogenēti tikai ar fluoru vai bromu
Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 79 29 – – – –

citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 81 00 – – 1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksāns (HCH
(ISO)), ieskaitot lindānu (ISO, INN)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 82 00 – – aldrīns (ISO), hlordāns (ISO) un heptah
lors (ISO)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 89 10 – – – 1,2-dibrom-4-(1,2-dibrometil)ciklohek
sāns; tetrabromciklooktāni

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2903 89 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 91 00 – – hlorbenzols, o-dihlorbenzols un p-dihlor
benzols

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 92 00 – – heksahlorbenzols (ISO) un DDT (ISO)
(klofenotāns (INN), 1,1,1-trihloro-2,2-bis
(p-hlorofenil)etāns)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 79 90 – – – citādi
– ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ogļūdeņ
ražu halogēnatvasinājumi

2903 89

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

metāna, etāna vai propāna

LV

2903 79 21 – – – –

– aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinā
jumi

L 250/461

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2903 99 10 – – – 2,3,4,5,6-pentabrometilbenzols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2903 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2904 10 00 – atvasinājumi, kas satur tikai sulfogrupas, to
sāļi un etilesteri

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2904 20 00 – atvasinājumi, kas satur tikai nitrogrupas vai
nitrozogrupas

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2904 90 40 – – trihlornitrometāns (hlorpikrīns)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2904 90 95 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2905 11 00 – – metanols (metilspirts)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2905 12 00 – – propan-1-ols (propilspirts) un propan-2ols (izopropilspirts) .

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2903 99

– – citādi

Sulfurēti, nitrēti vai nitrozēti ogļūdeņražu at
vasinājumi, halogenēti vai nehalogenēti

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2904 90

Piezīmes

LV

2904

Apraksts

L 250/462

Nozare

KN 2014

II. SPIRTI UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒ
TIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASI
NĀJUMI
2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie,
nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
– piesātinātie vienvērtīgie spirti

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2905 14 10 – – – 2-metilpropān-2-ols (terc-butilspirts)

Rūpniecība

4,6 %

A

A

2905 14 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2905 16 20 – – – oktan-2-ols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2905 16 85 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2905 17 00 – – dodekan-1-ols (laurilspirts), heksadekan1-ols (cetilspirts) un oktadekan-1-ols
(stearīnspirts)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2905 19 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2905 29 10 – – – alilspirts

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2905 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

2905 13 00 – – butān-1-ols (n-butilspirts)

2905 16

– – citādi butanoli

LV

2905 14

– – oktanols (oktilspirts) un tā izomēri

2905 22 00 – – acikliskie terpēnspirti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– nepiesātinātie vienvērtīgie spirti

2905 29

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

2905 31 00 – – etilēnglikols (etāndiols)

L 250/463

– dioli

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2905 39 20 – – – butān-1,3-diols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2905 39 25 – – – butān-1,4-diols

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2905 39 30 – – – 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2905 39 95 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2905 41 00 – – 2-etil-2-(hidroksimetil)propān-1,3-diols
(trimetilolpropāns)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2905 42 00 – – pentaeritrīts

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Lauksaimniecība

9,6 %
+ 125,8 EUR/
100 kg

9 % + 125,8 EUR/
100 kg

A

Apraksts

2905 32 00 – – propilēnglikols (propān-1,2-diols)
– – citādi

LV

2905 39

2905 44

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi daudzvērtīgie spirti

2905 43 00 – – mannīts

Piezīmes

L 250/464

Nozare

KN 2014

– – D-glicīts (sorbīts)
– – – ūdens šķīdumā
kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir
2 % no kopējās masas vai mazāk Dmannīta

Lauksaimniecība

7,7 %
+ 16,1 EUR/
100 kg

7 % + 16,1 EUR/
100 kg

A

2905 44 19 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

9 % + 37,8 EUR/
100 neto kg

9 % + 37,8 EUR/
100 neto kg

A

16.9.2016.

2905 44 11 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
Lauksaimniecība

7,7 % + 23 EUR/
100 kg

7 % + 23 EUR/
100 kg

A

2905 44 99 – – – –

citādi

Lauksaimniecība

9 % + 53,7 EUR/
100 neto kg

9 % + 53,7 EUR/
100 neto kg

A

Lauksaimniecība

3,8 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2905 59 91 – – – 2,2-bis(brommetil)propāndiols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2905 59 98 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2905 45 00 – – glicerīns
2905 49 00 – – citādi
– aciklisko spirtu halogenētie, sulfurētie, ni
trētie un nitrozētie atvasinājumi
2905 51 00 – – ethlorvinols (INN)
2905 59

2906

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir
2 % no kopējās masas vai mazāk Dmannīta

LV

2905 44 91 – – – –

Cikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie,
nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
– ciklānspirti, ciklēnspirti un cikloterpēnspirti
L 250/465

2906 11 00 – – mentols

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2906 13 10 – – – sterīni

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2906 13 90 – – – inozitoli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2906 19 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2906 21 00 – – benzilspirts

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2906 29 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2907 11 00 – – fenols (hidroksibenzols) un tā sāļi

Rūpniecība

3%

A

A

2907 12 00 – – krezoli un to sāļi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

2907 13 00 – – oktilfenols, nonilfenols un to izomēri; šo
savienojumu sāļi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2906 12 00 – – cikloheksanols, metilcikloheksanoli un
dimetilcikloheksanoli
2906 13

– – sterīni un inozitoli

III. FENOLI, FENOLU SPIRTI UN TO HALO
GENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NI
TROZĒTIE ATVASINĀJUMI

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– aromātiskie

2907

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/466

Nozare

KN 2014

Fenoli; fenolu spirti
– monofenoli

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2907 15 10 – – – 1-naftols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2907 15 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2907 19 10 – – – ksilenoli un to sāļi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

2907 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2907 21 00 – – rezorcīns un tā sāļi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2907 22 00 – – hidrohinons (hinols) un tā sāļi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2907 23 00 – – 4,4′-izopropilidēndifenols (bis-fenols A,
difenilpropāns) un tā sāļi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2907 29 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2908 11 00 – – pentahlorofenols (ISO)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2908 19 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2907 15

– – naftoli un to sāļi

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– polifenoli; fenolu spirti

2908

Piezīmes

LV

2907 19

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Fenolu vai fenolu spirtu halogenētie, sulfurē
tie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
– atvasinājumi, kas satur tikai halogēnu aiz
vietotājus, un to sāļi

L 250/467

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2908 91 00 – – dinosebs (ISO) un tā sāļi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2908 92 00 – – 4,6-dinitro-o-krezols (DNOC (ISO)) un tā
sāļi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2908 99 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2909 19 10 – – – terc-butiletilēteris (etil-terc-butil-ēteris,
ETBE)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2909 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/468

Nozare

KN 2014

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2909

LV

IV. ĒTERI, SPIRTU PEROKSĪDI, ĒTERU PE
ROKSĪDI, KETONU PEROKSĪDI, EPOK
SĪDI AR TRĪSLOCEKĻU GREDZENU,
ACETĀLI, PUSACETĀLI UN TO HALOGE
NĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NI
TROZĒTIE ATVASINĀJUMI
Ēteri, hidroksiēteri, alkoksifenoli, alkoksifenol
spirti, spirtu peroksīdi, ēteru peroksīdi, ketonu
peroksīdi (noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sa
stāva) un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai
nitrozētie atvasinājumi
– acikliskie ēteri un to halogenētie, sulfurētie,
nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
2909 11 00 – – dietilēteris
2909 19

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2909 30 31 – – – pentabromdifenilēteris; 1,2,4,5-tetra
brom-3,6-bis(pentabromfen-oksi)ben
zols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2909 30 35 – – – 1,2-bis(2,4,6-tribromfenoksi)etāns,
akrilnitril-butadiēn-stirola (ABS) ražo
šanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2909 30 38 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2909 30 90 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2909 41 00 – – 2,2′-oksidietanols (dietilēnglikols, digols)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2909 43 00 – – etilēnglikola vai dietilēnglikola monobuti
lēteri

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2909 44 00 – – citādi etilēnglikola vai dietilēnglikola mo
noalkilēteri

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

2909 20 00 – ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ēteri un to
halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie
atvasinājumi

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

2909 30

– aromātiskie ēteri un to halogenētie, sulfurē
tie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2909 30 10 – – difenilēteris

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – vienīgi bromu saturošie halogēnatvasinā
jumi

– ēteru spirti un to halogenētie, sulfurētie, ni
trētie vai nitrozētie atvasinājumi

L 250/469

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2909 49 11 – – – 2-(2-hloretoksi)etanols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2909 49 80 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2909 50 00 – alkoksifenoli, alkoksifenolspirti un to halo
genētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie at
vasinājumi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2909 60 00 – spirtu, ēteru un ketonu peroksīdi un to ha
logenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie
atvasinājumi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2910 10 00 – oksirāns (etilēnoksīds)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2910 20 00 – metiloksirāns (propilēnoksīds)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2910 30 00 – 1-hlor-2,3-epoksipropāns (epihlorhidrīns)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2910 40 00 – dīldrins (ISO, INN)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2910 90 00 – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2911 00 00 Acetāli un pusacetāli ar vēl kādu skābekļa
funkcionālo grupu vai bez tās un to halogenē
tie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinā
jumi

Rūpniecība

5%

A

A

2909 49

Piezīmes

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Trīslocekļu cikla epoksīdi, epoksispirti, epoksi
fenoli un epoksiēteri un to halogenētie, sulfu
rētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

LV

2910

Apraksts

L 250/470

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2912 11 00 – – metanāls (formaldehīds)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2912 12 00 – – etanāls (acetaldehīds)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2912 19 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2912 21 00 – – benzaldehīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2912 29 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

(4-hidroksi-3-metoksibenzalde

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2912 42 00 – – etilvanilīns (3-etoksi-4-hidroksibenzalde
hīds)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2912 49 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2912 50 00 – cikliskie aldehīdu polimēri

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

V. SAVIENOJUMI AR ALDEHĪDA FUNKCIO
NĀLO GRUPU
LV

2912

Aldehīdi, kas satur vai nesatur citas skābekļa
funkcionālās grupas; cikliskie aldehīdu poli
mēri; paraformaldehīds
– acikliskie aldehīdi, kas nesatur citas skā
bekļa funkcionālās grupas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– cikliskie aldehīdi, kas nesatur citas skābekļa
funkcionālās grupas

– spirtu aldehīdi, ēteru aldehīdi, fenolu alde
hīdi un citi skābekli saturoši aldehīdi
2912 41 00 – – vanilīns
hīds)

L 250/471

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2912 60 00 – paraformaldehīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2913 00 00 Pozīcijā 2912 minēto produktu halogenētie,
sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2914 11 00 – – acetons

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2914 12 00 – – butanons (metiletilketons)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2914 13 00 – – 4-metil-2-pentān-2-ons (metilizobutilke
tons)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2914 19 10 – – – 5-metilheksān-2-ons

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2914 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2914 22 00 – – cikloheksanons un metilcikloheksanoni

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2914 23 00 – – jononi un metiljononi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/472

Nozare

KN 2014

VI. SAVIENOJUMI AR KETONU FUNKCIO
NĀLAJĀM GRUPĀM UN SAVIENOJUMI
AR HINONU FUNKCIONĀLAJĀM GRU
PĀM
2914

– acikliskie ketoni, kas nesatur citas skābekļa
funkcionālās grupas

2914 19

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Ketoni un hinoni, kas satur vai nesatur vēl
kādu skābekļa funkcionālo grupu, un to halo
genētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasi
nājumi

– – citādi

– ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ketoni, kas
nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas
16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2914 31 00 – – fenilacetons (fenilpropan-2-ons)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2914 39 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2914 40 90 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

2914 50 00 – ketofenoli un ketoni, kas satur citas skā
bekļa funkcionālās grupas

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2914 69 10 – – – 1,4-naftohinons

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2914 69 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2914 70 00 – halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie
atvasinājumi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

2914 29 00 – – citādi

– ketospirti un ketoaldehīdi

2914 40 10 – – 4-hidroksi-4-metilpentān-2-ons
tonspirts)

(diace

– hinoni
2914 61 00 – – antrahinons
2914 69

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2914 40

LV

– aromātiskie ketoni, kas nesatur citas skā
bekļa funkcionālās grupas

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

L 250/473

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2915 11 00 – – skudrskābe

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 12 00 – – skudrskābes sāļi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 13 00 – – skudrskābes esteri

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 21 00 – – etiķskābe

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 24 00 – – etiķskābes anhidrīds

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 29 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 31 00 – – etilacetāts

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 32 00 – – vinilacetāts

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 33 00 – – n-butilacetāts

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Apraksts

2915

LV

VII. KARBONSKĀBES UN TO ANHIDRĪDI,
HALOGENĪDI, PEROKSĪDI UN PEROKSI
SKĀBES UN TO HALOGENĒTIE, SULFU
RĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE AT
VASINĀJUMI

Piezīmes

L 250/474

Nozare

KN 2014

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un
to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksi
skābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie,
nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

– etiķskābe un tās sāļi; etiķskābes anhidrīds

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– skudrskābe, tās sāļi un esteri

– etiķskābes esteri

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2915 36 00 – – dinoseba (ISO) acetāts

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 39 00 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

4,2 %

A

A

2915 60 11 – – – 1-izopropil-2,2-dimetiltrimetiletilēna
diizobutirāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2915 60 19 – – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 60 90 – – pentānskābes, to sāļi un esteri

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 70 40 – – palmitīnskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 70 50 – – stearīnskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 90 30 – – laurīnskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 90 70 – – citādi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2915 40 00 – monohloretiķskābe, dihloretiķskābe
trihloretiķskābe, to sāļi un esteri

vai

2915 50 00 – propionskābe, tās sāļi un esteri
2915 60

– butānskābes, pentānskābes, to sāļi un esteri
– – butānskābes, to sāļi un esteri

2915 70

2915 90

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– palmitīnskābe, stearīnskābe, to sāļi un esteri

– citādi

L 250/475

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2916 11 00 – – akrilskābe un tās sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2916 12 00 – – akrilskābes esteri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2916 13 00 – – metakrilskābe un tās sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2916 14 00 – – metakrilskābes esteri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2916 15 00 – – oleīnskābe, linolskābe vai linolēnskābe,
to sāļi un esteri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2916 16 00 – – binapakrils (ISO)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2916 19 10 – – – undecēnskābes, to sāļi un esteri

Rūpniecība

5,9 %

A

A

2916 19 40 – – – krotonskābe

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2916 19 95 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2916 20 00 – ciklānu, ciklēnu un cikloterpēnu monokar
bonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, perok
sīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atva
sinājumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2916

Apraksts

LV

Nepiesātinātās acikliskās monokarbonskābes,
cikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi,
halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo sa
vienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai
nitrozētie atvasinājumi

Piezīmes

L 250/476

Nozare

KN 2014

– nepiesātinātās acikliskās monokarbonskā
bes, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, pe
roksiskābes un šo savienojumu atvasinā
jumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2916 19

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2916 31 00 – – benzoskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2916 32 00 – – benzoilperoksīds un benzoilhlorīds

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2916 34 00 – – feniletiķskābe un tās sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2916 39 10 – – – feniletiķskābes esteri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2916 39 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2917 11 00 – – skābeņskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2917 12 00 – – adipīnskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– aromātiskās monokarbonskābes, to anhi
drīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes
un šo savienojumu atvasinājumi
LV

2917

– – citādi

Polikarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi,
peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu
halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie
atvasinājumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2916 39

– acikliskās polikarbonskābes, to anhidrīdi,
halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo
savienojumu atvasinājumi

2917 13

2917 13 10 – – – sebacīnskābe

L 250/477

– – azelaīnskābe un sebacīnskābe, to sāļi un
esteri

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2917 13 90 – – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

2917 14 00 – – maleīnskābes anhidrīds

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2917 19 10 – – – malonskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2917 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,3 %

A

A

2917 20 00 – ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu polikar
bonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, perok
sīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atva
sinājumi

Rūpniecība

6%

A

A

2917 32 00 – – dioktilortoftalāti

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2917 33 00 – – dinonilortoftalāti vai didecilortoftalāti

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2917 34 00 – – citādi ortoftalskābes esteri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2917 35 00 – – ftalskābes anhidrīds

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2917 36 00 – – tereftalskābe un tās sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2917 37 00 – – dimetiltereftalāts

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2917 19

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/478

Nozare

KN 2014

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– aromātiskās polikarbonskābes, to anhidrīdi,
halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo
savienojumu atvasinājumi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2917 39 20 – – – tetrabromftalskābes esteris vai anhi
drīds;
benzol-1,2,4-trikarbonskābe;
izoftaloildihlorīds, ar tereftaloildihlo
rīda saturu 0,8 % vai mazāk; naftalīn1,4,5,8-tetrakarbonskābe; tetrahlorftal
skābes anhidrīds; nātrija 3,5-bis-(me
toksikarbonil)benzolsulfonāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2917 39 95 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2918 11 00 – – pienskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2918 12 00 – – vīnskābe

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2918 13 00 – – vīnskābes sāļi un esteri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2918 14 00 – – citronskābe

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2918 15 00 – – citronskābes sāļi un esteri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2918 16 00 – – glikonskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2917 39

Piezīmes

– – citādi

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2918

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa
funkcionālās grupas, un to anhidrīdi, haloge
nīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savieno
jumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitro
zētie atvasinājumi
– karbonskābes, kas satur spirta funkcionālās
grupas, bet nesatur citas skābekļa funkcio
nālās grupas, to anhidrīdi, halogenīdi, pe
roksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu
atvasinājumi

L 250/479

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2918 19 30 – – – holskābe; 3-α,12-α-dihidroksi-5-β-ho
lanskābe-24, (deoksiholskābe), to sāļi
un esteri

Rūpniecība

6,3 %

A

A

2918 19 40 – – – 2,2-bis(hidroksimetil)propionskābe

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2918 19 50 – – – 2,2-difenil-2-hidroksietiķskābe (benzil
skābe)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2918 19 98 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2918 21 00 – – salicilskābe un tās sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2918 22 00 – – o-acetilsalicilskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2918 23 00 – – citādi salicilskābes esteri un to sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2918 29 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2918 30 00 – karbonskābes, kas satur aldehīdu vai ketonu
funkcionālo grupu, bet nesatur citas skā
bekļa funkcionālās grupas, to anhidrīdi, ha
logenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo sa
vienojumu atvasinājumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

2918 18 00 – – hlorobenzilāts (ISO)
– – citādi

LV

2918 19

Piezīmes

L 250/480

Nozare

KN 2014

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– karbonskābes, kas satur fenola funkcionālo
grupu, bet nesatur citas skābekļa funkcionā
lās grupas, to anhidrīdi, halogenīdi, perok
sīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atva
sinājumi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2919 10 00 – tri(2,3-dibromopropil) fosfāts

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2919 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

2918 99

– – citādi

2918 99 40 – – – 2,6-dimetoksibenzoskābe;
(ISO); nātrija fenoksiacetāts

dikamba

VIII. NEMETĀLU NEORGANISKO SKĀBJU
ESTERI, TO SĀĻI UN HALOGENĒTIE,
SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒ
TIE ATVASINĀJUMI

2920

Fosforskābes esteri un to sāļi, ieskaitot lakto
fosfātu; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai
nitrozētie atvasinājumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2918 99 90 – – – citādi

2919

LV

2918 91 00 – – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trihlorofenoksietiķ
skābe), tās sāļi un esteri

Nemetālu pārējo neorganisko skābju esteri (iz
ņemot halogēnūdeņražu esterus) un to sāļi; šo
savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie
vai nitrozētie atvasinājumi
– thiofosfora esteri (fosforotioāti) un to sāļi;
to halogēnu, sēru, nitrātu vai nitrozētie at
vasinājumi
L 250/481

2920 11 00 – – parations (ISO) un parationa-metils (ISO)
(metila-parations)

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2920 90 10 – – sērskābes un ogļskābes esteri, to sāļi un
to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un ni
trozētie atvasinājumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2920 90 20 – – dimetilfosfonāts (dimetilfosfīts)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2920 90 30 – – trimetilfosfīts (trimetoksifosfīns)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2920 90 40 – – trietilfosfīts

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2920 90 50 – – dietilfosfonāts (dietilhidrogēnfosfīts) (die
tilfosfīts)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2920 90 85 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2921 19 40 – – – 1,1,3,3-tetrametilbutilamīns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2921 19 50 – – – dietilamīns un tā sāļi

Rūpniecība

5,7 %

A

A

Apraksts

2920 19 00 – – citādi
– citādi

LV

2920 90

Savienojumi ar amīnu funkcionālajām gru
pām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

IX. SAVIENOJUMI, KAS SATUR SLĀPEKĻA
FUNKCIONĀLĀS GRUPAS
2921

Piezīmes

L 250/482

Nozare

KN 2014

– acikliskie monoamīni un to atvasinājumi;
šo savienojumu sāļi
2921 11 00 – – metilamīns, dimetilamīns vai trimetila
mīns un to sāļi
2921 19

– – citādi
16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2921 19 60 – – – 2-(N,N-dietilamino)etilhlorīda hidro
hlorīds, 2-(N,N-diizopropilamino)etilh
lorīda hidrohlorīds, un 2-(N,N-dimeti
lamino)etilhlorīda hidrohlorīds

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2921 19 99 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2921 21 00 – – etilēndiamīns un tā sāļi

Rūpniecība

6%

A

A

2921 22 00 – – heksametilēndiamīns un tā sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2921 29 00 – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

2921 30 10 – – cikloheksilamīns un cikloheksildimetila
mīns un to sāļi

Rūpniecība

6,3 %

A

A

2921 30 91 – – cikloheksīlēn-1,3-diamīns (1,3-diaminoci
kloheksāns)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2921 30 99 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2921 41 00 – – anilīns un tā sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2921 42 00 – – anilīna atvasinājumi un to sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– acikliskie poliamīni un to atvasinājumi; šo
savienojumu sāļi

– ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu monoa
mīni vai poliamīni un to atvasinājumi; šo
savienojumu sāļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2921 30

– aromātiskie monoamīni un to atvasinājumi;
šo savienojumu sāļi

L 250/483

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2921 43 00 – – toluidīni un to atvasinājumi; šo savieno
jumu sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2921 44 00 – – difenilamīns un tā atvasinājumi; šo savie
nojumu sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2921 45 00 – – 1-naftilamīns (α-naftilamīns), 2-naftila
mīns (β-naftilamīns) un to atvasinājumi;
šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2921 46 00 – – amfetamīns (INN), benzfetamīns (INN),
deksamfetamīns (INN), etilamfetamīns
(INN), fenkamfamīns (INN), lefetamīns
(INN), levamfetamīns (INN), mefenorekss
(INN) un fentermīns (INN); šo savieno
jumu sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2921 49 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

– aromātiskie poliamīni un to atvasinājumi;
šo savienojumu sāļi
2921 51

– – o-, m-, p-fenilēndiamīns, diaminotoluoli
un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/484

Nozare

KN 2014

– – – o-, m-, p-fenilēndiamīns, diaminoto
luoli un to halogenētie, sulfurētie, ni
trētie un nitrozētie atvasinājumi; šo sa
vienojumu sāļi
m-fenilēndiamīns, kura tīrības pa
kāpe ir 99 % vai vairāk un kurā ir: –
1 % no svara vai mazāk ūdens, –
200 mg/kg vai mazāk o-fenilēndia
mīna un – 450 mg/kg vai mazāk pfenilēndiamīna

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2921 51 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2921 51 90 – – – citādi

16.9.2016.

2921 51 11 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2921 59 50 – – – m-fenilēn-bis(metilamīns); 2,2′-dihlor4,4′-metilēndianilīns; 4,4′-bis-o-tolui
dīns; 1,8-naftilēndiamīns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2921 59 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2922 11 00 – – monoetanolamīns un tā sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2922 12 00 – – dietanolamīns un tā sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2922 13 10 – – – trietanolamīns

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2922 13 90 – – – trietanolamīna sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2922 14 00 – – dekstropropoksifēns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2922 19 10 – – – N-etildietanolamīns

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2922 19 20 – – – 2,2′-metiliminodietanols (N-metildieta
nolamīns)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2922 19 30 – – – 2-(N,N-diizopropilamino)etanols

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2922 19 85 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2921 59

– – citādi

Aminosavienojumi, kas satur skābekļa funk
cionālo grupu

2922 19

– – trietanolamīns un tā sāļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– aminospirti, to ēteri un esteri, izņemot sa
vienojumus, kas satur vairāk nekā viena
veida skābekļa funkcionālās grupas; šo sa
vienojumu sāļi

2922 13

Piezīmes

LV

2922

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

L 250/485

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2922 21 00 – – aminohidroksinaftalīnsulfoskābes un to
sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2922 29 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2922 31 00 – – amfepramons (INN), metadons (INN) un
normetadons (INN); šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2922 39 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2922 41 00 – – lizīns un tā esteri; šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

6,3 %

A

A

2922 42 00 – – glutamīnskābe un tās sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2922 43 00 – – antranilskābe un tās sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2922 44 00 – – tilidīns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2922 49 20 – – – β-alanīns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2922 49 85 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

LV

– aminonaftoli un citādi aminofenoli, to ēteri
un esteri, izņemot savienojumus, kas satur
vairāk kā viena veida skābekļa funkcionālās
grupas; šo savienojumu sāļi

– aminoskābes un to esteri, izņemot savieno
jumus, kas satur vairāk nekā viena veida
skābekļa funkcionālās grupas; šo savieno
jumu sāļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– aminoaldehīdi, aminoketoni un aminohi
noni, izņemot savienojumus, kas satur vai
rāk nekā viena veida skābekļa funkcionālās
grupas; šo savienojumu sāļi

2922 49

Piezīmes

L 250/486

Nozare

KN 2014

– – citādi
16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2923 10 00 – holīns un tā sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2923 20 00 – lecitīni un citādi fosfoaminolipīdi

Rūpniecība

5,7 %

A

A

2923 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2924 11 00 – – meprobamāts (INN)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2924 12 00 – – fluoroacetamīds (ISO), monokrotofoss
(ISO) un fosfamidons (ISO)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2924 19 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2924 21 00 – – ureīdi un to atvasinājumi; šo savieno
jumu sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2924 23 00 – – 2-acetamīdbenzoskābe (N-acetilantranil
skābe) un tās sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

2922 50 00 – aminospirtu fenoli, aminoskābju fenoli un
citādi aminosavienojumi ar skābekļa funk
cionālajām grupām

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

2923

Savienojumi, kas satur karboksiamīda funk
cionālo grupu; ogļskābes savienojumi, kas sa
tur amīda funkcionālo grupu
– acikliskie amīdi (ieskaitot acikliskos karba
mātus) un to atvasinājumi; šo savienojumu
sāļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2924

Četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; leci
tīni un citi fosfoaminolipīdi ar ķīmiski no
teiktu vai nenoteiktu sastāvu

– cikliskie amīdi (ieskaitot cikliskos karbamā
tus) un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

L 250/487

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2924 29 10 – – – lidokaīns (INN)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2924 29 98 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2925 11 00 – – saharīns un tā sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2925 12 00 – – glutetimīds (INN)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2925 19 20 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-oktabrom-N,N′-eti
lēndiftalimīds; N,N′-etilēn-bis(4,5-di
bromheksahidro-3,6-metanoftalimīds)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2925 19 95 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2925 21 00 – – hlordimeforms (ISO)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2925 29 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

2924 24 00 – – etianamāts (INN)
2924 29

Piezīmes

L 250/488

Nozare

KN 2014

– – citādi
LV

2925

– imīdi un to atvasinājumi; šo savienojumu
sāļi

2925 19

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Savienojumi, kas satur karboksiimīda funkcio
nālo grupu (ieskaitot saharīnu un tā sāļus), un
savienojumi, kas satur imīna funkcionālo
grupu

– imīni un to atvasinājumi; to sāļi

2926

2926 10 00 – akrilnitrils

16.9.2016.

Savienojumi, kas satur nitrila funkcionālo
grupu

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2926 20 00 – 1-ciānguanidīns (diciāndiamīds)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2926 30 00 – fenoproporekss (INN) un tā sāļi; metadona
(INN) starpprodukts (4-ciān-2-dimetila
mino-4,4-difenilbutāns)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2926 90 20 – – izoftalonitrils

Rūpniecība

6%

A

A

2926 90 95 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2927 00 00 Diazosavienojumi, azosavienojumi vai azoksi
savienojumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2928 00 10 – N,N-bis(2-metoksietil)hidroksilamīns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2928 00 90 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2929 10 00 – izocianāti

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2929 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2926 90

2929

– citādi

Hidrazīna vai hidroksilamīna organiskie atva
sinājumi

Savienojumi, kas satur citas slāpekļa funkcio
nālās grupas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2928 00

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

X. ELEMENTORGANISKIE
SAVIENOJUMI,
HETEROCIKLISKIE SAVIENOJUMI, NU
KLEĪNSKĀBES UN TO SĀĻI, SULFONA
MĪDI
Sēra organiskie savienojumi

2930 20 00 – tiokarbamāti un ditiokarbamāti

L 250/489

2930

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2930 40 10 – – metionīns (INN)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2930 40 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2930 50 00 – kaptafols (ISO) un metamidofoss (ISO)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2930 90 13 – – cisteīns un cistīns

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2930 90 16 – – cisteīna vai cistīna atvasinājumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2930 90 20 – – tiodiglikols (INN) (2,2′-tiodietanols)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2930 90 30 – – DL-2-hidroksi-4-(metiltio)sviestskābe

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2930 90 40 – – 2,2′-tiodietil bis[3-(3,5–(3,5-di-terc-butil4-hidroksifenil)propionāts]

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2930 90 50 – – izomēru maisījums, kas sastāv no 4-me
til-2,6-bis(metiltio)-m-fenilēndiamīna un
2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilēndia
mīna

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2930 90 60 – – 2-(N,N-dietilamino)etāntiols

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2930 90 99 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2930 30 00 – tiurāma monosulfīdi, -disulfīdi vai -tetrasul
fīdi
2930 40

– citādi

Citādi elementorganiskie savienojumi

2931 10 00 – tetrametilsvins un tetraetilsvins

16.9.2016.

2931

– metionīns

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2930 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/490

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2931 90 10 – – dimetilmetilfosfonāts

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2931 90 20 – – metilfosfonoildifluorīds (metilfosfonskā
bes difluorīds)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2931 90 30 – – metilfosfonoildihlorīds (metilfosfonskābes
dihlorīds)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2931 90 40 – – (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfi
nān-5-il)metilmetilmetilfosfonāts; bis[(5etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfi
nān-5-il)metil]metilfosfonāts;
2,4,6-tri
propil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinān2,4,6-trioksīds;
dimetilpropilfosfonāts;
dietiletilfosfonāts; nātrija 3-(trihidroksisi
lil)propilmetilfosfonāts; maisījumi, kas sa
stāv galvenokārt no metilfosfonskābes un
(aminoiminometil)urīnvielas
(attiecībā
50:50)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2931 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2932 11 00 – – tetrahidrofurāns

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2932 12 00 – – 2-furaldehīds (furfuraldehīds)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

2931 20 00 – tributilalvas savienojumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2932

– citādi

LV

2931 90

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai
skābekļa heteroatomu(-us)
– savienojumi, kas satur nekondensētu furāna
gredzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu)

L 250/491

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2932 13 00 – – furfurilspirts un tetrahidrofurfurilspirts

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2932 19 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2932 20 10 – – fenolftaleīns; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi3-metoksikarbonil-1-naftil)-1-okso1H,3H-benzo[de]izohromēn-1-il]-6-okta
deciloksi-2-naftoskābe; 3′-hlor-6′-ciklo
heksilaminospiro[izobenzfurān-1(3H),9′ksanten]-3-ons; 6′-(N-etil-p-toluidīn)-2′metilspiro[izobenzfurān-1(3H),9′-ksan
ten]-3-ons; metil-6-dokoziloksi-1-hidro
ksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]
naftalīn-2-karboksilāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2932 20 20 – – gamma-butirolaktons

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2932 20 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2932 91 00 – – izosafrols

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2932 92 00 – – 1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-ons)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2932 93 00 – – piperonāls

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2932 94 00 – – safrols

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2932 95 00 – – tetrahidrokanabinols (visi izomēri)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2932 20

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/492

Nozare

KN 2014

– laktoni

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2933 11 10 – – – propifenazons (INN)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2933 19 10 – – – fenilbutazons (INN)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

2932 99 00 – – citādi
Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai
slāpekļa heteroatomu(s)

LV

2933

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– savienojumi, kas satur nekondensētu pira
zola gredzenu (hidrogenētu vai nehidroge
nētu)
2933 11

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2933 19

– – fenazons (antipirīns) un tā atvasinājumi

– savienojumi, kas satur nekondensētu imida
zola gredzenu (hidrogenētu vai nehidroge
nētu)
2933 21 00 – – hidantoīns un tā atvasinājumi
2933 29

– – citādi
L 250/493

2933 29 10 – – – nafazolīna hidrohlorīds (INNM) un na
fazolīna nitrāts (INNM); fentolamīns
(INN); tolazolīna hidrohlorīds (INNM)

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2933 31 00 – – piridīns un tā sāļi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2933 32 00 – – piperidīns un tā sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2933 33 00 – – alfentanils (INN), anileridīns (INN), bez
itramīds (INN), bromazepāms (INN), dife
noksīns (INN), difenoksilāts (INN), dipi
panons (INN), fentanils (INN), ketobemi
dons (INN), metilfenidāts (INN), pentazo
cīns (INN), pentidīns (INN), pentidīna
(INN) starpprodukts A, fenciklidīns (INN)
(PCP), fenoperidīns (INN), pipradols
(INN), piritramīds (INN), propirāms (INN)
un trimeperidīns (INN); šo savienojumu
sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2933 39 10 – – – iproniazīds (INN); ketobemidona hi
drohlorīds (INNM); piridostigmīna bro
mīds (INN)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 39 20 – – – 2,3,5,6-tetrahlorpiridīns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 39 25 – – – 3,6-dihlorpiridīn-2-karbonskābe

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 39 35 – – – 2-hidroksietilamonija-3,6-dihlorpiri
dīn-2-karboksilāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

2933 29 90 – – – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2933 39

LV

– savienojumi, kas satur nekondensētu piri
dīna gredzenu (hidrogenētu vai nehidroge
nētu)

Piezīmes

L 250/494

Nozare

KN 2014

– – citādi

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2933 39 40 – – – 2-butoksietil(3,5,6-trihlor-2-piridiloksi)
acetāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 39 45 – – – 3,5-dihlor-2,4,6-trifluorpiridīns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 39 50 – – – fluoroksipirs (ISO), metilesteris

Rūpniecība

4%

A

A

2933 39 55 – – – 4-metilpiridīns

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 39 99 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 49 10 – – – halogenētie hinolīna atvasinājumi; hi
nolīnkarbonskābes atvasinājumi

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2933 49 30 – – – dekstrometorfāns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 49 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

– savienojumi, kas satur hinolīna vai izohino
līna gredzenu (hidrogenētu vai nehidroge
nētu), bez tālākas kondensācijas
2933 41 00 – – levorfanols (INN) un tā sāļi
2933 49

– – citādi

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– savienojumi, kas satur pirimidīna gredzenu
(hidrogenētu vai nehidrogenētu) vai pipera
zīna gredzenu
L 250/495

2933 52 00 – – malonilurīnviela (barbitūrskābe) un tās
sāļi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2933 53 10 – – – fenobarbitāls (INN), barbitāls (INN) un
to sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 53 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2933 54 00 – – citādi malonilurīnvielas (barbitūrskābes)
atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2933 55 00 – – loprazolāms (INN), meklokvalons (INN),
metakvalons (INN) un zipeprols(INN); šo
savienojumu sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 59 10 – – – diazinons (ISO)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 59 20 – – – 1,4-diazabiciklo[2,2,2]oktāns (trietilēn
diamīns)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 59 95 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2933 53

– – alobarbitāls (INN), amobarbitāls (INN),
barbitāls (INN), butalbitāls (INN), buto
barbitāls (INN), ciklobarbitāls (INN), me
tilfenobarbitāls (INN), pentobarbitāls
(INN), fenobarbitāls (INN), sekbutabarbi
tāls (INN), sekobarbitāls (INN) un vinilbi
tāls (INN); šo savienojumu sāļi

16.9.2016.

– savienojumi, kas satur nekondensētu tria
zīna gredzenu (hidrogenētu vai nehidroge
nētu)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

2933 61 00 – – melamīns

Piezīmes

LV

2933 59

Apraksts

L 250/496

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2933 69 10 – – – atrazīns (ISO); propazīns (ISO); sima
zīns (ISO); heksahidro-1,3,5-trinitro1,3,5-triazīns (heksogēns, trimetilentri
nitroamīns)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2933 69 40 – – – metēnamīns (INN) (heksametilēntetra
mīns); 2,6-di-terc-butil-4-[4,6-bis(oktil
tio)-1,3,5-triazīn-2-ilamino]fenols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 69 80 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2933 71 00 – – 6-heksalaktāms (ε-kaprolaktāms)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2933 72 00 – – klobazāms (INN) un metiprilons (INN)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 79 00 – – citādi laktāmi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 69

Apraksts

– – citādi

LV

– citādi

2933 91 10 – – – hlordiazepoksīds (INN)

L 250/497

– – alprazolāms (INN), kamazepāms (INN),
hlordiazepoksīds (INN), klonazepāms
(INN), klorazepāts (INN), delorazepāms
(INN), diazepāms (INN), estazolāms
(INN), etilloflazepāts (INN), fludiazepāms
(INN), flunitrazepāms (INN), flurazepāms
(INN), halazepāms (INN), lorazepāms
(INN), lormetazepāms (INN), mazindols
(INN), medazepāms (INN), midazolāms
(INN), nimetazepāms (INN), nitrazepāms
(INN), nordazepāms (INN), oksazepāms
(INN), pinazepāms (INN), prazepāms
(INN), pirovalerons (INN), temazepāms
(INN), tetrazepāms (INN) un triazolāms
(INN); šo savienojumu sāļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– laktāmi

2933 91

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2933 99 20 – – – indols, 3-metilindols (skatols), 6-alil6,7-dihidro-5H-dibenz[c,e]azepīns
(azapetīns), fenindamīns (INN) un to
sāļi; imipramīna hidrohlorīds (INNM)

Rūpniecība

5,5 %

A

A

2933 99 50 – – – 2,4-di-terc-butil-6-(5-hlorbenzotriazol2-il)fenols

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2933 99 80 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2934 20 20 – – di(benztiazol-2-il)disulfīds; benztiazol-2tiols (merkaptobenztiazols) un tā sāļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2934 20 80 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2933 91 90 – – – citādi

2933 99

– – citādi

Nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķī
misko sastāvu; citādi heterocikliskie savieno
jumi

2934 10 00 – savienojumi, kas satur nekondensētu tiazola
gredzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu)

2934 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2934

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/498

Nozare

KN 2014

– savienojumi, kas satur benztiazola gredzenu
(hidrogenētu vai nehidrogenētu), bez tālā
kas kondensācijas

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2934 30 10 – – tietilperazīns (INN); tioridazīns (INN) un
tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2934 30 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2934 99 60 – – – hlorprotiksēns (INN); tenalidīns (INN)
un tā tartrāti un maleāti; furazolidons
(INN);
7-aminocefalosporānskābe;
(6R,7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formi
loksi-2-fenilacetamid]-8-okso-5-tia-1azabiciklo[4,2,0]okt-2-ēna-2-karbon
skābes sāļi un esteri; 1-[2-(1,3-diok
san-2-il)etil]-2-metilpiridīna bromīds

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2934 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2934 30

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– savienojumi, kas satur feniotiazīna gre
dzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu), bez
tālākas kondensācijas
LV

2934 91 00 – – aminorekss (INN), brotizolāms (INN),
klotiazepāms (INN), kloksazolāms (INN),
dekstromoramīds (INN), haloksazolāms
(INN), ketazolāms (INN), mezokarbs
(INN), oksazolāms (INN), pemolīns (INN),
fendimetrazīns (INN), fenmetrazīns (INN)
un sufentanils (INN); šo savienojumu sāļi

2934 99

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi

– – citādi

L 250/499

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2935 00 30 – 3-{1-[7-(heksadecilsulfonilamino)-1H-indol3-il]-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il}N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamīds; meto
sulams (ISO)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2935 00 90 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2936 21 00 – – A vitamīni un to atvasinājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2936 22 00 – – B1 vitamīns un tā atvasinājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2936 23 00 – – B2 vitamīns un tā atvasinājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2936 24 00 – – D- vai DL-pantotēnskābe (B3 vai B5 vita
mīni) un tās atvasinājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2936 25 00 – – B6 vitamīns un tā atvasinājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2936 26 00 – – B12 vitamīns un tā atvasinājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2935 00

Apraksts

Sulfonamīdi

– vitamīni un to atvasinājumi, tīrā veidā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dabiskie un sintezētie provitamīni un vitamīni
(ieskaitot dabiskos koncentrātus), to atvasinā
jumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus,
un šo savienojumu maisījumi, arī šķīdinātājā

LV

XI. PROVITAMĪNI, VITAMĪNI UN HORMONI

2936

Piezīmes

L 250/500

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2936 27 00 – – C vitamīns un tā atvasinājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2936 28 00 – – E vitamīns un tā atvasinājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2936 29 00 – – citi vitamīni un to atvasinājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2936 90 00 – citādi, ieskaitot dabiskos koncentrātus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2937 11 00 – – somatropīns, tā atvasinājumi un struktū
ras analogi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2937 12 00 – – insulīns un tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2937 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2937

Dabiskie vai sintezētie hormoni, prostaglan
dīni, tromboksāni un leikotrīni; to atvasinā
jumi un struktūras analogi, arī polipeptīdi ar
modificētu ķēdi, kurus izmanto galvenokārt
kā hormonus

– polipeptīdu hormoni, proteīnu hormoni un
glikoproteīnu hormoni, to atvasinājumi un
struktūras analogi

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– steroidālie hormoni, to atvasinājumi un
struktūras analogi

L 250/501

2937 21 00 – – kortizons, hidrokortizons, prednizons
(dehidrokortizons) un prednizolons (de
hidrohidrokortizons)

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2937 22 00 – – virsnieru garozas hormonu halogenētie
atvasinājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2937 23 00 – – estrogēni un progestogēni

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2937 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2937 50 00 – prostaglandīni, tromboksāni un leikotrīni,
to atvasinājumi un struktūras analogi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2937 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

2938 90 10 – – uzpirkstītes glikozīdi

Rūpniecība

6%

A

A

2938 90 30 – – glicirizīnskābe un glicirizināti

Rūpniecība

5,7 %

A

A

2938 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/502

Nozare

KN 2014

LV

2938

Dabiskie vai sintezētie glikozīdi un to sāļi,
ēteri un esteri un citādi atvasinājumi

2938 10 00 – rutozīds (rutīns) un tā atvasinājumi

2938 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

XII. DABISKIE VAI SINTEZĒTIE GLIKOZĪDI
UN AUGU ALKALOĪDI UN TO SĀĻI,
ĒTERI, ESTERI UN CITI ATVASINĀJUMI

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2939 11 00 – – magoņu stiebru koncentrāti; buprenor
fīns (INN), kodeīns, dihidrokodeīns (INN),
etilmorfīns, etorfīns (INN), heroīns, hi
drokodons (INN), hidromorfons (INN),
morfīns, nikomorfīns (INN), oksikodons
(INN), oksimorfons (INN), folkodīns
(INN), tebakons (INN) un tebaīns; šo sa
vienojumu sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 20 00 – hinīnkoka alkaloīdi un to atvasinājumi; šo
savienojumu sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 30 00 – kofeīns un tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 41 00 – – efedrīns un tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 42 00 – – pseidoefedrīns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 43 00 – – katīns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 44 00 – – norefedrīns un tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 49 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Dabiskie vai sintezētie augu alkaloīdi un to
sāļi, ēteri un esteri un citādi atvasinājumi
LV

– opija alkaloīdi un to atvasinājumi; šo savie
nojumu sāļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– efedrīni un to sāļi

L 250/503

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

2939 51 00 – – fenetilīns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 59 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 61 00 – – ergometrīns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 62 00 – – ergotamīns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 63 00 – – lizergīnskābe un tās sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 69 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 91 00 – – kokaīns, ekgonīns, levometamfetamīns,
metamfetamīns (INN), metamfetamīna
racemāts; šo savienojumu sāļi, esteri un
citi atvasinājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2939 99 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/504

Nozare

KN 2014

– teofilīns un aminofilīns (teofilīnetilēndia
mīns) un to atvasinājumi; šo savienojumu
sāļi
LV

– melno rudzu graudu alkaloīdi un to atvasi
nājumi; šo savienojumu sāļi
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi

XIII. CITI ORGANISKIE SAVIENOJUMI

16.9.2016.

2940 00 00 Ķīmiski tīri cukuri, izņemot saharozi, laktozi,
maltozi, glikozi un fruktozi; cukuru ēteri, cu
kuru acetāli un cukuru esteri un to sāļi, izņe
mot pozīcijās 2937, 2938 un 2939 minētos
produktus

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2941 20 30 – – dihidrostreptomicīns, tā sāļi, esteri un hi
drāti

Rūpniecība

5,3 %

A

A

2941 20 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2941 30 00 – tetraciklīni un to atvasinājumi; šo savieno
jumu sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2941 40 00 – hloramfenikols un tā atvasinājumi; šo savie
nojumu sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2941 50 00 – eritromicīns un tā atvasinājumi; šo savieno
jumu sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2941 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2942 00 00 Citādi organiskie savienojumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

2941

Apraksts

Antibiotikas

LV

2941 10 00 – penicilīni un to atvasinājumi ar penicilān
skābes struktūru; šo savienojumu sāļi
2941 20

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– streptomicīni un to atvasinājumi; šo savie
nojumu sāļi

3001

Dziedzeri un citi orgāni ārstnieciskām vajadzī
bām, izkaltēti, sasmalcināti vai nesasmalcināti
pulverī; dziedzeru vai citu orgānu ekstrakti
vai to sekrētu ekstrakti ārstnieciskām vajadzī
bām; heparīns un tā sāļi; citas cilvēku vai
dzīvnieku izcelsmes vielas, kas sagatavotas
ārstnieciskām vai profilakses vajadzībām un
citur nav minētas

3001 20

– dziedzeru vai citu orgānu vai to sekrētu
ekstrakti

3001 20 10 – – cilvēku izcelsmes

L 250/505

30. NODAĻA – FARMACEITISKIE PRODUKTI

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3001 90 91 – – – heparīns un tā sāļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3001 90 98 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3002 10 91 – – – hemoglobīns, asins globulīni un se
ruma globulīni

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3002 10 98 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

3001 20 90 – – citādi
– citādi

3001 90 20 – – cilvēku izcelsmes

LV

3001 90

Piezīmes

L 250/506

Nozare

KN 2014

– – citādi

Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavo
tas ārstniecības, profilakses vai diagnostikas
vajadzībām; imūnserumi, citādas asins frakci
jas un imūnpreparāti, kuri ir vai nav modifi
cēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesos; vak
cīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņe
mot raugus) un tamlīdzīgi produkti

3002 10

– imūnserumi, citādas asins frakcijas un
imūnpreparāti, kuri ir vai nav modificēti
vai iegūti biotehnoloģiskos procesos

3002 10 10 – – imūnserumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3002

– – citādi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3002 20 00 – vakcīnas cilvēkiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3002 30 00 – veterinārās vakcīnas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3002 90 10 – – cilvēka asinis

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3002 90 30 – – dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapi
jas, profilakses vai diagnostikas vajadzī
bām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3002 90 50 – – mikroorganismu kultūras

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3002 90 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3003 10 00 – kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus
ar penicilānskābes struktūru vai satur strep
tomicīnus vai to atvasinājumus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3003 20 00 – kas satur citas antibiotikas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3003 31 00 – – kas satur insulīnu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3003 39 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3002 90

– citādi

Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005,
3006 minētos), kas sastāv no diviem vai vairā
kiem ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzī
bām sajauktiem komponentiem, bet nav safa
sēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdz
niecībai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3003

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– kas satur hormonus vai citus pozīcijas
2937 produktus, bet nesatur antibiotikas

L 250/507

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3003 40 20 – – kas satur efedrīnu vai tā sāļus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3003 40 30 – – kas satur pseidoefedrīnu (INN) vai tā sā
ļus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3003 40 40 – – kas satur norefedrīnu vai tā sāļus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3003 40 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3003 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3004 10 00 – kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus
ar penicilānskābes struktūru vai satur strep
tomicīnus vai to atvasinājumus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3004 20 00 – kas satur citas antibiotikas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3004 31 00 – – kas satur insulīnu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3004 32 00 – – kas satur virsnieru garozas (kortikosteroī
dos) hormonus, to atvasinājumus vai
struktūras analogus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3003 40

Apraksts

Piezīmes

L 250/508

Nozare

KN 2014

– kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus,
bet nesatur hormonus vai citus pozīcijas
2937 produktus vai antibiotikas
LV

Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005,
3006 minētos izstrādājumus), kas sastāv no
ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām
sajauktiem vai nesajauktiem produktiem, kuri
ir safasēti nomērītās devās (ieskaitot devas ie
vadīšanai zem ādas) vai iepakoti mazumtirdz
niecībai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3004

– kas satur hormonus vai citus pozīcijas
2937 produktus, bet nesatur antibiotikas

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3004 40 20 – – kas satur efedrīnu vai tā sāļus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3004 40 30 – – kas satur pseidoefedrīnu (INN) vai tā sā
ļus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3004 40 40 – – kas satur norefedrīnu vai tā sāļus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3004 40 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3004 50 00 – citādi medikamenti, kas satur vitamīnus vai
citādus pozīcijas 2936 produktus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3004 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

3004 39 00 – – citādi

Vate, marle, pārsēji un tamlīdzīgi materiāli
(piemēram, pārsienamie materiāli, leikoplasti,
sautējošas kompreses), kas piesūcināti vai pār
klāti ar farmaceitiskām vielām un safasēti vai
iepakoti mazumtirdzniecībai un paredzēti me
dicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veteri
nārijas vajadzībām

3005 10 00 – adhezīvie pārsienamie materiāli un citādi
materiāli ar lipīgu slāni
– citādi

3005 90 10 – – vate un vates izstrādājumi

L 250/509

3005 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3005

– kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus,
bet nesatur hormonus, citus pozīcijas 2937
produktus un antibiotikas

LV

3004 40

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/510

KN 2014

– – citādi

LV

– – – no tekstilmateriāliem
marle un marles izstrādājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3005 90 50 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3006 10 10 – – sterils ķirurģiskais ketguts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3006 10 30 – – sterilas ķirurģikās vai stomatoloģiskās ad
hēzijas barjeras, absorbējošās vai neab
sorbējošās

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3006 10 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3006 20 00 – reaģenti asins grupu noteikšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3005 90 99 – – – citādi
3006

Farmācijas izstrādājumi, kas minēti šīs nodaļas
4. piezīmē

3006 10

– sterils ķirurģiskais ketguts, tamlīdzīgi sterili
materiāli šuvju uzlikšanai (tajā skaitā, sterili
absorbējoši ķirurģiskie vai stomatoloģiskie
diegi) un sterili adhēzijas audumi ķirurģisko
brūču savilkšanai; sterilas laminārijas un
sterili lamināriju tamponi; sterili absorbējoši
ķirurģiskie vai stomatoloģiskie hemostati
skie līdzekļi; sterilas ķirurģiskās vai stoma
toloģiskās adhēzijas barjeras, absorbējošas
vai neabsorbējošas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3005 90 31 – – – –

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3006 30 00 – kontrastpreparāti rentgenoloģiskai izmeklē
šanai; slimniekiem ievadāmie diagnostiskie
reaģenti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3006 40 00 – zobu cementi un citādi zobu plombēšanas
materiāli; cementi cieto audu atjaunošanai
(kaulu cements)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3006 50 00 – pirmās palīdzības sanitārās somas un aptie
ciņas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3006 60 00 – ķīmiskie pretapaugļošanas līdzekļi uz hor
monu bāzes, uz citu pozīcijas 2937 pro
duktu bāzes un uz spermicīdu bāzes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3006 70 00 – gelveida preparāti, kas paredzēti izmantoša
nai cilvēku ārstēšanā un veterinārijā ķer
meņa daļu ieziešanai ķirurģiskās operācijās
vai fizikālās terapijas izmeklēšanā, vai kā
ķermeņa un medicīnas instrumenta savie
nojošie līdzekļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3006 91 00 – – ierīces, kas paredzētas stomas šķidruma
savākšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3006 92 00 – – farmācijas atkritumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

31

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi

31. NODAĻA – MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

L 250/511

3101 00 00 Dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdz
ekļi, sajaukti vai nesajaukti kopā vai ķīmiski
apstrādāti; mēslošanas līdzekļi, kas iegūti, sa
jaucot vai ķīmiski apstrādājot augu un dzīv
nieku izcelsmes produktus

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3102 10 10 – – urīnviela, kas sausā bezūdens vielā satur
vairāk par 45 % no kopējās masas slā
pekli

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3102 10 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3102 21 00 – – amonija sulfāts

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3102 29 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3102 30 10 – – ūdens šķīdumā

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3102 30 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3102 40 10 – – kuru slāpekļa saturs nepārsniedz 28 %
no kopējās masas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3102 40 90 – – kuru slāpekļa saturs pārsniedz 28 % no
kopējās masas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3102

Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas
līdzekļi

3102 10

– urīnviela, arī ūdens šķīdumā

3102 40

– amonija nitrāts, arī ūdens šķīdumā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– amonija sulfāts; amonija sulfāta un amonija
nitrāta dubultsāļi un maisījumi

3102 30

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/512

Nozare

KN 2014

– amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbo
nātu vai citām neorganiskām vielām, kas
nav mēslošanas līdzekļi

16.9.2016.

3102 50 00 – nātrija nitrāts

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3102 60 00 – kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi
un maisījumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3102 80 00 – urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi
ūdens vai amonjaka šķīdumā

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3102 90 00 – citādi, ieskaitot maisījumus, kas nav minēti
iepriekšējās apakšpozīcijās

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3103 10 10 – – ar fosfora (V) oksīda saturu vairāk nekā
35 % no kopējās masas

Rūpniecība

4,8 %

A

A

3103 10 90 – – citādi

Rūpniecība

4,8 %

A

A

3103 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3103

Minerālie vai ķīmiskie fosfora mēslošanas līdz
ekļi

3103 10

– superfosfāti

3104

Minerālie vai ķīmiskie kālija mēslošanas līdz
ekļi

3104 20

– kālija hlorīds

3104 20 10 – – ar kālija saturu, izteiktu kā K2O, sausā
bezūdens vielā ne vairāk par 40 % no ko
pējās masas

Piezīmes

L 250/513

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3104 20 50 – – ar kālija saturu, izteiktu kā K2O, sausā
bezūdens vielā vairāk par 40 %, bet ne
vairāk par 62 % no kopējās masas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3104 20 90 – – ar kālija saturu, izteiktu kā K2O, sausā
bezūdens vielā vairāk par 62 % no kopē
jās masas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3104 30 00 – kālija sulfāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3104 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3105 20 10 – – kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā
pārsniedz 10 % no kopējās masas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3105 20 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3105 30 00 – diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija
fosfāts)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/514

Nozare

KN 2014

LV

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas
satur divus vai trīs barojošus elementus: slā
pekli, fosforu un kāliju; citādi mēslošanas līdz
ekļi; šajā nodaļā minētie izstrādājumi tabletēs
vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru
bruto svars nepārsniedz 10 kg

3105 10 00 – šajā nodaļā minētās preces, tabletēs vai
tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar
bruto svaru līdz 10 kg
3105 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3105

– minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi,
kas satur trīs mēslojuma elementus: slā
pekli, fosforu un kāliju

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3105 51 00 – – kas satur nitrātus un fosfātus

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3105 59 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3105 60 00 – minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi,
kas satur divus mēslojuma elementus – fos
foru un kāliju

Rūpniecība

3,2 %

A

A

3105 90 20 – – kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā
pārsniedz 10 % no kopējās masas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3105 90 80 – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

3105 40 00 – amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamo
nija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija
hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu)

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

– citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas
līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elemen
tus: slāpekli un fosforu

– citādi

32

32. NODAĻA – MIECVIELU VAI KRĀSU EKS
TRAKTI; TANĪNI UN TO ATVASINĀJUMI;
PIGMENTI UN CITAS KRĀSVIELAS; KRĀSAS
UN LAKAS; ŠPAKTEĻTEPES, TEPES UN CI
TAS MASTIKAS; TINTES

3201

Augu izcelsmes miecvielu ekstrakti; tanīni un
to sāļi, ēteri un esteri un citādi atvasinājumi
L 250/515

3201 10 00 – kvebraho ekstrakts

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3105 90

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3%

A

A

3201 90 20 – – sumaha ekstrakts, lielzvīņu ozola eks
trakts, ozola vai kastaņas ekstrakts

Rūpniecība

5,8 %

A

A

3201 90 90 – – citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3202 10 00 – sintētiskās organiskās miecvielas

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3202 90 00 – citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3203 00 10 – augu izcelsmes krāsvielas un preparāti uz
to bāzes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3203 00 90 – dzīvnieku izcelsmes krāsvielas un preparāti
uz to bāzes

Rūpniecība

2,5 %

A

A

3201 20 00 – mimozu ekstrakts

3201 90

3203 00

– citādi

Sintētiskās organiskās miecvielas; neorgani
skās miecvielas; miecēšanas preparāti, kas sa
tur vai nesatur dabiskās miecvielas; fermentu
preparāti sākotnējai miecēšanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3202

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/516

Nozare

KN 2014

Augu vai dzīvnieku izcelsmes krāsvielas (ie
skaitot krāsošanas ekstraktus, bet izņemot
dzīvnieku ogli) ar noteiktu vai nenoteiktu ķī
misko sastāvu; šīs nodaļas 3. piezīmē minētie
preparāti uz augu vai dzīvnieku izcelsmes krā
svielu bāzes

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3204 11 00 – – dispersās krāsvielas un preparāti uz to
bāzes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3204 12 00 – – skābās krāsvielas, kodinātas vai nekodinā
tas, un preparāti uz to bāzes; kodināmās
krāsvielas un preparāti uz to bāzes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3204 13 00 – – bāziskās krāsvielas un preparāti uz to bā
zes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3204 14 00 – – tiešās krāsvielas un preparāti uz to bāzes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3204 15 00 – – kubla krāsvielas (arī tādas, kas izmantoja
mas par pigmentiem) un preparāti uz to
bāzes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3204 16 00 – – ķīmiski aktīvās krāsvielas un preparāti uz
to bāzes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3204 17 00 – – pigmenti un preparāti uz to bāzes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3204

Apraksts

LV

Sintētiskās organiskās krāsvielas ar noteiktu
vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu; šīs nodaļas
3. piezīmē minētie preparāti uz sintētisko or
ganisko krāsvielu bāzes; sintētiskie organiskie
produkti, ko izmanto par fluorescējošiem ba
linātājiem vai luminoforiem, ar noteiktu vai
nenoteiktu ķīmisko sastāvu

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– sintētiskās organiskās krāsvielas un uz to
bāzes izgatavotie preparāti, kas minēti šīs
nodaļas 3. piezīmē
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
L 250/517

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3204 19 00 – – citādi, ieskaitot divu un vairāku apakšpo
zīcijās 3204 11–3204 19 minēto krā
svielu maisījumus

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3204 20 00 – sintētiskie organiskie produkti, ko izmanto
par fluorescējošiem balinātājiem

Rūpniecība

6%

A

A

3204 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3205 00 00 Lakas; uz to bāzes izgatavotie preparāti, kas
minēti šīs nodaļas 3. piezīmē

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3206 11 00 – – kas sausnā satur 80 % no svara vai vairāk
titāna dioksīdu

Rūpniecība

6%

A

A

3206 19 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3206 20 00 – pigmenti un preparāti uz hroma savieno
jumu bāzes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/518

Nozare

KN 2014

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3206

Citādas krāsvielas; preparāti, kas minēti šīs no
daļas 3. piezīmē, izņemot pozīcijās 3203,
3204 vai 3205 minētos; neorganiskie pro
dukti, ko izmanto kā luminoforus, ar noteiktu
vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu
– pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz ti
tāna dioksīda bāzes

– citādas krāsvielas un krāsošanas preparāti
16.9.2016.

3206 41 00 – – ultramarīns un preparāti uz tā bāzes

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3206 49 10 – – – magnetīts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3206 49 70 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3206 50 00 – neorganiskie produkti, ko izmanto kā lumi
noforus

Rūpniecība

5,3 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3207 20 10 – – angobas jeb aplējumi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3207 20 90 – – citādi

Rūpniecība

6,3 %

A

A

3207 30 00 – šķidrie spīdumi (lustri) un tamlīdzīgi prepa
rāti

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3206 42 00 – – litopons un citi pigmenti un preparāti uz
cinka sulfīda bāzes
3206 49

– – citādi

Gatavi pigmenti, gatavas opalescentas vielas
un gatavas krāsas, stiklveida emaljas un glazū
ras, angobas jeb aplējumi, šķidrie spīdumi
(lustri) un tamlīdzīgi preparāti, ko izmanto ke
ramikā, emaljēšanai vai stikla ražošanā; stikla
frite un citāds stikls pulveru, granulu vai pār
slu veidā

3207 10 00 – gatavi pigmenti, gatavi stikla blāvotāji (opa
lescentas vielas), gatavas krāsas un tamlī
dzīgi preparāti
3207 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3207

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– stiklveida emaljas un glazūras, angobas jeb
aplējumi un tamlīdzīgi preparāti

L 250/519

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3207 40 40 – – stikls pārslu veidā, kuru garums ir
0,1 mm vai vairāk, bet nepārsniedz
3,5 mm un biezums – 2 mikrometri vai
vairāk, bet nepārsniedz 5 mikrometrus;
stikls pulveru vai granulu veidā ar silīcija
dioksīda saturu 99 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3207 40 85 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

3208 10 10 – – šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. pie
zīmē

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3208 10 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3208 20 10 – – šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. pie
zīmē

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3208 20 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3207 40

Apraksts

Piezīmes

L 250/520

Nozare

KN 2014

– stikla frite un citāds stikls pulveru, granulu
vai kristālu veidā
LV

Krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un glazūras)
uz sintētisko polimēru vai ķīmiski modificētu
dabisko polimēru bāzes, disperģētas vai izšķī
dinātas neūdens vidē; šķīdumi, kas minēti šīs
nodaļas 4. piezīmē

3208 10

– uz poliesteru bāzes

3208 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3208

– uz akrilpolimēru vai vinilpolimēru bāzes

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3208 90 11 – – – 2,2′-(terc-butilimino)dietanola un 4,4′metilēndicikloheksildiizocianāta poliu
retāns, izšķīdināts N,N-dimetilaceta
mīdā, ar polimēru saturu 48 % no ko
pējās masas vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3208 90 13 – – – p-krezola un divinilbenzola kopoli
mērs, N,N-dimetilacetamīda šķīduma
formā, ar polimēra saturu 48 % vai
vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3208 90 19 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3208 90 91 – – – uz sintētisko polimēru bāzes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3208 90 99 – – – uz ķīmiski modificētu dabisko poli
mēru bāzes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3208 90

Apraksts

– citādi

LV

– – šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. pie
zīmē

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

3209

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un spožos
pārklājumus) uz sintētisko polimēru vai ķīmi
ski apstrādātu dabisko polimēru bāzes, disper
ģētas vai izšķīdinātas ūdens vidē
L 250/521

3209 10 00 – uz akrila vai vinila polimēru bāzes

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3210 00 10 – eļļas krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un
spožos pārklājumus)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3210 00 90 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3211 00 00 Gatavi sikatīvi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3212 10 00 – spieduma folijas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3212 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

3209 90 00 – citādi

3213

Pigmenti (ieskaitot metāla pulverus un kristā
lus), disperģēti neūdens vidē, šķidruma vai pa
stas veidā, ko izmanto krāsu (ieskaitot emal
jas) ražošanā; spieduma folijas; citādas krāsvie
las, safasētas mazumtirdzniecībai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3212

Citādas krāsas un lakas (ieskaitot emaljas, spo
žos pārklājumus un līmes krāsas); gatavi ūdenī
šķīstoši krāsu pigmenti, ko izmanto ādas apre
tēšanai

LV

3210 00

Piezīmes

L 250/522

Nozare

KN 2014

Krāsas māksliniekiem, skolniekiem vai plakātu
krāsas, pārvelkoša krāsojuma krāsas, krāsas iz
klaidei un tamlīdzīgas krāsas tabletēs, tūbiņās,
burciņās, pudelēs, bļodiņās vai tamlīdzīgās
formās vai iepakojumos
16.9.2016.

3213 10 00 – krāsu komplekti

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3214 10 10 – – stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi,
blīvēšanas maisījumi un citas mastikas

Rūpniecība

5%

A

A

3214 10 90 – – krāsotāju špakteļtepes

Rūpniecība

5%

A

A

3214 90 00 – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

3215 11 00 – – melna

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3215 19 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3215 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3213 90 00 – citādi

Stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi, blī
vēšanas maisījumi un citas mastikas; krāsotāju
špakteļtepes; fasāžu, iekšējo sienu, grīdu,
griestu vai tamlīdzīgu virsmu apstrādes uguns
nedroši maisījumi

3214 10

– stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi,
blīvēšanas maisījumi un citas mastikas; krā
sotāju špakteļtepes

3215

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3214

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Tipogrāfijas krāsas, tinte vai tuša un citas tin
tes, arī koncentrētas, šķidras vai cietas

– tipogrāfijas krāsas

L 250/523

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3301 12 10 – – – neatbrīvotas no terpēniem

Lauksaimniecība

7%

A

A

3301 12 90 – – – atbrīvotas no terpēniem

Lauksaimniecība

4,4 %

A

A

3301 13 10 – – – neatbrīvotas no terpēniem

Lauksaimniecība

7%

A

A

3301 13 90 – – – atbrīvotas no terpēniem

Lauksaimniecība

4,4 %

A

A

3301 19 20 – – – neatbrīvotas no terpēniem

Lauksaimniecība

7%

A

A

3301 19 80 – – – atbrīvotas no terpēniem

Lauksaimniecība

4,4 %

A

A

Apraksts

33. NODAĻA – ĒTERISKĀS EĻĻAS UN REZI
NOĪDI; PARFIMĒRIJAS, KOSMĒTIKAS UN
ĶERMEŅA KOPŠANAS LĪDZEKĻI

3301

Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no
terpēniem), ieskaitot konkrēteļļas un absolū
teļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko
eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, va
skos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ar tvaiku
absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blaku
sprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļ
ļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti
un ūdens šķīdumi

LV

33

Piezīmes

L 250/524

Nozare

KN 2014

3301 12

3301 13

3301 19

– – apelsīnu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citrusaugļu ēteriskās eļļas

– – citronu

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3301 24 10 – – – neatbrīvotas no terpēniem

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

3301 24 90 – – – atbrīvotas no terpēniem

Lauksaimniecība

2,9 %

A

A

3301 25 10 – – – neatbrīvotas no terpēniem

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

3301 25 90 – – – atbrīvotas no terpēniem

Lauksaimniecība

2,9 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– ēteriskās eļļas, izņemot citrusaugļu eļļas

3301 25

– – citādu mētru

– – citādi
– – – krustnagliņu, niaūli un ilangilangu (Ar
tabotrys odoratissimus)

3301 29 11 – – – –

neatbrīvotas no terpēniem

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

3301 29 31 – – – –

atbrīvotas no terpēniem

Lauksaimniecība

2,3 %

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3301 29

– – piparmētru (Mentha piperita)

LV

3301 24

– – – citādi
3301 29 41 – – – –
––––

neatbrīvotas no terpēniem
atbrīvotas no terpēniem
ģerāniju (pelargoniju); jasmīnu;
vetivēriju

Lauksaimniecība

2,3 %

A

A

3301 29 79 – – – – –

lavandu vai lavandīnu

Lauksaimniecība

2,9 %

A

A

3301 29 91 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

2,3 %

A

A

L 250/525

3301 29 71 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

2%

A

A

Lauksaimniecība

2,3 %

A

A

3301 90 21 – – – no lakricas un apiņiem

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

3301 90 30 – – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

3301 90 90 – – citādi

Lauksaimniecība

3%

A

A

Lauksaimniecība

17,3 % MIN
1 EUR/tilp.%/hl

A

A

Apraksts

3301 30 00 – rezinoīdi (smaržīgie sveķu ekstrakti)
– citādi

LV

3301 90

Piezīmes

L 250/526

Nozare

KN 2014

3301 90 10 – – terpēnu blakusprodukti pēc ēterisko eļļu
atbrīvošanas no terpēniem
– – ekstrahēti oleosveķi

Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot
spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu
vielu bāzes, kurus izmanto kā rūpniecības iz
ejvielas; citādi izstrādājumi uz smaržvielu bā
zes, kurus izmanto dzērienu ražošanā

3302 10

– izmantošanai pārtikas vai dzērienu rūpnie
cībā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3302

– – izmantošanai dzērienu rūpniecībā
– – – izstrādājumi, kas satur visus aromati
zētājus, kuri raksturīgi kādam dzērie
nam
ar faktisko spirta tilpumkoncentrā
ciju lielāku par 0,5 %

16.9.2016.

3302 10 10 – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

citādi
Lauksaimniecība

12,8 %

A

A

3302 10 29 – – – – –

citādi

Lauksaimniecība

9 % + lauksaimn.
komponente

0 % + lauksaimn.
komponente

A

3302 10 40 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3302 10 90 – – izmantošanai pārtikas rūpniecībā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3302 90 10 – – spirta šķīdumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3302 90 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3303 00 10 – smaržas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3303 00 90 – tualetes ūdeņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3303 00

3304

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

kas nesatur piena taukus, saha
rozi, izoglikozi, glikozi vai cieti
vai kas satur mazāk par 1,5 % no
kopējās masas piena taukus, 5 %
saharozi vai izoglikozi, 5 % gli
kozi vai cieti

LV

3302 10 21 – – – – –

3302 90

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

Smaržas (parfīmi) un tualetes ūdeņi

3304 10 00 – lūpu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi

L 250/527

Kosmētikas vai dekoratīvās kosmētikas līdzekļi
un ādas kopšanas līdzekļi (izņemot medika
mentozos), ieskaitot pretiedeguma un iede
guma līdzekļus; manikīra vai pedikīra līdzekļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3304 20 00 – acu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3304 30 00 – manikīra un pedikīra līdzekļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3304 91 00 – – pūderis, ieskaitot kompakto

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3304 99 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3305 10 00 – šampūni

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3305 20 00 – ilgviļņu vai matu iztaisnošanas līdzekļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3305 30 00 – matu lakas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3305 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/528

Nozare

KN 2014

– citādi

3306

Matu kopšanas līdzekļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3305

Mutes dobuma vai zobu higiēnas līdzekļi, ie
skaitot protēžu fiksēšanas pastas un pulverus;
zobu diegs (vaskots diegs zobstarpu tīrīšanai),
atsevišķā mazumtirdzniecības iepakojumā
16.9.2016.

3306 10 00 – zobu pastas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3306 20 00 – zobu diegs (vaskots diegs zobstarpu tīrīša
nai)

Rūpniecība

4%

A

A

3306 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3307 10 00 – pirms skūšanās, pēc skūšanās un skūšanās
laikā izmantojamie līdzekļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3307 20 00 – ķermeņa dezodoranti un pretsviedru līdz
ekļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3307 30 00 – aromatizētie vannas sāļi un citādi vannoša
nās līdzekļi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3307 41 00 – – agarbati un citas smaržvielas, kas degot
izplata smaržas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3307 49 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3307 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

3307

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Pirms skūšanās, pēc skūšanās vai skūšanās
laikā izmantojamie līdzekļi, ķermeņa dezodo
ranti, vannošanās līdzekļi, depilācijas un citādi
parfimērijas, kosmētikas vai ķermeņa kopša
nas līdzekļi, kas citur nav minēti vai ietverti;
telpu dezodoranti, arī aromatizēti vai ar dez
inficējošām īpašībām

– telpu aromatizēšanas vai dezodorēšanas
līdzekļi, ieskaitot smaržīgās vielas reliģi
skiem rituāliem

L 250/529

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3401 11 00 – – tualetes ziepes (ieskaitot ziepes ar medi
kamentiem)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3401 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

34. NODAĻA – ZIEPES, ORGANISKĀS VIRS
MAKTĪVĀS VIELAS, MAZGĀŠANAS LĪDZ
EKĻI, EĻĻOŠANAS LĪDZEKĻI, MĀKSLĪGIE
VASKI, GATAVI VASKI, SPODRINĀŠANAS
VAI TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI, SVECES UN TAM
LĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI, VEIDOŠANAS PA
STAS, ZOBTEHNIKAS VASKI UN IZSTRĀDĀ
JUMI ZOBĀRSTNIECĪBAI UZ ĢIPŠA BĀZES

3401

Ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdz
ekļi, ko izmanto kā ziepes, stieņos, gabalos
vai figūru veidā un kas satur vai nesatur zie
pes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi
ķermeņa mazgāšanai, šķidri vai krēmveida, sa
fasēti mazumtirdzniecībai, kuri satur vai nesa
tur ziepes; papīrs, vate, filcs un neaustās drā
nas, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar
ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

34

– ziepes un organiskās virsmaktīvās vielas un
līdzekļi stieņos, gabalos un figūru veidā un
papīrs, vate, filcs un neaustās drānas, piesū
cināti vai pārklāti ar ziepēm vai mazgāšanas
līdzekļiem

3401 20

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/530

Nozare

KN 2014

– ziepes citādās formās
16.9.2016.

3401 20 10 – – pārslas, plāksnes, granulas vai pulveris

3401 20 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3401 30 00 – organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi
ķermeņa mazgāšanai, šķidri vai krēmveida,
safasēti mazumtirdzniecībai, kuri satur vai
nesatur ziepes

Rūpniecība

4%

A

A

3402 11 10 – – – ūdens šķīdums, kas satur 30 % no ko
pējās masas vai vairāk, bet ne vairāk
par 50 % dinātrija alkil[oksidi(benzol
sulfonātu)]

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3402 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

3402 12 00 – – katjonu

Rūpniecība

4%

A

A

3402 13 00 – – bezjonu

Rūpniecība

4%

A

A

3402 19 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

Rūpniecība

4%

A

A

3402

Organiskās virsmaktīvās vielas (izņemot zie
pes); virsmaktīvie līdzekļi, mazgāšanas līdzekļi
(ieskaitot mazgāšanas palīglīdzekļus) un tīrīša
nas līdzekļi, kas satur vai nesatur ziepes, izņe
mot pozīcijā 3401 minētos
– organiskās virsmaktīvās vielas, safasētas vai
nefasētas mazumtirdzniecībai

3402 11

3402 20

– – anjonu

– līdzekļi, kas safasēti mazumtirdzniecībai

3402 20 20 – – virsmaktīvie līdzekļi

Piezīmes

L 250/531

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4%

A

A

3402 90 10 – – virsmaktīvie līdzekļi

Rūpniecība

4%

A

A

3402 90 90 – – mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Rūpniecība

4%

A

A

Rūpniecība

4,6 %

A

A

3403 19 10 – – – kuros 70 % no svara vai vairāk ir naf
tas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bi
tumenminerāliem, bet kas nav izstrā
dājumu pamatkomponents

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3403 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,6 %

A

A

Apraksts

3402 20 90 – – mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Eļļošanas līdzekļi (ieskaitot griezējinstrumentu
eļļošanas, skrūvju un uzgriežņu vītņu eļļoša
nas, rūsas noņemšanas vai pretkorozijas
līdzekļus un veidņu eļļas un līdzekļus, kas iz
gatavoti uz eļļošanas līdzekļu bāzes), līdzekļi,
ko izmanto tekstilmateriālu, ādu, kažokādu,
citu materiālu apstrādei ar taukiem vai eļļām,
bet izņemot līdzekļus, kuros kā pamatkompo
nents 70 % no svara vai vairāk ir naftas eļļas
vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3403

– citādi

LV

3402 90

– kas satur naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas
no bitumenmateriāliem
3403 11 00 – – tekstilmateriālu, ādas, kažokādu un citu
materiālu apstrādes līdzekļi
3403 19

Piezīmes

L 250/532

Nozare

KN 2014

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3403 91 00 – – tekstilmateriālu, ādas, kažokādu un citu
materiālu apstrādes līdzekļi

Rūpniecība

4,6 %

A

A

3403 99 00 – – citādi

Rūpniecība

4,6 %

A

A

3404 20 00 – no poli(oksietilēna) (polietilēnglikola)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3404 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3405 10 00 – apavu vai ādu spodrināšanas līdzekļi, krēmi
un tamlīdzīgi preparāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3405 20 00 – koka mēbeļu, grīdas un citu koka izstrādā
jumu pulēšanas līdzekļi, krēmi un tamlī
dzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3405 30 00 – transportlīdzekļu virsbūvju pulēšanas līdz
ekļi un tamlīdzīgi preparāti, izņemot me
tālu pulēšanas līdzekļus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3405 40 00 – tīrīšanas pastas, pulveri un citādi tīrīšanas
līdzekļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

Mākslīgie un gatavie vaski

Apavu, mēbeļu, grīdas, transporta iekārtu,
stikla vai metālu pulēšanas līdzekļi un krēmi,
tīrīšanas pastas un pulveri un tamlīdzīgi līdz
ekļi (arī papīra, vates, filca, neaustu drānu, po
rainas plastmasas vai porainas gumijas formā,
piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar šiem
līdzekļiem), izņemot vaskus, kas minēti pozī
cijā 3404

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3405

LV

3404

L 250/533

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3405 90 10 – – metālu pulēšanas līdzekļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3405 90 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3406 00 00 Sveces, svecītes un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3407 00 00 Veidošanas pastas, ieskaitot bērnu rokdarbiem
safasētās; zobtehnikas vaski jeb zobu atlieša
nas sastāvi, iepakoti komplektos, safasēti pār
došanai mazumtirdzniecībā vai plāksnīšu, pa
kavu, nūjiņu vai tamlīdzīgā formā; citādi iz
strādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes (ap
dedzināts ģipsis vai kalcija sulfāts)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3501 10 10 – – reģenerētu tekstilšķiedru ražošanai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

3501 10 50 – – rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārti
kas produktu un lopbarības ražošanu

Lauksaimniecība

3,2 %

A

A

3501 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

9%

A

A

3405 90

Apraksts

Piezīmes

L 250/534

Nozare

KN 2014

– citādi

3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinā
jumi; kazeīna līmes

3501 10

– kazeīns

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

35. NODAĻA – OLBALTUMVIELAS; MODIFI
CĒTAS CIETES; LĪMES; FERMENTI

LV

35

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3501 90 10 – – kazeīna līmes

Lauksaimniecība

8,3 %

A

A

3501 90 90 – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

3502 11 10 – – – nederīgs vai padarāms nederīgs pārti
kai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

3502 11 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

123,5 EUR/
100 kg

A

A

3502 19 10 – – – nederīgs vai padarāms nederīgs pārti
kai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

3502 19 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

16,7 EUR/100 kg

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

3501 90

– citādi

Albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu
proteīnu koncentrātus, kas sausnā satur vairāk
par 80 % no kopējās masas sūkalu proteīnus),
albumināti un citi albumīna atvasinājumi

3502 19

3502 20

– – žāvēti
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– olu albumīns
3502 11

Piezīmes

LV

3502

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

– piena albumīns, ieskaitot divu vai vairāku
sūkalu proteīnu koncentrātus
L 250/535

3502 20 10 – – nederīgs vai padarāms nederīgs pārtikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

123,5 EUR/
100 kg

A

A

Lauksaimniecība

16,7 EUR/100 kg

A

A

3502 90 20 – – – nederīgs vai padarāms nederīgs pārti
kai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

3502 90 70 – – – citādi

Lauksaimniecība

6,4 %

A

A

3502 90 90 – – albumināti un citādi albumīna atvasinā
jumi

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

3502 20 91 – – – žāvēts (piemēram, plātnītēs, zvīņās,
pārslās, pulverī)

Lauksaimniecība

3502 20 99 – – – citādi

Piezīmes

L 250/536

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– – citādi

– citādi
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – albumīni, izņemot olu albumīnu un
piena albumīnu (laktalbumīnu)

3503 00

LV

3502 90

Želatīns (ieskaitot želatīnu taisnstūrveida, arī
kvadrātveida, plāksnēs, ar apstrādātu vai neap
strādātu virsmu, iekrāsots vai nekrāsots) un
želatīna atvasinājumi; zivju līme; citādas dzīv
nieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes,
kas minētas pozīcijā 3501
16.9.2016.

3503 00 10 – želatīns un tā atvasinājumi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

3504 00 10 – piena proteīnu koncentrāti, kas minēti šīs
nodaļas 1. papildu piezīmē

Lauksaimniecība

3,4 %

A

A

3504 00 90 – citādi

Lauksaimniecība

3,4 %

A

A

Lauksaimniecība

9 % + 17,7 EUR/
100 kg

9 % + 17,7 EUR/
100 kg

A

3505 10 50 – – – esterificētas vai ēterificētas cietes

Lauksaimniecība

7,7 %

A

A

3505 10 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

9 % + 17,7 EUR/
100 kg

9 % + 17,7 EUR/
100 kg

A

3503 00 80 – citādi

3504 00

Peptoni un to atvasinājumi; citādas olbaltum
vielas un to atvasinājumi, kas citur nav minēti
vai iekļauti; hromētās vai nehromētās ādas
pulveris

Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemē
ram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes
uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cie
tes bāzes

3505 10

– dekstrīni un citādas modificētās cietes

3505 10 10 – – dekstrīni

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3505

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādas modificētās cietes

L 250/537

3505 20

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/538

KN 2014

– līmes

LV

Lauksaimniecība

8,3 %+ 4,5 EUR/ 8,3 % + 4,5 EUR/
100 kg MAX 11,5 100 kg MAX 11,5

A

3505 20 30 – – kas satur 25 % vai vairāk, bet mazāk par
55 % no kopējās masas cietes, dekstrīnus
vai citādas modificētas cietes

Lauksaimniecība

8,3 %+ 8,9 EUR/
8,3 %+ 8,9 EUR/
100 kg MAX 11,5 100 kg MAX 11,5

A

3505 20 50 – – kas satur 55 % vai vairāk, bet mazāk par
80 % no kopējās masas cietes, dekstrīnus
vai citādas modificētas cietes

Lauksaimniecība

8,3 %+ 14,2 EUR/ 8,3 %+ 14,2 EUR/
100 kg MAX 11,5 100 kg MAX 11,5

A

3505 20 90 – – kas satur 80 % no kopējās masas vai vai
rāk cietes, dekstrīnus vai citādas modifi
cētas cietes

Lauksaimniecība

8,3 %+ 17,7 EUR/ 8,3 %+ 17,7 EUR/
100 kg MAX 11,5 100 kg MAX 11,5

A

3506

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3505 20 10 – – kas satur mazāk par 25 % no kopējās
masas cieti, dekstrīnus vai citādas modifi
cētas cietes

Gatavas līmes un citādas gatavās līmvielas, kas
citur nav minētas vai iekļautas; produkti, kas
paredzēti izmantošanai kā līmes vai līmvielas,
safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā lī
mes vai līmvielas, ar tīro masu līdz 1 kg

Rūpniecība

6,5 %

A

A
16.9.2016.

3506 10 00 – produkti, kas paredzēti izmantošanai kā lī
mes un līmvielas, safasēti pārdošanai ma
zumtirdzniecībā kā līmes vai līmvielas, ar
tīro masu līdz 1 kg

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3506 91 00 – – adhezīvi uz pozīcijās 3901–3913 minēto
polimēru bāzes vai uz kaučuka bāzes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3506 99 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,3 %

A

A

3507 90 30 – – lipoproteīna lipāze; Aspergillus sārmainā
proteāze

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3507 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6,3 %

A

A

3601 00 00 Šaujampulveri

Rūpniecība

5,7 %

A

A

3602 00 00 Gatavas sprāgstvielas, izņemot šaujampulve
rus

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

3507 10 00 – himozīns (renīns) un tā koncentrāti

3507 90

36

– citādi
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Fermenti; gatavi fermenti, kas citur nav minēti
un iekļauti

LV

3507

36. NODAĻA – SPRĀGSTVIELAS; PIROTEH
NIKAS IZSTRĀDĀJUMI; SĒRKOCIŅI; PIRO
FORI SAKAUSĒJUMI; DAŽI DEGMAISĪJUMI

L 250/539

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3603 00 10 – degauklas; detonējošās auklas

Rūpniecība

6%

A

A

3603 00 90 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3604 10 00 – uguņošanas ierīces

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3604 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3605 00 00 Sērkociņi, izņemot pirotehnikas izstrādāju
mus, kas minēti pozīcijā 3604

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6%

A

A

3603 00

Apraksts

Piezīmes

L 250/540

Nozare

KN 2014

Degauklas; detonējošās auklas; triecienkapse
les vai detonatora kapseles; degļi; elektrodeto
natori
LV

3604

Ferocērijs un visu veidu citādi pirofori sakau
sējumi; degošu materiālu izstrādājumi, kas mi
nēti šīs nodaļas 2. piezīmē

3606 10 00 – šķidra un sašķidrināta deggāze konteineros
ar tilpumu līdz 300 cm3, ko izmanto ciga
rešu šķiltavu vai tamlīdzīgu šķiltavu uzpil
dei un atkārtotai uzpildei
3606 90
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3606

Uguņošanas ierīces, signālraķetes, lietus raķe
tes, miglas signāli un citi pirotehnikas izstrā
dājumi

– citādi
16.9.2016.

3606 90 10 – – ferocērijs un visu veidu citādi pirofori sa
kausējumi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3701 10 00 – rentgenfilmas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3701 20 00 – momentfotogrāfijai

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3701 30 00 – citas fotofilmas un fotoplates, kurām kāda
no malām ir garāka par 255 mm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3701 91 00 – – krāsu fotogrāfijai (daudzkrāsu)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3701 99 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3606 90 90 – – citādi

37

37. NODAĻA – FOTO UN KINO PRECES

3701

Neeksponētas gaismjutīgas plakanās fotoplates
un fotofilmas no jebkuriem materiāliem, izņe
mot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; ne
eksponētās gaismjutīgas plakanās filmas mo
mentfotogrāfijai, iepakotas vai neiepakotas
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi

3702

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Gaismjutīgas neeksponētas fotofilmas ruļļos,
no jebkura materiāla, izņemot papīru, kartonu
un tekstilmateriālu; gaismjutīgas neeksponētas
filmas momentfotogrāfijai, ruļļos
L 250/541

3702 10 00 – rentgenfilmas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3702 31 91 – – – krāsu negatīvās fotofilmas: 75 mm pla
tas vai platākas, bet ne platākas par
105 mm un – 100 m garas vai garākas
momentfoto filmpaku ražošanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3702 31 97 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/542

Nozare

KN 2014

– citādas neperforētās filmas, ne platākas par
105 mm
LV

3702 31

– – citādas, ar sudraba halogenīdu emulsiju

– – – ne platākas par 35 mm

3702 32 10 – – – –

mikrofilmas; filmas grafikai

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3702 32 20 – – – –

citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3702 32 85 – – – platākas par 35 mm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3702 39 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A
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3702 32

– – krāsu fotofilmas (daudzkrāsu)

– citādas neperforētās filmas, platākas par
105 mm

par

16.9.2016.

3702 41 00 – – daudzkrāsu fotofilmas, platākas
610 mm un garākas par 200 m

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3702 42 00 – – platākas par 610 mm un garākas par
200 m (izņemot krāsu fotofilmas)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3702 43 00 – – platākas par 610 mm un ne garākas par
200 m

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3702 44 00 – – platākas par 105 mm, bet ne platākas
par 610 mm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3702 52 00 – – ne platākas par 16 mm

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3702 53 00 – – platākas par 16 mm, bet ne platākas par
35 mm, un ne garākas par 30 m, diapo
zitīviem

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3702 54 00 – – platākas par 16 mm, bet ne platākas par
35 mm, un ne garākas par 30 m, kas
nav paredzētas diapozitīviem

Rūpniecība

5%

A

A

3702 55 00 – – platākas par 16 mm, bet ne platākas par
35 mm un garākas par 30 m

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3702 56 00 – – platākas par 35 mm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādas krāsu fotofilmas (daudzkrāsu)
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– citādi
3702 96

– – ne platākas par 35 mm un ne garākas
par 30 m
L 250/543

3702 96 10 – – – mikrofilmas; filmas grafikai

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3702 97 10 – – – mikrofilmas; filmas grafikai

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3702 97 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3702 98 00 – – platākas par 35 mm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3703 10 00 – ruļļos, kas platāki par 610 mm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3703 20 00 – citādi (daudzkrāsu), kas paredzēti krāsu fo
togrāfijai

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3703 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3704 00 10 – plates un filmas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3704 00 90 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

5,3 %

A

A

Apraksts

3702 96 90 – – – citādi

3704 00

3705

Fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, gaism
jutīgi, neeksponēti
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3703

– – ne platākas par 35 mm un garākas par
30 m

LV

3702 97

Piezīmes

L 250/544

Nozare

KN 2014

Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, kartons un
tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti

3705 10 00 – ofsetreproducēšanai

16.9.2016.

Eksponētas un attīstītas fotoplates un fotofil
mas, izņemot kinofilmas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3705 90 10 – – mikrofilmas

Rūpniecība

3,2 %

A

A

3705 90 90 – – citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3706 10 20 – – kurām ir tikai skaņas celiņš; negatīvi;
starppozitīvi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3706 10 99 – – citādi pozitīvi

Rūpniecība

5 EUR/100 m

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3706 90 91 – – – mazāk par 10 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3706 90 99 – – – 10 mm vai vairāk

Rūpniecība

3,5 EUR/100 m

A

A

Rūpniecība

6%

A

A

3705 90

Apraksts

– citādi

3706 10

– 35 mm platas vai platākas

– citādi

3706 90 52 – – kurām ir tikai skaņas celiņš; negatīvi;
starppozitīvi; kinohronikas
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Eksponētas un attīstītas kinofilmas ar skaņas
celiņu vai bez tā, vai tādas, kurām ir tikai ska
ņas celiņš

LV

3706

3706 90

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādas, ar platumu

3707

3707 10 00 – gaismjutīgas emulsijas

L 250/545

Fotoķimikālijas (izņemot lakas, līmes, līmvie
las un tamlīdzīgus izstrādājumus); fotogrāfijā
izmantojami nesajaukti produkti, safasēti vai
iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā, gatavi
lietošanai

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3707 90 20 – – attīstītāji un fiksāžas

Rūpniecība

6%

A

A

3707 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

Rūpniecība

3,6 %

A

A

3801 20 10 – – koloidālais grafīts eļļas suspensijā; pusko
loidālais grafīts

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3801 20 90 – – citādi

Rūpniecība

4,1 %

A

A

3801 30 00 – oglekļa pastas elektrodiem un tamlīdzīgas
pastas krāšņu oderējumam

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3801 90 00 – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,2 %

A

A

3707 90

Apraksts

– citādi

3801

Mākslīgais grafīts; koloidālais vai puskoloidā
lais grafīts; izstrādājumi uz grafīta vai citāda
oglekļa bāzes pastas, brikešu, plātņu vai citādu
pusfabrikātu veidā

3801 10 00 – mākslīgais grafīts

3802

– koloidālais un puskoloidālais grafīts
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38. NODAĻA – JAUKTI ĶĪMISKIE PRODUKTI

LV

38

3801 20

Piezīmes

L 250/546

Nozare

KN 2014

Aktivētā ogle; aktivēti dabiskie minerālpro
dukti; dzīvnieku ogle, ieskaitot izmantotu
dzīvnieku ogli
16.9.2016.

3802 10 00 – aktivētā ogle

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,7 %

A

A

3803 00 10 – neattīrīta

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3803 00 90 – citādi

Rūpniecība

4,1 %

A

A

3804 00 00 Koksnes celulozes ražošanas atsārmi, koncen
trēti vai nekoncentrēti, atcukuroti vai ķīmiski
apstrādāti, ieskaitot lignīna sulfonātus, bet iz
ņemot taleļļu, kas minēta pozīcijā 3803

Rūpniecība

5%

A

A

3805 10 10 – – sveķu terpentīns

Rūpniecība

4%

A

A

3805 10 30 – – koksnes terpentīns

Rūpniecība

3,7 %

A

A

3805 10 90 – – sulfātterpentīns

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Apraksts

3802 90 00 – citādi
Rafinēta vai nerafinēta taleļļa

Sveķu, koksnes terpentīns vai sulfātterpentīns
un citādas terpentīneļļas, kas iegūtas skujkoku
koksnes destilēšanas vai citādas apstrādes re
zultātā; neattīrīts dipentēns; sulfītterpentīns un
citi neattīrīti paracimēni; priežu eļļa, kuras pa
matsastāvdaļa ir α-terpineols

3805 10

– sveķu, koksnes terpentīna vai sulfātterpen
tīna eļļas

3805 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3805

LV

3803 00

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi
L 250/547

3805 90 10 – – priežu eļļa

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,4 %

A

A

3806 10 00 – kolofonijskābe un sveķskābe

Rūpniecība

5%

A

A

3806 20 00 – kolofonija, sveķskābju vai kolofonija vai
sveķskābju atvasinājumu sāļi, izņemot kolo
fonija pievienošanās produktu sāļus

Rūpniecība

4,2 %

A

A

3806 30 00 – esteru sveķi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3806 90 00 – citādi

Rūpniecība

4,2 %

A

A

3807 00 10 – darva

Rūpniecība

2,1 %

A

A

3807 00 90 – citādi

Rūpniecība

4,6 %

A

A

Rūpniecība

6%

A

A

Apraksts

3805 90 90 – – citādi

3808

Koka darva; koka darvas eļļas; koksnes kreo
zots; koka spirts; augu piķis; alus piķis un
tamlīdzīgi produkti uz kolofonija, sveķskābju
vai augu piķa bāzes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3807 00

Kolofonijskābe un sveķskābe un to atvasinā
jumi; kolofonija spirts un kolofonija eļļas;
kausēti sveķi

LV

3806

Piezīmes

L 250/548

Nozare

KN 2014

Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi,
pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori,
dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgi produkti,
iepakojumā vai safasēti pārdošanai mazum
tirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu
veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes,
daktis, sveces un mušpapīrs)
16.9.2016.

3808 50 00 – preces, kas uzskaitītas šīs nodaļas 1. piezīmē
par apakšpozīcijām

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3808 91 10 – – – uz piretroīdu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 91 20 – – – uz hlorēto ogļūdeņražu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 91 30 – – – uz karbamātu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 91 40 – – – uz fosfororganisku savienojumu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 91 90 – – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

– – fungicīdi
– – – neorganiskie

3808 92 10 – – – –

preparāti uz vara savienojumu bāzes

Rūpniecība

4,6 %

A

A

3808 92 20 – – – –

citādi

Rūpniecība

6%

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3808 92

– – insekticīdi

LV

3808 91

– – – citādi
uz ditiokarbamātu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 92 40 – – – –

uz benzimidazolu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 92 50 – – – –

uz diazolu vai triazolu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 92 60 – – – –

uz diazīnu vai morfolīnu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

L 250/549

3808 92 30 – – – –

Apraksts

3808 92 90 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6%

A

A

– – herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un
augšanas regulatori

Piezīmes

LV

3808 93

citādi

Nozare

L 250/550

KN 2014

– – – herbicīdi
uz fenoksifitohormonu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 93 13 – – – –

uz triazīnu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 93 15 – – – –

uz amīdu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 93 17 – – – –

uz karbamātu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 93 21 – – – –

uz dinitroanilīna atvasinājumu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 93 23 – – – –

uz urīnvielas, uracila vai sulfonilu
rīnvielas atvasinājumu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 93 27 – – – –

citādi

Rūpniecība

6%

A

A

3808 93 30 – – – augu pretdīgšanas līdzekļi

Rūpniecība

6%

A

A

3808 93 90 – – – augu augšanas regulatori

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3808 94 10 – – – uz kvartārā amonija sāļu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 94 20 – – – uz halogenēto savienojumu bāzes

Rūpniecība

6%

A

A

3808 94
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3808 93 11 – – – –

– – dezinfekcijas līdzekļi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6%

A

A

3808 99 10 – – – rodenticīdi

Rūpniecība

6%

A

A

3808 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

3808 94 90 – – – citādi

3808 99

– – citādi

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsoša
nas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un
citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram,
apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tek
stilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai
tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti
vai iekļauti

3809 10

– uz vielu ar cietes īpašībām bāzes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3809

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Lauksaimniecība

8,3 %+ 8,9 EUR/
5 %+ 8,9 EUR/
100 kg MAX 12,8 100 kg MAX 12,9

A

3809 10 30 – – kuros šādu vielu saturs ir 55 % vai vai
rāk, bet nepārsniedz 70 % no kopējās
masas

Lauksaimniecība

8,3 %+ 12,4 EUR/ 5 %+ 12,4 EUR/
100 kg MAX 12,8 100 kg MAX 12,8

A

3809 10 50 – – kuros šādu vielu saturs ir 70 % vai vai
rāk, bet nepārsniedz 83 % no kopējās
masas

Lauksaimniecība

8,3 %+ 15,1 EUR/ 5 %+ 15,1 EUR/
100 kg MAX 12,8 100 kg MAX 12,8

A

L 250/551

3809 10 10 – – kuros šādu vielu saturs nepārsniedz 55 %
no kopējās masas

Apraksts

3809 10 90 – – kuros šādu vielu saturs ir 83 % no kopē
jās masas vai vairāk

Nozare

Lauksaimniecība

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

8,3 %+ 17,7 EUR/ 5 %+ 17,7 EUR/
100 kg MAX 12,8 100 kg MAX 12,8

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

A

LV

– citādi
Rūpniecība

6,3 %

A

A

3809 92 00 – – izmantojami papīrrūpniecībā vai tamlī
dzīgās nozarēs

Rūpniecība

6,3 %

A

A

3809 93 00 – – izmantojami ādu vai tamlīdzīgā rūpnie
cībā

Rūpniecība

6,3 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3810 90 10 – – preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai
pārklājumus metināšanas elektrodiem vai
stieņiem

Rūpniecība

4,1 %

A

A

3810 90 90 – – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi
un citi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodē
šanai un metināšanai; pastas un pulveri mīkst
lodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kuri
sastāv no metāla un citiem materiāliem; pre
parāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklāju
mus metināšanas elektrodiem vai stieņiem

3810 10 00 – metāla virsmu kodināšanas preparāti; pastas
un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un
metināšanai, kuri sastāv no metāla un ci
tiem materiāliem
3810 90
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3809 91 00 – – izmantojami tekstilrūpniecībā vai tamlī
dzīgās nozarēs

3810

Piezīmes

L 250/552

KN 2014

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3811 11 10 – – – uz tetraetilsvina bāzes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3811 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,8 %

A

A

3811 19 00 – – citādi

Rūpniecība

5,8 %

A

A

3811 21 00 – – kas satur naftas eļļas vai eļļas, kuras iegū
tas no bitumenmateriāliem

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3811 29 00 – – citādi

Rūpniecība

5,8 %

A

A

3811 90 00 – citādi

Rūpniecība

5,8 %

A

A

Rūpniecība

6,3 %

A

A

3811

Apraksts

LV

Gatavi antidetonatori, oksidācijas inhibitori,
pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkoro
zijas līdzekļi un citādas gatavās piedevas mine
rāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai citiem šķidru
miem, ko izmanto tādām pašām vajadzībām
kā minerāleļļas

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– antidetonatori
3811 11

– – uz svina savienojumu bāzes

3812
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– piedevas ziežeļļām

Gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji;
kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savie
nojumi, kas citur nav minēti un iekļauti; anti
oksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabi
lizēšanas savienojumi
L 250/553

3812 10 00 – gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3812 20 10 – – reakcijas maisījums, kas satur benzil-3izobutiriloksi-1-izopropil-2,2-dimetilpro
pilftalātu un benzil-3-izobutiriloksi2,2,4-trimetilpentilftalātu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3812 20 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3812 30 21 – – – Maisījumi, kas satur 1,2-dihidro-2,2,4trimetilhinolīna oligomērus

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3812 30 29 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3812 30 80 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3813 00 00 Ugunsdzēšamo aparātu maisījumi un lādiņi;
uzpildītas ugundzēšamās granātas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3814 00 10 – uz butilacetāta bāzes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3814 00 90 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3812 20

– kaučuka vai plastmasu plastificēšanas savie
nojumi
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– antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas
stabilizēšanas savienojumi
– – antioksidanti

3814 00

Piezīmes

LV

3812 30

Apraksts

L 250/554

Nozare

KN 2014

Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji,
kas citur nav minēti un iekļauti; gatavi sastāvi
krāsu un laku noņemšanai

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3815 11 00 – – kuru aktīvais komponents ir niķelis vai
niķeļa savienojumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3815 12 00 – – kuru aktīvais komponents ir dārgmetāli
vai dārgmetālu savienojumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3815 19 10 – – – katalizators graudu veidā, kuru daļiņu
izmērs 90 % masas vai vairāk nepār
sniedz 10 mikrometrus un kurš sastāv
no oksīdu maisījumiem uz magnija–si
līcija nesēja, kas satur: – 20 % vai vai
rāk, bet ne vairāk par 35 % vara un –
2 % vai vairāk, bet ne vairāk par 3 %
bismuta, un kura blīvums ir 0,2 vai
vairāk, bet nepārsniedz 1,0

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3815 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3815 90 10 – – katalizators, kas sastāv no etiltrifenilfos
fonija acetāta metanola šķīdumā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3815 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3815

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Ķīmisko reakciju iniciatori, paātrinātāji un ka
talizatori, kas citur nav minēti un iekļauti
LV

– katalizatori uz nesējiem

3815 90

– – citādi
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3815 19

– citādi

L 250/555

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

3817 00 50 – lineārais alkilbenzols

Rūpniecība

6,3 %

A

A

3817 00 80 – citādi

Rūpniecība

6,3 %

A

A

3818 00 10 – leģēts silīcijs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3818 00 90 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3819 00 00 Bremžu šķidrumi un citādi gatavie šķidrumi
hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai sa
tur mazāk par 70 % no kopējās masas naftas
eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenmine
rāliem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3820 00 00 Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas
šķidrumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3821 00 00 Gatavas barotnes mikroorganismu audzēšanai

Rūpniecība

5%

A

A

Apraksts

3816 00 00 Ugunsizturīgie cementi, būvjava, betoni un
tamlīdzīgi maisījumi, izņemot pozīcijā 3801
minētos

Piezīmes

L 250/556

Nozare

KN 2014

LV

3817 00

Leģēti ķīmiskie elementi, kurus izmanto elek
tronikā, disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās;
leģēti ķīmiskie savienojumi, kurus izmanto
elektronikā
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3818 00

Jaukti alkilbenzoli un jaukti alkilnaftalīni, iz
ņemot pozīcijās 2707 vai 2902 minētos

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3823 11 00 – – stearīnskābe

Lauksaimniecība

5,1 %

A

A

3823 12 00 – – oleīnskābe

Lauksaimniecība

4,5 %

A

A

3823 13 00 – – taleļļas taukskābes

Lauksaimniecība

2,9 %

A

A

3823 19 10 – – – destilētas taukskābes

Lauksaimniecība

2,9 %

A

A

3823 19 30 – – – taukskābju destilāts

Lauksaimniecība

2,9 %

A

A

3823 19 90 – – – citādi

Lauksaimniecība

2,9 %

A

A

3823 70 00 – rūpnieciskie alifātiskie spirti

Lauksaimniecība

3,8 %

A

A

3822 00 00 Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pa
matnes un gatavie diagnostikas vai laboratori
jas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, izņemot
tos, kas iekļauti pozīcijā 3002 vai 3006; serti
ficēti standarta materiāli

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot
iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie
spirti
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– rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinē
jot iegūtās skābās eļļas

3823 19

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

L 250/557

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3824 10 00 – gatavas saistvielas lietņu veidnēm vai serde
ņiem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 30 00 – neaglomerēti metālu karbīdi, sajaukti sav
starpēji vai ar metāliskām saistvielām

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3824 40 00 – gatavas piedevas cementiem, javām vai be
toniem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 50 10 – – liešanai gatavs betons

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 50 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Lauksaimniecība

7,7 %
+ 16,1 EUR/
100 kg

7 % + 16,1 EUR/
100 kg

A

3824

– ugunsneizturīgas javas un betoni
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3824 60

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm
un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūp
niecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī
produkti un preparāti, kas satur dabīgu pro
duktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti
citur

Piezīmes

LV

3824 50

Apraksts

L 250/558

Nozare

KN 2014

– sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 2905 44 mi
nēto

– – ūdens šķīdumā

16.9.2016.

3824 60 11 – – – kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir
2 % no kopējās masas vai mazāk Dmannīta

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Lauksaimniecība

9 % + 37,8 EUR/
100 neto kg

9 % + 37,8 EUR/
100 neto kg

A

3824 60 91 – – – kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir
2 % no kopējās masas vai mazāk Dmannīta

Lauksaimniecība

7,7 % + 23 EUR/
100 kg

7 % + 23 EUR/
100 kg

A

3824 60 99 – – – citādi

Lauksaimniecība

9 % + 53,7 EUR/
100 neto kg

9 % + 53,7 EUR/
100 neto kg

A

3824 71 00 – – satur hlorofluorokarbonātus (CFCs), satur
vai nesatur hidrohlorofluorokarbonātus
(HCFCs), perfluorokarbonātus (PFCs) vai
hidrofluorokarbonātus (HFCs)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 72 00 – – satur bromohlorodifluorometānu, bro
motrifluorometānu vai dibromotetrafluo
roetānus

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 73 00 – – satur
(HBFCs)

hidrobromofluorokarbonātus

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 74 00 – – satur
hidrohlorofluorokarbonātus
(HCFCs), satur vai nesatur perfluorokar
bonātus (PFCs) vai hidrofluorokarbonātus
(HFCs), taču nesatur hlorofluorokarbonā
tus (CFCs)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

3824 60 19 – – – citādi

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Nozare

KN 2014

LV

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– maisījumi, kas satur halogenētos metāna,
etāna vai propāna atvasinājumus

L 250/559

3824 75 00 – – satur oglekļa tetrahlorīdu

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 76 00 – – satur 1,1,1-trihloroetānu (metila hloro
formu)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 77 00 – – satur bromometānu (metila bromīdu) vai
bromohlorometānu

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 78 00 – – satur perfluorokarbonātus (PFCs) vai hi
drofluorokarbonātus (HFCs), taču nesatur
hlorofluorokarbonātus (CFCs) vai hidro
hlorofluorokarbonātus (HCFCs)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 79 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 81 00 – – satur oksirānu (etilēnoksīdu)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 82 00 – – satur polihlorbifenilus (PCBs), polihlorter
fenilus (PCTs) vai polibrombifenilus
(PBBs)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 83 00 – – satur tris(2,3-dibromopropil) fosfātu

Rūpniecība

6,5 %

A

A

– mikstūras un medikamenti, kas satur oksi
rānu (etilēna oksīdu), polibrombifenilus
(PBBs), polihlorbifenilus (PCBs), polihlorter
fenilus (PCTs) vai tris(2,3-dibromopropil)
fosfātu

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/560

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3824 90 10 – – naftas sulfonāti, izņemot sārmu metālu,
amonija vai etanolamīnu naftas sulfonā
tus; tiofenētas sulfonskābes un to sāļi no
eļļām, kas iegūtas no bitumenminerāliem

Rūpniecība

5,7 %

A

A

3824 90 15 – – jonu apmaiņas materiāli (sveķi)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 90 20 – – vakuumlampu gāzu absorbētāji

Rūpniecība

6%

A

A

3824 90 25 – – pirolignīti (piemēram, kalcija); neattīrīts
kalcija tartrāts; neattīrīts kalcija citrāts

Rūpniecība

5,1 %

A

A

3824 90 30 – – naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un
esteri

Rūpniecība

3,2 %

A

A

3824 90 35 – – pretrūsas preparāti, kuru aktīvā viela ir
amīni

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 90 40 – – laku un tamlīdzīgu produktu neorgani
sku šķīdinātāju un atšķaidītāju maisījumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 90

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi
L 250/561

3824 90 45 – – – pretplāvas un tamlīdzīgi savienojumi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3824 90 50 – – – preparāti elektrogalvanizācijai

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 90 55 – – – glicerīna taukskābju monoesteru, dies
teru un triesteru maisījumi (tauku
emulgatori)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 90 58 – – – nikotīna plāksteri (transdermālas sistē
mas), lai palīdzētu smēķētājiem atmest
smēķēšanu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

antibiotiku ražošanas procesa starp
produkti, kurus iegūst Streptomyces
tenebrarius fermentācijā, arī izžāvēti,
izmantojami pozīcijā 3004 minēto
cilvēkiem paredzēto medikamentu
ražošanā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3824 90 62 – – – –

monenzīnsāļu
starpprodukti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3824 90 64 – – – –

citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 90 65 – – – palīgizstrādājumi lietuvēm (izņemot
apakšpozīcijā 3824 10 00 minētos)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 90 70 – – – ugunsdrošības, ūdensnecaurlaidības un
tamlīdzīgi aizsargpreparāti, kurus iz
manto celtniecībā

Rūpniecība

6,5 %

A

A

ražošanas

procesa

16.9.2016.

3824 90 61 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – produkti un preparāti, kurus izmanto
farmācijā un ķirurģijā

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/562

Nozare

KN 2014

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3824 90 80 – – – –

no dimerizētām taukskābēm atvasi
nātu amīnu maisījums ar vidējo mo
lekulmasu 520 vai lielāku, bet ne
lielāku par 550

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3824 90 85 – – – –

3-(1-etil-1-metilpropil)-izoksazol-5ilamīns toluola šķīdumā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3824 90 87 – – – –

maisījumi, kas sastāv galvenokārt no
(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-diok
safosfinān-5-il)metilmetilmetilfosfo
nāta un bis[(5-etil-2-metil-2-oksido1,3,2-dioksafosfinān-5-il)metil]metil
fosfonāta, un maisījumi, kas sastāv
galvenokārt no dimetilmetilfosfo
nāta, oksirāna un fosfora (V) oksīda
(P2O5)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3824 90 97 – – – –

citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3825 10 00 – sadzīves atkritumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3825 20 00 – notekūdeņu dūņas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3825

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

neleģētas litija niobāta pusvadītāju
plāksnes

LV

3824 90 75 – – – –

Citur neminēti ķīmijas un saskarnozaru rūp
niecības atlikumi; sadzīves atkritumi; notekū
deņu dūņas; citādi atkritumi, kas minēti šīs
nodaļas 6. piezīmē

L 250/563

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3825 41 00 – – halogenēti

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3825 49 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3825 50 00 – metālu kodinātāju, hidraulisko šķidrumu,
bremžu šķidrumu un antifrīzu šķidrumu at
kritumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3825 61 00 – – kas satur galvenokārt organiskus kompo
nentus

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3825 69 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3825 90 10 – – sārmains dzelzs oksīds gāzu attīrīšanai

Rūpniecība

5%

A

A

3825 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

3825 30 00 – ārstniecības atkritumi

LV

– izlietoto organisko šķīdinātāju atkritumi

3826 00

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi ķīmijas un saskarnozaru atkritumi

3825 90

Piezīmes

L 250/564

Nozare

KN 2014

– citādi

Biodīzelis un tā maisījumi, kuri nesatur vai sa
tur mazāk par 70 % no svara naftas eļļas vai
eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem
16.9.2016.

3826 00 10 – taukskābju monoalkilesteri, kas satur
96,5 tilp. % vai vairāk esteru (FAMAE)

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3901 10 10 – – lineārais polietilēns

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3901 10 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3826 00 90 – citādi

VII

VII SADAĻA – PLASTMASAS UN TO IZ
STRĀDĀJUMI; KAUČUKS UN TĀ IZSTRĀ
DĀJUMI

39

39. NODAĻA – PLASTMASAS UN TO IZ
STRĀDĀJUMI

Etilēna polimēri pirmformās

3901 10

– polietilēns, kura blīvums ir mazāks par
0,94

3901 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

I. PIRMFORMAS

3901

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– polietilēns ar blīvumu 0,94 vai vairāk

L 250/565

3901 20 10 – – polietilēns vienā no formām, kas minētas
šīs nodaļas 6. piezīmes b) apakšpunktā,
ar blīvumu 0,958 vai vairāk 23 °C tem
peratūrā un kurš satur: 50 mg/kg vai ma
zāk alumīnija, – 2 mg/kg vai mazāk kal
cija, – 2 mg/kg vai mazāk hroma, –
2 mg/kg vai mazāk dzelzs, – 2 mg/kg vai
mazāk niķeļa, – 2 mg/kg vai mazāk ti
tāna un – 8 mg/kg vai mazāk vanādija,
hlorsulfonātpolietilēna ražošanai

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3901 20 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3901 30 00 – etilēna–vinilacetāta kopolimēri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3901 90 30 – – jonomērie sveķi, ko veido etilēna terpoli
mēra ar izobutilakrilātu un metakrilskābi
sāls; polistirola, etilēna un butilēna kopo
limēra un polistirola A-B-A blokkopoli
mērs, kas satur 35 % vai mazāk stirola,
vienā no formām, kas minētas šīs noda
ļas 6. piezīmes b) apakšpunktā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3901 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3902 10 00 – polipropilēns

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3902 20 00 – poliizobutilēns

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3902 30 00 – propilēna kopolimēri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3901 90

3902 90

– citādi

Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmfor
mās

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3902

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/566

Nozare

KN 2014

– citādi

16.9.2016.

3902 90 10 – – polistirola, etilēna un butilēna kopoli
mēra un polistirola A-B-A blokkopoli
mērs, kas satur 35 % vai mazāk stirola,
vienā no formām, kas minētas šīs noda
ļas 6. piezīmes b) apakšpunktā

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3902 90 20 – – polibut-1-ēns, but-1-ēna kopolimērs ar
etilēnu, kas satur 10 % no kopējās masas
vai mazāk etilēnu, vai polibut-1-ēna mai
sījums ar polietilēnu un/vai polipropi
lēnu, kas satur 10 % no kopējās masas
vai mazāk polietilēnu un/vai 25 % no ko
pējās masas vai mazāk polipropilēnu,
vienā no formām, kas minētas šīs noda
ļas 6. piezīmes b) apakšpunktā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3902 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3903 11 00 – – izplesties spējīgs

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3903 19 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3903 20 00 – stirola–akrilnitrila (SAN) kopolimēri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3903 30 00 – akrilnitrila, butadiēna un stirola (ABS) ko
polimēri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3903 90 10 – – kopolimērs vienīgi no stirola ar alilspirtu
ar acetilskaitli 175 vai lielāku

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3903 90 20 – – bromēts polistirols, kas satur 58 % vai
vairāk, bet ne vairāk par 71 % bromu,
kādā no formām, kas minētas šīs nodaļas
6. piezīmes b) apakšpunktā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Stirola polimēri pirmformās
– polistirols

3903 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3903

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

L 250/567

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3904 21 00 – – neplastificēti

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3904 22 00 – – plastificēti

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3904 30 00 – vinilhlorīda un vinilacetāta kopolimēri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3904 40 00 – citādi vinilhlorīda kopolimēri

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3904 50 10 – – vinilidēnhlorīda kopolimērs ar akrilnitrilu
izplesties spējīgu lodīšu formā, ar diame
tru 4 mikrometri vai lielāku, bet ne lie
lāku par 20 mikrometriem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3904 50 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

3903 90 90 – – citādi

Vinilhlorīda vai citu halogenēto olefīnu poli
mēri pirmformās

3904 10 00 – ar citām vielām nesajaukts poli(vinilhlorīds)

LV

3904

Piezīmes

L 250/568

Nozare

KN 2014

– citādi poli(vinilhlorīdi)

– vinilidēnhlorīda polimēri

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3904 50

– fluorpolimēri
16.9.2016.

3904 61 00 – – politetrafluoretilēns

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3904 69 10 – – – poli(vinilfluorīds) kādā no formām,
kas minētas šīs nodaļas 6. piezīmes
b) apakšpunktā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3904 69 20 – – – fluorelastomēri FKM

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3904 69 80 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3904 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3905 12 00 – – disperģēts ūdenī

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3905 19 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3905 21 00 – – disperģēts ūdenī

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3905 29 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3905 30 00 – poli(vinilspirts), kas satur vai nesatur nehi
drolizētas acetātgrupas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3904 69

Piezīmes

– – citādi

– poli(vinilacetāts)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Vinilacetāta vai citu vinilesteru polimēri pirm
formās; citādi vinilpolimēri pirmformās

LV

3905

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– vinilacetāta kopolimēri

L 250/569

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3905 99 10 – – – poli(vinilformāls), vienā no formām,
kas minētas šīs nodaļas 6. piezīmes b)
apakšpunktā, ar molekulmasu 10 000
vai lielāku, bet ne lielāku par 40 000,
un kas satur: – 9,5 % vai vairāk, bet ne
vairāk kā 13 % acetilgrupu, izteiktu kā
vinilacetāts un – 5 % vai vairāk, bet ne
vairāk kā 6,5 % hidroksilgrupu, kas iz
teiktas kā vinilspirts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3905 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3906 90 10 – – poli [N-(3-hidroksiimino-1,1-dimetilbutil)
akrilamīds]

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3906 90 20 – – 2-diizopropilaminoetilmetakrilāta kopoli
mērs ar decilmetakrilātu N,N- dimetilace
tamīda šķīduma formā ar kopolimēru sa
turu 55 % no kopējās masas vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/570

Nozare

KN 2014

– citādi

3905 99

– – citādi

Akrilpolimēri pirmformās

3906 10 00 – poli(metilmetakrilāts)

3906 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3906

LV

3905 91 00 – – kopolimēri

– citādi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3906 90 30 – – akrilskābes kopolimērs ar 2-etilheksila
krilātu, ar 2-etilheksilakrilāta saturu 10 %
no kopējās masas vai vairāk, bet ne vai
rāk par 11 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3906 90 40 – – akrilnitrila kopolimērs ar metilakrilātu,
modificēts ar polibutadiēna akrilnitrilu
(NBR)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3906 90 50 – – akrilskābes, alkilmetakrilāta un neliela
citu monomēru daudzuma polimerizāci
jas produkts, ko izmanto kā tekstilmate
riālu apdrukāšanas pastu iebiezinātāju

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3906 90 60 – – metilakrilāta kopolimērs ar etilēnu un
monomēru, kurā kā aizvietotājs ir neno
teiktā karboksilgrupa un kas satur 50 %
no kopējās masas vai vairāk metilakrilāta
savienojumā ar silīciju vai bez tā

Rūpniecība

5%

A

A

3906 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Poliacetāli, citādi poliēteri un epoksīdsveķi
pirmformās; polikarbonāti, alkīdsveķi, poliali
lesteri un citādi poliesteri pirmformās

3907 10 00 – poliacetāli
3907 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3907

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi poliēteri
– – poliēteru spirti
L 250/571

3907 20 11 – – – polietilēnglikoli

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3907 20 91 – – – 1-hlor-2,3-epoksipropāna kopolimērs
ar etilēna oksīdu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3907 20 99 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3907 30 00 – epoksīdsveķi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3907 40 00 – polikarbonāti

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3907 50 00 – alkīdsveķi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3907 60 20 – – ar viskozitāti 78 ml/g vai lielāku

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3907 60 80 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3907 70 00 – Poli(laktitola skābe)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

3907 20 20 – – – citādi

– poli(etilēntereftalāts)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3907 60

LV

– – citādi

Piezīmes

L 250/572

Nozare

KN 2014

– citādi poliesteri

3907 91

– – nepiesātinātie
16.9.2016.

3907 91 10 – – – šķidri

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3907 99 10 – – – poli(etilēnnaftalīn-2,6-dikarboksilāts)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3907 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3908 10 00 – poliamīds-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vai
-6,12

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3908 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3909 10 00 – karbamīdsveķi; tiokarbamīdsveķi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3909 20 00 – melamīnsveķi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3909 30 00 – citādi amīnsveķi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3909 40 00 – fenolsveķi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

3907 91 90 – – – citādi

3908

3909 50

Poliamīdi pirmformās

Amīnsveķi, fenolsveķi un poliuretāni pirmfor
mās

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3909

– – citādi

LV

3907 99

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– poliuretāni

L 250/573

3909 50 10 – – 2,2′-(terc-butilimino)dietanola un 4,4′metilēndicikloheksildiizocianāta poliure
tāns, izšķīdināts N,N-dimetilacetamīdā, ar
polimēru saturu 50 % no kopējās masas
vai vairāk

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3909 50 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3910 00 00 Silikoni pirmformās

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3911 90 11 – – – poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilē
noksi-1,4-fenilēnizopropilidēn-1,4-fe
nilēns) vienā no formām, kas minētas
šīs nodaļas 6. piezīmes b) apakšpunktā

Rūpniecība

3,5 %

A

A

3911 90 13 – – – poli(tio-1,4-fenilēns)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3911 90 19 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3911

Naftas sveķi, kumarona–indēna sveķi, politer
pēni, polisulfīdi, polisulfoni un citādi produkti
pirmformās, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē
un citur nav minēti un iekļauti

– citādi
– – kondensācijas produkti vai polimerizāci
jas ar pārgrupēšanos produkti, ķīmiski
modificēti vai nemodificēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3911 10 00 – naftas sveķi, kumarona sveķi, indēna sveķi
vai kumarona–indēna sveķi un politerpēni
3911 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/574

Nozare

KN 2014

– – citādi

16.9.2016.

3911 90 92 – – – p-krezola un divinilbenzola kopoli
mērs, N,N-dimetilacetamīda šķīduma
formā, ar polimēra saturu 50 % vai
vairāk; viniltoluola un α metilstirola hi
drogenētie kopolimēri

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3912 11 00 – – neplastificēti

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3912 12 00 – – plastificēti

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3912 20 11 – – – kolodiji un celoidīns

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3912 20 19 – – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

3912 20 90 – – plastificēti

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

3911 90 99 – – – citādi

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi pirm
formās, kas citur nav minēti un iekļauti

LV

3912

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– celulozes acetāti

– celulozes nitrāti (ieskaitot kolodijus)

– – neplastificēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3912 20

– celulozes ēteri
3912 31 00 – – karboksimetilceluloze un tās sāļi

3912 39

– – citādi
L 250/575

3912 39 20 – – – hidroksipropilceluloze

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3912 90 10 – – celulozes esteri

Rūpniecība

6,4 %

A

A

3912 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3913 10 00 – algīnskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

5%

A

A

3913 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3914 00 00 Jonu apmaiņas sveķi pirmformās uz pozīcijās
3901–3913 minēto polimēru bāzes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3912 39 85 – – – citādi

3912 90

– citādi

Dabiskie polimēri (piemēram, algīnskābe) un
modificētie dabiskie polimēri (piemēram, cieti
nātie proteīni, dabiskā kaučuka ķīmiskie atva
sinājumi) pirmformās, kas citur nav minēti un
iekļauti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3913

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/576

Nozare

KN 2014

II. ATKRITUMI, ATGRIEZUMI UN ATLŪZAS;
PUSFABRIKĀTI; IZSTRĀDĀJUMI

3915

Plastmasu atkritumi, atgriezumi un atlūzas
16.9.2016.

3915 10 00 – etilēna polimēru

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3915 20 00 – stirola polimēru

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3915 30 00 – vinilhlorīda polimēru

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3915 90 11 – – propilēna polimēru

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3915 90 80 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3916 10 00 – no etilēna polimēriem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3916 20 00 – no vinilhlorīda polimēriem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3916 90 10 – – no ķīmiski modificētiem vai nemodificē
tiem kondensācijas vai polimerizācijas ar
pārgrupēšanos produktiem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3916 90 50 – – no aditīvās polimerizācijas produktiem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3915 90

3916 90

– citu plastmasu

Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu
lielāku par 1 mm, stieņi, serdeņi un profili ar
apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, bet citādi
neapstrādāti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3916

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– no citām plastmasām

L 250/577

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3917 10 10 – – no cietinātiem proteīniem

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3917 10 90 – – no celulozes materiāliem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3917 21 10 – – – bezšuves un grieztas gabalos, kuru ga
rums ir lielāks par maksimālo šķērs
griezumu, ar apstrādātu vai neapstrā
dātu virsmu, bet citādi neapstrādātas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3917 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3916 90 90 – – citādi

3917

Plastmasas caurulītes, caurules, šļūtenes un to
savienotājelementi (piemēram, savienojumi, lī
kumi, uzmavas)

3917 10

– mākslīgās desu ādas no cietinātiem proteī
niem vai celulozes materiāliem

3917 22

– – no etilēna polimēriem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– cietās caurulītes, caurules un šļūtenes

3917 21

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/578

Nozare

KN 2014

– – no propilēna polimēriem

16.9.2016.

3917 22 10 – – – bezšuves un grieztas gabalos, kuru ga
rums ir lielāks par maksimālo šķērs
griezumu, ar apstrādātu vai neapstrā
dātu virsmu, bet citādi neapstrādātas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3917 23 10 – – – bezšuves un grieztas gabalos, kuru ga
rums ir lielāks par maksimālo šķērs
griezumu, ar apstrādātu vai neapstrā
dātu virsmu, bet citādi neapstrādātas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3917 23 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3917 29 00 – – no citādām plastmasām

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3917 31 00 – – elastīgas caurulītes, caurules un šļūtenes,
kam pārraušanas spiediens ir vismaz
27,6 MPa

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3917 32 00 – – citādas, kas nav stiegrotas vai citādi savie
notas ar citiem materiāliem, bez savieno
tājelementiem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3917 33 00 – – citādas, kas nav stiegrotas vai citādi savie
notas ar citiem materiāliem, ar savienotā
jelementiem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3917 39 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3917 40 00 – cauruļu savienotājelementi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

3917 22 90 – – – citādi

– – no vinilhlorīda polimēriem

LV

3917 23

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādas caurulītes, caurules un šļūtenes

L 250/579

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3918 10 10 – – kuriem ir pamatne, kas piesūcināta vai
pārklāta ar poli(vinilhlorīdu)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3918 10 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3918 90 00 – no citām plastmasām

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3919 10 12 – – – no poli(vinilhlorīda) vai polietilēna

Rūpniecība

6,3 %

A

A

3919 10 15 – – – no polipropilēna

Rūpniecība

6,3 %

A

A

3919 10 19 – – – citādi

Rūpniecība

6,3 %

A

A

Apraksts

Plastmasas segumi grīdai, arī pašlīmējoši, ruļ
ļos vai plāksnēs; plastmasas sienu vai griestu
segumi, kas minēti šīs nodaļas 9. piezīmē

3918 10

– no vinilhlorīda polimēriem

LV

3918

Piezīmes

L 250/580

Nozare

KN 2014

Plastmasas pašlīmējošas plātnes, loksnes, plē
ves, folijas, lentes, sloksnes un citādas plaka
nās formas, ruļļos vai citā veidā

3919 10

– ruļļos, kuru platums nepārsniedz 20 cm

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3919

– – sloksnes ar nevulkanizēta dabiskā vai
mākslīgā kaučuka pārklājumu

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3919 10 80 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3919 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920

Citādas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, fo
lijas un lentes, bez porām, un kas nav stiegro
tas, kārtainas, uz pamatnes vai tamlīdzīgi sa
vienotas ar citiem materiāliem

3920 10

– no etilēna polimēriem

– – – no polietilēna ar blīvumu
––––

līdz 0,94
polietilēna plēve ar biezumu
20 mikrometri vai vairāk, bet ne
biezāka par 40 mikrometriem, fo
torezistentu filmu izgatavošanai,
kuras lieto pusvadītāju vai ie
spiedshēmu ražošanā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3920 10 24 – – – – –

elastīgā plēve, neapdrukāta

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 10 25 – – – – –

citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 10 28 – – – –

0,94 vai vairāk

3920 10 40 – – – citādi

L 250/581

3920 10 23 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – ne biezākas par 0,125 mm

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3920 10 81 – – – sintētiska papīra masa, mitru lokšņu
veidā, izgatavota no nesaistītām, sīki
sazarotām polietilēna šķiedriņām, jauk
tām vai nejauktām ar celulozes šķie
drām daudzumā, kas nepārsniedz
15 %, kura satur ūdenī izšķīdinātu poli
(vinilspirtu) kā mitrinošu reaģentu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3920 10 89 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 20 21 – – – biaksiāli orientētas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 20 29 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 20 80 – – biezākas par 0,10 mm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 30 00 – no stirola polimēriem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 43 10 – – – ne biezākas par 1 mm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 43 90 – – – biezākas par 1 mm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/582

Nozare

KN 2014

– – biezākas par 0 125 mm

– – ne biezākas par 0,10 mm

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– no propilēna polimēriem

LV

3920 20

– no vinilhlorīda polimēriem
3920 43

– – ar plastifikatoru saturu ne mazāk kā 6 %
no svara

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3920 49 10 – – – ne biezākas par 1 mm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 49 90 – – – biezākas par 1 mm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 59 10 – – – akrilesteru un metakrilesteru kopoli
mēra plēve, kuras biezums nepārsniedz
150 mikrometrus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3920 59 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3920 49

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

LV

– no akrila polimēriem
3920 51 00 – – no poli(metilmetakrilāta)
– – citādi

– no polikarbonātiem, alkīdsveķiem, poliali
lesteriem un citiem poliesteriem
3920 61 00 – – no polikarbonātiem
3920 62

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3920 59

– – no poli(etilēntereftalāta)
– – – ne biezākas par 0,35 mm

3920 62 12 – – – –

L 250/583

poli(etilēntereftalāta) plēve ar bie
zumu 72 mikrometri vai vairāk, bet
ne biezāka par 79 mikrometriem,
lokanu magnētisko disku izgatavoša
nai; poli(etilēntereftalāta) plēve ar
biezumu 100 mikrometri vai vairāk,
bet ne biezāka par 150 mikrome
triem, fotopolimēru iespiedplašu iz
gatavošanai

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 62 90 – – – biezākas par 0,35 mm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 63 00 – – no nepiesātinātiem poliesteriem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 69 00 – – no citiem poliesteriem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 73 10 – – – filmas ruļļos vai lentēs kinematogrāfijai
vai fotogrāfijai

Rūpniecība

6,3 %

A

A

3920 73 80 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 79 10 – – – no vulkanizētas šķiedras

Rūpniecība

5,7 %

A

A

3920 79 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 91 00 – – no poli(vinilbutirāla)

Rūpniecība

6,1 %

A

A

3920 92 00 – – no poliamīdiem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 93 00 – – no amīnsveķiem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 94 00 – – no fenolsveķiem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 62 19 – – – –

citādi

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/584

Nozare

KN 2014

– no celulozes vai tās ķīmiskajiem atvasināju
miem

3920 73

3920 79

– – no acetilcelulozes

– – no citādiem celulozes atvasinājumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3920 71 00 – – no reģenerētas celulozes

– no citām plastmasām

16.9.2016.

3920 99

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– – no citādām plastmasām

LV

– – – no ķīmiski modificētiem vai nemodifi
cētiem kondensācijas vai polimerizāci
jas ar pārgrupēšanos produktiem
3920 99 21 – – – –

poliimīda loksnes un lentes, nepār
klātas vai pārklātas vienīgi ar plast
masu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3920 99 28 – – – –

citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 99 52 – – – –

poli(vinilfluorīda) loksnes; biaksiāli
orientēta poli(vinilspirta) plēve, ar
polivinilspirta saturu 97 % no svara
vai vairāk, nepārklāta, ne biezāka
par 1 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3920 99 53 – – – –

jonu apmaiņas membrānas no fluo
rētiem plastmasas materiāliem iz
mantošanai sārmu metālu hlorīdu
galvaniskajos elementos

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

3920 99 59 – – – –

citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3921 11 00 – – no stirola polimēriem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3921 12 00 – – no vinilhlorīda polimēriem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3920 99 90 – – – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – no aditīvās polimerizācijas produktiem

3921

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

Citādas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, fo
lijas un lentes
– porainās
L 250/585

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3921 13 10 – – – elastīgas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3921 13 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3921 14 00 – – no reģenerētas celulozes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3921 19 00 – – no citām plastmasām

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3921 90 10 – – – no poliesteriem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3921 90 30 – – – no fenolsveķiem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3921 13

Piezīmes

– – no poliuretāniem

– – no ķīmiski modificētiem vai nemodificē
tiem kondensācijas vai polimerizācijas ar
pārgrupēšanos produktiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi

LV

3921 90

Apraksts

L 250/586

Nozare

KN 2014

– – – no amīnsveķiem
––––

kārtainas (laminētas)
augstspiedienā laminētas, ar deko
ratīvu virsmu vienā vai abās pusēs

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3921 90 43 – – – – –

citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3921 90 49 – – – –

citādi

3921 90 55 – – – citādi

16.9.2016.

3921 90 41 – – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3921 90 60 – – no aditīvās polimerizācijas produktiem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3921 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3922 10 00 – vannas, dušas un izlietnes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3922 20 00 – klozeta riņķi un vāki

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3922 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3923 29 10 – – – no poli(vinilhlorīda)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3923 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3922

Plastmasas vannas, dušas, izlietnes, bidē, klo
zeta podi, riņķi un vāki, skalojamās kastes un
tamlīdzīgi sanitārtehnikas izstrādājumi

Plastmasas izstrādājumi preču pārvadāšanai
un iepakošanai; plastmasas aizbāžņi, vāki, vā
ciņi un citādi izstrādājumi aizvākošanai

3923 10 00 – kārbas, kastes, redeļu kastes un tamlīdzīgi
izstrādājumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3923

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– maisiņi un kulītes (ieskaitot tūtas)
3923 21 00 – – no etilēna polimēriem
3923 29

– – no citām plastmasām

L 250/587

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3923 30 10 – – ar ietilpību līdz 2 l

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3923 30 90 – – ar vairāk nekā 2 l ietilpību

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3923 40 10 – – spoles, ruļļi un tamlīdzīgi turētāji fotofil
mām un kinofilmām vai lentēm, plēvēm
un tamlīdzīgiem izstrādājumiem, kas mi
nēti pozīcijā 8523

Rūpniecība

5,3 %

A

A

3923 40 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3923 50 10 – – vāciņi un kapsulas pudelēm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3923 50 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3923 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3923 30

3924

– baloni, pudeles, flakoni un tamlīdzīgi izstrā
dājumi

– spoles, saivas, rullīši un tamlīdzīgi turētāji

– aizbāžņi, vāki, vāciņi un citi aizvākošanas
izstrādājumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3923 50

Piezīmes

LV

3923 40

Apraksts

L 250/588

Nozare

KN 2014

Plastmasas galda un virtuves piederumi, citādi
sadzīves priekšmeti un higiēnas vai tualetes
piederumi
16.9.2016.

3924 10 00 – galda un virtuves piederumi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3925 10 00 – rezervuāri, cisternas, tvertnes un tamlīdzī
gas tilpnes ar vairāk nekā 300 l ietilpību

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3925 20 00 – durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3925 30 00 – slēģi, necaurredzami aizkari (ieskaitot žalū
zijas), tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3925 90 10 – – piederumi un stiprinājumi stacionārai ie
rīkošanai durvīs, logos, kāpnēs, sienās vai
citās ēkas daļās

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3925 90 20 – – elektroinstalāciju paliktņi, kārbas un ka
beļu renes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3925 90 80 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3924 90 00 – citādi

3925

3926

Plastmasas būvizstrādājumi, kas citur nav mi
nēti un iekļauti

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3925 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Citādi plastmasas izstrādājumi un izstrādājumi
no citiem materiāliem, kas minēti pozīcijās
3901–3914
L 250/589

3926 10 00 – kancelejas vai skolas piederumi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3926 20 00 – apģērba gabali un apģērba piederumi (ie
skaitot cimdus – pirkstaiņus un dūraiņus)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3926 30 00 – mēbeļu un transportlīdzekļu piederumi un
tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3926 40 00 – statuetes un citādi dekoratīvie izstrādājumi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3926 90 92 – – – izgatavoti no lokšņu materiāla

Rūpniecība

6,5 %

A

A

3926 90 97 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/590

Nozare

KN 2014

LV

3926 90

– citādi

– – citādi

40

40. NODAĻA – KAUČUKS UN TĀ IZSTRĀ
DĀJUMI

4001

Dabiskais kaučuks, balata, gutaperča, gvajule,
čikle un tamlīdzīgi dabiskie sveķi pirmformā
vai plātnēs, loksnēs vai lentēs
16.9.2016.

4001 10 00 – dabiskā kaučuka vulkanizētais vai nevulka
nizētais latekss

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3926 90 50 – – perforēti aizvari un tamlīdzīgi izstrādā
jumi ūdens filtrēšanai, tam ieplūstot dre
nāžas sistēmā

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4001 21 00 – – dūmotās loksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4001 22 00 – – tehniski specializētais dabiskais kaučuks
(TSNR)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4001 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4001 30 00 – balata, gutaperča, gvajule, čikle un tamlī
dzīgi dabiskie sveķi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– dabiskais kaučuks citās formās

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

No eļļām iegūtais sintētiskais kaučuks un fak
tiss pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloks
nēs; jebkuru pozīcijā 4001 minēto produktu
maisījumi ar jebkuru šīs pozīcijas produktu
pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs

LV

4002

– butadiēnstirolkaučuks (SBR); karboksilēts
butadiēnstirolkaučuks (XSBR)

4002 11 00 – – latekss

4002 19

– – citādi

L 250/591

4002 19 10 – – – emulsijas polimerizācijā (E-SBR) iegūts
butadiēnstirolkaučuks, ķīpās

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4002 19 20 – – – stirola-butadiēna-stirola
blokkopoli
mērs, kas iegūts šķīduma polimerizā
cijā (SBS, termoplastiski elastomēri),
granulās, drupatās vai pulverveidā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4002 19 30 – – – šķīduma polimerizācijā (S-SBR) iegūts
butadiēnstirolkaučuks, ķīpās

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4002 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4002 20 00 – butadiēnkaučuks (BR)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4002 31 00 – – izobutilēnizoprēnkaučuks (butilkaučuks)
(HR)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4002 39 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4002 41 00 – – latekss

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4002 49 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– izobutilēnizoprēnkaučuks
(butilkaučuks)
(HR); haloizobutilēnizoprēnkaučuks (CIIR
vai BUR)

– hloroprēnkaučuks
(CR)

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/592

Nozare

KN 2014

(hlorbutadiēnkaučuks)

– akrilnitrilbutadiēnkaučuks (NBR)
16.9.2016.

4002 51 00 – – latekss

4002 59 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4002 60 00 – izoprēnkaučuks (IR)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4002 70 00 – nekonjugēts
(EPDM)

etilēnpropilēndiēnkaučuks

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4002 80 00 – jebkuru pozīcijā 4001 minēto produktu
maisījumi ar jebkuru šīs pozīcijas produktu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4002 99 10 – – – ar plastmasu pievienošanu modificētie
produkti

Rūpniecība

2,9 %

A

A

4002 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4003 00 00 Reģenerētais kaučuks pirmformās vai plātnēs,
loksnēs vai sloksnēs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4004 00 00 Kaučuka (izņemot cieto kaučuku) atkritumi,
atgriezumi un atlūzas un no tiem iegūtie pul
veri un granulas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– citādi

4002 91 00 – – latekss

4002 99

– – citādi

Piezīmes

L 250/593

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4005 10 00 – kombinēts ar sodrējiem vai ar silīciju

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4005 20 00 – šķīdumi; dispersijas, izņemot apakšpozīcijā
4005 10 minētās

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4005 91 00 – – plātnes, loksnes un sloksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4005 99 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4006 10 00 – sagataves gumijas riepu atjaunošanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4006 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4007 00 00 Vulkanizēta kaučuka pavedieni un kordi

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

4005

Apraksts

Piezīmes

L 250/594

Nozare

KN 2014

Kombinētais nevulkanizētais kaučuks pirmfor
mās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs
LV

– citādi

4008

Citādas formas (piemēram, stieņi, caurules un
fasonprofili) un izstrādājumi (piemēram, diski
un gredzeni) no nevulkanizēta kaučuka

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4006

Plātnes, loksnes, sloksnes, stieņi un fasonpro
fili no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto
kaučuku
– no porainās gumijas
16.9.2016.

4008 11 00 – – plātnes, loksnes un sloksnes

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,9 %

A

A

4008 21 10 – – – grīdas segumi un pārklāji

Rūpniecība

3%

A

A

4008 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

4008 29 00 – – citādi

Rūpniecība

2,9 %

A

A

4009 11 00 – – bez savienotājelementiem

Rūpniecība

3%

A

A

4009 12 00 – – ar savienotājelementiem

Rūpniecība

3%

A

A

4009 21 00 – – bez savienotājelementiem

Rūpniecība

3%

A

A

4009 22 00 – – ar savienotājelementiem

Rūpniecība

3%

A

A

Apraksts

4008 19 00 – – citādi

4008 21

– – plātnes, loksnes un sloksnes

Caurules, caurulītes un šļūtenes no vulkani
zēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku, ar sa
vienotājelementiem vai bez tiem (piemēram,
salaidumiem, līkumiem, uzmavām)
– nestiegrotas un ar citiem materiāliem citādi
nekombinētas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4009

LV

– no bezporu kaučuka

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– stiegrotas vai citādā veidā tikai ar metāliem
kombinētas

L 250/595

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4009 31 00 – – bez savienotājelementiem

Rūpniecība

3%

A

A

4009 32 00 – – ar savienotājelementiem

Rūpniecība

3%

A

A

4009 41 00 – – bez savienotājelementiem

Rūpniecība

3%

A

A

4009 42 00 – – ar savienotājelementiem

Rūpniecība

3%

A

A

4010 11 00 – – stiegrotas tikai ar metālu

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4010 12 00 – – stiegrotas tikai ar tekstilmateriāliem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4010 19 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/596

Nozare

KN 2014

– stiegrotas vai citādā veidā tikai ar tekstilma
teriāliem kombinētas
LV

– stiegrotas vai citādi kombinētas ar citiem
materiāliem

Transportieru lentes un dzensiksnas vai trans
misijas siksnas vai dzensiksnas no vulkanizēta
kaučuka
– transportieru lentes vai dzensiksnas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4010

– transmisijas siksnas vai dzensiksnas

16.9.2016.

4010 31 00 – – bezgalu transmisijas siksnas ar trapec
veida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), ar V
veida rievojumu, kuru apkārtmērs pār
sniedz 60 cm, bet nepārsniedz 180 cm

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4010 32 00 – – bezgalu transmisijas siksnas ar trapec
veida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), kurām
nav V veida rievojuma un kuru apkārt
mērs pārsniedz 60 cm, bet nepārsniedz
180 cm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4010 33 00 – – bezgalu transmisijas siksnas ar trapec
veida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), ar V
veida rievojumu, kuru apkārtmērs pār
sniedz 180 cm, bet nepārsniedz 240 cm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4010 34 00 – – bezgalu transmisijas siksnas ar trapec
veida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), kurām
nav V veida rievojuma un kuru apkārt
mērs pārsniedz 180 cm, bet nepārsniedz
240 cm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4010 35 00 – – bezgalu sinhronās siksnas, kuru apkārt
mērs pārsniedz 60 cm, bet nepārsniedz
150 cm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4010 36 00 – – bezgalu sinhronās siksnas, kuru apkārt
mērs pārsniedz 150 cm, bet nepārsniedz
198 cm

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4010 39 00 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4011

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Jaunas gumijas pneimatiskās riepas

L 250/597

4011 10 00 – vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas
pasažieru autofurgonus un sacīkšu automo
biļus)

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4011 20 10 – – kuru slodzes indekss nepārsniedz 121

Rūpniecība

4,5 %

A

A

4011 20 90 – – kuru slodzes indekss pārsniedz 121

Rūpniecība

4,5 %

A

A

4011 30 00 – izmantojamas aviācijā

Rūpniecība

4,5 %

A

A

4011 40 00 – motocikliem

Rūpniecība

4,5 %

A

A

4011 50 00 – velosipēdiem

Rūpniecība

4%

A

A

4011 61 00 – – lauksaimniecības un mežsaimniecības
transportlīdzekļiem un mašīnām

Rūpniecība

4%

A

A

4011 62 00 – – būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem
transportlīdzekļiem un mašīnām, ar loka
izmēru līdz 61 cm

Rūpniecība

4%

A

A

4011 63 00 – – būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem
transportlīdzekļiem un mašīnām, ar loka
izmēru vairāk nekā 61 cm

Rūpniecība

4%

A

A

4011 69 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

4011 20

Apraksts

Piezīmes

L 250/598

Nozare

KN 2014

– autobusiem vai kravas automobiļiem

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādas, ar protektora skujiņas zīmējumu
vai tamlīdzīgām protektorrievām

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4011 92 00 – – lauksaimniecības un mežsaimniecības
transportlīdzekļiem un mašīnām

Rūpniecība

4%

A

A

4011 93 00 – – būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem
transportlīdzekļiem un mašīnām, ar loka
izmēru līdz 61 cm

Rūpniecība

4%

A

A

4011 94 00 – – būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem
transportlīdzekļiem un mašīnām, ar loka
izmēru vairāk nekā 61 cm

Rūpniecība

4%

A

A

4011 99 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

4012 11 00 – – vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas
pasažieru autofurgonus un sacīkšu auto
mobiļus)

Rūpniecība

4,5 %

A

A

4012 12 00 – – autobusiem vai kravas automobiļiem

Rūpniecība

4,5 %

A

A

4012 13 00 – – izmantojamas aviācijā

Rūpniecība

4,5 %

A

A

4012 19 00 – – citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

4012 20 00 – lietotas pneimatiskās riepas

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

– atjaunotas riepas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atjaunotas vai lietotas gumijas pneimatiskās
riepas; gumijas cietās vai pildītās riepas, pro
tektori un loka lentes

LV

4012

L 250/599

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4012 90 20 – – cietās vai pildītās riepas

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4012 90 30 – – protektori

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4012 90 90 – – loka lentes

Rūpniecība

4%

A

A

4013 10 00 – vieglajiem automobiļiem (ieskaitot autofur
gonus un sacīkšu automobiļus), autobusiem
vai kravas furgoniem

Rūpniecība

4%

A

A

4013 20 00 – velosipēdiem

Rūpniecība

4%

A

A

4013 90 00 – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

4014 10 00 – prezervatīvi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4014 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2%

A

A

4012 90

4015

– citādi

Gumijas kameras

Higiēniskie vai farmaceitiskie izstrādājumi (ie
skaitot knupīšus) no vulkanizēta kaučuka, iz
ņemot cieto kaučuku, arī ar piederumiem no
cietā kaučuka

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4014

Piezīmes

LV

4013

Apraksts

L 250/600

Nozare

KN 2014

Apģērba gabali un apģērba piederumi (ieskai
tot cimdus – pirkstaiņus un dūraiņus) no vul
kanizēta kaučuka, izņemot cietā kaučuka iz
strādājumus, dažādām vajadzībām

4015 11 00 – – ķirurģiskie

16.9.2016.

– cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4015 19 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

4015 90 00 – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

3,5 %

A

A

4016 91 00 – – grīdas segumi un pārklāji

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4016 92 00 – – dzēšamgumijas

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4016 93 00 – – starplikas, paplākšņi un citādi blīvējumi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4016 94 00 – – laivu vai pietauvošanās amortizatori, arī
piepūšamie

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4016 95 00 – – citādi piepūšamie izstrādājumi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4016

Citādi vulkanizēta kaučuka izstrādājumi, izņe
mot cietā kaučuka izstrādājumus

4016 10 00 – no porainās gumijas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi

4016 99

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi
– – – mehāniskajiem
transportlīdzekļiem,
kas minēti pozīcijās 8701–8705
detaļas, kurās gumija savienota ar
metālu

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4016 99 57 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

L 250/601

4016 99 52 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/602

KN 2014

– – – citādi
Rūpniecība

2,5 %

A

A

4016 99 97 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4101 20 10 – – svaigas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4101 20 30 – – slapji sālītas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4101 20 50 – – kaltētas vai sausi sālītas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4017 00 00 Jebkura veida cietais kaučuks (piemēram, ebo
nīts), arī atkritumi un atlūzas; cietā kaučuka
izstrādājumi
VIII.

VIII SADAĻA – JĒLĀDAS, ĀDA, KAŽOKĀ
DAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI; ZIRGLIETAS
UN IEJŪGS; CEĻOJUMA PIEDERUMI, SOMAS
UN TAMLĪDZĪGAS PRECES; IZSTRĀDĀJUMI
NO DZĪVNIEKU ZARNĀM (IZŅEMOT ZĪD
VĒRPĒJA PAVEDIENU)

41

41. NODAĻA – JĒLĀDAS (IZŅEMOT KAŽO
KĀDAS) UN ĀDA

4101

Liellopu vai zirgu jēlādas (svaigas vai sālītas,
kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konser
vētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk
apstrādātas), atmatotas vai neatmatotas un
šķeltas vai nešķeltas

4101 20

– veselas ādas, nešķeltas, kuru svars katrai
vienkārši kaltētai ādai nepārsniedz 8 kg,
sausi sālītai – 10 kg un svaigai, slapji sālītai
vai citādi konservētai ādai – 16 kg

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

detaļas, kurās gumija savienota ar
metālu

LV

4016 99 91 – – – –

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4101 50 10 – – svaigas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4101 50 30 – – slapji sālītas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4101 50 50 – – kaltētas vai sausi sālītas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4101 50 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4101 90 00 – citādas, ieskaitot mugurdaļas un vēderus

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4102 10 10 – – jēru ādas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4102 10 90 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4102 21 00 – – piķelētas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4102 29 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

4101 20 80 – – citādi
– veselas ādas, kuru svars pārsniedz 16 kg

Aitu vai jēru jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltē
tas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas,
bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk ap
strādātas), ar vilnu vai bez tās, šķeltas vai ne
šķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1. piezīmes
c) apakšpunkts

4102 10

– ar vilnu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4102

LV

4101 50

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– bez apmatojuma

L 250/603

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4103 20 00 – rāpuļu ādas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4103 30 00 – cūku ādas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4103 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4103

Citādas jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas,
sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet
ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādā
tas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai ne
šķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1. piezīmes
b) vai c) apakšpunkts

– – nešķeltas; šķeltas

4104 11 10 – – – veselas liellopu (ieskaitot bifeļu) ādas,
kuru vienas vienības virsma nepār
sniedz 28 kvadrātpēdas (2,6 m2)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Miecētas vai miecētas un žāvētas liellopu (arī
bifeļu) vai zirgu ādas bez apmatojuma, šķeltas
vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas
– mitrā veidā (ieskaitot mitrus hroma pusfa
brikātus)

4104 11

Piezīmes

LV

4104

Apraksts

L 250/604

Nozare

KN 2014

– – – citādi
––––

liellopu (ieskaitot bifeļus)
veselas ādas, kuru vienas vienības
virsma pārsniedz 28 kvadrātpēdas
(2,6 m2)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4104 11 59 – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

4104 11 90 – – – –

citādi

16.9.2016.

4104 11 51 – – – – –

4104 19

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi

LV

4104 19 10 – – – veselas liellopu (ieskaitot bifeļu) ādas,
kuru vienas vienības virsma nepār
sniedz 28 kvadrātpēdas (2,6 m2)
– – – citādi
––––

liellopu (ieskaitot bifeļus)
veselas ādas, kuru vienas vienības
virsma pārsniedz 28 kvadrātpēdas
(2,6 m2)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4104 19 59 – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4104 19 90 – – – –

citādi

– kaltētā veidā (miecētas un žāvētas)
4104 41

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4104 19 51 – – – – –

– – nešķeltas; šķeltas
– – – veselas liellopu (ieskaitot bifeļu) ādas,
kuru vienas vienības virsma nepār
sniedz 28 kvadrātpēdas (2,6 m2)

4104 41 11 – – – –

L 250/605

veselas Austrumindijas teļādas, arī ar
galvu un kājām, kurām katras ādas
tīrais svars nepārsniedz 4,5 kg, tikai
veģetatīvi miecētas, arī īpaši apstrā
dātas, bet acīm redzami nederīgas
tūlītējai ādas izstrādājumu ražošanai

Apraksts

4104 41 19 – – – –

citādi

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

LV

– – – citādi

––––

liellopu (ieskaitot bifeļus)

veselas ādas, kuru vienas vienības
virsma pārsniedz 28 kvadrātpēdas
(2,6 m2)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4104 41 59 – – – – –

citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

4104 49

citādi

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4104 41 51 – – – – –

4104 41 90 – – – –

Piezīmes

L 250/606

KN 2014

– – – veselas liellopu (ieskaitot bifeļu) ādas,
kuru vienas vienības virsma nepār
sniedz 28 kvadrātpēdas (2,6 m2)

veselas Austrumindijas teļādas, arī ar
galvu un kājām, kurām katras ādas
tīrais svars nepārsniedz 4,5 kg, tikai
veģetatīvi miecētas, arī īpaši apstrā
dātas, bet acīm redzami nederīgas
tūlītējai ādas izstrādājumu ražošanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4104 49 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

16.9.2016.

4104 49 11 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi

LV

––––

liellopu (ieskaitot bifeļus)

veselas ādas, kuru vienas vienības
virsma pārsniedz 28 kvadrātpēdas
(2,6 m2)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4104 49 59 – – – – –

citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

5,5 %

A

A

Rūpniecība

2%

A

A

4105 30 10 – – Indijas vilnas aitu ādas pēc veģetatīvas
pirmmiecēšanas, arī īpaši apstrādātas, bet
acīm redzami nederīgas tūlītējai ādas iz
strādājumu ražošanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4105 30 90 – – citādi

Rūpniecība

2%

A

A

4104 49 90 – – – –

4105

citādi

Miecētas vai miecētas un žāvētas aitu un jēru
ādas bez vilnas, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk
neapstrādātas

4105 10 00 – mitrā veidā (arī mitri hroma pusfabrikāti)

4105 30

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4104 49 51 – – – – –

– kaltētā veidā (miecētas un žāvētas)

L 250/607

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2%

A

A

4106 22 10 – – – Indijas kazu vai kazlēnu ādas pēc veģe
tatīvas pirmmiecēšanas, arī īpaši ap
strādātas, bet acīm redzami nederīgas
tūlītējai ādas izstrādājumu ražošanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4106 22 90 – – – citādi

Rūpniecība

2%

A

A

4106 31 00 – – mitrā veidā (arī mitri hroma pusfabrikāti)

Rūpniecība

2%

A

A

4106 32 00 – – kaltētā veidā (miecētas un žāvētas)

Rūpniecība

2%

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4106

Apraksts

Piezīmes

L 250/608

Nozare

KN 2014

Miecētas vai miecētas un žāvētas citu dzīv
nieku ādas bez apmatojuma, šķeltas vai ne
šķeltas, bet tālāk neapstrādātas
LV

– kazu vai kazlēnu ādas

4106 21 00 – – mitrā veidā (arī mitri hroma pusfabrikāti)

– – kaltētā veidā (miecētas un žāvētas)

– cūku ādas

4106 40

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4106 22

– rāpuļu ādas
16.9.2016.

4106 40 10 – – pēc pirmapstrādes ar augu valsts miecvie
lām

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2%

A

A

4106 91 00 – – mitrā veidā (arī mitri hroma pusfabrikāti)

Rūpniecība

2%

A

A

4106 92 00 – – kaltētā veidā (miecētas un žāvētas)

Rūpniecība

2%

A

A

Apraksts

4106 40 90 – – citādi

LV

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4107

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas
tālāk apstrādāta liellopu (arī bifeļu) vai zirgu
āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmato
juma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas ie
kļauta pozīcijā 4114

– veselas ādas

4107 11

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – nešķeltas

– – – vēršāda, kuras vienas vienības virsmas
laukums nepārsniedz 28 kvadrātpēdas
(2,6 m2)

hromāda

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4107 11 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4107 11 90 – – – citādi

L 250/609

4107 11 11 – – – –

4107 12

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– – šķeltas

LV

– – – vēršāda, kuras vienas vienības virsmas
laukums nepārsniedz 28 kvadrātpēdas
(2,6 m2)

4107 12 11 – – – –

hromāda

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4107 12 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4107 12 91 – – – –

vēršāda

Rūpniecība

5,5 %

A

A

4107 12 99 – – – –

zirgāda

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4107 19 10 – – – vēršāda, kuras vienas vienības virsmas
laukums nepārsniedz 28 kvadrātpēdas
(2,6 m2)

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4107 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

Rūpniecība

6,5 %

A

A

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādi

4107 19

Piezīmes

L 250/610

KN 2014

– citāda, ieskaitot sānus

4107 91

– – nešķeltas
16.9.2016.

4107 91 10 – – – zoļāda

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4107 92 10 – – – vēršāda

Rūpniecība

5,5 %

A

A

4107 92 90 – – – zirgāda

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4107 99 10 – – – vēršāda

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4107 99 90 – – – zirgāda

Rūpniecība

6,5 %

A

A

4112 00 00 Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas
tālāk apstrādāta aitāda vai jērāda, ieskaitot
pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai
nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā
4114

Rūpniecība

3,5 %

A

A

4113 10 00 – kazu vai kazlēnu āda

Rūpniecība

3,5 %

A

A

4113 20 00 – cūkāda

Rūpniecība

2%

A

A

4113 30 00 – rāpuļāda

Rūpniecība

2%

A

A

Apraksts

4107 91 90 – – – citādi

4113

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4107 99

– – šķeltņi

LV

4107 92

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas
tālāk apstrādāta citu dzīvnieku āda, ieskaitot
pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai
nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā
4114

L 250/611

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2%

A

A

4114 10 10 – – aitādas vai jērādas

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4114 10 90 – – citu dzīvnieku ādas

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4114 20 00 – lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4115 10 00 – kompozītā āda ar ādas vai ādas šķiedru pa
matni, gabalos, loksnēs vai sloksnēs, arī ruļ
ļos

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4115 20 00 – ādas vai kompozītās ādas atgriezumi un citi
atkritumi, kas neder ādas izstrādājumu ra
žošanai; ādas putekļi, pulveris un milti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4113 90 00 – citādi

4114

Zamšāda (ieskaitot kombinēto zamšādu); la
kāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

4114 10

– zamšāda (ieskaitot mākslīgo zamšādu)

Kompozītā āda ar ādas vai ādas šķiedru pa
matni, gabalos, loksnēs vai sloksnēs, arī ruļļos;
ādas vai kompozītās ādas atgriezumi un citi
atkritumi, kas neder ādas izstrādājumu ražoša
nai; ādas putekļi, pulveris un milti
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4115

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/612

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

4202 11 10 – – – diplomātportfeļi, portfeļi, skolassomas
un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

3%

A

A

4202 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

42

Apraksts

4201 00 00 Zirglietas un iejūgs jebkuriem dzīvniekiem (ie
skaitot atsaites, pavadas, ceļsargus, uzpurņus,
seglu segas, seglu somas, suņu segas un tamlī
dzīgus izstrādājumus) no jebkāda materiāla
Koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātport
feļi, portfeļi, skolassomas, briļļu futrāļi, bino
kļu somas, fotosomas, mūzikas instrumentu
futrāļi, ieroču makstis un tamlīdzīgi izstrādā
jumi; ceļojuma somas, izolēti pārtikas vai dzē
rienu maisiņi, kosmētikas somas, mugurso
mas, rokassomas, iepirkumu somas, kabatas
portfeļi, maki, karšu futrāļi, cigarešu etvijas,
tabakmaki, rīku somas, sporta somas, futrāļi
pudelēm, dārglietu lādītes, pūdernīcas, asu
priekšmetu futrāļi un tamlīdzīgi izstrādājumi
no ādas vai kompozītās ādas, no plastmasas
plēves, no tekstilmateriāliem, no vulkanizētas
šķiedras vai no kartona, vai arī pilnīgi vai lie
lākoties pārklāti ar šādiem materiāliem vai pa
pīru
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4202

LV

42. NODAĻA – ĀDAS IZSTRĀDĀJUMI; ZIR
GLIETAS UN IEJŪGS; CEĻOJUMA PIEDE
RUMI, SOMAS UN TAMLĪDZĪGAS PRECES;
IZSTRĀDĀJUMI NO DZĪVNIEKU ZARNĀM
(IZŅEMOT ZĪDVĒRPĒJA PAVEDIENU)

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– koferi, somas, tualetes maciņi, diplomāt
portfeļi, portfeļi, skolassomas un tamlīdzī
gas somas
4202 11

– – ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

L 250/613

4202 12

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– – ar plastmasas vai tekstilmateriālu ārējo
virsmu
LV

– – – no plastmasas plēves
diplomātportfeļi, portfeļi, skolasso
mas un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

9,7 %

A

A

4202 12 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

9,7 %

A

A

Rūpniecība

5,2 %

A

A

4202 12 50 – – – no veidnētas plastmasas
– – – no citiem materiāliem, ieskaitot vulka
nizētu šķiedru
4202 12 91 – – – –

diplomātportfeļi, portfeļi, skolasso
mas un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4202 12 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4202 19 10 – – – alumīnija

Rūpniecība

5,7 %

A

A

4202 19 90 – – – no citiem materiāliem

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3%

A

A
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4202 12 11 – – – –

4202 19

Piezīmes

L 250/614

KN 2014

– – citādi

– rokassomas, ar pleca siksnu vai bez tās, ie
skaitot somas bez rokturiem
16.9.2016.

4202 21 00 – – ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4202 22 10 – – – plastmasas plēves

Rūpniecība

9,7 %

A

A

4202 22 90 – – – tekstilmateriālu

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4202 29 00 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

4202 32 10 – – – plastmasas plēves

Rūpniecība

9,7 %

A

A

4202 32 90 – – – tekstilmateriālu

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4202 39 00 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4202 91 10 – – – ceļasomas, kosmētikas somiņas, mu
gursomas un sporta somas

Rūpniecība

3%

A

A

4202 91 80 – – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

4202 22

Apraksts

– – ar plastmasas plēves vai tekstilmateriālu
ārējo virsmu

– – ar plastmasas plēves vai tekstilmateriālu
ārējo virsmu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4202 31 00 – – ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

LV

– kabatā vai rokassomā nēsājami izstrādājumi

4202 32

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi
4202 91

– – ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

L 250/615

4202 92

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– – ar plastmasas plēves vai tekstilmateriālu
ārējo virsmu
LV

– – – plastmasas plēves
4202 92 11 – – – –

ceļasomas, kosmētikas somiņas, mu
gursomas un sporta somas

Rūpniecība

9,7 %

A

A

4202 92 15 – – – –

mūzikas instrumentu futrāļi

Rūpniecība

6,7 %

A

A

4202 92 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

9,7 %

A

A

4202 92 91 – – – –

ceļasomas, kosmētikas somiņas, mu
gursomas un sporta somas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

4202 92 98 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

4%

A

A

Rūpniecība

9%

A

A

4203 29 10 – – – dažādi aizsargcimdi

Rūpniecība

9%

A

A

4203 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

4202 99 00 – – citādi
Apģērba gabali un apģērba piederumi no ādas
vai kompozītās ādas

4203 10 00 – apģērba gabali
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– – – tekstilmateriālu

4203

Piezīmes

L 250/616

KN 2014

– cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)
4203 21 00 – – īpaši paredzēti sportam
4203 29

– – citādi
16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4203 30 00 – jostas, siksnas un patronsomas

Rūpniecība

5%

A

A

4203 40 00 – citādi apģērba piederumi

Rūpniecība

5%

A

A

4205 00 11 – – transportieru lentes vai transmisijas siks
nas vai dzensiksnas

Rūpniecība

2%

A

A

4205 00 19 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

4205 00 90 – citādi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4206 00 00 Izstrādājumi no zarnām (izņemot zīdtārpiņa
pavedienu), aklās zarnas ārējās sieniņas, pūš
ļiem vai cīpslām

Rūpniecība

1,7 %

A

A

4301 10 00 – ūdeļādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķe
pām

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4301 30 00 – šādas jērādas: Astrahaņas, platastes, kara
kula, Persijas un tamlīdzīgu jēru ādas, Indi
jas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas jēru ādas,
veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4205 00

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Citi ādas vai kompozītās ādas izstrādājumi
– ko izmanto mašīnās, mehānismos vai citām
tehniskām vajadzībām

43. NODAĻA – KAŽOKĀDAS UN MĀKSLĪ
GĀS KAŽOKĀDAS; TO IZSTRĀDĀJUMI

4301

Neapstrādātas kažokādas (ieskaitot galvas, as
tes, ķepas un citus gabalus vai atgriezumus,
kas noder kažokādu izstrādājumu izgatavoša
nai), izņemot jēlādas, kas minētas pozīcijās
4101, 4102 vai 4103
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43

L 250/617

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4301 60 00 – lapsādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķe
pām

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4301 80 00 – citādas kažokādas, veselas, arī ar galvu, asti
vai ķepām

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

4301 90 00 – galvas, astes, ķepas un citi ādu gabali vai at
griezumi, kas noder kažokādu izstrādājumu
izgatavošanai

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4302 19 15 – – – bebru, bizamžurku vai lapsu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4302 19 35 – – – trušādas vai zaķādas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4302

Miecētas vai apdarinātas zvērādas (ieskaitot
galvas, astes, ķepas un citus gabalus vai atgrie
zumus), sašūtas vai nesašūtas (bez citiem ma
teriāliem), izņemot tās, kas minētas pozīcijā
4303
– veselas ādas, arī ar galvu, asti vai ķepām,
nesašūtas

4302 11 00 – – ūdeļādas
4302 19

– – citādi

Piezīmes
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Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/618

Nozare

KN 2014

– – – roņādas
Grenlandes roņu mazuļu baltādas
vai pūšļdeguna roņu mazuļu ādas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

4302 19 49 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

16.9.2016.

4302 19 41 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – aitādas vai jērādas
Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4302 19 80 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

4302 19 99 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

4302 20 00 – galvas, astes, ķepas un citi ādu gabali vai at
griezumi, nesašūti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

4302 30

– veselas ādas, to gabali un atgriezumi, sašū
tas

4302 30 10 – – izlaistas kažokādas
– – citādi
4302 30 25 – – – trušādas vai zaķādas
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šādas jērādas: Astrahaņas, platastes,
karakula, Persijas un tamlīdzīgu jēru,
Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas
jēru ādas

LV

4302 19 75 – – – –

– – – roņādas
Grenlandes roņu mazuļu baltādas
vai pūšļdeguna roņu mazuļu ādas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

4302 30 55 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

4302 30 99 – – – citādi

L 250/619

4302 30 51 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4303 10 10 – – no Grenlandes roņu mazuļu baltādām
vai pūšļdeguna roņu mazuļu ādām

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4303 10 90 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4303 90 00 – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4304 00 00 Mākslīgās kažokādas un to izstrādājumi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi iz
strādājumi no kažokādām

4303 10

– apģērba gabali un apģērba piederumi

LV

4303

Piezīmes

L 250/620

Nozare

KN 2014

IX SADAĻA – KOKS UN KOKA IZSTRĀDĀ
JUMI; KOKOGLE; KORĶIS UN KORĶA IZ
STRĀDĀJUMI; IZSTRĀDĀJUMI NO SAL
MIEM, ESPARTO VAI CITIEM PINAMIEM MA
TERIĀLIEM; PĪTI TRAUKI UN PINUMI

44

44. NODAĻA – KOKS UN KOKA IZSTRĀDĀ
JUMI; KOKOGLE

4401

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu
vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skai
das; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglome
rēti vai neaglomerēti brikešu, granulu vai tam
līdzīgā veidā
16.9.2016.

4401 10 00 – malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu
vai tamlīdzīgā veidā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

IX

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4401 21 00 – – skujkoku koksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4401 22 00 – – lapu koku koksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– koka šķeldas vai skaidas

LV

– zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti
vai neaglomerēti brikešu, granulu vai tamlī
dzīgā veidā

4401 39

– – citādi

4401 39 20 – – – aglomerēti (piemēram, brikešu)
– – – citādi
4401 39 30 – – – –

zāģskaidas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4401 39 80 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4402 10 00 – no bambusa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4402 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4402

4403

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4401 31 00 – – koksnes granulas

Aglomerētas vai neaglomerētas kokogles (ie
skaitot riekstu vai riekstu čaumalu kokogles)

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai
aplievas, vai četrskaldņu brusas
L 250/621

4403 10 00 – apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai ci
tiem konservantiem

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4403 20 11 – – – apaļkoki zāģēšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 20 19 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 20 31 – – – apaļkoki zāģēšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 20 39 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 20 91 – – – apaļkoki zāģēšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 20 99 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 49 10 – – – Āfrikas mahagons, iroko un sapele

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 49 35 – – – Okoume un sipo

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 49 95 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 20

Apraksts

Piezīmes

L 250/622

Nozare

KN 2014

– citi skujkoku kokmateriāli

LV

– – parastās egles (Picea abies Karst) vai Eiro
pas baltegles (Abies alba Mill)

– – meža priedes (Pinus sylvestris L.)
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

– citādi, no tropu kokiem, kas uzskaitīti šīs
nodaļas 2. piezīmē par apakšpozīcijām
4403 41 00 – – tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais me
ranti un meranti bakavs
4403 49

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4403 91 10 – – – apaļkoki zāģēšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 91 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 92 10 – – – apaļkoki zāģēšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 92 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 99 10 – – – papeles

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 99 30 – – – eikaliptu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi
4403 91

– – ozola (Quercus spp.)
LV

4403 92

– – citādi

– – – bērza
apaļkoki zāģēšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 99 59 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4403 99 95 – – – citādi
4404

Stīpu klūgas; šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un
stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti;
koka nūjas, rupji tēstas, bet nav virpotas, liek
tas vai citādi apdarinātas, piemērotas pastaigu
spieķu, lietussargu, instrumentu rokturu vai
tamlīdzīgu izstrādājumu izgatavošanai; koka
skaidas un tamlīdzīgi materiāli

4404 10 00 – skujkoku

L 250/623

4403 99 51 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4403 99

– – dižskābarža (Fagus spp.)

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4404 20 00 – lapu koku

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4405 00 00 Koka vilna; koksnes milti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4406 10 00 – neimpregnēti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4406 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4406

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/624

Nozare

KN 2014

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli,
drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti
vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā
ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm

4407 10

– skujkoku

4407 10 15 – – slīpēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēve
lēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti
– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4407

– – – ēvelēti
4407 10 31 – – – –

parastās egles (Picea abies Karst) vai
Eiropas baltegles (Abies alba Mill)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4407 10 33 – – – –

meža priedes (Pinus sylvestris L.)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4407 10 38 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– – – citādi
parastās egles (Picea abies Karst) vai
Eiropas baltegles (Abies alba Mill)

16.9.2016.

4407 10 91 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

meža priedes (Pinus sylvestris L.)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4407 10 98 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

LV

4407 10 93 – – – –

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– no tropu kokiem, kas uzskaitīti šīs nodaļas
2. piezīmē par apakšpozīcijām
4407 21

– – mahagons (Swietenia spp.)

– – – citādi
4407 21 91 – – – –

ēvelēti

Rūpniecība

2%

A

A

4407 21 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4407 22

– – virola, imbuja un balza

4407 22 10 – – – slīpēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām,
ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4407 21 10 – – – slīpēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām,
ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti

– – – citādi
4407 22 91 – – – –

ēvelēti

Rūpniecība

2%

A

A

4407 22 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4407 25

– – tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais me
ranti un meranti bakavs
L 250/625

4407 25 10 – – – garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti
vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/626

KN 2014

– – – citādi
ēvelēti

Rūpniecība

2%

A

A

4407 25 50 – – – –

slīpēti

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4407 25 90 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4407 26

– – baltais lauans, baltais meranti, baltā se
raja, dzeltenais meranti un alans

– – – citādi
4407 26 30 – – – –

ēvelēti

Rūpniecība

2%

A

A

4407 26 50 – – – –

slīpēti

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4407 26 90 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4407 26 10 – – – garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti
vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti

4407 27

LV

4407 25 30 – – – –

– – Sapele

4407 27 10 – – – slīpēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām,
ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti
– – – citādi
ēvelēti

Rūpniecība

2%

A

A

4407 27 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

16.9.2016.

4407 27 91 – – – –

4407 28

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,5 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – Iroko

LV

4407 28 10 – – – slīpēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām,
ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti
– – – citādi
ēvelēti

Rūpniecība

2%

A

A

4407 28 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4407 29

– – citādi

4407 29 15 – – – garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti
vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti
– – – citādi
––––

Āfrikas mahagons (akažū), azobe,
Brazīlijas palisandrs, dibetū, dželu
tongs, ilomba, kapurs, kempass, ke
ruings, limba, makore, mansonija,
merbavs, obeče, okoume, Paras pali
sandrs, ramīns, Rio palisandrs, sipo,
tiama, tīks un žonkongs

–––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4407 28 91 – – – –

ēvelēti

4407 29 20 – – – – – –

Brazīlijas palisandrs, Paras pali
sandrs un Rio palisandrs

Rūpniecība

2%

A

A

4407 29 25 – – – – – –

citādi

Rūpniecība

2%

A

A

slīpēti

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4407 29 60 – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

L 250/627

4407 29 45 – – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/628

KN 2014

citādi
ēvelēti

Rūpniecība

2%

A

A

4407 29 85 – – – – –

slīpēti

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4407 29 95 – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

LV

4407 29 83 – – – – –

– citādi
– – ozola (Quercus spp.)

4407 91 15 – – – slīpēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām,
ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti
– – – citādi
––––

ēvelēti

4407 91 31 – – – – –

plāksnes, dēlīši un joslas parketam
vai koka grīdas segumam, nesa
montētas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4407 91 39 – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4407 91 90 – – – –

citādi

4407 92 00 – – dižskābarža (Fagus spp.)
4407 93

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4407 91

– – no kļavas (Acer spp.)
16.9.2016.

4407 93 10 – – – ēvelēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām,
ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
slīpēti

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4407 93 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4407 94

– – no ķirša (Prunus spp.)

4407 94 10 – – – ēvelēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām,
ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti

4407 94 91 – – – –

slīpēti

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4407 94 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– – no oša (Fraxinus spp.)

4407 95 10 – – – ēvelēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām,
ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādi

4407 95

LV

4407 93 91 – – – –

– – – citādi
4407 95 91 – – – –

slīpēti

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4407 95 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4407 99

– – citādi
L 250/629

4407 99 27 – – – ēvelēti garumā saaudzēti ar ķīļtapām,
ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,5 %

A

A

Piezīmes

L 250/630

KN 2014

– – – citādi

slīpēti

––––

citādi

papeles

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4407 99 96 – – – – –

tropu koku

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4407 99 98 – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

4408 10 91 – – – dēlīši zīmuļu ražošanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4408 10 98 – – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

4408

Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegū
tas, sadalot koka saklātņus) un tamlīdzīgiem
laminētas koksnes materiāliem un citi garumā
sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī
ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saaudzēti garumā,
ne biezāki par 6 mm

4408 10

– skujkoku

4408 10 15 – – ēvelēti; slīpēti; garumā saaudzēti ar ķīļta
pām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai ne
slīpēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4407 99 91 – – – – –

LV

4407 99 40 – – – –

– – citādi

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,9 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– no tropu kokiem, kas uzskaitīti šīs nodaļas
2. piezīmē par apakšpozīcijām
LV

4408 31

– – tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais me
ranti un meranti bakavs

4408 31 11 – – – garumā saaudzēti ar ķīļtapām, ēvelēti
vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti
– – – citādi
ēvelēti

Rūpniecība

4%

A

A

4408 31 25 – – – –

slīpēti

Rūpniecība

4,9 %

A

A

4408 31 30 – – – –

citādi

Rūpniecība

6%

A

A

Rūpniecība

4,9 %

A

A

4408 39

– – citādi
– – – Āfrikas mahagons, baltais lauans, Bra
zīlijas palisandrs, limba, mahagons
(Swietenia spp.), obeče, okoume, Paras
palisandrs, Rio palisandrs, sapele, sipo,
virola

4408 39 15 – – – –

––––

slīpēti; garumā saaudzēti ar ķīļta
pām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai
neslīpēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4408 31 21 – – – –

citādi
ēvelēti

Rūpniecība

4%

A

A

4408 39 30 – – – – –

citādi

Rūpniecība

6%

A

A

L 250/631

4408 39 21 – – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

L 250/632

KN 2014

– – – citādi

––––

ēvelēti; slīpēti; garumā saaudzēti ar
ķīļtapām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti
vai neslīpēti
citādi

4408 39 70 – – – – –

dēlīši zīmuļu ražošanai
citādi

4408 39 85 – – – – – –

ne biezāki par 1 mm

Rūpniecība

4%

A

A

4408 39 95 – – – – – –

biezāki par 1 mm

Rūpniecība

4%

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– citādi

4408 90 15 – – ēvelēti; slīpēti; garumā saaudzēti ar ķīļta
pām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai ne
slīpēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

–––––

4408 90

LV

4408 39 55 – – – –

– – citādi
4408 90 35 – – – dēlīši zīmuļu ražošanai
– – – citādi
ne biezāki par 1 mm

Rūpniecība

4%

A

A

4408 90 95 – – – –

biezāki par 1 mm

Rūpniecība

4%

A

A

16.9.2016.

4408 90 85 – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4409 10 11 – – profillīstes gleznu, fotogrāfiju, spoguļu
vai tamlīdzīgu priekšmetu ietvariem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4409 10 18 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4409

Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa
dēlīšus un joslas,) ar nepārtrauktu profilu (ar
ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm,
noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām,
ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saau
dzēti vai nesaaudzēti garumā

4409 10

– skujkoku

4409 29

– – citādi

4409 29 10 – – – profillīstes gleznu, fotogrāfiju, spoguļu
vai tamlīdzīgu priekšmetu ietvariem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– lapu koku

4409 21 00 – – no bambusa

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – – citādi

plāksnes, dēlīši un joslas parketam
vai koka grīdas segumam, nesamon
tētas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4409 29 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

L 250/633

4409 29 91 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4410 11 10 – – – neapstrādātas vai kam apstrāde nav
veikta tālāk par slīpēšanu

Rūpniecība

7%

A

A

4410 11 30 – – – kas klātas ar papīru, kurš impregnēts
ar melamīnsveķiem

Rūpniecība

7%

A

A

4410 11 50 – – – kas klātas ar dekoratīviem laminātiem
no plastmasas

Rūpniecība

7%

A

A

4410 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

4410 12 10 – – – neapstrādātas vai kam apstrāde nav
veikta tālāk par slīpēšanu

Rūpniecība

7%

A

A

4410 12 90 – – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

4410 19 00 – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

4410

Apraksts

LV

Kokskaidu plātnes, orientētās kokskaidu plāt
nes (OSB) un tamlīdzīgas plātnes (piemēram,
vafeļplātnes) no koksnes vai citiem koksnveida
materiāliem, aglomerētiem vai neaglomerē
tiem ar sveķiem vai citām organiskām saistvie
lām

Piezīmes

L 250/634

Nozare

KN 2014

– no koka

4410 11

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4410 12

– – kokskaidu plātne

– – orientēta kokskaidu plātne (OSB)

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

7%

A

A

4411 12 10 – – – mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu
virsmu

Rūpniecība

7%

A

A

4411 12 90 – – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

4411 13 10 – – – mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu
virsmu

Rūpniecība

7%

A

A

4411 13 90 – – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

4411 14 10 – – – mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu
virsmu

Rūpniecība

7%

A

A

4411 14 90 – – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

Apraksts

4410 90 00 – citādi

Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plāt
nes, kam ir vai nav pievienoti sveķi vai citas
organiskas vielas

– kokšķiedru plātnes ar
(MDF)

4411 13

4411 14

vidēju blīvumu

– – ne biezāki par 5 mm

– – biezākas par 5 mm, bet ne biezākas par
9 mm

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4411 12

LV

4411

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – biezākas par 9 mm

L 250/635

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4411 92 10 – – – mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu
virsmu

Rūpniecība

7%

A

A

4411 92 90 – – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

4411 93 10 – – – mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu
virsmu

Rūpniecība

7%

A

A

4411 93 90 – – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

4411 94 10 – – – mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu
virsmu

Rūpniecība

7%

A

A

4411 94 90 – – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

Rūpniecība

10 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/636

Nozare

KN 2014

– citādi

4411 94

4412

– – ar blīvumu vairāk nekā 0,5 g/cm3, bet ne
vairāk kā 0,8 g/cm3

– – ar blīvumu ne vairāk kā 0,5 g/cm3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4411 93

– – ar blīvumu vairāk nekā 0,8 g/cm3

LV

4411 92

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi la
minēti koksnes materiāli
16.9.2016.

4412 10 00 – no bambusa

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4412 31 10 – – – Āfrikas mahagons, baltais lauans, Bra
zīlijas palisandrs, gaišsarkanais me
ranti, limba, mahagons (Swietenia
spp.), obeče, okoume, Paras palisandrs,
Rio palisandrs, sapele, sipo, tumšsarka
nais meranti, virola

Rūpniecība

10 %

A

A

4412 31 90 – – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

4412 32 10 – – – alkšņa, apses, austrumu platānas,
bērza, dižskābarža, dzeltenās apses, go
bas, kastaŗas, kārijas, ķirša, kļavas, lie
pas, oša, ozola, riekstkoka, robīnijas,
skābarža vai zirgkastaņas

Rūpniecība

7%

A

A

4412 32 90 – – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

4412 39 00 – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

Rūpniecība

10 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citāds saplāksnis vienīgi no koka loksnēm
(izņemot bambusu) ar katras kārtas bie
zumu ne vairāk kā 6 mm
LV

4412 31

– – citāds, ar vismaz vienu ārējo kārtu no
lapu koku koksnes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4412 32

– – ar vismaz vienu ārējo kārtu no šīs noda
ļas 2. piezīmē par apakšpozīcijām minēto
tropu koku koksnes

– citādi
4412 94

– – galdniekplātnes, saklātņu plātnes un plāt
nes ar vidusdaļu no līmētām līstēm
L 250/637

4412 94 10 – – – ar vismaz vienu ārējo kārtu no lapu
koku koksnes

Apraksts

4412 94 90 – – – citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6%

A

A

Rūpniecība

6%

A

A

– – citādi

Piezīmes

LV

4412 99

Nozare

L 250/638

KN 2014

4412 99 30 – – – ar vismaz vienu kokskaidu plātnes
kārtu

– – – citādi

ar vismaz vienu ārējo kārtu no lapu
koku koksnes

4412 99 40 – – – – –

alkšņa, apses, austrumu platānas,
bērza, dižskābarža, dzeltenās ap
ses, gobas, kastaŗas, kārijas, ķirša,
kļavas, liepas, oša, ozola, riekst
koka, robīnijas, skābarža vai zirg
kastaņas

Rūpniecība

10 %

A

A

4412 99 50 – – – – –

citādi

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

4412 99 85 – – – –

citādi

4413 00 00 Blīvināti kokmateriāli kluču, plātņu, līstu vai
profilētu izstrādājumu veidā

4414 00

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

Koka ietvari gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem
un tamlīdzīgiem priekšmetiem
16.9.2016.

4414 00 10 – no šīs nodaļas 2. papildu piezīmē norādīto
tropu koku koksnes

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4415 10 10 – – lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlī
dzīga tara

Rūpniecība

4%

A

A

4415 10 90 – – kabeļu spoles

Rūpniecība

3%

A

A

4415 20 20 – – plakanie paliktņi; paliktņu apmales

Rūpniecība

3%

A

A

4415 20 90 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

4416 00 00 Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi muci
nieku darinājumi un to daļas no koka, ieskai
tot mucu dēlīšus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4417 00 00 Koka darbarīki, to korpusi un rokturi, slotu
un suku koka daļas un rokturi; koka kurpju
liestes un izstiepēji

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4414 00 90 – no citu sugu koku koksnes

4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tam
līdzīga tara; koka kabeļu spoles; paliktņi, kastu
paliktņi un citas kravu plātnes no koka; pa
liktņu apmales no koka

4415 10

– lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlī
dzīga tara; kabeļu spoles

– paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plāt
nes; paliktņu apmales

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4415 20

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

L 250/639

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4418 10 10 – – no šīs nodaļas 2. papildu piezīmē norā
dīto tropu koku koksnes

Rūpniecība

3%

A

A

4418 10 50 – – skujkoku koksnes

Rūpniecība

3%

A

A

4418 10 90 – – no citu sugu koku koksnes

Rūpniecība

3%

A

A

4418 20 10 – – no šīs nodaļas 2. papildu piezīmē norā
dīto tropu koku koksnes

Rūpniecība

3%

A

A

4418 20 50 – – skujkoku koksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4418 20 80 – – no citu sugu koku koksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4418 40 00 – betonēšanas veidņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4418 50 00 – jumstiņi un lubas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4418 60 00 – baļķi un sijas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Apraksts

Namdaru un būvgaldnieku darinājumi, ieskai
tot šūnveida koka paneļus, salikti grīdas dēļi,
jumstiņus un lubas

4418 10

– logi, stiklotas durvis un to rāmji

LV

4418

Piezīmes

L 250/640

Nozare

KN 2014

– durvis, to aplodas un sliekšņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4418 20

– salikti grīdas dēļi
16.9.2016.

4418 71 00 – – mozaīkas grīdām

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4418 72 00 – – citādi, salikti no vairākām koksnes kār
tām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4418 79 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4418 90 10 – – līmēti laminēti kokmateriāli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4418 90 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4419 00 10 – no šīs nodaļas 2. papildu piezīmē norādīto
tropu koku koksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4419 00 90 – no citu sugu koku koksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4420 10 11 – – no šīs nodaļas 2. papildu piezīmē norā
dīto tropu koku koksnes

Rūpniecība

3%

A

A

4420 10 19 – – no citu sugu koku koksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

4%

A

A

4418 90

– citādi

Galda un virtuves piederumi no koka

4420

Koka intarsijas un inkrustācijas; lādītes un kār
biņas juvelierizstrādājumiem vai galda piede
rumiem un tamlīdzīgiem priekšmetiem; koka
statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi; koka
mēbeles, kas nav minētas 94. nodaļā

4420 10

– koka statuetes un citādi dekoratīvie izstrā
dājumi

– citādi

4420 90 10 – – koka inkrustācijas un intarsijas

L 250/641

4420 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4419 00

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4420 90 91 – – – no šīs nodaļas 2. papildu piezīmē no
rādīto tropu koku koksnes

Rūpniecība

3%

A

A

4420 90 99 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

4%

A

A

4421 90 95 – – – zārki

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4421 90 97 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4501 10 00 – dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši
apstrādāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4501 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/642

Nozare

KN 2014

– – citādi

Citi koka izstrādājumi

– citādi

4421 90 91 – – no kokšķiedru plātnēm
– – citādi

45

45. NODAĻA – KORĶIS UN KORĶA IZ
STRĀDĀJUMI

4501

Dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši
apstrādātā veidā; korķa atkritumi; smalcināts,
granulēts vai malts korķis

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4421 10 00 – drēbju pakaramie
4421 90

LV

4421

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4503 10 10 – – cilindriskie

Rūpniecība

4,7 %

A

A

4503 10 90 – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

4503 90 00 – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

4504 10 11 – – – dzirkstošajam vīnam, ieskaitot arī kor
ķus un aizbāžņus ar dabiskā korķa ri
piņām

Rūpniecība

4,7 %

A

A

4504 10 19 – – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

Rūpniecība

4,7 %

A

A

4502 00 00 Dabiskais korķis, mizots, taisnstūra vai kva
drātisku kluču, plašu, lokšņu vai slokšņu veidā
(ieskaitot sagataves korķu izgatavošanai ar ne
noapaļotām malām)
4503

Dabiskā korķa izstrādājumi

4503 10

– korķi un aizbāžņi

Aglomerēts korķis (ar saistvielu vai bez tās)
un tā izstrādājumi

4504 10

– kluči, plātnes, loksnes un sloksnes; jebkuras
formas plāksnītes vai flīzes; viengabala ci
lindri, ieskaitot diskus

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4504

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – korķi un aizbāžņi

4504 10 91 – – – ar saistvielu

L 250/643

– – citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,7 %

A

A

4504 90 20 – – korķi un aizbāžņi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

4504 90 80 – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

4601 21 10 – – – no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādāju
miem no pinamiem materiāliem

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4601 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Apraksts

4504 10 99 – – – citādi
– citādi

46. NODAĻA – IZSTRĀDĀJUMI NO SAL
MIEM, ESPARTO VAI CITIEM PINAMIEM MA
TERIĀLIEM; PĪTI TRAUKI UN PINUMI

4601

Pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem
materiāliem, arī savienoti sloksnēs; pinami
materiāli, pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no
pinamiem materiāliem, kas sasieti kopā para
lēlos saišķos vai saausti lokšņu veidā, kā gatavi
izstrādājumi vai negatavi izstrādājumi (piemē
ram, paklāji, mašas, aizslietņi)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

46

LV

4504 90

– pīti paklāji, mašas un aizslietņi no augu
materiāliem
4601 21

4601 22

Piezīmes

L 250/644

Nozare

KN 2014

– – no bambusa

– – no rotangpalmas
16.9.2016.

4601 22 10 – – – no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādāju
miem no pinamiem materiāliem

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,2 %

A

A

4601 29 10 – – – no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādāju
miem no pinamiem materiāliem

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4601 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

4601 22 90 – – – citādi
– – citādi

LV

4601 29

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi
– – no bambusa

4601 92 05 – – – pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pi
namiem materiāliem, arī savienoti
sloksnēs
– – – citādi
4601 92 10 – – – –

no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādā
jumiem no pinamiem materiāliem

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4601 92 90 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4601 93

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4601 92

– – no rotangpalmas

4601 93 05 – – – pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pi
namiem materiāliem, arī savienoti
sloksnēs
– – – citādi
no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādā
jumiem no pinamiem materiāliem

L 250/645

4601 93 10 – – – –

Apraksts

4601 93 90 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– – no citiem augu materiāliem

4601 94 05 – – – pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pi
namiem materiāliem, arī savienoti
sloksnēs

Piezīmes

LV

4601 94

citādi

Nozare

L 250/646

KN 2014

– – – citādi
no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādā
jumiem no pinamiem materiāliem

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4601 94 90 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

4601 99

– – citādi

4601 99 05 – – – pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pi
namiem materiāliem, arī savienoti
sloksnēs
– – – citādi
4601 99 10 – – – –

no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādā
jumiem no pinamiem materiāliem

Rūpniecība

4,7 %

A

A

4601 99 90 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4602

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4601 94 10 – – – –

Grozi, pīteņi un citi izstrādājumi, kas ir tieši
izgatavoti pēc formas no pinamiem materiā
liem vai no pozīcijā 4601 minētajām precēm;
izstrādājumi no lufas

4602 11 00 – – no bambusa

16.9.2016.

– no augu materiāliem

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4602 19 10 – – – salmu apvalki pudelēm

Rūpniecība

1,7 %

A

A

4602 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

4602 90 00 – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

4701 00 10 – termomehāniskā papīra masa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4701 00 90 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4702 00 00 Ķīmiskā koksnes celuloze, šķīstošās šķirnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

4602 12 00 – – no rotangpalmas
– – citādi

X SADAĻA – PAPĪRA MASA NO KOKSNES
VAI CITA CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA;
PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULA
TŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS; PAPĪRS UN
KARTONS UN TO IZSTRĀDĀJUMI

47

47. NODAĻA – PAPĪRA MASA NO KOKSNES
VAI CITA CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA;
PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULA
TŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS

4701 00

Mehāniskā papīra masa

4703

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

X

LV

4602 19

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Koksnes natronceluloze vai sulfātceluloze, iz
ņemot šķīstošās šķirnes

4703 11 00 – – skujkoku koksnes

L 250/647

– nebalināta

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4703 21 00 – – skujkoku koksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4703 29 00 – – lapu koku koksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4704 11 00 – – skujkoku koksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4704 19 00 – – lapu koku koksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4704 21 00 – – skujkoku koksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4704 29 00 – – lapu koku koksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4705 00 00 Koksnes celuloze, kas iegūta, apvienojot me
hāniskās un ķīmiskās pārstrādes procesus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

4703 19 00 – – lapu koku koksnes

4704

LV

– pusbalināta vai balināta

– pusbalināta vai balināta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Koksnes sulfītceluloze, izņemot šķīstošās šķir
nes
– nebalināta

4706

Piezīmes

L 250/648

Nozare

KN 2014

Papīra masa no šķiedrām, kas iegūtas no pār
strādāta (atkritumu un makulatūras) papīra,
kartona vai cita celulozes šķiedrmateriāla
16.9.2016.

4706 10 00 – kokvilnas īsšķiedru masa

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4706 20 00 – papīra masa no šķiedrām, kas iegūtas no
pārstrādāta (atkritumu un makulatūras) pa
pīra vai kartona

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4706 30 00 – citādi, no bambusa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4706 91 00 – – mehāniskā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4706 92 00 – – ķīmiskā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4706 93 00 – – iegūta mehānisku un ķīmisku procesu
apvienojumā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4707 10 00 – nebalināts kraftpapīrs vai kartons vai go
frēts papīrs vai kartons

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4707 20 00 – citāds papīrs vai kartons, kas izgatavots gal
venokārt no balinātas celulozes, masā ne
krāsotas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4707 30 10 – – vecas un nepārdotas avīzes un žurnāli,
telefona abonentu saraksti, brošūras un
iespiesti reklāmas materiāli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4707 30 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

– citādi

4707 30

Pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs
vai kartons

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4707

– papīrs vai kartons, kas izgatavots galveno
kārt no mehāniskās papīra masas (piemē
ram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem ie
spieddarbiem)

L 250/649

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4707 90 10 – – nešķiroti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4707 90 90 – – šķiroti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 10 00 – rokas lējuma papīrs un kartons

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 20 00 – papīrs un kartons, ko izmanto par pamatni
gaismjutīgam, siltumjutīgam vai elektrojutī
gam papīram vai kartonam

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 40 10 – – kas nesatur mehāniskā procesā iegūtas
šķiedras vai satur šādas šķiedras ne vairāk
par 10 % no kopējā šķiedru daudzuma

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 40 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4707 90

– citāds, ieskaitot nešķirotus atkritumus un
makulatūru

48. NODAĻA – PAPĪRS UN KARTONS; PA
PĪRA MASAS, PAPĪRA VAI KARTONA IZ
STRĀDĀJUMI

4802 40

Nekrītots papīrs un kartons, izmantojams rak
stīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem dar
biem, neperforētas perfokartes un perforatora
lentes papīrs ruļļos vai jebkura izmēra taisn
stūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, izņemot
pozīcijā 4801 vai 4803 minēto papīru; rokas
lējuma papīrs un kartons

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4801 00 00 Avīžpapīrs ruļļos vai loksnēs
4802

Piezīmes

LV

48

Apraksts

L 250/650

Nozare

KN 2014

– tapešu pamatne

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 55 15 – – – kas sver 40 g/m2 vai vairāk, bet mazāk
kā 60 g/m2

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 55 25 – – – kas sver 60 g/m2 vai vairāk, bet mazāk
kā 75 g/m2

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 55 30 – – – kas sver 75 g/m2 vai vairāk, bet mazāk
kā 80 g/m2

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 55 90 – – – kas sver 80 g/m2 vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 56 20 – – – kuru vienas malas garums ir 297 mm
un otras malas garums ir 210 mm (A4
formāts)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 56 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 57 00 – – citāds, kas sver 40 g/m2 vai vairāk, bet
ne vairāk par 150 g/m2

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

4802 54 00 – – kas sver mazāk nekā 40 g/m2
4802 55

– – kas sver 40 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk
par 150 g/m2, ruļļos

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4802 56

LV

– citāds papīrs un kartons, kas nesatur mehā
niskā procesā iegūtas šķiedras vai satur tās
ne vairāk kā 10 % no kopējā šķiedru dau
dzuma

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – kas sver 40 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk
par 150 g/m2, loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 435 mm un
otra mala nepārsniedz 297 mm garumā

L 250/651

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4802 58 10 – – – ruļļos

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 58 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 61 15 – – – kas sver mazāk par 72 g/m2 un kurā
mehāniskā procesā iegūtas šķiedras sa
turs pārsniedz 50 % no kopējā šķiedru
daudzuma

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 61 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 62 00 – – loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā
nepārsniedz 435 mm un otra mala
nepārsniedz 297 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 69 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4802 58

Apraksts

Piezīmes

L 250/652

Nozare

KN 2014

– – kas sver vairāk par 150 g/m2

LV

– citāds papīrs un kartons ar mehāniskā vai
ķīmiski mehāniskā procesā iegūtas šķiedras
saturu vairāk par 10 % no kopējā šķiedru
daudzuma

4803 00

– – ruļļos

4803 00 10 – celulozes vate

16.9.2016.

Tualetes papīra vai sejas salvešu, dvieļu vai
galdautu materiāli un tamlīdzīgs mājturības
vai higiēnas vajadzībām izmantojams papīrs,
celulozes vate un audumi no celulozes šķie
drām, krepēti, ciļņoti, perforēti, ar virsmas
krāsojumu, dekorējumu vai iespiedumu vai
bez šādas apstrādes, ruļļos vai loksnēs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4802 61

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4803 00 31 – – ne vairāk par 25 g/m2

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4803 00 39 – – vairāk par 25 g/m2

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4803 00 90 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– kreppapīrs un audumi no celulozes šķie
drām, kuru katra kārta sver
LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4804

Nekrītots kraftpapīrs un kartons ruļļos vai
loksnēs, izņemot pozīcijā 4802 vai 4803 mi
nēto

– kraftpapīrs

4804 11

– – nebalināts

– – – kurā ne mazāk par 80 % no kopējā
šķiedru satura ir skujkoku sulfātcelu
loze vai natronceluloze

kas sver mazāk nekā 150 g/m2

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 11 15 – – – –

kas sver 150 g/m2 vai vairāk, bet
mazāk kā 175 g/m2

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 11 19 – – – –

kas sver 175 g/m2 vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 11 90 – – – citādi

L 250/653

4804 11 11 – – – –

4804 19

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/654

KN 2014

– – citādi

LV

– – – kurā ne mazāk par 80 % no kopējā
šķiedru satura ir skujkoku sulfātcelu
loze vai natronceluloze

––––

kas sastāv no viena vai vairākiem
nebalinātas un viena ārējā balinātas,
pusbalinātas vai krāsotas šķiedras
slāņa, kura 1 m2 sver

mazāk par 175 g

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 19 19 – – – – –

175 g vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 21 10 – – – kurā ne mazāk par 80 % no kopējā
šķiedru satura ir skujkoku sulfātcelu
loze vai natronceluloze

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 19 30 – – – –

citādi

4804 19 90 – – – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4804 19 12 – – – – –

– maisu kraftpapīrs

4804 21

– – nebalināts

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4804 29 10 – – – kurā ne mazāk par 80 % no kopējā
šķiedru satura ir skujkoku sulfātcelu
loze vai natronceluloze

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 29

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

LV

– citāds kraftpapīrs un kartons, kas sver
150 g/m2 vai mazāk
– – nebalināts
– – – kurā ne mazāk par 80 % no kopējā
šķiedru satura ir skujkoku sulfātcelu
loze vai natronceluloze
4804 31 51 – – – –

elektrotehniskais izolācijas kraftpa
pīrs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 31 58 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 31 80 – – – citādi
4804 39

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4804 31

– – citādi
– – – kurā ne mazāk par 80 % no kopējā
šķiedru satura ir skujkoku sulfātcelu
loze vai natronceluloze
vienmērīgi balināts visā masā

L 250/655

4804 39 51 – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 41 91 – – – uzsūcošs kraftpapīrs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 41 98 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 42 00 – – vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk
nekā 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķī
miskā procesā iegūtas koksnes šķiedras

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 49 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 51 00 – – nebalināts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 52 00 – – vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk
nekā 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķī
miskā procesā iegūtas koksnes šķiedras

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 39 58 – – – –

citādi

4804 39 80 – – – citādi

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/656

Nozare

KN 2014

– citāds kraftpapīrs un kartons, kas sver vai
rāk par 150 g/m2, bet ne vairāk par 225 g/
m2

– – nebalināts

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4804 41

– citāds kraftpapīrs un kartons, kura svars
pārsniedz 225 g/m2

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4804 59 10 – – – kurā ne mazāk par 80 % no kopējā
šķiedru satura ir skujkoku sulfātcelu
loze vai natronceluloze

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 59 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4805 11 00 – – pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4805 12 00 – – gofrētais salmu šķiedru papīrs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4805 19 10 – – – viļņotais kartons

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4805 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4805 24 00 – – kas sver 150 g/m2 vai mazāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4805 25 00 – – kas sver vairāk par 150 g/m2

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4804 59

– – citādi

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Citāds nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai
loksnēs, kas nav apstrādāts tālāk, kā norādīts
šīs nodaļas 3. piezīmē
– gofrētais papīrs

4805 19

Piezīmes

LV

4805

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– testlainers (pārstrādāts papīrs gofrētā kar
tona virsmām)

L 250/657

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4805 30 00 – sulfītcelulozes ietinamais papīrs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4805 40 00 – filtrpapīrs un filtrēšanas kartons

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4805 50 00 – pape un kartons

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4805 91 00 – – kas sver 150 g/m2 vai mazāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4805 92 00 – – kas sver vairāk nekā 150 g/m2, bet ma
zāk kā 225 g/m2

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4805 93 20 – – – izgatavots no pārstrādāta papīra

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4805 93 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4806 10 00 – pergamentpapīrs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4806 20 00 – taukvielas necaurlaidīgi papīri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4806 30 00 – pauspapīri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/658

Nozare

KN 2014

– citādi

4806

4806 40

– – kas sver 225 g/m2 vai vairāk

Pergamentpapīrs, taukvielas necaurlaidīgs pa
pīrs, pauspapīrs, pergamīns un citādi kalan
drēti caurredzami vai caurspīdīgi papīri ruļļos
vai loksnēs

4806 40 10 – – pergamīni

16.9.2016.

– pergamīni un citādi kalandrētie caurredza
mie vai caurspīdīgie papīri

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4805 93

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4807 00 30 – izgatavots no makulatūras, pārklāts vai ne
pārklāts ar papīru

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4807 00 80 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4808 10 00 – gofrēts papīrs un kartons, perforēts vai ne
perforēts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4808 40 00 – kraftpapīrs, krepēts vai krokots, arī ciļņots
vai perforēts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4808 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

4806 40 90 – – citādi

4809

Gofrēts papīrs un kartons (aplīmēts vai neaplī
mēts ar gludām ārējām loksnēm), krepēts, ciļ
ņots vai perforēts, ruļļos vai loksnēs, kas nav
pozīcijā 4803 minētais

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4808

Kompozītpapīrs un kartons (izgatavots, salī
mējot vairākas papīra vai kartona loksnes) bez
virskārtas pārklājuma un nepiesūcināts, iekšēji
stiegrots vai nestiegrots, ruļļos vai loksnēs

LV

4807 00

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citi kopē
joši vai attēlu pārnesoši papīri (ieskaitot krī
totu vai piesūcinātu papīru trafaretspiedēm
vai ofseta platēm), apdrukāts vai neapdrukāts,
ruļļos vai loksnēs
L 250/659

4809 20 00 – paškopējošais papīrs

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4810 13 00 – – ruļļos

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4810 14 00 – – loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā
nepārsniedz 435 mm un otra mala
nepārsniedz 297 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4810 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4809 90 00 – citādi

4810

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/660

Nozare

KN 2014

Papīrs un kartons, kas no vienas vai abām
pusēm pārklāts ar kaolīnu vai citām neorgani
skām vielām, lietojot saistvielas vai bez tām,
bez citiem pārklājumiem, ar virsmas krāso
jumu vai bez tā, ar dekoratīvu virsmu vai ie
spiedattēliem vai bez tiem, jebkura lieluma
ruļļos vai taisnstūrveida (arī kvadrātveida)
loksnēs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– papīrs un kartons rakstīšanai, apdrukai vai
citiem grafiskiem darbiem, kas nesatur me
hāniskā vai ķīmiski mehāniskā procesā ie
gūtas šķiedras vai satur šādas šķiedras ne
vairāk kā 10 % no kopējā šķiedru dau
dzuma

– papīrs un kartons rakstīšanai, apdrukai vai
citiem grafiskiem darbiem, kurā vairāk par
10 % no kopējā šķiedru satura ir mehāniskā
vai ķīmiski mehāniskā procesā iegūtas šķie
dras
16.9.2016.

4810 22 00 – – porains krītpapīrs

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4810 29 30 – – – ruļļos

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4810 29 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4810 32 10 – – – ar kaolīna pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4810 32 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4810 39 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4810 29

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

LV

– kraftpapīrs un kartons, kas nav lietojams
rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem
darbiem

4810 32

– – vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk
nekā 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķī
miskā procesā iegūtas koksnes šķiedras
un kas sver vairāk par 150 g/m2

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4810 31 00 – – vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk
nekā 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķī
miskā procesā iegūtas koksnes šķiedras
un kas sver 150 g/m2 vai mazāk

– citāds papīrs un kartons
4810 92

– – daudzslāņainais
L 250/661

4810 92 10 – – – kura katrs slānis ir balināts

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4810 92 30 – – – tikai ar vienu ārējo balināto slāni

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4810 92 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4810 99 10 – – – balināts papīrs un kartons, pārklāts ar
kaolīnu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4810 99 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4811 41 20 – – – ne platāks par 10 cm, pārklāts ar ne
vulkanizētu dabisko vai sintētisko kau
čuku

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4811 41 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4810 99

– – citādi

Papīrs, kartons, celulozes vate un audums no
celulozes šķiedrām, krītots, piesūcināts, ar
pārklājumu, ar krāsotu vai dekoratīvu virsmu
vai apdrukāts, jebkura izmēra ruļļos vai taisn
stūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, izņemot
pozīcijā 4803, 4809 vai 4810 minēto

4811 10 00 – ar gudronu, bitumu vai asfaltu apstrādāts
papīrs un kartons

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4811

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/662

Nozare

KN 2014

– gumijots vai lipīgs papīrs un kartons

4811 41

– – pašlīmējošs

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4811 51 00 – – balināts, kas sver vairāk par 150 g/m2

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4811 59 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4811 60 00 – papīrs un kartons, krītots, piesūcināts vai
pārklāts ar vasku, parafīnu, stearīnu, eļļu
vai glicerīnu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4811 90 00 – citāds papīrs, kartons, celulozes vate un au
dums no celulozes šķiedrām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4812 00 00 Papīra masas filtru bloki, plātnes un plāksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4813 10 00 – grāmatiņu veidā vai čaulītēs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4813 20 00 – ruļļos, kas nav platāki par 5 cm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

4811 49 00 – – citādi

4813 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4813

LV

– papīrs un kartons, krītots, piesūcināts vai
pārklāts ar plastmasām (izņemot līmes)

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Cigarešu papīrs, atbilstīgi izmēram sagriezts
vai nesagriezts, grāmatiņās vai čaulītēs

– citādi
L 250/663

4813 90 10 – – ruļļos, kas platāki par 5 cm, bet nav pla
tāki par 15 cm

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4814 90 10 – – tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi no
graudaina, ciļņota, krāsota, ornamentēta
vai citāda dekoratīva papīra, pārklāta ar
caurspīdīgu aizsargplastmasu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4814 90 70 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4816 20 00 – paškopējošais papīrs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4816 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4813 90 90 – – citādi

4814

Tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi; caur
spīdīgi papīra pārklājumi logiem

4814 20 00 – tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi no
papīra, pārklāti no virspuses ar graudainu,
ciļņotu, krāsotu, ornamentētu vai citādu de
koratīvu plastmasas slāni

4816

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4814 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/664

Nozare

KN 2014

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citi kopē
joši vai attēlu pārnesoši papīri (izņemot pa
pīru pozīcijā 4809), papīrs trafaretspiedēm un
ofsetplatēm, iepakots kastēs vai bez kastēm

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4817 10 00 – aploksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4817 20 00 – slēgtas vēstules, pastkartes bez zīmējuma
un sarakstes kartītes .

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4817 30 00 – kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas
no papīra vai kartona, papīra kancelejas
piederumu komplekti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4818 10 10 – – kura katra kārta sver 25 g/m2 vai mazāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4818 10 90 – – kura katra kārta sver vairāk par 25 g/m2

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4817

Apraksts

Tualetes papīrs un tamlīdzīgs papīrs, celulozes
vate vai celulozes šķiedru papīrs, ko izmanto
mājsaimniecībā vai sanitāriem un higiēnas no
lūkiem, ruļļos, kuru platums nepārsniedz
36 cm, vai sagriezts pēc izmēra vai formas;
kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes, dvieļi, gal
dauti, galda salvetes, palagi un tamlīdzīgi māj
saimniecības, sanitārijas vai slimnīcu piede
rumi, apģērba gabali un apģērba piederumi
no papīra masas, papīra, celulozes vates vai
celulozes šķiedras audumiem

4818 10

– tualetes papīrs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4818

LV

Papīra vai kartona aploksnes, slēgtas vēstules,
pastkartes bez zīmējumiem un sarakstes kartī
tes; kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas
no papīra vai kartona, papīra kancelejas pie
derumu komplekti

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

L 250/665

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4818 20 91 – – – ruļļos

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4818 20 99 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4818 30 00 – galdauti un galda salvetes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4818 50 00 – apģērba gabali un apģērba piederumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4818 90 10 – – ķirurģijas, medicīnas vai higiēnas vajadzī
bām lietojami izstrādājumi, neiepakoti
mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4818 90 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4818 20

Apraksts

Piezīmes

L 250/666

Nozare

KN 2014

– kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes un dvieļi

LV

4818 20 10 – – kabatlakatiņi un kosmētikas salvetes

– – roku dvieļi

4819

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4818 90

Kastes, kārbas, kastītes, somas un citāda tara
no papīra, kartona, celulozes vates vai celulo
zes šķiedru auduma; mapes, vēstuļu saturētāji
un tamlīdzīgi izstrādājumi no papīra vai kar
tona izmantošanai iestādēs, veikalos utt.
16.9.2016.

4819 10 00 – kastes un kārbas no gofrēta papīra vai kar
tona

4819 20 00 – salokāmas kastes un kārbas no negofrēta
papīra vai kartona

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4819 30 00 – maisi un somas, kuru pamatnes platums ir
40 cm vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4819 40 00 – citādi maisiņi un kulītes, ieskaitot tūtas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4819 50 00 – citāda veida tara un iepakojums, ieskaitot
skaņu plašu aploksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4819 60 00 – mapes, vēstuļu saturētāji, dokumentu glabā
šanas kastes un tamlīdzīgi izstrādājumi iz
mantošanai iestādēs, veikalos utt.

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4820 10 10 – – reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģis
tri, veidlapu grāmatas un kvīšu grāmati
ņas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4820 10 30 – – piezīmju grāmatiņas, vēstuļu un pie
rakstu bloki

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4820

Reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģistri,
piezīmju grāmatiņas, veidlapu grāmatas, kvīšu
grāmatiņas, vēstuļu un pierakstu bloki, dienas
grāmatas un tamlīdzīgi izstrādājumi, burtnī
cas, piezīmju grāmatas, apvākojumi, ātršuvēji,
aktu vāki, paškopējošas lietvedības veidlapas
un formulāri, pa lapām salikti kopējamie
komplekti un citādi papīra vai kartona kance
lejas piederumi; kolekciju vai paraugu albumi
un grāmatu apvāki no papīra vai kartona

4820 10

– reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģistri,
piezīmju grāmatiņas, veidlapu grāmatas,
kvīšu grāmatiņas, vēstuļu un pierakstu
bloki, dienasgrāmatas un tamlīdzīgi izstrā
dājumi

Piezīmes

L 250/667

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4820 10 50 – – dienasgrāmatas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4820 10 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4820 20 00 – burtnīcas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4820 30 00 – aktu vāki (izņemot grāmatu vākus), mapītes
un ātršuvēji

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4820 40 00 – paškopējošas lietvedības veidlapas un for
mulāri, pa lapām salikti kopējamie kom
plekti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4820 50 00 – paraugu vai kolekciju albumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4820 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4821 10 10 – – pašlīmējošas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4821 10 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4821 90 10 – – pašlīmējošas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4821 90 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4821

Jebkura veida birkas un etiķetes no papīra vai
kartona ar iespiestu tekstu vai attēlu vai bez
tā

4821 10

– ar iespiestu tekstu vai attēlu

4821 90

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/668

Nozare

KN 2014

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4822 10 00 – tekstildiegu uztīšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4822 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4823 20 00 – filtrpapīrs un filtrēšanas kartons

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4823 40 00 – ruļļi, loksnes un ripas, kas paredzētas pašre
ģistrējošiem aparātiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4823 69 10 – – – paplātes, bļodas un šķīvji

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4823 69 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4822

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Spolītes, spoles, rullīši un tamlīdzīgi turētāji
no papīra masas, papīra vai kartona (perforēti
vai neperforēti, stiegroti vai nestiegroti)
LV

4823

– paplātes, bļodas, šķīvji, tases un tamlīdzīgi
izstrādājumi no papīra vai kartona
4823 61 00 – – no bambusa
4823 69

4823 70

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Citāds papīrs, kartons, celulozes vate un au
dums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc iz
mēra vai formas; citādi izstrādājumi no papīra
masas, papīra, kartona, celulozes vates vai ce
lulozes šķiedru auduma

– – citādi

– formēti vai presēti izstrādājumi no papīra
masas
L 250/669

4823 70 10 – – formētas kastes un paliktņi olu iepakoša
nai

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4823 90 40 – – citāds papīrs un kartons rakstīšanai, ap
drukai vai citiem grafiskiem darbiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4823 90 85 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4901 91 00 – – vārdnīcas, enciklopēdijas un to sērijizde
vumu laidieni

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4901 99 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4902 10 00 – kas iznāk vismaz četrreiz nedēļā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4902 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

4823 70 90 – – citādi
– citādi

49. NODAĻA – IESPIESTAS GRĀMATAS,
LAIKRAKSTI, ATTĒLI UN CITI POLIGRĀFI
JAS RŪPNIECĪBAS IZSTRĀDĀJUMI; ROK
RAKSTI, MAŠĪNRAKSTI UN PLĀNI

4901

Iespiestas grāmatas, brošūras, informācijas la
pas (bukleti) un tamlīdzīgi iespieddarbi, bro
šēti vai atsevišķu lapu veidā

4901 10 00 – atsevišķu lapu veidā, locīti vai nelocīti
– citādi

4902

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

49

LV

4823 90

Piezīmes

L 250/670

Nozare

KN 2014

Laikraksti, žurnāli un citādi periodiskie izde
vumi, ilustrēti vai neilustrēti, kas satur vai ne
satur reklāmas materiālu

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4903 00 00 Bērnu bilžu grāmatas, zīmēšanas vai izkrāsoja
mās grāmatas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4904 00 00 Notis, iespiestas vai rokrakstā, iesietas vai ne
iesietas, ilustrētas vai neilustrētas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

LV

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4905 91 00 – – grāmatu veidā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4905 99 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4906 00 00 Ar roku zīmēti oriģināli plāni un rasējumi ar
hitektūras, inženiertehniskām, rūpnieciskām,
komerciālām, topogrāfiskām vai tamlīdzīgām
vajadzībām; teksti rokrakstā; iepriekš minēto
izstrādājumu fotoreprodukcijas uz gaismjutīga
papīra un kopijas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

16.9.2016.

Nozare

4907 00 10 – pastmarkas, zīmogmarkas un tamlīdzīgas
markas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4907 00 30 – banknotes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

KN 2014

4905

Apraksts

Kartes, ģeogrāfiskās, hidrogrāfiskās vai visu
veidu tamlīdzīgas kartes, ieskaitot atlantus,
sienas kartes, topogrāfiskos plānus un globu
sus, iespiestas

4905 10 00 – globusi
– citādi

4907 00

Piezīmes

Nedzēstas kārtējā vai jauna izdevuma past
markas, zīmogmarkas vai tamlīdzīgas markas
valstī, kurā tām ir vai būs atzīta nominālvēr
tība; ģerboņpapīrs; banknotes; čeku veidlapas;
banknotes, akciju, paju, vārda obligāciju un
tamlīdzīgas apliecības

L 250/671

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4908 10 00 – novelkamās bildītes ar caurspīdīgu virskārtu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4908 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4909 00 00 Iespiestas vai ilustrētas pastkartes; iespiestas
kartītes ar personiskiem sveicieniem, vēstīju
miem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilus
trētas, ar aploksnēm vai bez tām, ar izrotāju
miem vai bez tiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4910 00 00 Visādi iespiesti kalendāri, ieskaitot kalendāru
blokus (noplēšamos kalendārus)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4911 10 10 – – preču katalogi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4911 10 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4911 91 00 – – attēli, zīmējumi un fotogrāfijas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

4911 99 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

4907 00 90 – citādi
Novelkamās bildītes

Citādi iespieddarbi, arī iespiesti attēli un foto
grāfijas

4911 10

– tirdzniecības reklāmas materiāli, preču kata
logi un tamlīdzīga produkcija

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4911

LV

4908

Piezīmes

L 250/672

Nozare

KN 2014

– citādi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5001 00 00 Attīšanai derīgi zīdvērpēja kokoni

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5002 00 00 Jēlzīds (negrodots)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5003 00 00 Zīda atgājas (ieskaitot tīšanai nederīgus koko
nus, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5004 00 10 – nebalināta, attīrīta vai balināta

Rūpniecība

4%

A

A

5004 00 90 – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5005 00 10 – nebalināti, attīrīti vai balināti

Rūpniecība

2,9 %

A

A

5005 00 90 – citādi

Rūpniecība

2,9 %

A

A

Rūpniecība

5%

A

A

XI

XI SADAĻA – TEKSTILS UN TEKSTILIZSTRĀ
DĀJUMI

50

50. NODAĻA – ZĪDS

5005 00

5006 00

Zīda dzija (kas nav vērpta no zīda atlikām),
nesagatavota mazumtirdzniecībai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5004 00

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

No zīda atlikām vērpti pavedieni, nesagatavoti
mazumtirdzniecībai

Zīda dzija un dzija no zīda atlikām, sagatavota
mazumtirdzniecībai; zīdvērpēja pavediens
(ketguts)
L 250/673

5006 00 10 – zīda dzija

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,9 %

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

5007 20 11 – – – nebalināti, attīrīti vai balināti

Rūpniecība

6,9 %

A

A

5007 20 19 – – – citādi

Rūpniecība

6,9 %

A

A

Rūpniecība

5,3 %

A

A

Apraksts

5006 00 90 – vērpta dzija no zīda ķemmēšanas atsukām
vai citām zīda atlikām; zīdvērpēja pavediens
(ketguts)

Piezīmes

L 250/674

Nozare

KN 2014

LV

5007

Audumi no zīda vai zīda atkritumiem

5007 10 00 – audumi no zīda ķemmēšanas atsukām
5007 20

– citādi audumi, kuros zīds vai zīda atliku, iz
ņemot zīda ķemmēšanas atsukas, ir 85 %
no masas vai vairāk

– – eponžs, habutajs, honāns, čičunča, ko
rahs un tamlīdzīgi Tālo Austrumu au
dumi pilnīgi no zīda (ne sajaukumā ar at
sukām vai citām zīda atlikām vai citiem
tekstilmateriāliem)
5007 20 21 – – – audekla pinuma, nebalināti un tālāk
neapstrādāti, izņemot attīrīšanu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – krepi

– – – citādi
audekla pinuma

Rūpniecība

7,5 %

A

A

5007 20 39 – – – –

citādi

Rūpniecība

7,5 %

A

A

Rūpniecība

7,2 %

A

A

– – citādi
5007 20 41 – – – ažūraudumi (ažūrpinumi)

16.9.2016.

5007 20 31 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
nebalināti, attīrīti vai balināti

Rūpniecība

7,2 %

A

A

5007 20 59 – – – –

krāsoti

Rūpniecība

7,2 %

A

A

––––

no dažādu krāsu dzijām
Rūpniecība

7,2 %

A

A

5007 20 69 – – – – –

citādi

Rūpniecība

7,2 %

A

A

apdrukātas

Rūpniecība

7,2 %

A

A

5007 90 10 – – nebalināti, attīrīti vai balināti

Rūpniecība

6,9 %

A

A

5007 90 30 – – krāsoti

Rūpniecība

6,9 %

A

A

5007 90 50 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

6,9 %

A

A

5007 90 90 – – apdrukātas

Rūpniecība

6,9 %

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5007 90

– citādi audumi

51

51. NODAĻA – VILNA, SMALKIE VAI RUPJIE
DZĪVNIEKU MATI; ZIRGU ASTRU DZIJA UN
AUSTS AUDUMS

5101

Vilna, nekārsta un neķemmēta
– nemazgāta, arī mazgāta pirms cirpšanas vai
noņemšanas no ādas

5101 11 00 – – cirptā vilna

L 250/675

ar platumu vairāk nekā 57 cm,
bet ne vairāk kā 75 cm

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5007 20 61 – – – – –

5007 20 71 – – – –

LV

5007 20 51 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5101 21 00 – – cirptā vilna

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5101 29 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5101 30 00 – karbonizēta

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5102 19 10 – – – Angoras trušu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5102 19 30 – – – alpaku, lamu vai vikuņu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5102 19 40 – – – kamieļu (ieskaitot vienkupra kamieļu)
vai jaku, vai Angoras, Tibetas, Kašmi
ras vai tamlīdzīgu kazu

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5102 19 90 – – – trušu (izņemot Angoras), zaķu, bebru,
nutriju vai ondatru

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5102 20 00 – rupjie dzīvnieku mati

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

5101 19 00 – – citādi

Smalki vai rupjie dzīvnieku mati, nekārsti vai
neķemmēti
– smalkie dzīvnieku mati

5102 11 00 – – Kašmiras kazu
5102 19

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5102

LV

– mazgāta, nekarbonizēta

Piezīmes

L 250/676

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5103 10 10 – – nekarbonizētas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5103 10 90 – – karbonizētas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5103 20 00 – citādi vilnas vai smalko dzīvnieku matu at
kritumi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5103 30 00 – rupjo dzīvnieku matu atkritumi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2%

A

A

5105 21 00 – – ķemmēta vilna atgriezumos

Rūpniecība

2%

A

A

5105 29 00 – – citādi

Rūpniecība

2%

A

A

Rūpniecība

2%

A

A

Apraksts

Vilnas vai smalko vai rupjo dzīvnieku matu
atkritumi, ieskaitot vērpšanas atkritumus, bet
izņemot plucinātas izejvielas

5103 10

– vilnas vai smalko dzīvnieku matu atsukas

LV

5103

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

5105

Vilna un smalkie vai rupjie dzīvnieku mati,
kārsti vai ķemmēti (ieskaitot ķemmētu vilnu
atgriezumos)

5105 10 00 – kārsta vilna

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5104 00 00 Plucināta vilna vai plucināti smalkie vai rupjie
dzīvnieku mati

– vilnas kamoli un citāda ķemmētā vilna

5105 31 00 – – Kašmiras kazu

L 250/677

– smalkie dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti

5105 39 00 – – citādi

Rūpniecība

2%

A

A

5105 40 00 – rupjie dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti

Rūpniecība

2%

A

A

5106 10 10 – – nebalināta

Rūpniecība

3,8 %

A

A

5106 10 90 – – citādi

Rūpniecība

3,8 %

A

A

Rūpniecība

3,8

A

A

5106 20 91 – – – nebalināta

Rūpniecība

4%

A

A

5106 20 99 – – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5107 10 10 – – nebalināta

Rūpniecība

3,8 %

A

A

5107 10 90 – – citādi

Rūpniecība

3,8 %

A

A

5106

Vilnas aparātdzija, nesagatavota mazumtirdz
niecībai

5106 10

– ar vilnas saturu 85 % no masas vai vairāk

5106 20

– ar vilnas saturu mazāk nekā 85 % no ma
sas

5106 20 10 – – ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu sa
turu 85 % no masas vai vairāk
– – citādi

5107

Vilnas ķemmdzija, nesagatavota mazumtirdz
niecībai

5107 10

– ar vilnas saturu 85 % no masas vai vairāk

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/678

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5107 20 10 – – – nebalināta

Rūpniecība

4%

A

A

5107 20 30 – – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5107 20

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– ar vilnas saturu mazāk nekā 85 % no ma
sas
LV

– – ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu sa
turu 85 % no masas vai vairāk

– – – sajaukumā tikai vai galvenokārt ar sin
tētiskām štāpeļšķiedrām
5107 20 51 – – – –

nebalināta

Rūpniecība

4%

A

A

5107 20 59 – – – –

citādi

Rūpniecība

4%

A

A

– – – citādi sajaukta
nebalināta

Rūpniecība

4%

A

A

5107 20 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5108 10 10 – – nebalināta

Rūpniecība

3,2 %

A

A

5108 10 90 – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

5108

Dzija no smalkiem dzīvnieku matiem (aparāt
dzija vai ķemmdzija), nesagatavota mazum
tirdzniecībai

5108 10

– kārsta

L 250/679

5107 20 91 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5108 20 10 – – nebalināta

Rūpniecība

3,2 %

A

A

5108 20 90 – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

5109 10 10 – – kamolos vai šķeterēs, ar masu vairāk
nekā 125 g, bet ne vairāk kā 500 g

Rūpniecība

3,8 %

A

A

5109 10 90 – – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

5109 90 00 – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

5110 00 00 Dzija no rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu
astriem (ieskatot pozamenta dziju no zirgu as
triem), sagatavota vai nesagatavota mazum
tirdzniecībai

Rūpniecība

3,5 %

A

A

5111 11 00 – – ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 300 g/
m2

Rūpniecība

8%

A

A

5111 19 00 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5108 20

Apraksts

– ķemmēta

5109 10

– ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu saturu
85 % no masas vai vairāk

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzija no vilnas vai smalkiem dzīvnieku ma
tiem, sagatavota mazumtirdzniecībai

LV

5109

5111

Piezīmes

L 250/680

Nozare

KN 2014

Austi audumi no vilnas aparātdzijas vai
smalko dzīvnieku matu aparātdzijas
– ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu saturu
85 % no masas vai vairāk

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5111 30 10 – – ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 300 g/
m2

Rūpniecība

8%

A

A

5111 30 80 – – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 300 g/
m2

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

7,2 %

A

A

5111 90 91 – – – ar virsmas blīvumu ne vairāk kā
300 g/m2

Rūpniecība

8%

A

A

5111 90 98 – – – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 300 g/
m2

Rūpniecība

8%

A

A

5112 11 00 – – ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/
m2

Rūpniecība

8%

A

A

5112 19 00 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5111 20 00 – pārējie, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar
ķīmiskajiem pavedieniem
5111 30

– citādi audumi, sajaukumā galvenokārt vai
tikai ar ķīmiskajām štāpeļšķiedrām

– citādi

5111 90 10 – – kas kopumā satur vairāk nekā 10 % no
masas 50. nodaļā minētos tekstilmateriā
lus
– – citādi

5112

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5111 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Austi audumi no vilnas ķemmdzijas vai
smalko dzīvnieku matu ķemmdzijas
– ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu saturu
85 % no masas vai vairāk

L 250/681

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5112 30 10 – – ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/
m2

Rūpniecība

8%

A

A

5112 30 80 – – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/
m2

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

7,2 %

A

A

5112 90 91 – – – ar virsmas blīvumu ne vairāk kā
200 g/m2

Rūpniecība

8%

A

A

5112 90 98 – – – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/
m2

Rūpniecība

8%

A

A

5113 00 00 Austi audumi no rupjiem dzīvnieku matiem
vai zirgu astriem

Rūpniecība

5,3 %

A

A

5201 00 10 – higroskopiska vai balināta

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5201 00 90 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5112 20 00 – pārējie, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar
ķīmiskajiem pavedieniem
5112 30

– citādi audumi, sajaukumā galvenokārt vai
tikai ar ķīmiskajām štāpeļšķiedrām

– citādi

5112 90 10 – – kas kopumā satur vairāk nekā 10 % no
masas 50. nodaļā minētos tekstilmateriā
lus
– – citādi

52

52. NODAĻA – KOKVILNA

5201 00

Kokvilna, nekārsta un neķemmēta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5112 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/682

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5202 91 00 – – plucinātas izejvielas

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5202 99 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5203 00 00 Kokvilna, kārsta vai ķemmēta

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5204 11 00 – – ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai
vairāk

Rūpniecība

4%

A

A

5204 19 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5204 20 00 – sagatavoti mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

4%

A

A

5202

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Kokvilnas atlikas (ieskaitot vērpšanas atlikas
un plucinātas jēlšķiedras)
LV

5202 10 00 – vērpšanas atlikas (ieskaitot pavedienu atli
kas)
– citādi

Kokvilnas šujamie diegi, sagatavoti vai nesaga
tavoti mazumtirdzniecībai
– nesagatavoti mazumtirdzniecībai

5205

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5204

Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), ar
kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk,
nesagatavota mazumtirdzniecībai
– vienkārtas dzija no neķemmētām šķiedrām
L 250/683

5205 11 00 – – ar lineāro blīvumu 714,29 deciteksi vai
vairāk (metriskais numurs nav lielāks par
14)

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5205 12 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 714,29
deciteksiem, bet ne mazāku par 232,56
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 14, bet nav lielāks par 43)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 13 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 232,56
deciteksiem, bet ne mazāku par 192,31
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 43, bet nav lielāks par 52)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 14 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 192,31
deciteksiem, bet ne mazāku par 125 de
citeksiem (metriskais numurs lielāks par
52, bet nav lielāks par 80)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 15 10 – – – ar lineāro blīvumu mazāku par 125
deciteksiem, bet ne mazāku par 83,33
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 80, bet nav lielāks par 120)

Rūpniecība

4,4 %

A

A

5205 15 90 – – – ar lineāro blīvumu mazāku par 83,33
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 120)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 21 00 – – ar lineāro blīvumu 714,29 deciteksi vai
vairāk (metriskais numurs nav lielāks par
14)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 22 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 714,29
deciteksiem, bet ne mazāku par 232,56
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 14, bet nav lielāks par 43)

Rūpniecība

4%

A

A

– – ar lineāro blīvumu mazāku par 125 deci
teksiem (metriskais numurs lielāks par
80)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5205 15

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/684

Nozare

KN 2014

– vienkārtas dzija no ķemmētām šķiedrām

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5205 23 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 232,56
deciteksiem, bet ne mazāku par 192,31
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 43, bet nav lielāks par 52)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 24 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 192,31
deciteksiem, bet ne mazāku par 125 de
citeksiem (metriskais numurs lielāks par
52, bet nav lielāks par 80)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 26 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 125 deci
teksiem, bet ne mazāku par 106,38 deci
teksiem (metriskais numurs lielāks par
80, bet nav lielāks par 94)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 27 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 106,38
deciteksiem, bet ne mazāku par 83,33
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 94, bet nav lielāks par 120)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 28 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 83,33 de
citeksiem (metriskais numurs lielāks par
120)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 31 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai
714,29 deciteksi vai vairāk (metriskais
numurs vienam pavedienam nav lielāks
par 14)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 32 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 714,29 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 232,56 deciteksiem (metriskais
numurs vienam pavedienam lielāks par
14, bet nav lielāks par 43)

Rūpniecība

4%

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– daudzkārtu vai šķeterēta dzija no neķem
mētām šķiedrām

L 250/685

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5205 33 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 232,56 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 192,31 deciteksiem (metriskais
numurs vienam pavedienam lielāks par
43, bet nav lielāks par 52)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 34 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 192,31 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 125 deciteksiem (metriskais nu
murs vienam pavedienam lielāks par 52,
bet nav lielāks par 80)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 35 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 125 deciteksiem (metriskais nu
murs vienam pavedienam lielāks par 80)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 41 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai
714,29 deciteksi vai vairāk (metriskais
numurs vienam pavedienam nav lielāks
par 14)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 42 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 714,29 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 232,56 deciteksiem (metriskais
numurs vienam pavedienam lielāks par
14, bet nav lielāks par 43)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 43 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 232,56 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 192,31 deciteksiem (metriskais
numurs vienam pavedienam lielāks par
43, bet nav lielāks par 52)

Rūpniecība

4%

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/686

Nozare

KN 2014

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– daudzkārtu vai šķeterēta dzija no ķemmē
tām šķiedrām

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5205 44 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 192,31 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 125 deciteksiem (metriskais nu
murs vienam pavedienam lielāks par 52,
bet nav lielāks par 80)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 46 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 125 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 106,38 deciteksiem (metriskais
numurs vienam pavedienam lielāks par
80, bet nav lielāks par 94)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 47 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 106,38 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 83,33 deciteksiem (metriskais
numurs vienam pavedienam lielāks par
94, bet nav lielāks par 120)

Rūpniecība

4%

A

A

5205 48 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 83,33 deciteksiem (metriskais
numurs vienam pavedienam lielāks par
120)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 11 00 – – ar lineāro blīvumu 714,29 deciteksi vai
vairāk (metriskais numurs nav lielāks par
14)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 12 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 714,29
deciteksiem, bet ne mazāku par 232,56
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 14, bet nav lielāks par 43)

Rūpniecība

4%

A

A

Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), ar
kokvilnas saturu mazāk nekā 85 % no masas,
nesagatavota mazumtirdzniecībai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5206

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– vienkārtas dzija no neķemmētām šķiedrām

L 250/687

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5206 13 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 232,56
deciteksiem, bet ne mazāku par 192,31
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 43, bet nav lielāks par 52)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 14 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 192,31
deciteksiem, bet ne mazāku par 125 de
citeksiem (metriskais numurs lielāks par
52, bet nav lielāks par 80)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 15 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 125 deci
teksiem (metriskais numurs lielāks par
80)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 21 00 – – ar lineāro blīvumu 714,29 deciteksi vai
vairāk (metriskais numurs nav lielāks par
14)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 22 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 714,29
deciteksiem, bet ne mazāku par 232,56
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 14, bet nav lielāks par 43)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 23 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 232,56
deciteksiem, bet ne mazāku par 192,31
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 43, bet nav lielāks par 52)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 24 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 192,31
deciteksiem, bet ne mazāku par 125 de
citeksiem (metriskais numurs lielāks par
52, bet nav lielāks par 80)

Rūpniecība

4%

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/688

Nozare

KN 2014

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– vienkārtas dzija no ķemmētām šķiedrām

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4%

A

A

5206 31 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai
714,29 deciteksi vai vairāk (metriskais
numurs vienam pavedienam nav lielāks
par 14)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 32 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 714,29 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 232,56 deciteksiem (metriskais
numurs vienam pavedienam lielāks par
14, bet nav lielāks par 43)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 33 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 232,56 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 192,31 deciteksiem (metriskais
numurs vienam pavedienam lielāks par
43, bet nav lielāks par 52)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 34 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 192,31 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 125 deciteksiem (metriskais nu
murs vienam pavedienam lielāks par 52,
bet nav lielāks par 80)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 35 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 125 deciteksiem (metriskais nu
murs vienam pavedienam lielāks par 80)

Rūpniecība

4%

A

A

Apraksts

5206 25 00 – – ar lineāro blīvumu mazāku par 125 deci
teksiem (metriskais numurs lielāks par
80)

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

– daudzkārtu vai šķeterēta dzija no neķem
mētām šķiedrām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
L 250/689

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5206 41 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai
714,29 deciteksi vai vairāk (metriskais
numurs vienam pavedienam nav lielāks
par 14)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 42 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 714,29 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 232,56 deciteksiem (metriskais
numurs vienam pavedienam lielāks par
14, bet nav lielāks par 43)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 43 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 232,56 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 192,31 deciteksiem (metriskais
numurs vienam pavedienam lielāks par
43, bet nav lielāks par 52)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 44 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 192,31 deciteksiem, bet ne ma
zāku par 125 deciteksiem (metriskais nu
murs vienam pavedienam lielāks par 52,
bet nav lielāks par 80)

Rūpniecība

4%

A

A

5206 45 00 – – ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ma
zāku par 125 deciteksiem (metriskais nu
murs vienam pavedienam lielāks par 80)

Rūpniecība

4%

A

A

5207 10 00 – ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vai
rāk

Rūpniecība

5%

A

A

5207 90 00 – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/690

Nozare

KN 2014

– daudzkārtu vai šķeterēta dzija no ķemmē
tām šķiedrām
LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5207

Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), sa
gatavota mazumtirdzniecībai

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5208 11 10 – – – audumi pārsēju, pārsienamo materiālu
un medicīnas marles ražošanai

Rūpniecība

8%

A

A

5208 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5208

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu 85 %
no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu ne
vairāk kā 200 g/m2
LV

– nebalināti
5208 11

– – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vai
rāk nekā 100 g/m2
– – – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu
vairāk nekā 100 g/m2, bet ne vairāk kā
130 g/m2, un platums

5208 12 16 – – – –

nepārsniedz 165 cm

Rūpniecība

8%

A

A

5208 12 19 – – – –

pārsniedz 165 cm

Rūpniecība

8%

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5208 12

– – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne
vairāk kā 100 g/m2

– – – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu
vairāk nekā 130 g/m2, un platums
nepārsniedz 165 cm

Rūpniecība

8%

A

A

5208 12 99 – – – –

pārsniedz 165 cm

Rūpniecība

8%

A

A

L 250/691

5208 12 96 – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5208 13 00 – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5208 19 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5208 21 10 – – – audumi pārsēju, pārsienamo materiālu
un medicīnas marles ražošanai

Rūpniecība

8%

A

A

5208 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/692

Nozare

KN 2014

– balināti

5208 21

– – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vai
rāk nekā 100 g/m2

– – – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu
vairāk nekā 100 g/m2, bet ne vairāk kā
130 g/m2, un platums

5208 22 16 – – – –

nepārsniedz 165 cm

Rūpniecība

8%

A

A

5208 22 19 – – – –

pārsniedz 165 cm

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5208 22

– – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne
vairāk kā 100 g/m2

– – – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu
vairāk nekā 130 g/m2, un platums

nepārsniedz 165 cm

16.9.2016.

5208 22 96 – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5208 23 00 – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5208 29 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5208 22 99 – – – –

pārsniedz 165 cm

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– krāsoti

5208 32

– – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vai
rāk nekā 100 g/m2

– – – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu
vairāk nekā 100 g/m2, bet ne vairāk kā
130 g/m2, un platums

5208 32 16 – – – –

nepārsniedz 165 cm

Rūpniecība

8%

A

A

5208 32 19 – – – –

pārsniedz 165 cm

Rūpniecība

8%

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5208 31 00 – – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne
vairāk kā 100 g/m2

– – – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu
vairāk nekā 130 g/m2, un platums

nepārsniedz 165 cm

Rūpniecība

8%

A

A

5208 32 99 – – – –

pārsniedz 165 cm

Rūpniecība

8%

A

A

L 250/693

5208 32 96 – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5208 33 00 – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5208 39 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5208 41 00 – – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne
vairāk kā 100 g/m2

Rūpniecība

8%

A

A

5208 42 00 – – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vai
rāk nekā 100 g/m2

Rūpniecība

8%

A

A

5208 43 00 – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5208 49 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5208 51 00 – – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne
vairāk kā 100 g/m2

Rūpniecība

8%

A

A

5208 52 00 – – audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vai
rāk nekā 100 g/m2

Rūpniecība

8%

A

A

5208 59 10 – – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5208 59 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/694

Nozare

KN 2014

– no dažādu krāsu dzijām

5208 59

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– apdrukātas

– – citādi audumi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5209 11 00 – – audekla pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5209 12 00 – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5209 19 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5209 21 00 – – audekla pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5209 22 00 – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5209 29 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5209 31 00 – – audekla pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5209 32 00 – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5209 39 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5209

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu 85 %
no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vai
rāk nekā 200 g/m2
LV

– nebalināti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– balināti

– krāsoti

L 250/695

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5209 41 00 – – audekla pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5209 42 00 – – denīms

Rūpniecība

8%

A

A

5209 43 00 – – citādi 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma,
arī atgriezeniskā sarža, audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5209 49 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5209 51 00 – – audekla pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5209 52 00 – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5209 59 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/696

Nozare

KN 2014

– no dažādu krāsu dzijām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5210

LV

– apdrukātas

Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu mazāk
nekā 85 % no masas, sajaukumā galvenokārt
vai tikai ar ķīmiskajām šķiedrām, ar virsmas
blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2

– nebalināti
16.9.2016.

5210 11 00 – – audekla pinuma

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5210 21 00 – – audekla pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5210 29 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5210 31 00 – – audekla pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5210 32 00 – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5210 39 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5210 41 00 – – audekla pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5210 49 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5210 51 00 – – audekla pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5210 59 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

Apraksts

5210 19 00 – – citādi audumi

LV

– balināti

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– no dažādu krāsu dzijām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– krāsoti

– apdrukātas

L 250/697

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5211 11 00 – – audekla pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5211 12 00 – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5211 19 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5211 20 00 – balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5211 31 00 – – audekla pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5211 32 00 – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5211 39 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5211 41 00 – – audekla pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5211 42 00 – – denīms

Rūpniecība

8%

A

A

5211

Apraksts

LV

Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu mazāk
nekā 85 % no masas, sajaukumā galvenokārt
vai tikai ar ķīmiskajām šķiedrām, ar virsmas
blīvumu vairāk nekā 200 g/m2

Piezīmes

L 250/698

Nozare

KN 2014

– nebalināti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– krāsoti

– no dažādu krāsu dzijām

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5211 49 10 – – – žakardaudumi

Rūpniecība

8%

A

A

5211 49 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5211 51 00 – – audekla pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5211 52 00 – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5211 59 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5212 11 10 – – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar li
niem

Rūpniecība

8%

A

A

5212 11 90 – – – citāda sajaukuma

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5211 43 00 – – citādi 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma,
arī atgriezeniskā sarža, audumi
5211 49

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi audumi

– apdrukātas

Citādi kokvilnas audumi
– ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2

5212 11

5212 12

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5212

– – nebalināti

– – balināti
L 250/699

5212 12 10 – – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar li
niem

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5212 13 10 – – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar li
niem

Rūpniecība

8%

A

A

5212 13 90 – – – citāda sajaukuma

Rūpniecība

8%

A

A

5212 14 10 – – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar li
niem

Rūpniecība

8%

A

A

5212 14 90 – – – citāda sajaukuma

Rūpniecība

8%

A

A

5212 15 10 – – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar li
niem

Rūpniecība

8%

A

A

5212 15 90 – – – citāda sajaukuma

Rūpniecība

8%

A

A

5212 21 10 – – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar li
niem

Rūpniecība

8%

A

A

5212 21 90 – – – citāda sajaukuma

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Apraksts

5212 12 90 – – – citāda sajaukuma

5212 14

– – no dažādu krāsu dzijām

– – apdrukātas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5212 15

– – krāsoti

LV

5212 13

Piezīmes

L 250/700

Nozare

KN 2014

– kas sver vairāk par 200 g/m2
5212 21

5212 22

– – nebalināti

– – balināti
16.9.2016.

5212 22 10 – – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar li
niem

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5212 23 10 – – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar li
niem

Rūpniecība

8%

A

A

5212 23 90 – – – citāda sajaukuma

Rūpniecība

8%

A

A

5212 24 10 – – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar li
niem

Rūpniecība

8%

A

A

5212 24 90 – – – citāda sajaukuma

Rūpniecība

8%

A

A

5212 25 10 – – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar li
niem

Rūpniecība

8%

A

A

5212 25 90 – – – citāda sajaukuma

Rūpniecība

8%

A

A

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

5212 22 90 – – – citāda sajaukuma

5212 25

– – no dažādu krāsu dzijām

– – apdrukātas

53

53. NODAĻA – CITĀDAS AUGU TEKSTIL
ŠĶIEDRAS; PAPĪRA PAVEDIENI UN AUDUMI
NO PAPĪRA PAVEDIENIEM

5301

Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet ne
vērpta; linu pakulas un atkritumi (ieskatot
vērpšanas atkritumus un plucinātas šķiedras)
L 250/701

5301 10 00 – lini, neapstrādāti vai mērcēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5212 24

– – krāsoti

LV

5212 23

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5301 21 00 – – mīstīti vai kulstīti

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5301 29 00 – – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5301 30 00 – linu pakulas un atkritumi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5302 10 00 – neapstrādāti vai mērcēti kaņepāji

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5302 90 00 – citādi

Lauksaimniecība

Bez nodokļa

A

A

5303 10 00 – džutas šķiedra un citādas lūksnes tekstil
šķiedras, neapstrādātas vai mērcētas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

5303 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

5305 00 00 Kokosšķiedra, abakas (Manilas kaņepāju vai
Musa textilis Nee), rāmijas un citādas augu
tekstilšķiedras, kas citur nav minētas vai ie
kļautas, neapstrādātas vai apstrādātas, bet ne
vērptas; šo šķiedru atsukas, izsukas un citādas
atgājas (ieskaitot vērpšanas atgājas un irdinā
tas šķiedras)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/702

Nozare

KN 2014

– lini, mīstīti, kulstīti, kārsti vai citādā veidā
apstrādāti, bet nevērpti

Džutas šķiedra un citādas lūksnes tekstilšķie
dras (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un
rāmijas), neapstrādātas vai apstrādātas, bet ne
vērptas; šo šķiedru pakulas un atkritumi (ie
skaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas
šķiedras)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5303

Kaņepāju (Cannabis sativa L.) šķiedra, apstrā
dāta vai neapstrādāta, bet nevērpta; kaņepāju
pakulas un atkritumi (ieskaitot vērpšanas at
kritumus un plucinātas šķiedras)

LV

5302

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5306 10 10 – – – ar lineāro blīvumu 833,3 deciteksi vai
vairāk (metriskais numurs nav lielāks
par 12)

Rūpniecība

4%

A

A

5306 10 30 – – – ar lineāro blīvumu mazāku par 833,3
deciteksiem, bet ne mazāku par 277,8
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 12, bet nav lielāks par 36)

Rūpniecība

4%

A

A

5306 10 50 – – – ar lineāro blīvumu mazāku par 277,8
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 36)

Rūpniecība

3,8 %

A

A

5306 10 90 – – sagatavota mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

5%

A

A

5306 20 10 – – nesagatavota mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

4%

A

A

5306 20 90 – – sagatavota mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

5%

A

A

5307 10 00 – vienkārtas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

5307 20 00 – daudzkārtu vai šķeterēta

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

5306

Linšķiedras dzija

5306 10

– vienkārtas

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – nesagatavota mazumtirdzniecībai

5307

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5306 20

– daudzkārtu vai šķeterēta

Dzija no džutas vai citām lūksnes tekstilšķie
drām, kas minētas pozīcijā 5303

L 250/703

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

5308 20 10 – – nesagatavota mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

3%

A

A

5308 20 90 – – sagatavota mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

4,9 %

A

A

5308 90 12 – – – ar lineāro blīvumu 277,8 deciteksi vai
vairāk (metriskais numurs nav lielāks
par 36)

Rūpniecība

4%

A

A

5308 90 19 – – – ar lineāro blīvumu mazāku par 277,8
deciteksiem (metriskais numurs lielāks
par 36)

Rūpniecība

3,8 %

A

A

5308 90 50 – – papīra pavedieni

Rūpniecība

4%

A

A

5308 90 90 – – citādi

Rūpniecība

3,8 %

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5308

Apraksts

Dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra
pavedieni

– kaņepāju dzija

– citādi
– – rāmiju šķiedras dzija

5309

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5308 90

LV

5308 10 00 – kokosšķiedras dzija
5308 20

Piezīmes

L 250/704

Nozare

KN 2014

Linu audumi
– ar linu saturu 85 % no masas vai vairāk
– – nebalināti vai balināti

5309 11 10 – – – nebalināti

16.9.2016.

5309 11

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5309 11 90 – – – balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5309 19 00 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5309 21 00 – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5309 29 00 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5310 10 10 – – ar platumu ne vairāk kā 150 cm

Rūpniecība

4%

A

A

5310 10 90 – – ar platumu vairāk nekā 150 cm

Rūpniecība

4%

A

A

5310 90 00 – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5311 00 10 – no rāmiju šķiedras

Rūpniecība

8%

A

A

5311 00 90 – citādi

Rūpniecība

5,8 %

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– ar linu saturu mazāk nekā 85 % no masas

Džutas vai citu pozīcijā 5303 minēto lūksnes
tekstilšķiedru audumi

5310 10

– nebalināti

5311 00

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5310

Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; au
dumi no papīra dzijas

L 250/705

Apraksts

54. NODAĻA – ĶĪMISKIE PAVEDIENI; DEKO
RATĪVĀS LENTES UN TAMLĪDZĪGI ĶĪMISKIE
TEKSTILMATERIĀLI.

5401

Šujamie diegi no ķīmiskajiem pavedieniem, sa
gatavoti vai nesagatavoti mazumtirdzniecībai

5401 10

– no sintētiskiem pavedieniem

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

LV

54

Nozare

L 250/706

KN 2014

– – nesagatavoti mazumtirdzniecībai

5401 10 12 – – – –

poliestera pavedieni, appīti ar ko
kvilnas šķiedrām

Rūpniecība

4%

A

A

5401 10 14 – – – –

citādi

Rūpniecība

4%

A

A

– – – citādi
5401 10 16 – – – –

teksturēta dzija

Rūpniecība

4%

A

A

5401 10 18 – – – –

citādi

Rūpniecība

4%

A

A

Rūpniecība

5%

A

A

5401 20 10 – – nesagatavoti mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

4%

A

A

5401 20 90 – – sagatavoti mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

5%

A

A

5401 10 90 – – sagatavoti mazumtirdzniecībai
5401 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – dzija ar serdes pavedienu (stiegrota)

– no mākslīgiem pavedieniem

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5402 11 00 – – no aramīdiem

Rūpniecība

4%

A

A

5402 19 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5402 20 00 – augstas stiprības pavedieni no poliesteriem

Rūpniecība

4%

A

A

5402 31 00 – – no neilona vai no citiem poliamīdiem ar
viena pavediena lineāro blīvumu ne vai
rāk kā 50 teksu

Rūpniecība

4%

A

A

5402 32 00 – – no neilona vai no citiem poliamīdiem ar
viena pavediena lineāro blīvumu vairāk
par 50 teksiem

Rūpniecība

4%

A

A

5402 33 00 – – no poliesteriem

Rūpniecība

4%

A

A

5402 34 00 – – no polipropilēna

Rūpniecība

4%

A

A

5402 39 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

Rūpniecība

4%

A

A

5402

Apraksts

LV

Sintētisko pavedienu dzija (izņemot šujamos
diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai, arī
sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu
mazāku par 67 deciteksiem

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– augstas stiprības pavedieni no neilona vai
citādiem poliamīdiem

5402 44 00 – – elastīgie pavedieni

L 250/707

– citāda vienkārtas dzija, negrodota vai ar
grodumu ne vairāk kā 50 vijumu metrā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– teksturēta dzija

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5402 45 00 – – citāda, no neilona vai citiem poliamīdiem

Rūpniecība

4%

A

A

5402 46 00 – – citāda, no daļēji orientētiem poliesteriem

Rūpniecība

4%

A

A

5402 47 00 – – citāda, no poliesteriem

Rūpniecība

4%

A

A

5402 48 00 – – citāda, no polipropilēna

Rūpniecība

4%

A

A

5402 49 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5402 51 00 – – no neilona vai no citiem poliamīdiem

Rūpniecība

4%

A

A

5402 52 00 – – no poliesteriem

Rūpniecība

4%

A

A

5402 59 10 – – – no polipropilēna

Rūpniecība

4%

A

A

5402 59 90 – – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5402 61 00 – – no neilona vai no citiem poliamīdiem

Rūpniecība

4%

A

A

5402 62 00 – – no poliesteriem

Rūpniecība

4%

A

A

– citāda vienkārtas dzija ar grodumu vairāk
nekā 50 vijumu metrā

5402 59

– – citādi

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/708

Nozare

KN 2014

– citāda daudzkārtu vai šķeterēta dzija

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5402 69 10 – – – no polipropilēna

Rūpniecība

4%

A

A

5402 69 90 – – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

Rūpniecība

4%

A

A

5403 31 00 – – viskozes, negrodota vai ar grodumu ne
lielāku kā 120 vijumi metrā

Rūpniecība

4%

A

A

5403 32 00 – – viskozes, ar grodumu lielāku nekā 120
vijumi metrā

Rūpniecība

4%

A

A

5403 33 00 – – no acetilcelulozes

Rūpniecība

4%

A

A

5403 39 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5403 41 00 – – viskozes pavedienu

Rūpniecība

4%

A

A

5403 42 00 – – no acetilcelulozes

Rūpniecība

4%

A

A

5402 69

Piezīmes

– – citādi

LV

5403

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Mākslīgo pavedienu dzija (izņemot šujamos
diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai, arī
mākslīgie monopavedieni ar lineāro blīvumu
mazāku par 67 deciteksiem

– citāda vienkārtas dzija

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5403 10 00 – augstas stiprības viskozes pavedienu dzija

– citāda daudzkārtu vai šķeterēta dzija

L 250/709

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4%

A

A

5404 11 00 – – elastīgie pavedieni

Rūpniecība

4%

A

A

5404 12 00 – – citādi, no polipropilēna

Rūpniecība

4%

A

A

5404 19 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5404 90 10 – – no polipropilēna

Rūpniecība

4%

A

A

5404 90 90 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5405 00 00 Mākslīgie monopavedieni ar lineāro blīvumu
67 deciteksi vai lielāku un šķērsgriezumu jeb
kurā vietā ne lielāku kā 1 mm; lentes un tam
līdzīgas formas (piemēram, mākslīgie salmiņi)
no mākslīgiem tekstilmateriāliem, ar platumu
ne vairāk par 5 mm

Rūpniecība

3,8 %

A

A

5406 00 00 Ķīmisko pavedienu dzija (izņemot šujamos
diegus), sagatavota mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

5%

A

A

Apraksts

5403 49 00 – – citādi
Sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu
67 deciteksi vai lielāku un šķērsgriezumu jeb
kurā vietā ne lielāku kā 1 mm; lentes un tam
līdzīgas formas (piemēram, mākslīgie salmiņi)
no sintētiskiem tekstilmateriāliem, ar platumu
ne vairāk par 5 mm

LV

5404

Piezīmes

L 250/710

Nozare

KN 2014

– monopavedieni

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5404 90

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5407 20 11 – – – mazāk par 3 m

Rūpniecība

8%

A

A

5407 20 19 – – – 3 m vai vairāk

Rūpniecība

8%

A

A

5407 20 90 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5407 30 00 – audumi, kas minēti XI sadaļas 9. piezīmē

Rūpniecība

8%

A

A

5407 41 00 – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5407 42 00 – – krāsoti

Rūpniecība

8%

A

A

5407 43 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

5407 44 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5407

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas, arī au
dumi no materiāliem, kas minēti pozīcijā
5404
LV

5407 10 00 – audumi no augstas stiprības neilona vai
citu poliamīdu vai poliesteru pavedieniem
5407 20

– audumi no lentēm (sloksnēm) vai tamlīdzī
gām formām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – no polietilēna vai polipropilēna, kuru
platums ir

– citādi audumi, kuros 85 % no masas vai
vairāk ir pavedieni no neilona vai citiem
poliamīdiem

L 250/711

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5407 51 00 – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5407 52 00 – – krāsoti

Rūpniecība

8%

A

A

5407 53 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

5407 54 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5407 61 10 – – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5407 61 30 – – – krāsoti

Rūpniecība

8%

A

A

5407 61 50 – – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

5407 61 90 – – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5407 69 10 – – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5407 69 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/712

Nozare

KN 2014

– citādi audumi, kuros 85 % no masas vai
vairāk ir teksturēti poliestera pavedieni

5407 69

– – kuros 85 % no masas vai vairāk ir netek
sturēti poliesteru pavedieni

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5407 61

LV

– citādi audumi, kuros 85 % no masas vai
vairāk ir poliesteru pavedieni

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5407 71 00 – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5407 72 00 – – krāsoti

Rūpniecība

8%

A

A

5407 73 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

5407 74 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5407 81 00 – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5407 82 00 – – krāsoti

Rūpniecība

8%

A

A

5407 83 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

5407 84 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5407 91 00 – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5407 92 00 – – krāsoti

Rūpniecība

8%

A

A

5407 93 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

5407 94 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi audumi, kuros 85 % no masas vai
vairāk ir sintētiskie pavedieni
LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi audumi, kuros mazāk nekā 85 % no
masas ir sintētiskie pavedieni sajaukumā
galvenokārt vai tikai ar kokvilnu

– citādi audumi

L 250/713

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5408 22 10 – – – ar platumu vairāk nekā 135 cm, bet
ne vairāk kā 155 cm, audekla pinuma,
sarža pinuma, atgriezeniskā sarža pi
numa vai atlasa pinuma

Rūpniecība

8%

A

A

5408 22 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5408 23 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

5408 24 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5408 31 00 – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5408 32 00 – – krāsoti

Rūpniecība

8%

A

A

5408 33 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

5408 34 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5408

Apraksts

Piezīmes

L 250/714

Nozare

KN 2014

Audumi no mākslīgo pavedienu dzijas, arī au
dumi no materiāliem, kas minēti pozīcijā
5405
LV

5408 10 00 – audumi no augstas stiprības viskozes pave
dieniem
– citādi audumi, kuros 85 % no masas vai
vairāk ir mākslīgie pavedieni vai lentes, vai
tamlīdzīgas formas

5408 22

– – krāsoti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5408 21 00 – – nebalināti vai balināti

– citādi audumi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5501 10 00 – no neilona vai no citiem poliamīdiem

Rūpniecība

4%

A

A

5501 20 00 – no poliesteriem

Rūpniecība

4%

A

A

5501 30 00 – no akrila vai no modificētā akrila

Rūpniecība

4%

A

A

5501 40 00 – no polipropilēna

Rūpniecība

4%

A

A

5501 90 00 – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5502 00 10 – no viskozes dzijas

Rūpniecība

4%

A

A

5502 00 40 – no acetāta

Rūpniecība

4%

A

A

5502 00 80 – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5503 11 00 – – no aramīdiem

Rūpniecība

4%

A

A

5503 19 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

55

55. NODAĻA – ĶĪMISKĀS ŠTĀPEĻŠĶIEDRAS

5501

Sintētisko pavedienu grīste

5503

Mākslīgo pavedienu grīste

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5502 00

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Sintētiskās štāpeļšķiedras, nekārstas, neķem
mētas un citādi nesagatavotas vērpšanai
– no neilona vai no citiem poliamīdiem

L 250/715

5503 20 00 – no poliesteriem

Rūpniecība

4%

A

A

5503 30 00 – no akrila vai no modificētā akrila

Rūpniecība

4%

A

A

5503 40 00 – no polipropilēna

Rūpniecība

4%

A

A

5503 90 00 – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5504 10 00 – no viskozes dzijas

Rūpniecība

4%

A

A

5504 90 00 – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5505 10 10 – – no neilona vai no citiem poliamīdiem

Rūpniecība

4%

A

A

5505 10 30 – – no poliesteriem

Rūpniecība

4%

A

A

5505 10 50 – – no akrila vai no modificētā akrila

Rūpniecība

4%

A

A

5505 10 70 – – no polipropilēna

Rūpniecība

4%

A

A

5505 10 90 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5504

Mākslīgās štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmē
tas un citādi nesagatavotas vērpšanai

5505

Ķīmisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu
atlikas un irdinātas šķiedras)

5505 10

– sintētisko šķiedru

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/716

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4%

A

A

5506 10 00 – no neilona vai no citiem poliamīdiem

Rūpniecība

4%

A

A

5506 20 00 – no poliesteriem

Rūpniecība

4%

A

A

5506 30 00 – no akrila vai no modificētā akrila

Rūpniecība

4%

A

A

5506 90 00 – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5507 00 00 Mākslīgās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas
vai citādi sagatavotas vērpšanai

Rūpniecība

4%

A

A

5508 10 10 – – nesagatavoti mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

4%

A

A

5508 10 90 – – sagatavoti mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

5%

A

A

5508 20 10 – – nesagatavoti mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

4%

A

A

5508 20 90 – – sagatavoti mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

5%

A

A

Apraksts

5505 20 00 – mākslīgo šķiedru
Sintētiskās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas
vai citādi sagatavotas vērpšanai

Šujamie diegi no ķīmiskām štāpeļšķiedrām,
sagatavoti vai nesagatavoti mazumtirdzniecī
bai

5508 10

– no sintētiskajām štāpeļšķiedrām

5508 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5508

LV

5506

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– no mākslīgajām štāpeļšķiedrām

L 250/717

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5509 11 00 – – vienkārtas dzija

Rūpniecība

4%

A

A

5509 12 00 – – daudzkārtu vai šķeterēta dzija

Rūpniecība

4%

A

A

5509 21 00 – – vienkārtas dzija

Rūpniecība

4%

A

A

5509 22 00 – – daudzkārtu vai šķeterēta dzija

Rūpniecība

4%

A

A

5509 31 00 – – vienkārtas dzija

Rūpniecība

4%

A

A

5509 32 00 – – daudzkārtu vai šķeterēta dzija

Rūpniecība

4%

A

A

5509 41 00 – – vienkārtas dzija

Rūpniecība

4%

A

A

5509 42 00 – – daudzkārtu vai šķeterēta dzija

Rūpniecība

4%

A

A

5509

Apraksts

Piezīmes

L 250/718

Nozare

KN 2014

Sintētisko štāpeļšķiedru dzija (izņemot šuja
mos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai
LV

– kas satur 85 % no masas vai vairāk neilona
vai citu poliamīdu štāpeļšķiedras

– kas satur 85 % no masas vai vairāk akrila
vai modificētā akrila štāpeļšķiedras

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– kas satur 85 % no masas vai vairāk polies
teru štāpeļšķiedras

– citāda dzija, kas satur 85 % no masas vai
vairāk sintētiskās štāpeļšķiedras

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5509 51 00 – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar māk
slīgām štāpeļšķiedrām

Rūpniecība

4%

A

A

5509 52 00 – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar vilnu
vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

4%

A

A

5509 53 00 – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ko
kvilnu

Rūpniecība

4%

A

A

5509 59 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5509 61 00 – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar vilnu
vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

4%

A

A

5509 62 00 – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ko
kvilnu

Rūpniecība

4%

A

A

5509 69 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5509 91 00 – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar vilnu
vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

4%

A

A

5509 92 00 – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ko
kvilnu

Rūpniecība

4%

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citāda dzija no poliesteru štāpeļšķiedrām

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citāda dzija, no akrila vai modificētā akrila
štāpeļšķiedrām

– citāda dzija

L 250/719

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4%

A

A

5510 11 00 – – vienkārtas dzija

Rūpniecība

4%

A

A

5510 12 00 – – daudzkārtu vai šķeterēta dzija

Rūpniecība

4%

A

A

5510 20 00 – citāda dzija, sajaukumā galvenokārt vai tikai
ar vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

4%

A

A

5510 30 00 – citāda dzija, sajaukumā galvenokārt vai tikai
ar kokvilnu

Rūpniecība

4%

A

A

5510 90 00 – citāda dzija

Rūpniecība

4%

A

A

5511 10 00 – no sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas satur
85 % no masas vai vairāk šādas šķiedras

Rūpniecība

5%

A

A

5511 20 00 – no sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas satur
mazāk par 85 % no masas šādu šķiedru

Rūpniecība

5%

A

A

5511 30 00 – no mākslīgajām štāpeļšķiedrām

Rūpniecība

5%

A

A

Apraksts

5509 99 00 – – citādi

Mākslīgo štāpeļšķiedru dzija (izņemot šujamos
diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai

LV

5510

Piezīmes

L 250/720

Nozare

KN 2014

– kas satur 85 % no masas vai vairāk mākslī
gās štāpeļšķiedras

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5511

Ķīmisko štāpeļšķiedru dzija (izņemot šujamos
diegus), sagatavota mazumtirdzniecībai

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5512 19 10 – – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5512 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5512 29 10 – – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5512 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5512

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas
satur 85 % no masas vai vairāk sintētiskās štā
peļšķiedras
LV

– kas satur 85 % no masas vai vairāk polies
teru štāpeļšķiedras
5512 11 00 – – nebalināti vai balināti
5512 19

– – citādi

5512 21 00 – – nebalināti vai balināti
5512 29

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– kas satur 85 % no masas vai vairāk akrila
vai modificētā akrila štāpeļšķiedras

– citādi
5512 91 00 – – nebalināti vai balināti
– – citādi

5512 99 10 – – – apdrukātas

L 250/721

5512 99

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5513 11 20 – – – ar platumu 165 cm vai mazāk

Rūpniecība

8%

A

A

5513 11 90 – – – ar platumu vairāk nekā 165 cm

Rūpniecība

8%

A

A

5513 12 00 – – no poliestera štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pa
vedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā
sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5513 13 00 – – citādi audumi no poliestera štāpeļšķie
drām

Rūpniecība

8%

A

A

5513 19 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Apraksts

5512 99 90 – – – citādi
Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas
satur mazāk par 85 % no masas šādu šķiedru,
sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu,
ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 170 g/m2

LV

5513

Piezīmes

L 250/722

Nozare

KN 2014

– nebalināti vai balināti
5513 11

– – no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pi
numa
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– krāsoti
5513 21 00 – – no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pi
numa
5513 23

– – citādi audumi no poliestera štāpeļšķie
drām
16.9.2016.

5513 23 10 – – – 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī at
griezeniskā sarža

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5513 23 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5513 29 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5513 31 00 – – no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pi
numa

Rūpniecība

8%

A

A

5513 39 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5513 41 00 – – no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pi
numa

Rūpniecība

8%

A

A

5513 49 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5514 11 00 – – no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pi
numa

Rūpniecība

8%

A

A

5514 12 00 – – no poliestera štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pa
vedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā
sarža

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– no dažādu krāsu dzijām

5514

Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas
satur mazāk par 85 % no masas šādu šķiedru,
sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu,
ar virsmas blīvumu vairāk kā 170 g/m2

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– apdrukātas

– nebalināti vai balināti

– – citādi audumi

5514 19 10 – – – no poliestera štāpeļšķiedrām

L 250/723

5514 19

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5514 21 00 – – no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pi
numa

Rūpniecība

8%

A

A

5514 22 00 – – no poliestera štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pa
vedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā
sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5514 23 00 – – citādi audumi no poliestera štāpeļšķie
drām

Rūpniecība

8%

A

A

5514 29 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5514 30 10 – – no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pi
numa

Rūpniecība

8%

A

A

5514 30 30 – – no poliestera štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pa
vedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā
sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5514 30 50 – – citādi audumi no poliestera štāpeļšķie
drām

Rūpniecība

8%

A

A

5514 30 90 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Apraksts

5514 19 90 – – – citādi

– no dažādu krāsu dzijām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5514 30

LV

– krāsoti

Piezīmes

L 250/724

Nozare

KN 2014

– apdrukātas
16.9.2016.

5514 41 00 – – no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pi
numa

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5514 42 00 – – no poliestera štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pa
vedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā
sarža

Rūpniecība

8%

A

A

5514 43 00 – – citādi audumi no poliestera štāpeļšķie
drām

Rūpniecība

8%

A

A

5514 49 00 – – citādi audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5515 11 10 – – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5515 11 30 – – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5515 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5515 12 10 – – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5515 12 30 – – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5515 12 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

5515

– no poliestera štāpeļšķiedrām
5515 11

5515 12

– – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar visko
zes štāpeļšķiedrām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Citādi audumi no sintētiskajām štāpeļšķie
drām

– – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmi
skiem pavedieniem

L 250/725

5515 13

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar vilnu
vai smalkiem dzīvnieku matiem
LV

– – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar
kārstu vilnu vai smalkiem dzīvnieku
matiem (aparātvilna)
5515 13 11 – – – –

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5515 13 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5515 13 91 – – – –

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5515 13 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5515 19 10 – – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5515 19 30 – – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5515 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar
ķemmētu vilnu vai smalkiem dzīv
nieku matiem (ķemmvilna)

5515 19

Piezīmes

L 250/726

KN 2014

– no akrila vai modificētā akrila štāpeļšķie
drām
5515 21

5515 21 10 – – – nebalināti vai balināti

16.9.2016.

– – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmi
skiem pavedieniem

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5515 21 30 – – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5515 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5515 22

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar vilnu
vai smalkiem dzīvnieku matiem
– – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar
kārstu vilnu vai smalkiem dzīvnieku
matiem (aparātvilna)
nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5515 22 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

8%

A

A

– – – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar
ķemmētu vilnu vai smalkiem dzīv
nieku matiem (ķemmvilna)
5515 22 91 – – – –

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5515 22 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5515 91 10 – – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5515 91 30 – – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5515 29 00 – – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5515 22 11 – – – –

– citādi audumi
5515 91

– – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmi
skiem pavedieniem

L 250/727

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5515 99 20 – – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5515 99 40 – – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5515 99 80 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5516 11 00 – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5516 12 00 – – krāsoti

Rūpniecība

8%

A

A

5516 13 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

5516 14 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5516 21 00 – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5516 22 00 – – krāsoti

Rūpniecība

8%

A

A

Apraksts

5515 91 90 – – – citādi

Audumi no mākslīgajām štāpeļšķiedrām
– kas satur 85 % no masas vai vairāk mākslī
gās štāpeļšķiedras

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5516

– – citādi

LV

5515 99

Piezīmes

L 250/728

Nozare

KN 2014

– kuros mākslīgās štāpeļšķiedras ir mazāk par
85 % no masas, sajaukumā galvenokārt vai
tikai ar ķīmiskajiem pavedieniem

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5516 23 10 – – – žakardaudumi, ar platumu 140 cm vai
vairāk (tiks matračiem)

Rūpniecība

8%

A

A

5516 23 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5516 24 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5516 31 00 – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5516 32 00 – – krāsoti

Rūpniecība

8%

A

A

5516 33 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

5516 34 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5516 41 00 – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5516 42 00 – – krāsoti

Rūpniecība

8%

A

A

5516 43 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

5516 44 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5516 23

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – no dažādu krāsu dzijām

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– kuros mākslīgās štāpeļšķiedras ir mazāk par
85 % no masas, sajaukumā galvenokārt vai
tikai ar vilnu vai smalkiem dzīvnieku ma
tiem

– kuros mākslīgās štāpeļšķiedras ir mazāk par
85 % no masas, sajaukumā galvenokārt vai
tikai ar kokvilnu

L 250/729

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5516 91 00 – – nebalināti vai balināti

Rūpniecība

8%

A

A

5516 92 00 – – krāsoti

Rūpniecība

8%

A

A

5516 93 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

5516 94 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

5601 21 10 – – – higroskopiskas

Rūpniecība

3,8 %

A

A

5601 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

3,8 %

A

A

5601 22 10 – – – ruļļi, kuru diametrs nepārsniedz 8 mm

Rūpniecība

3,8 %

A

A

5601 22 90 – – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5601 29 00 – – citādi

Rūpniecība

3,8 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/730

Nozare

KN 2014

– citādi

5601

Vate no tekstilmateriāliem un izstrādājumi no
tās; tekstilšķiedras, ne garākas par 5 mm (pū
kas), tekstilputekļi un mezgliņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

56. NODAĻA – VATE, TŪBA UN FILCS UN
NEAUSTIE MATERIĀLI; SPECIĀLA DZIJA;
AUKLAS, TAUVAS, VIRVES UN TROSES UN
IZSTRĀDĀJUMI NO TIEM

– vate no tekstilmateriāliem un izstrādājumi
no tās
5601 21

5601 22

LV

56

– – no kokvilnas

– – no ķīmiskajām šķiedrām

16.9.2016.

Apraksts

5601 30 00 – tekstila pūkas un putekļi, mezgliņi
Tūba un filcs, impregnēts vai neimpregnēts, ar
pārklājumu vai bez tā, laminēts vai nelaminēts

5602 10

– adatota tūba un filcs un cauršūtas neaustas
drānas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Piezīmes

LV

5602

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – neimpregnēti, bez seguma un nelaminēti

5602 10 11 – – – –

no džutas vai citām lūksnes tekstil
šķiedrām, kas minētas pozīcijā 5303

Rūpniecība

6,7 %

A

A

5602 10 19 – – – –

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

6,7 %

A

A

– – – cauršūtas neaustas drānas
5602 10 31 – – – –

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku
matiem

Rūpniecība

6,7 %

A

A

5602 10 38 – – – –

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

6,7 %

A

A

Rūpniecība

6,7 %

A

A

5602 21 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

6,7 %

A

A

5602 29 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

6,7 %

A

A

5602 10 90 – – impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai lami
nēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – adatota tūba un filcs

– citāda tūba un filcs, neimpregnēts, bez pār
klājuma un nelaminēts

L 250/731

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,7 %

A

A

5603 11 10 – – – apvalkotas vai ar pārklājumu

Rūpniecība

4,3 %

A

A

5603 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,3 %

A

A

5603 12 10 – – – apvalkotas vai ar pārklājumu

Rūpniecība

4,3 %

A

A

5603 12 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,3 %

A

A

5603 13 10 – – – apvalkotas vai ar pārklājumu

Rūpniecība

4,3 %

A

A

5603 13 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,3 %

A

A

Rūpniecība

4,3 %

A

A

Apraksts

5602 90 00 – citādi
Neaustas drānas, arī impregnētas, arī apvalko
tas, ar pārklājumu vai bez tā, arī laminētas

LV

5603

Piezīmes

L 250/732

Nozare

KN 2014

– no ķīmiskajiem pavedieniem
5603 11

5603 13

5603 14

– – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 25 g/m2,
bet ne vairāk kā 70 g/m2

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5603 12

– – ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 25 g/m2

– – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 70 g/m2,
bet ne vairāk kā 150 g/m2

– – kas sver vairāk par 150 g/m2
16.9.2016.

5603 14 10 – – – apvalkotas vai ar pārklājumu

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,3 %

A

A

5603 91 10 – – – apvalkotas vai ar pārklājumu

Rūpniecība

4,3 %

A

A

5603 91 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,3 %

A

A

5603 92 10 – – – apvalkotas vai ar pārklājumu

Rūpniecība

4,3 %

A

A

5603 92 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,3 %

A

A

5603 93 10 – – – apvalkotas vai ar pārklājumu

Rūpniecība

4,3 %

A

A

5603 93 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,3 %

A

A

5603 94 10 – – – apvalkotas vai ar pārklājumu

Rūpniecība

4,3 %

A

A

5603 94 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,3 %

A

A

Apraksts

5603 14 90 – – – citādi

5603 91

5603 93

5603 94

– – ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 25 g/m2

– – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 25 g/m2,
bet ne vairāk kā 70 g/m2

– – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 70 g/m2,
bet ne vairāk kā 150 g/m2

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5603 92

LV

– citādi

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 150 g/
m2

L 250/733

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4%

A

A

5604 90 10 – – augstas stiprības pavedieni no polieste
riem, no neilona vai no citiem poliamī
diem vai viskozes, impregnēti vai apval
koti

Rūpniecība

4%

A

A

5604 90 90 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

5605 00 00 Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai nedekora
tīvi, derīgi kā tekstilpavedieni, lentes vai tamlī
dzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404
vai 5405, kombinēti ar metāla pavedienu, len
tes vai pūdera veidā vai pārklāti ar metālu

Rūpniecība

4%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5606 00 91 – – pozamenta dzija

Rūpniecība

5,3 %

A

A

5606 00 99 – – citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

5604

Apraksts

5604 10 00 – gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmate
riālu pārklājumu
5604 90

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5606 00

LV

Gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmate
riālu pārklājumu; tekstilpavedieni, lentes un
tamlīdzīgi pozīcijas 5404 vai 5405 izstrādā
jumi, impregnēti, apvalkoti, ar pārklājumu vai
caurslāņoti ar gumiju vai plastmasām

Piezīmes

L 250/734

Nozare

KN 2014

Pozamenta pavedieni, lentes un tamlīdzīgi iz
strādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai
5405, dekoratīvie pavedieni (izņemot pozīcijā
5605 minētos un dekoratīvos pavedienus no
zirgu astriem); šenilpavedieni (arī šenilpave
dieni no pūkām); cilpainie pavedieni

5606 00 10 – cilpainie pavedieni
– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5607 21 00 – – auklas vai iesaiņošanas virves

Rūpniecība

12 %

A

A

5607 29 00 – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5607

Apraksts

LV

Auklas, takelāžas izstrādājumi, tauvas un tro
ses, pītas vai nepītas, impregnētas vai neim
pregnētas, pārklātas vai nepārklātas, ar gumi
jas vai plastmasas aizsargapvalku vai bez tā

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– no sizala vai citām agavju ģints augu tek
stilšķiedrām

5607 41 00 – – auklas vai iesaiņošanas virves
5607 49

– – citādi
– – – ar lineāro blīvumu lielāku par 50 000
deciteksiem (5 g/m)

5607 49 11 – – – –

pītas

Rūpniecība

8%

A

A

5607 49 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5607 49 90 – – – ar lineāro blīvumu 50 000 deciteksi
(5 g/m) vai mazāk
5607 50

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– no polietilēna vai polipropilēna

– no citādām sintētiskajām šķiedrām
– – no neilona vai no citiem poliamīdiem vai
poliesteriem

5607 50 11 – – – –

pītas

L 250/735

– – – ar lineāro blīvumu lielāku par 50 000
deciteksiem (5 g/m)

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5607 50 30 – – – ar lineāro blīvumu 50 000 deciteksi
(5 g/m) vai mazāk

Rūpniecība

8%

A

A

5607 50 90 – – no citādām sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

8%

A

A

5607 90 20 – – no abakas jeb Manilas kaņepājiem (Musa
textilis Nee) vai citām cietajām (lapu)
šķiedrām; no džutas vai citām lūksnes
tekstilšķiedrām, kas minētas pozīcijā
5303

Rūpniecība

6%

A

A

5607 90 90 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5608 11 20 – – – no auklas, virves vai troses

Rūpniecība

8%

A

A

5608 11 80 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5607 50 19 – – – –

5607 90

– citādi

Mezgloti tīkli no auklas, virves vai troses; ap
darināti zvejas tīkli un citādi apdarināti tīkli
no tekstilmateriāliem
– no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

5608 11

5608 19

– – apdarināti zvejas tīkli

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5608

citādi

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/736

Nozare

KN 2014

– – citādi
– – – apdarināti tīkli
––––

no auklas, virves vai troses

16.9.2016.

5608 19 11 – – – – –

no neilona vai no citiem poliamī
diem

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5608 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5608 90 00 – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5609 00 00 Izstrādājumi no dzijas, lentes vai tamlīdzīgiem
pozīcijas 5404 vai 5405 izstrādājumiem, au
klas, tauvas, virves vai troses, kas citur nav
minētas un iekļautas

Rūpniecība

5,8 %

A

A

5701 10 10 – – kas kopumā satur zīdu vairāk nekā 10 %
no masas vai zīda atkritumu, izņemot
zīda ķemmēšanas atsukas

Rūpniecība

8%

A

A

5701 10 90 – – citādi

Rūpniecība

8 % MAX
2,8 EUR/m2

A

A

5701 90 10 – – no zīda, no zīda atkritumiem, izņemot
ķemmēšanas atsukas, no sintētiskajām
šķiedrām, no dzijas, kas minēta pozīcijā
5605, vai no tekstilmateriāliem, kuros ir
metāla pavedieni

Rūpniecība

8%

A

A

5701 90 90 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Apraksts

5608 19 19 – – – – –
5608 19 30 – – – –

citādi
citādi

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

57. NODAĻA – PAKLĀJI UN CITĀDAS TEK
STILMATERIĀLU GRĪDSEGAS

5701

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar
sietiem mezgliem, apdarinātas vai neapdarinā
tas

5701 10

– no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

5701 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

57

– no citiem tekstilmateriāliem

L 250/737

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5702 10 00 – Kelem, Schumacks, Karamanie un tamlīdzīgi
roku darba paklāji

Rūpniecība

3%

A

A

5702 20 00 – grīdsegas no kokosšķiedrām

Rūpniecība

4%

A

A

5702 31 10 – – – Axminster paklāji

Rūpniecība

8%

A

A

5702 31 80 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5702 32 10 – – – Axminster paklāji

Rūpniecība

8%

A

A

5702 32 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5702 39 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

8%

A

A

5702 41 10 – – – Axminster paklāji

Rūpniecība

8%

A

A

5702 41 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5702

Apraksts

LV

Paklāji un citādas tekstila grīdsegas, austas,
bez šūtām plūksnām un nekārstas, apdarinā
tas vai neapdarinātas, ieskaitot Kelem, Schu
macks, Karamanie un tamlīdzīgus roku darba
paklājus

5702 32

– – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

– – no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādas, plūksnotas, neapdarinātas
5702 31

Piezīmes

L 250/738

Nozare

KN 2014

– citādas, plūksnotas, apdarinātas
5702 41

– – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5702 42 10 – – – Axminster paklāji

Rūpniecība

8%

A

A

5702 42 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5702 49 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5702 50 31 – – – no polipropilēna

Rūpniecība

8%

A

A

5702 50 39 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5702 50 90 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5702 92 10 – – – no polipropilēna

Rūpniecība

8%

A

A

5702 92 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5702 99 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

8%

A

A

5702 42

Piezīmes

– – no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

LV

5702 50

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādas, neplūksnotas, neapdarinātas

– – no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5702 50 10 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

– citādas, neplūksnotas, apdarinātas
5702 91 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem
5702 92

– – no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

L 250/739

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5703 20 12 – – – kvadrātveida, ar maksimālo virsmas
laukumu 1 m2

Rūpniecība

8%

A

A

5703 20 18 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5703 20 92 – – – kvadrātveida, ar maksimālo virsmas
laukumu 1 m2

Rūpniecība

8%

A

A

5703 20 98 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5703 30 12 – – – kvadrātveida, ar maksimālo virsmas
laukumu 1 m2

Rūpniecība

8%

A

A

5703 30 18 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5703 30 82 – – – kvadrātveida, ar maksimālo virsmas
laukumu 1 m2

Rūpniecība

8%

A

A

5703 30 88 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5703

Apraksts

Piezīmes

L 250/740

Nozare

KN 2014

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar
šūtām plūksnām, apdarinātas vai neapdarinā
tas
LV

5703 10 00 – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem
5703 20

– no neilona vai no citādiem poliamīdiem
– – apdrukātas

5703 30

– no citādiem ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

– – no polipropilēna

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5703 90 20 – – kvadrātveida, ar maksimālo virsmas lau
kumu 1 m2

Rūpniecība

8%

A

A

5703 90 80 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5704 10 00 – kvadrātveida, ar maksimālo virsmas lau
kumu 0,3 m2

Rūpniecība

6,7 %

A

A

5704 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,7 %

A

A

5705 00 30 – no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

8%

A

A

5705 00 80 – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5801 21 00 – – audumi ar negrieztiem plūksnu audiem

Rūpniecība

8%

A

A

5801 22 00 – – velvets ar pārgrieztiem plūksnu audiem

Rūpniecība

8%

A

A

5703 90

– no citiem tekstilmateriāliem

Paklāji un citādas tekstila grīdsegas no filca,
bez šūtām plūksnām un nekārstas, apdarinā
tas vai neapdarinātas

Citādi paklāji un citādas tekstilmateriālu grīd
segas, apdarinātas vai neapdarinātas

58

58. NODAĻA – SPECIĀLI AUDUMI; AUDUMI
AR ŠŪTĀM PLŪKSNĀM; MEŽĢĪNES; GOBE
LĒNI; APDARES MATERIĀLI; IZŠUVUMI

5801

Plūksnotie un šenila audumi, izņemot pozīcijā
5802 vai 5806 minētos audumus

5801 10 00 – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5705 00

Piezīmes

LV

5704

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– no kokvilnas
L 250/741

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5801 23 00 – – citādi audu plūksnu pinuma audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5801 26 00 – – šenila audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5801 27 00 – – audumi ar plūksnu šķēriem

Rūpniecība

8%

A

A

5801 31 00 – – audumi ar negrieztiem plūksnu audiem

Rūpniecība

8%

A

A

5801 32 00 – – velvets ar pārgrieztiem plūksnu audiem

Rūpniecība

8%

A

A

5801 33 00 – – citādi audu plūksnu pinuma audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5801 36 00 – – šenila audumi

Rūpniecība

8%

A

A

5801 37 00 – – audumi ar plūksnu šķēriem

Rūpniecība

8%

A

A

5801 90 10 – – no liniem

Rūpniecība

8%

A

A

5801 90 90 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5802 11 00 – – nebalināti

Rūpniecība

8%

A

A

5802 19 00 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/742

Nozare

KN 2014

– no ķīmiskajām šķiedrām

5802

– no citiem tekstilmateriāliem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5801 90

Dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē au
dumi, izņemot šauri austos audumus, kas mi
nēti pozīcijā 5806; audumi ar šūtām plūks
nām, izņemot pozīcijā 5703 minētos
– dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē au
dumi no kokvilnas
16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5802 20 00 – dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē au
dumi no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

8%

A

A

5802 30 00 – audumi ar šūtām plūksnām

Rūpniecība

8%

A

A

5803 00 10 – no kokvilnas

Rūpniecība

5,8 %

A

A

5803 00 30 – no zīda vai zīda atkritumiem

Rūpniecība

7,2 %

A

A

5803 00 90 – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5804 10 10 – – gludas

Rūpniecība

6,5 %

A

A

5804 10 90 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5804 21 10 – – – izgatavotas ar spolēšanas mašīnām

Rūpniecība

8%

A

A

5804 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5803 00

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Pārviju pinuma (ažūra) audumi, izņemot šauri
austos audumus, kas minēti pozīcijā 5806

Tills un citas tīkla drānas, izņemot austas un
trikotāžas drānas; mežģīnes vienā gabalā, len
tēs vai atsevišķos ornamentos, izņemot pozī
cijās 6002–6006 minētās drānas

5804 10

– tills un citas tīkla drānas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5804

– mašīnpinuma mežģīnes
5804 21

– – no ķīmiskajām šķiedrām

L 250/743

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5804 29 10 – – – izgatavotas ar spolēšanas mašīnām

Rūpniecība

8%

A

A

5804 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5804 30 00 – roku darba mežģīnes

Rūpniecība

8%

A

A

5805 00 00 Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson,
Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un izšūti go
belēni (piemēram, petit point, krustdūrienu
tehnikā), apdarināti vai neapdarināti

Rūpniecība

5,6 %

A

A

5806 10 00 – plūksnotie audumi (arī dvieļu frotē un tam
līdzīgi frotē audumi) un šenila audumi

Rūpniecība

6,3 %

A

A

5806 20 00 – citādi audumi, kas satur 5 % no masas vai
vairāk elastomēra (elastīgo) vai gumijas pa
vedienu

Rūpniecība

7,5 %

A

A

Rūpniecība

7,5 %

A

A

5806 32 10 – – – ar īsto eģi

Rūpniecība

7,5 %

A

A

5806 32 90 – – – citādi

Rūpniecība

7,5 %

A

A

5804 29

Piezīmes

– – no citiem tekstilmateriāliem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Šauri austi audumi, izņemot pozīcijā 5807
minētos; šauras neaustas drānas no paralēliem
līmētiem šķēru pavedieniem bez audiem

LV

5806

Apraksts

L 250/744

Nozare

KN 2014

– citādi audumi
5806 31 00 – – no kokvilnas
5806 32

– – no ķīmiskajām šķiedrām

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5806 39 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

7,5 %

A

A

5806 40 00 – neaustās drānas no paralēliem līmētiem
šķēru pavedieniem bez audiem

Rūpniecība

6,2 %

A

A

5807 10 10 – – ar ieaustiem uzrakstiem

Rūpniecība

6,2 %

A

A

5807 10 90 – – citādi

Rūpniecība

6,2 %

A

A

5807 90 10 – – no filca un tūbas vai neaustām drānām

Rūpniecība

6,3 %

A

A

5807 90 90 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5808 10 00 – pītas lentes gabalos

Rūpniecība

5%

A

A

5808 90 00 – citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

5809 00 00 Audumi no metāla pavedieniem un audumi
no metalizētiem pavedieniem, kas minēti po
zīcijā 5605, lietojami apģērbā, rotājumiem vai
tamlīdzīgiem mērķiem, kas citur nav minēti
vai iekļauti

Rūpniecība

5,6 %

A

A

5807

Etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi
no tekstilmateriāliem gabalos, lentēs vai pie
griezumā, bet bez izšuvumiem

5807 10

– austi

5807 90

5808

– citādi

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Pītas lentes gabalos; dekoratīvie apdares mate
riāli bez izšuvumiem, gabalos, izņemot triko
tāžu; pušķi, bumbuļi un tamlīdzīgi izstrādā
jumi

L 250/745

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5810 10 10 – – kuru vērtība pārsniedzEUR 35/kg (tīrā
svara)

Rūpniecība

5,8 %

A

A

5810 10 90 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5810 91 10 – – – kuru vērtība pārsniedz EUR 17,50/kg
(tīrā svara)

Rūpniecība

5,8 %

A

A

5810 91 90 – – – citādi

Rūpniecība

7,2 %

A

A

5810 92 10 – – – kuru vērtība pārsniedz EUR 17,50/kg
(tīrā svara)

Rūpniecība

5,8 %

A

A

5810 92 90 – – – citādi

Rūpniecība

7,2 %

A

A

5810 99 10 – – – kuru vērtība pārsniedzEUR 17,50/kg
(tīrā svara)

Rūpniecība

5,8 %

A

A

5810 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

7,2 %

A

A

5810

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšu
vumu veidā

5810 10

– izšuvumi bez redzamas pamatnes

5810 92

5810 99

– – no kokvilnas

– – no ķīmiskajām šķiedrām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi izšuvumi
5810 91

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/746

Nozare

KN 2014

– – no citiem tekstilmateriāliem

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5901 10 00 – tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lieto
jami grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlī
dzīgiem mērķiem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

5901 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

5902 10 10 – – impregnēti ar gumiju

Rūpniecība

5,6 %

A

A

5902 10 90 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

5,6 %

A

A

5811 00 00 Stepēti tekstilizstrādājumi gabalos, ar vienu
vai vairākām tekstilmateriālu kārtām, kas sa
šūti vai citā veidā savienoti ar padrēbi, izņe
mot izšuvumus, kas minēti pozīcijā 5810
59. NODAĻA – IMPREGNĒTI, PIESŪCINĀTI,
APVILKTI, PĀRKLĀTI VAI LAMINĒTI TEK
STILMATERIĀLI; RŪPNIECĪBĀ IZMANTO
JAMI TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI

5901

Tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lietojami
grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem
mērķiem; pausaudums; sagatavots (iepriekš
apstrādāts) audekls gleznošanai; stīvdrēbe un
tamlīdzīgi stīvināti tekstilmateriāli, ko parasti
lieto cepuru pamatnēm

5902

Riepu kordaudumi no augstas stiprības nei
lona vai citu poliamīdu, poliesteru vai visko
zes pavedieniem

5902 10

– no neilona vai no citādiem poliamīdiem

– no poliesteriem

5902 20 10 – – impregnēti ar gumiju

L 250/747

5902 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

59

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5902 90 10 – – impregnēti ar gumiju

Rūpniecība

5,6 %

A

A

5902 90 90 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

5903 10 10 – – impregnētas

Rūpniecība

8%

A

A

5903 10 90 – – apvalkotas, pārklātas vai laminētas

Rūpniecība

8%

A

A

5903 20 10 – – impregnētas

Rūpniecība

8%

A

A

5903 20 90 – – apvalkotas, pārklātas vai laminētas

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Apraksts

5902 20 90 – – citādi
– citādi

Tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļau
tos, impregnēti, piesūcināti, pārklāti vai lami
nēti ar plastmasām

5903 10

– ar poli (vinilhlorīdu)

5903 20

5903 90

– ar poliuretānu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5903

LV

5902 90

Piezīmes

L 250/748

Nozare

KN 2014

– citādi

5903 90 10 – – impregnētas
– – apvalkotas, pārklātas vai laminētas

16.9.2016.

5903 90 91 – – – ar celulozes atvasinājumiem vai citā
dām plastmasām, turklāt audums
veido labējo pusi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

5904 10 00 – linolejs

Rūpniecība

5,3 %

A

A

5904 90 00 – citādi

Rūpniecība

5,3 %

A

A

Rūpniecība

5,8 %

A

A

5905 00 30 – – no liniem

Rūpniecība

8%

A

A

5905 00 50 – – no džutas

Rūpniecība

4%

A

A

5905 00 70 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

8%

A

A

5905 00 90 – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

Rūpniecība

4,6 %

A

A

Apraksts

5903 90 99 – – – citādi

Tapetes no tekstilmateriāliem

5905 00 10 – no paralēliem dzijas pavedieniem, kas pies
tiprināti jebkura materiāla pamatnei

– citādi

5906

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5905 00

Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepie
griezts; grīdas segumi ar tekstilmateriāla pa
matni, pēc formas piegriezti vai nepiegriezti

LV

5904

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā
5902 iekļautās
L 250/749

5906 10 00 – līmlentes, ar platumu ne vairāk kā 20 cm

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

5906 99 10 – – – drānas, kas minētas šās nodaļas 4. pie
zīmes c) apakšpunktā

Rūpniecība

8%

A

A

5906 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,6 %

A

A

5907 00 00 Tekstilmateriāli, kas impregnēti, apvalkoti vai
pārklāti ar iepriekš neminētiem paņēmieniem;
apgleznoti audekli teātru dekorācijām, māk
slas studiju prospekti un tamlīdzīgi

Rūpniecība

4,9 %

A

A

5908 00 00 Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām,
petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm vai tam
līdzīgiem izstrādājumiem; gāzes lukturu kvēl
tīkliņi un cauruļveida trikotāža gāzes degļiem,
impregnēti vai neimpregnēti

Rūpniecība

5,6 %

A

A

5909 00 10 – sintētisko šķiedru

Rūpniecība

6,5 %

A

A

5909 00 90 – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

6,5 %

A

A

5910 00 00 Transmisijas siksnas, transportieru lentes vai
dzensiksnas no tekstilmateriāliem, kas ir vai
nav impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai lami
nēti ar plastmasām vai stiprināti ar metālu vai
citu materiālu

Rūpniecība

5,1 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/750

Nozare

KN 2014

– citādi

5906 99

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5909 00

LV

5906 91 00 – – trikotāžas

Tekstilmateriālu šļūtenes un tamlīdzīgas tek
stilmateriālu caurules ar oderējumu vai bez tā,
ar stiegrojumu vai bez tā un citu materiālu
piederumiem vai bez tiem

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

5911 10 00 – audumi, tūba un filcs un audumi ar tūbas
un filca padrēbi, kas pārklāti vai laminēti ar
gumiju, ādu vai citu materiālu un ko parasti
lieto adatlentēm, un tamlīdzīgas drānas ci
tām tehniskām vajadzībām, arī šauri samta
audumi, kas impregnēti ar gumiju un ko
lieto aušanas darbvārpstu pārklāšanai (auša
nas veltņi)

Rūpniecība

5,3 %

A

A

5911 20 00 – sietaudums, apdarināts vai neapdarināts

Rūpniecība

4,6 %

A

A

5911

Apraksts

Tekstilizstrādājumi un izstrādājumi tehniskām
vajadzībām, kas minēti šās nodaļas 7. piezīmē

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – ar virsmas blīvumu mazāk nekā 650 g/
m2

LV

– tekstilmateriāli un tūba, nepārtraukti (gre
dzenveida) vai ar savienotājelementiem, ko
lieto papīra ražošanas vai tamlīdzīgās mašī
nās (piemēram, celulozes vai azbestcementa
ražošanā)
5911 31

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – – no zīda vai no ķīmiskajām šķiedrām
5911 31 11 – – – –

audumi, ko lieto papīra ražošanas
mašīnās (piemēram, formēšanas au
dumi)

Rūpniecība

5,8 %

A

A

5911 31 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

5,8 %

A

A

Rūpniecība

4,4 %

A

A

5911 31 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem
– – ar virsmas blīvumu 650 g/m2 vai vairāk

L 250/751

5911 32

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/752

KN 2014

– – – no zīda vai no ķīmiskajām šķiedrām
Rūpniecība

5,8 %

A

A

5911 32 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

5,8 %

A

A

5911 32 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

4,4 %

A

A

5911 40 00 – filtraudumi eļļas presēm vai tamlīdzīgām ie
rīcēm, arī no cilvēku matiem

Rūpniecība

6%

A

A

5911 90 10 – – no tūbas un filca

Rūpniecība

6%

A

A

5911 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

5911 90

– citādi

60

60. NODAĻA – ADĪTAS VAI TAMBORĒTAS
DRĀNAS

6001

Plūksnotas trikotāžas drānas, ieskaitot audu
mus ar garām plūksnām un frotē audumus

6001 10 00 – drānas ar garām plūksnām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

audumi ar adatota filca kārtu, kurus
izmanto papīra ražošanas masīnās
(piemēram, presēts filcs)

LV

5911 32 11 – – – –

– drānas ar cilpainām plūksnām
16.9.2016.

6001 21 00 – – no kokvilnas

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6001 22 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

8%

A

A

6001 29 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

8%

A

A

6001 91 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

8%

A

A

6001 92 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

8%

A

A

6001 99 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

8%

A

A

6002 40 00 – kurās elastīgo pavedienu ir 5 % no svara
vai vairāk, bet gumijas pavedienu nav

Rūpniecība

8%

A

A

6002 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

6003 10 00 – no vilnas vai smalkas spalvas

Rūpniecība

8%

A

A

6003 20 00 – no kokvilnas

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

6003

6003 30

Trikotāžas drānas, ne platākas par 30 cm, ku
rās ir 5 % no svara vai vairāk elastīgo pave
dienu vai gumijas pavedienu, izņemot pozīcijā
6001 minētās

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6002

Trikotāžas drānas, ne platākas par 30 cm, iz
ņemot pozīcijā 6001 vai 6002 minētās

– no sintētiskajām šķiedrām
L 250/753

6003 30 10 – – rašelmežģīnes

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6003 30 90 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

6003 40 00 – no mākslīgajām šķiedrām

Rūpniecība

8%

A

A

6003 90 00 – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

6004 10 00 – kurās elastīgo pavedienu ir 5 % no svara
vai vairāk, bet gumijas pavedienu nav

Rūpniecība

8%

A

A

6004 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

6005 21 00 – – nebalinātas vai balinātas

Rūpniecība

8%

A

A

6005 22 00 – – krāsotas

Rūpniecība

8%

A

A

6005 23 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

6005 24 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

6004

Trikotāžas drānas, platākas par 30 cm, kurās
ir 5 % no svara vai vairāk elastīgo pavedienu
vai gumijas pavedienu, izņemot pozīcijā 6001
minētās

Drānas šķēradījumā (arī ar trešu adīšanas ma
šīnām izgatavotie), izņemot pozīcijās 6001–
6004 minētos
– no kokvilnas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6005

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/754

Nozare

KN 2014

– no sintētiskajām šķiedrām
6005 31

– – nebalinātas vai balinātas
16.9.2016.

6005 31 10 – – – aizkaru drānas, arī aizkaru drānas tīkla
pinumā

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6005 31 50 – – – rašelmežģīnes, izņemot aizkaru drānas
un aizkaru drānas tīkla pinumā

Rūpniecība

8%

A

A

6005 31 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

6005 32 10 – – – aizkaru drānas, arī aizkaru drānas tīkla
pinumā

Rūpniecība

8%

A

A

6005 32 50 – – – rašelmežģīnes, izņemot aizkaru drānas
un aizkaru drānas tīkla pinumā

Rūpniecība

8%

A

A

6005 32 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

6005 33 10 – – – aizkaru drānas, arī aizkaru drānas tīkla
pinumā

Rūpniecība

8%

A

A

6005 33 50 – – – rašelmežģīnes, izņemot aizkaru drānas
un aizkaru drānas tīkla pinumā

Rūpniecība

8%

A

A

6005 33 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

6005 34 10 – – – aizkaru drānas, arī aizkaru drānas tīkla
pinumā

Rūpniecība

8%

A

A

6005 34 50 – – – rašelmežģīnes, izņemot aizkaru drānas
un aizkaru drānas tīkla pinumā

Rūpniecība

8%

A

A

6005 34 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

6005 32

6005 34

– – krāsotas

– – no dažādu krāsu dzijām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6005 33

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – apdrukātas

L 250/755

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6005 41 00 – – nebalinātas vai balinātas

Rūpniecība

8%

A

A

6005 42 00 – – krāsotas

Rūpniecība

8%

A

A

6005 43 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

6005 44 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

6005 90 10 – – no vilnas vai smalkas spalvas

Rūpniecība

8%

A

A

6005 90 90 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

6006 21 00 – – nebalinātas vai balinātas

Rūpniecība

8%

A

A

6006 22 00 – – krāsotas

Rūpniecība

8%

A

A

6006 23 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

6006 24 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/756

Nozare

KN 2014

– no mākslīgajām šķiedrām

Citādas trikotāžas drānas

6006 10 00 – no vilnas vai smalkas spalvas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6006

– citādi

LV

6005 90

– no kokvilnas

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6006 31 10 – – – aizkaru drānas, arī aizkaru drānas tīkla
pinumā

Rūpniecība

8%

A

A

6006 31 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

6006 32 10 – – – aizkaru drānas, arī aizkaru drānas tīkla
pinumā

Rūpniecība

8%

A

A

6006 32 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

6006 33 10 – – – aizkaru drānas, arī aizkaru drānas tīkla
pinumā

Rūpniecība

8%

A

A

6006 33 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

6006 34 10 – – – aizkaru drānas, arī aizkaru drānas tīkla
pinumā

Rūpniecība

8%

A

A

6006 34 90 – – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– no sintētiskajām šķiedrām

6006 32

6006 34

– – krāsotas

– – no dažādu krāsu dzijām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6006 33

– – nebalinātas vai balinātas

LV

6006 31

– – apdrukātas

6006 41 00 – – nebalinātas vai balinātas

L 250/757

– no mākslīgajām šķiedrām

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6006 42 00 – – krāsotas

Rūpniecība

8%

A

A

6006 43 00 – – no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

8%

A

A

6006 44 00 – – apdrukātas

Rūpniecība

8%

A

A

6006 90 00 – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

6101 20 10 – – mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar
kapuci un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

12 %

A

A

6101 20 90 – – anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlī
dzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

12 %

A

A

6101 30 10 – – mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar
kapuci un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

12 %

A

A

6101 30 90 – – anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlī
dzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

12 %

A

A

61

61. NODAĻA – ADĪTI VAI TAMBORĒTI AP
ĢĒRBI UN APĢĒRBA PIEDERUMI

6101

Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi,
apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vēj
jakas un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi, iz
ņemot pozīcijā 6103 minētos

6101 20

– no kokvilnas

6101 30

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/758

Nozare

KN 2014

– no ķīmiskajām šķiedrām

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6101 90 20 – – mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar
kapuci un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

12 %

A

A

6101 90 80 – – anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlī
dzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

12 %

A

A

6102 10 10 – – mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar
kapuci un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

12 %

A

A

6102 10 90 – – anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlī
dzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

12 %

A

A

6102 20 10 – – mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar
kapuci un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

12 %

A

A

6102 20 90 – – anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlī
dzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6101 90

Apraksts

– no citiem tekstilmateriāliem

6102 10

– no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

6102 30

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, ap
metņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpo
tāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, tri
kotāžas, izņemot pozīcijā 6104 minētos

LV

6102

6102 20

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– no kokvilnas

– no ķīmiskajām šķiedrām
L 250/759

6102 30 10 – – mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar
kapuci un tamlīdzīgi izstrādājumi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

6102 90 10 – – mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar
kapuci un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

12 %

A

A

6102 90 90 – – anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlī
dzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

12 %

A

A

6103 10 10 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6103 10 90 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6103 22 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6103 23 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6103 29 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6102 30 90 – – anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlī
dzīgi izstrādājumi
6102 90

– no citiem tekstilmateriāliem

Vīriešu vai zēnu uzvalki, ansambļi, žaketes,
bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar krūš
daļu un lencēm(dungriņi), pusgarās bikses un
īsās bikses (izņemot peldbikses) no trikotāžas

6103 10

– uzvalki

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6103

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/760

Nozare

KN 2014

– ansambļi

6103 31 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

16.9.2016.

– žaketes un bleizeri

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6103 32 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6103 33 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6103 39 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6103 41 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6103 42 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6103 43 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6103 49 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 19 20 – – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 19 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

– garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un
lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās
bikses

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žake
tes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās
bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm
(dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (iz
ņemot peldkostīmus) no trikotāžas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6104

– kostīmi
6104 13 00 – – no sintētiskajām šķiedrām
6104 19

– – no citiem tekstilmateriāliem

6104 22 00 – – no kokvilnas

L 250/761

– ansambļi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 29 10 – – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku ma
tiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 29 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 31 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 32 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 33 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 39 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 41 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 42 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 43 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 44 00 – – no mākslīgajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 49 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Apraksts

6104 23 00 – – no sintētiskajām šķiedrām
– – no citiem tekstilmateriāliem

LV

6104 29

Piezīmes

L 250/762

Nozare

KN 2014

– žaketes un bleizeri

6104 51 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

16.9.2016.

– svārki un bikšusvārki

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– kleitas

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6104 52 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 53 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 59 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 61 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 62 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 63 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6104 69 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6105 20 10 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6105 20 90 – – no mākslīgajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6105 90 10 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6105 90 90 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un
lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās
bikses

Vīriešu vai zēnu virskrekli, trikotāžas

6105 10 00 – no kokvilnas
6105 20

6105 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6105

– no ķīmiskajām šķiedrām

– no citiem tekstilmateriāliem

L 250/763

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6106 10 00 – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6106 20 00 – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6106 90 10 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6106 90 30 – – no zīda vai zīda atkritumiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6106 90 50 – – no linu vai rāmiju šķiedras

Rūpniecība

12 %

A

A

6106 90 90 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6107 11 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6107 12 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6107 19 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6106

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un krekl
blūzes, trikotāžas

– no citiem tekstilmateriāliem

Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses,
naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki
un tamlīdzīgi izstrādājumi, trikotāžas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6107

Piezīmes

LV

6106 90

Apraksts

L 250/764

Nozare

KN 2014

– garās un īsās apakšbikses

6107 21 00 – – no kokvilnas

16.9.2016.

– naktskrekli un pidžamas

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6107 22 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6107 29 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6107 91 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6107 99 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6108 11 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6108 19 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6108 21 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6108 22 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6108 29 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6108 31 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6108 32 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

Sieviešu vai meiteņu kombinē, apakšsvārki,
biksītes, stilbbikses, naktskrekli, pidžamas, pe
ņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi iz
strādājumi no trikotāžas
– kombinē un apakšsvārki

– biksītes un stilbbikses

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6108

– naktskrekli un pidžamas

L 250/765

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

6108 91 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6108 92 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6108 99 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6109 90 20 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem
vai no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6109 90 90 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

10,5 %

A

A

Apraksts

6108 39 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

T krekli, U krekliņi un citi apakškrekli, triko
tāžas

6109 10 00 – no kokvilnas
6109 90

6110

– no citiem tekstilmateriāliem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6109

LV

– citādi

Piezīmes

L 250/766

Nozare

KN 2014

Svīteri, puloveri, kardiganjakas, vestes un tam
līdzīgi izstrādājumi, trikotāžas
– no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

6110 11

– – no vilnas
16.9.2016.

6110 11 10 – – – svīteri un puloveri, ar vilnas saturu vis
maz 50 % no masu un viena izstrādā
juma masa 600 g vai vairāk

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
vīriešu vai zēnu

Rūpniecība

12 %

A

A

6110 11 90 – – – –

sieviešu vai meiteņu

Rūpniecība

12 %

A

A

6110 12 10 – – – vīriešu vai zēnu

Rūpniecība

12 %

A

A

6110 12 90 – – – sieviešu vai meiteņu

Rūpniecība

12 %

A

A

6110 19 10 – – – vīriešu vai zēnu

Rūpniecība

12 %

A

A

6110 19 90 – – – sieviešu vai meiteņu

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6110 20 91 – – – vīriešu vai zēnu

Rūpniecība

12 %

A

A

6110 20 99 – – – sieviešu vai meiteņu

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6110 12

6110 20

– – no Kašmiras kazu vilnas

– – citādi

– no kokvilnas

6110 20 10 – – viegli smalkadījuma džemperi un pulo
veri ruļļveida, polo vai augstu uzrullētu
apkakli

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6110 19

LV

6110 11 30 – – – –

– – citādi

6110 30

– no ķīmiskajām šķiedrām
L 250/767

6110 30 10 – – viegli smalkadījuma džemperi un pulo
veri ruļļveida, polo vai augstu uzrullētu
apkakli

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6110 30 91 – – – vīriešu vai zēnu

Rūpniecība

12 %

A

A

6110 30 99 – – – sieviešu vai meiteņu

Rūpniecība

12 %

A

A

6110 90 10 – – no linu vai rāmiju šķiedras

Rūpniecība

12 %

A

A

6110 90 90 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6111 20 10 – – cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

Rūpniecība

8,9 %

A

A

6111 20 90 – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6111 30 10 – – cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

Rūpniecība

8,9 %

A

A

6111 30 90 – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

8,9 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/768

Nozare

KN 2014

– – citādi

– no citiem tekstilmateriāliem

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi,
trikotāžas

6111 20

– no kokvilnas

6111 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6111

6111 30

LV

6110 90

– no sintētiskajām šķiedrām

– no citiem tekstilmateriāliem

6111 90 11 – – – cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

16.9.2016.

– – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6111 90 19 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6111 90 90 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6112 11 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6112 12 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6112 19 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6112 20 00 – slēpošanas kostīmi

Rūpniecība

12 %

A

A

6112 31 10 – – – kurās 5 % no masas vai vairāk ir gumi
jas pavedieni

Rūpniecība

8%

A

A

6112 31 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6112 39 10 – – – kurās 5 % no masas vai vairāk ir gumi
jas pavedieni

Rūpniecība

8%

A

A

6112 39 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6112

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi un peldkos
tīmi, trikotāžas
– treniņtērpi

6112 31

6112 39

– – no sintētiskajām šķiedrām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– vīriešu vai zēnu peldapģērbs (peldkostīmi
un peldbikses)

– – no citiem tekstilmateriāliem

L 250/769

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6112 41 10 – – – kurās 5 % no masas vai vairāk ir gumi
jas pavedieni

Rūpniecība

8%

A

A

6112 41 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6112 49 10 – – – kurās 5 % no masas vai vairāk ir gumi
jas pavedieni

Rūpniecība

8%

A

A

6112 49 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6113 00 10 – no pozīcijas 5906 trikotāžas drānām

Rūpniecība

8%

A

A

6113 00 90 – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6114 20 00 – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6114 30 00 – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6114 90 00 – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/770

Nozare

KN 2014

– sieviešu vai meiteņu peldapģērbs (peldkos
tīmi un peldbikses)

6113 00

6114

– – no sintētiskajām šķiedrām

– – no citiem tekstilmateriāliem

Apģērba gabali, kas izgatavoti no pozīciju
5903, 5906 vai 5907 trikotāžas drānām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6112 49

LV

6112 41

Citādi apģērba gabali no trikotāžas

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6115 10 10 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

8%

A

A

6115 10 90 – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6115 21 00 – – no sintētiskajām šķiedrām ar viena pave
diena lineāro blīvumu mazāku nekā 67
deciteksi

Rūpniecība

12 %

A

A

6115 22 00 – – no sintētiskām šķiedrām, ar viena pave
diena lineāro blīvumu 67 deciteksi vai
vairāk

Rūpniecība

12 %

A

A

6115 29 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6115 30 11 – – – pusgarās zeķes

Rūpniecība

12 %

A

A

6115 30 19 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6115 30 90 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6115

Trikotāžas zeķbikses, garās zeķes, īsās zeķes
un citādas zeķes, arī graduētās kompresijas ze
ķes (piemēram, zeķes slimniekiem ar paplaši
nātām vēnām) un apavi bez pazolēm

6115 10

– elastīgās zeķes (piemēram, zeķes slimnie
kiem ar paplašinātām vēnām)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādas zeķbikses

6115 30

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādas sieviešu garās vai pusgarās zeķes, ar
viena pavediena lineāro blīvumu mazāku
nekā 67 deciteksi
– – no sintētiskajām šķiedrām

L 250/771

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6115 94 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6115 95 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/772

Nozare

KN 2014

– citādi

LV

6115 96

– – no sintētiskajām šķiedrām

6115 96 10 – – – pusgarās zeķes

6115 96 91 – – – –

sieviešu garās zeķes

Rūpniecība

12 %

A

A

6115 96 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6116 10 20 – – pirkstaiņi, impregnēti, apvalkoti vai pār
klāti ar gumiju

Rūpniecība

8%

A

A

6116 10 80 – – citādi

Rūpniecība

8,9 %

A

A

6116 91 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

8,9 %

A

A

6116 92 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

8,9 %

A

A

6116 93 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

8,9 %

A

A

6115 99 00 – – no citiem tekstilmateriāliem
6116

Trikotāžas cimdi (pirkstaiņi, dūraiņi)

6116 10

– impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar plast
masu vai gumiju

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādi

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8,9 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6117 80 10 – – trikotāžas, elastīgi vai gumijoti

Rūpniecība

8%

A

A

6117 80 80 – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6117 90 00 – daļas

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Apraksts

6116 99 00 – – no citiem tekstilmateriāliem
Citādi gatavie trikotāžas apģērba piederumi;
apģērba gabalu vai apģērba piederumu triko
tāžas daļas

6117 10 00 – Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un
tamlīdzīgi izstrādājumi
6117 80

LV

6117

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi apģērba piederumi

62. NODAĻA – APĢĒRBA GABALI UN AP
ĢĒRBA PIEDERUMI, KAS NAV ADĪTI VAI
TAMBORĒTI

6201

Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi,
apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vēj
jakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot po
zīcijā 6203 minētos

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

62

– mēteļi, lietusmēteļi, pusmēteļi, apmetņi, ap
metņi ar kapuci un tamlīdzīgi izstrādājumi
6201 11 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem
6201 12

– – no kokvilnas
L 250/773

6201 12 10 – – – viena apģērba gabala svars nepārsniedz
1 kg

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

6201 13 10 – – – viena apģērba gabala svars nepārsniedz
1 kg

Rūpniecība

12 %

A

A

6201 13 90 – – – viena apģērba gabala svars pārsniedz
1 kg

Rūpniecība

12 %

A

A

6201 19 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6201 91 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6201 92 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6201 93 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6201 99 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6201 12 90 – – – viena apģērba gabala svars pārsniedz
1 kg
6201 13

– – no ķīmiskajām šķiedrām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi

6202

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/774

Nozare

KN 2014

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, ap
metņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpo
tāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņe
mot pozīcijā 6204 minētos
– mēteļi, lietusmēteļi, pusmēteļi, apmetņi, ap
metņi ar kapuci un tamlīdzīgi izstrādājumi

6202 11 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem
6202 12

– – no kokvilnas
16.9.2016.

6202 12 10 – – – viena apģērba gabala svars nepārsniedz
1 kg

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

6202 13 10 – – – viena apģērba gabala svars nepārsniedz
1 kg

Rūpniecība

12 %

A

A

6202 13 90 – – – viena apģērba gabala svars pārsniedz
1 kg

Rūpniecība

12 %

A

A

6202 19 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6202 91 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6202 92 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6202 93 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6202 99 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 11 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 12 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6202 12 90 – – – viena apģērba gabala svars pārsniedz
1 kg
6202 13

– – no ķīmiskajām šķiedrām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi

6203

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Vīriešu vai zēnu uzvalki, ansambļi, žaketes,
bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar krūš
daļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un
īsās bikses (izņemot peldbikses)
– uzvalki

– – no citiem tekstilmateriāliem

6203 19 10 – – – no kokvilnas

L 250/775

6203 19

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6203 19 30 – – – no mākslīgajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 19 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 22 10 – – – darbam ražošanā un profesionālām va
jadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 22 80 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 23 10 – – – darbam ražošanā un profesionālām va
jadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 23 80 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/776

Nozare

KN 2014

LV

– ansambļi
6203 22

6203 29

– – no sintētiskajām šķiedrām

– – no citiem tekstilmateriāliem
– – – no mākslīgajām šķiedrām
darbam ražošanā un profesionālām
vajadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 29 18 – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 29 30 – – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku ma
tiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 29 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

– žaketes un bleizeri
6203 31 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

16.9.2016.

6203 29 11 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6203 23

– – no kokvilnas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6203 32 10 – – – darbam ražošanā un profesionālām va
jadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 32 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 33 10 – – – darbam ražošanā un profesionālām va
jadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 33 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 32

– – no kokvilnas

– – no sintētiskajām šķiedrām

– – no citiem tekstilmateriāliem
– – – no mākslīgajām šķiedrām

6203 39 11 – – – –

darbam ražošanā un profesionālām
vajadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 39 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 41 10 – – – garās bikses un pusgarās bikses

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 41 30 – – – kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm
(dungriņi)

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 41 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 39 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6203 39

Piezīmes

LV

6203 33

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un
lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās
bikses
6203 41

– – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

L 250/777

6203 42

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

Piezīmes

L 250/778

KN 2014

– – no kokvilnas
– – – garās bikses un pusgarās bikses
LV

6203 42 11 – – – –

––––

darbam ražošanā un profesionālām
vajadzībām
citādi
no denīma

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 42 33 – – – – –

no velveta ar grieztām plūksnām

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 42 35 – – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

– – – kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm
(dungriņi)
6203 42 51 – – – –

darbam ražošanā un profesionālām
vajadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 42 59 – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 42 90 – – – citādi
6203 43

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6203 42 31 – – – – –

– – no sintētiskajām šķiedrām
– – – garās bikses un pusgarās bikses

6203 43 11 – – – –

darbam ražošanā un profesionālām
vajadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 43 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

– – – kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm
(dungriņi)
darbam ražošanā un profesionālām
vajadzībām

16.9.2016.

6203 43 31 – – – –

Apraksts

6203 43 39 – – – –

citādi

6203 43 90 – – – citādi

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

LV

6203 49

– – no citiem tekstilmateriāliem
– – – no mākslīgajām šķiedrām
––––

garās bikses un pusgarās bikses
darbam ražošanā un profesionā
lām vajadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 49 19 – – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

––––

kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm
(dungriņi)

6203 49 31 – – – – –

darbam ražošanā un profesionā
lām vajadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 49 39 – – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 11 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 12 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 13 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6203 49 50 – – – –

citādi

6203 49 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem
6204

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6203 49 11 – – – – –

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žake
tes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās
bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm
(dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (iz
ņemot peldkostīmus)
– kostīmi

L 250/779

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6204 19 10 – – – no mākslīgajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 19 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 22 10 – – – darbam ražošanā un profesionālām va
jadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 22 80 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 23 10 – – – darbam ražošanā un profesionālām va
jadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 23 80 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 19

Apraksts

Piezīmes

L 250/780

Nozare

KN 2014

– – no citiem tekstilmateriāliem

LV

– ansambļi
6204 21 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem
6204 22

6204 29

– – no sintētiskajām šķiedrām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6204 23

– – no kokvilnas

– – no citiem tekstilmateriāliem
– – – no mākslīgajām šķiedrām
darbam ražošanā un profesionālām
vajadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 29 18 – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 29 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem
– žaketes un bleizeri
6204 31 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

16.9.2016.

6204 29 11 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6204 32 10 – – – darbam ražošanā un profesionālām va
jadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 32 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 33 10 – – – darbam ražošanā un profesionālām va
jadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 33 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 32

– – no kokvilnas

– – no sintētiskajām šķiedrām

– – no citiem tekstilmateriāliem
– – – no mākslīgajām šķiedrām

6204 39 11 – – – –

darbam ražošanā un profesionālām
vajadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 39 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 41 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 42 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 43 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 44 00 – – no mākslīgajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 39 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6204 39

Piezīmes

LV

6204 33

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– kleitas

– – no citiem tekstilmateriāliem

6204 49 10 – – – no zīda vai zīda atkritumiem

L 250/781

6204 49

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 51 00 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 52 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 53 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 59 10 – – – no mākslīgajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 59 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 61 10 – – – garās bikses un pusgarās bikses

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 61 85 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Apraksts

6204 49 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem

Piezīmes

L 250/782

Nozare

KN 2014

– svārki un bikšusvārki
LV

6204 59

– – no citiem tekstilmateriāliem

6204 61

6204 62

– – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un
lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās
bikses

– – no kokvilnas
– – – garās bikses un pusgarās bikses

6204 62 11 – – – –

6204 62 31 – – – – –

citādi
no denīma

16.9.2016.

––––

darbam ražošanā un profesionālām
vajadzībām

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6204 62 33 – – – – –

no velveta ar grieztām plūksnām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 62 39 – – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

LV

– – – kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm
(dungriņi)
darbam ražošanā un profesionālām
vajadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 62 59 – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 62 90 – – – citādi
6204 63

– – no sintētiskajām šķiedrām
– – – garās bikses un pusgarās bikses

6204 63 11 – – – –

darbam ražošanā un profesionālām
vajadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 63 18 – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

– – – kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm
(dungriņi)
6204 63 31 – – – –

darbam ražošanā un profesionālām
vajadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 63 39 – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 63 90 – – – citādi
6204 69

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6204 62 51 – – – –

– – no citiem tekstilmateriāliem
– – – no mākslīgajām šķiedrām

6204 69 11 – – – – –

garās bikses un pusgarās bikses
darbam ražošanā un profesionā
lām vajadzībām

L 250/783

––––

Apraksts

6204 69 18 – – – – –
––––

citādi

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

LV

kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm
(dungriņi)
darbam ražošanā un profesionā
lām vajadzībām

Rūpniecība

12 %

A

A

6204 69 39 – – – – –

citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6205 20 00 – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6205 30 00 – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6205 90 10 – – no linu vai rāmiju šķiedras

Rūpniecība

12 %

A

A

6205 90 80 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6206 10 00 – no zīda vai zīda atkritumiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6206 20 00 – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

12 %

A

A

6206 30 00 – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6206 40 00 – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

citādi

6204 69 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem
6205

6205 90

6206

Vīriešu vai zēnu virskrekli

– no citiem tekstilmateriāliem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6204 69 31 – – – – –

6204 69 50 – – – –

Piezīmes

L 250/784

KN 2014

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un krekl
blūzes

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6206 90 10 – – no linu vai rāmiju šķiedras

Rūpniecība

12 %

A

A

6206 90 90 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6207 11 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6207 19 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6207 21 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6207 22 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6207 29 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6206 90

Piezīmes

– no citiem tekstilmateriāliem

LV

6207

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Vīriešu vai zēnu U krekliņi un citādi apak
škrekli, īsās un garās apakšbikses, naktskrekli,
pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi
izstrādājumi

– naktskrekli un pidžamas [vīriešiem]

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– garās un īsās apakšbikses

– citādi
6207 91 00 – – no kokvilnas
– – no citiem tekstilmateriāliem

6207 99 10 – – – no ķīmiskajām šķiedrām

L 250/785

6207 99

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

6208 11 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6208 19 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6208 21 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6208 22 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6208 29 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6208 91 00 – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6208 92 00 – – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6208 99 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6209 20 00 – no kokvilnas

Rūpniecība

10,5 %

A

A

6209 30 00 – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

10,5 %

A

A

Apraksts

6207 99 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem
Sieviešu vai meiteņu U krekliņi un citādi apak
škrekli, kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilb
bikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peld
mēteļi, rītakleitas un tamlīdzīgi izstrādājumi

LV

6208

Piezīmes

L 250/786

Nozare

KN 2014

– kombinē un apakšsvārki

– citādi

6209

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– naktskrekli un pidžamas [sievietēm]

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi
16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6209 90 10 – – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

10,5 %

A

A

6209 90 90 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

10,5 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6210 10 92 – – – Vienreizlietojami virsvalki, kurus paci
enti vai ķirurgi izmanto ķirurģisko
procedūru laikā

Rūpniecība

12 %

A

A

6210 10 98 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6210 20 00 – citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem
apakšpozīcijās 6201 11–6201 19

Rūpniecība

12 %

A

A

6210 30 00 – citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem
apakšpozīcijās 6202 11–6202 19

Rūpniecība

12 %

A

A

6210 40 00 – citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali

Rūpniecība

12 %

A

A

6210 50 00 – citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali

Rūpniecība

12 %

A

A

6209 90

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– no citiem tekstilmateriāliem

6210 10

– no pozīcijā 5602 vai 5603 minētajiem ma
teriāliem

6210 10 10 – – no pozīcijā 5602 minētajiem materiāliem
– – no pozīcijā 5603 minētajiem materiāliem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Apģērba gabali, kas izgatavoti no pozīcijā
5602, 5603, 5903, 5906 vai 5907 minēta
jiem materiāliem

LV

6210

L 250/787

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6211 11 00 – – vīriešu vai zēnu

Rūpniecība

12 %

A

A

6211 12 00 – – sieviešu vai meiteņu

Rūpniecība

12 %

A

A

6211 20 00 – slēpošanas kostīmi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6211

Apraksts

Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi un peldkos
tīmi; citādi apģērba gabali
LV

– peldkostīmi un peldbikses

– – no kokvilnas

6211 32 10 – – – darbam ražošanā un profesionālām va
jadzībām
– – – oderēti treniņtērpi
6211 32 31 – – – –
––––

ar virspusi no viena vienāda auduma
citādi

6211 32 41 – – – – –

augšdaļas

Rūpniecība

12 %

A

A

6211 32 42 – – – – –

apakšējās daļas

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6211 32 90 – – – citādi
6211 33

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali
6211 32

Piezīmes

L 250/788

Nozare

KN 2014

– – no ķīmiskajām šķiedrām
16.9.2016.

6211 33 10 – – – darbam ražošanā un profesionālām va
jadzībām

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – oderēti treniņtērpi

––––

ar virspusi no viena vienāda auduma
citādi
augšdaļas

Rūpniecība

12 %

A

A

6211 33 42 – – – – –

apakšējās daļas

Rūpniecība

12 %

A

A

6211 33 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6211 39 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

– citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali
– – no kokvilnas

6211 42 10 – – – priekšauti, kombinezoni, virsvalki un
citādi apģērbi darbam ražošanā un
profesionālām vajadzībām (derīgi vai
nederīgi lietošanai sadzīvē)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6211 33 41 – – – – –

6211 42

LV

6211 33 31 – – – –

– – – oderēti treniņtērpi
6211 42 31 – – – –
––––

ar virspusi no viena vienāda auduma
citādi
augšdaļas

Rūpniecība

12 %

A

A

6211 42 42 – – – – –

apakšējās daļas

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6211 42 90 – – – citādi

L 250/789

6211 42 41 – – – – –

6211 43

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Piezīmes

L 250/790

KN 2014

– – no ķīmiskajām šķiedrām

LV

6211 43 10 – – – priekšauti, kombinezoni, virsvalki un
citādi apģērbi darbam ražošanā un
profesionālām vajadzībām (derīgi vai
nederīgi lietošanai sadzīvē)
– – – oderēti treniņtērpi
6211 43 31 – – – –

citādi
augšdaļas

Rūpniecība

12 %

A

A

6211 43 42 – – – – –

apakšējās daļas

Rūpniecība

12 %

A

A

6211 43 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6211 49 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6212 10 10 – – mazumtirdzniecībai sagatavoti krūštura
un biksīšu komplekti

Rūpniecība

6,5 %

A

A

6212 10 90 – – citādi

Rūpniecība

6,5 %

A

A

6212 20 00 – zeķturi un zeķturbikses

Rūpniecība

6,5 %

A

A

6212 30 00 – krūšturkorsetes

Rūpniecība

6,5 %

A

A

6212

Krūšturi, zeķturi, korsetes, bikšturi, prievītes
un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas, arī no
trikotāžas

6212 10

– krūšturi

16.9.2016.

6211 43 41 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

ar virspusi no viena vienāda auduma

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6,5 %

A

A

6213 20 00 – no kokvilnas

Rūpniecība

10 %

A

A

6213 90 00 – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

10 %

A

A

6214 10 00 – no zīda vai zīda atkritumiem

Rūpniecība

8%

A

A

6214 20 00 – no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

8%

A

A

6214 30 00 – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

8%

A

A

6214 40 00 – no mākslīgajām šķiedrām

Rūpniecība

8%

A

A

6214 90 00 – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

8%

A

A

6215 10 00 – no zīda vai zīda atkritumiem

Rūpniecība

6,3 %

A

A

6215 20 00 – no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

6,3 %

A

A

6215 90 00 – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

6,3 %

A

A

6216 00 00 cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

Rūpniecība

7,6 %

A

A

Apraksts

6212 90 00 – citādi

6214

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un
tamlīdzīgi izstrādājumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6215

Kabatlakati

LV

6213

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Kaklasaites, tauriņi un kravates

L 250/791

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6217 10 00 – piederumi

Rūpniecība

6,3 %

A

A

6217 90 00 – daļas

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

6,9 %

A

A

6301 20 10 – – trikotāžas

Rūpniecība

12 %

A

A

6301 20 90 – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6301 30 10 – – trikotāžas

Rūpniecība

12 %

A

A

6301 30 90 – – citādi

Rūpniecība

7,5 %

A

A

6217

Apraksts

Piezīmes

L 250/792

Nozare

KN 2014

Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba ga
balu vai apģērba piederumu daļas, izņemot
tās, kas iekļautas pozīcijā 6212
LV

63

I. CITĀDI GATAVIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI
6301

Segas un pledi

6301 10 00 – elektriskās segas
6301 20

6301 30

– segas (izņemot elektriskās segas) un pledi
no vilnas vai smalkas spalvas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

63. NODAĻA – CITĀDI GATAVIE TEKSTILIZ
STRĀDĀJUMI; KOMPLEKTI; VALKĀTS AP
ĢĒRBS UN LIETOTI TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI;
LUPATAS

– segas (izņemot elektriskās segas) un pledi
no kokvilnas

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6301 40 10 – – trikotāžas

Rūpniecība

12 %

A

A

6301 40 90 – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6301 90 10 – – trikotāžas

Rūpniecība

12 %

A

A

6301 90 90 – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6302 22 10 – – – no neaustām drānām

Rūpniecība

6,9 %

A

A

6302 22 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6302 29 10 – – – no linu vai rāmiju šķiedras

Rūpniecība

12 %

A

A

6302 29 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6301 40

– segas (izņemot elektriskās segas) un pledi
no sintētiskajām šķiedrām

– citādas segas un pledi

Gultas, galda, tualetes un virtuves veļa

6302 10 00 – trikotāžas gultas veļa
– citāda gultas veļa, apdrukāta
6302 21 00 – – no kokvilnas
6302 22

6302 29

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6302

Piezīmes

LV

6301 90

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – no ķīmiskajām šķiedrām

– – no citiem tekstilmateriāliem

L 250/793

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

6302 32 10 – – – no neaustām drānām

Rūpniecība

6,9 %

A

A

6302 32 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6302 39 20 – – – no linu vai rāmiju šķiedras

Rūpniecība

12 %

A

A

6302 39 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6302 40 00 – trikotāžas galda veļa

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6302 53 10 – – – no neaustām drānām

Rūpniecība

6,9 %

A

A

6302 53 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/794

Nozare

KN 2014

– citāda gultas veļa

6302 32

– – no ķīmiskajām šķiedrām

– – no citiem tekstilmateriāliem

– citāda galda veļa
6302 51 00 – – no kokvilnas
6302 53

– – no ķīmiskajām šķiedrām

– – no citiem tekstilmateriāliem

6302 59 10 – – – no linšķiedras

16.9.2016.

6302 59

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6302 39

LV

6302 31 00 – – no kokvilnas

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6302 59 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6302 60 00 – tualetes un virtuves veļa no kokvilnas frotē
dvieļu vai tamlīdzīgiem frotē audumiem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6302 93 10 – – – no neaustām drānām

Rūpniecība

6,9 %

A

A

6302 93 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6302 99 10 – – – no linšķiedras

Rūpniecība

12 %

A

A

6302 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6303 12 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6303 19 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi
6302 91 00 – – no kokvilnas
6302 93

6303

– – no citiem tekstilmateriāliem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6302 99

– – no ķīmiskajām šķiedrām

Aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās
žalūzijas; lambrekeni vai baldahīni gultām
– trikotāžas

6303 91 00 – – no kokvilnas

L 250/795

– citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6303 92 10 – – – no neaustām drānām

Rūpniecība

6,9 %

A

A

6303 92 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6303 99 10 – – – no neaustām drānām

Rūpniecība

6,9 %

A

A

6303 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6304 19 10 – – – no kokvilnas

Rūpniecība

12 %

A

A

6304 19 30 – – – no linu vai rāmiju šķiedras

Rūpniecība

12 %

A

A

6304 19 90 – – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6304 91 00 – – trikotāžas

Rūpniecība

12 %

A

A

6304 92 00 – – no kokvilnas, bet ne trikotāžas

Rūpniecība

12 %

A

A

6303 92

– – no sintētiskajām šķiedrām

– – no citiem tekstilmateriāliem

Citādi izstrādājumi mājas aprīkojumam, izņe
mot pozīcijā 9404 minētos
– gultas pārklāji

6304 11 00 – – trikotāžas
6304 19

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6304

Piezīmes

LV

6303 99

Apraksts

L 250/796

Nozare

KN 2014

– citādi

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6304 93 00 – – no sintētiskajām šķiedrām, bet ne trikotā
žas

Rūpniecība

12 %

A

A

6304 99 00 – – no citiem tekstilmateriāliem, bet ne triko
tāžas

Rūpniecība

12 %

A

A

6305 10 10 – – lietoti

Rūpniecība

2%

A

A

6305 10 90 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

6305 20 00 – no kokvilnas

Rūpniecība

7,2 %

A

A

6305

Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakoša
nai

6305 10

– no džutas vai citām lūksnes tekstilšķiedrām,
kas minētas pozīcijā 5303

– no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem
6305 32

– – starpposmā izmantojami elastīgi nefasētu
produktu konteineri

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – – no polietilēna vai polipropilēna sloks
nēm vai tamlīdzīgām formām
trikotāžas

Rūpniecība

12 %

A

A

6305 32 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

7,2 %

A

A

Rūpniecība

7,2 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6305 32 90 – – – citādi
6305 33

– – citādi, no polietilēna vai polipropilēna
sloksnēm vai tamlīdzīgām formām

6305 33 10 – – – trikotāžas

L 250/797

6305 32 11 – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6305 33 90 – – – citādi

Rūpniecība

7,2 %

A

A

6305 39 00 – – citādi

Rūpniecība

7,2 %

A

A

6305 90 00 – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

6,2 %

A

A

6306 12 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6306 19 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6306 22 00 – – no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

12 %

A

A

6306 29 00 – – no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

12 %

A

A

6306 30 00 – buras

Rūpniecība

12 %

A

A

6306 40 00 – piepūšamie matrači

Rūpniecība

12 %

A

A

6306 90 00 – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

6306

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/798

Nozare

KN 2014

Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras
laivām, vējdēļiem vai sauszemes burāšanas
līdzekļiem; tūrisma piederumi
– nojumes, markīzes un sauljumi

Citādi gatavie izstrādājumi, ieskaitot apģērba
piegrieztnes

6307 10

– grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupa
tas un tamlīdzīgas lupatas tīrīšanai

6307 10 10 – – trikotāžas

16.9.2016.

6307

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– teltis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6307 10 30 – – no neaustām drānām

Rūpniecība

6,9 %

A

A

6307 10 90 – – citādi

Rūpniecība

7,7 %

A

A

6307 20 00 – glābšanas vestes un glābšanas jostas

Rūpniecība

6,3 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

6,3 %

A

A

6307 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

6307 90 10 – – trikotāžas

6307 90 91 – – – no tūbas un filca
– – – citādi
6307 90 92 – – – –

Vienreizlietojami pārklāji, kas izgata
voti no pozīcijā 5603 minētajiem
materiāliem un kurus izmanto ķirur
ģisko procedūru laikā

Rūpniecība

6,3 %

A

A

6307 90 98 – – – –

citādi

Rūpniecība

6,3 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

5,3 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

II. KOMPLEKTI
6308 00 00 Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas
gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, pār
klāju, gobelēnu, izšūtu galdautu vai salvešu
vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavoša
nai, iepakoti mazumtirdzniecībai

6309 00 00 Valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi

L 250/799

III. VALKĀTS APĢĒRBS UN LIETOTI TEKSTI
LIZSTRĀDĀJUMI; LUPATAS

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6310 10 00 – šķiroti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6310 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

17 %

A

A

6401 92 10 – – – ar gumijas virsu

Rūpniecība

17 %

A

A

6401 92 90 – – – ar plastmasas virsu

Rūpniecība

17 %

A

A

6310

Apraksts

XII SADAĻA – APAVI, GALVASSEGAS, LIE
TUSSARGI, SAULESSARGI, SPIEĶI, SPIEĶSĒ
DEKĻI, PĀTAGAS, PLETNES UN TO DAĻAS;
APSTRĀDĀTAS SPALVAS UN IZSTRĀDĀ
JUMI NO TĀM; MĀKSLĪGIE ZIEDI; IZSTRĀ
DĀJUMI NO CILVĒKU MATIEM

64

64. NODAĻA – APAVI, GETRAS UN TAMLĪ
DZĪGI IZSTRĀDĀJUMI; ŠĀDU IZSTRĀDĀ
JUMU DAĻAS

6401

Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plast
masas ārējo zoli un virsu, kas pie zoles nav
piešūta vai piestiprināta ar kniedēm, naglām,
skrūvēm, tapām vai tamlīdzīgi

6401 10 00 – apavi ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

XII

LV

Jaunas vai lietotas lupatas, auklu, tauvu, virvju
un trošu atlikumi, lietoti izstrādājumi no au
klām, tauvām, virvēm vai trosēm, no tekstil
materiāliem

Piezīmes

L 250/800

Nozare

KN 2014

– citādi apavi
6401 92

– – kas nosedz potīti, bet nenosedz ceļgalu

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

17 %

A

A

6402 12 10 – – – distanču slēpjzābaki un slaloma zābaki

Rūpniecība

17 %

A

A

6402 12 90 – – – sniegadēļa zābaki

Rūpniecība

17 %

A

A

6402 19 00 – – citādi

Rūpniecība

16,9 %

A

A

6402 20 00 – apavi ar virsu no sloksnēm, kas piestiprinā
tas pie zoles ar tapām

Rūpniecība

17 %

A

A

6402 91 10 – – – ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

Rūpniecība

17 %

A

A

6402 91 90 – – – citādi

Rūpniecība

16,9 %

A

A

Rūpniecība

17 %

A

A

Apraksts

6401 99 00 – – citādi
Citādi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo
zoli un virsu

LV

6402

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– sporta apavi
6402 12

– – distanču slēpjzābaki, slaloma zābaki un
sniegadēļa zābaki
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi apavi
6402 91

6402 99

– – kas nosedz potīti

– – citādi
L 250/801

6402 99 05 – – – ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

16,8 %

A

A

Piezīmes

L 250/802

KN 2014

– – – citādi

––––

ar gumijas virsu

LV

6402 99 10 – – – –

ar plastmasas virsu

–––––

apavi, kam priekša veidota no
sloksnēm vai viena vai vairākiem
perforētiem ielaidumiem
ar papēdi, ieskaitot zoli, aug
stāku par 3 cm

Rūpniecība

16,8 %

A

A

6402 99 39 – – – – – –

citādi

Rūpniecība

16,8 %

A

A

Rūpniecība

16,8 %

A

A

Rūpniecība

16,8 %

A

A

Rūpniecība

16,8 %

A

A

6402 99 50 – – – – –

–––––

čības un citi telpās valkājami
apavi
citādi, ar saistzoles garumu

6402 99 91 – – – – – –
––––––

līdz 24 cm

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6402 99 31 – – – – – –

24 cm vai vairāk

6402 99 93 – – – – – – –

–––––––

apavi, ko nevar nosaukt ne
par vīriešu, ne sieviešu apa
viem
citādi
vīriešu apavi

Rūpniecība

16,8 %

A

A

6402 99 98 – – – – – – – –

sieviešu apavi

Rūpniecība

16,8 %

A

A

16.9.2016.

6402 99 96 – – – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6403 12 00 – – distanču slēpjzābaki, slaloma zābaki un
sniegadēļa zābaki

Rūpniecība

8%

A

A

6403 19 00 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

6403 20 00 – apavi ar ādas ārējo zoli un ādas slokšņu
virsu, kas iet pāri pacēlumam un aptver īk
šķi

Rūpniecība

8%

A

A

6403 40 00 – citādi apavi ar metāla aizsargplāksnīti purn
galā

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

6403

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Apavi ar gumijas, plastmasas, ādas vai kom
pozītās ādas ārējo zoli un ādas virsu
LV

– sporta apavi

6403 51

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi apavi ar ādas ārējo zoli

– – kas nosedz potīti

6403 51 05 – – – ar koka zoli bez saistzoles

– – – citādi

––––

līdz 24 cm

L 250/803

6403 51 11 – – – – –

kas nosedz potīti, bet nenosedz
stilbu, ar saistzoles garumu

Apraksts

–––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

24 cm vai vairāk
vīriešu apavi

Rūpniecība

8%

A

A

6403 51 19 – – – – – –

sieviešu apavi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

citādi, ar saistzoles garumu

6403 51 91 – – – – –

līdz 24 cm
24 cm vai vairāk

6403 51 95 – – – – – –

vīriešu apavi

Rūpniecība

8%

A

A

6403 51 99 – – – – – –

sieviešu apavi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

– – citādi

6403 59 05 – – – ar koka zoli bez saistzoles

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

–––––

6403 59

LV

6403 51 15 – – – – – –

––––

Piezīmes

L 250/804

KN 2014

– – – citādi
––––

apavi, kam priekša veidota no sloks
nēm vai viena vai vairākiem perforē
tiem ielaidumiem

6403 59 11 – – – – –

6403 59 31 – – – – – –

citādi, ar saistzoles garumu
līdz 24 cm

16.9.2016.

–––––

ar papēdi, ieskaitot zoli, augstāku
par 3 cm

Apraksts

––––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

24 cm vai vairāk
vīriešu apavi

Rūpniecība

8%

A

A

6403 59 39 – – – – – – –

sieviešu apavi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

––––

čības un citi telpās valkājami apavi
citādi, ar saistzoles garumu
līdz 24 cm

–––––

24 cm vai vairāk

6403 59 95 – – – – – –

vīriešu apavi

Rūpniecība

8%

A

A

6403 59 99 – – – – – –

sieviešu apavi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

– citādi apavi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6403 59 91 – – – – –

6403 91

LV

6403 59 35 – – – – – – –

6403 59 50 – – – –

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – kas nosedz potīti

6403 91 05 – – – ar koka zoli bez saistzoles
– – – citādi
––––

līdz 24 cm

L 250/805

6403 91 11 – – – – –

kas nosedz potīti, bet nenosedz
stilbu, ar saistzoles garumu

Apraksts

–––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

24 cm vai vairāk
apavi, ko nevar nosaukt ne par
vīriešu, ne sieviešu apaviem

––––––

citādi
vīriešu apavi

Rūpniecība

8%

A

A

6403 91 18 – – – – – – –

sieviešu apavi

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

citādi, ar saistzoles garumu

–––––

līdz 24 cm
24 cm vai vairāk

6403 91 93 – – – – – –

––––––

apavi, ko nevar nosaukt ne par
vīriešu, ne sieviešu apaviem
citādi

6403 91 96 – – – – – – –

vīriešu apavi

Rūpniecība

8%

A

A

6403 91 98 – – – – – – –

sieviešu apavi

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

6403 99

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6403 91 16 – – – – – – –

6403 91 91 – – – – –

LV

6403 91 13 – – – – – –

––––

Piezīmes

L 250/806

KN 2014

– – citādi
16.9.2016.

6403 99 05 – – – ar koka zoli bez saistzoles

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
apavi, kam priekša veidota no sloks
nēm vai viena vai vairākiem perforē
tiem ielaidumiem

6403 99 11 – – – – –

ar papēdi, ieskaitot zoli, augstāku
par 3 cm

–––––

LV

––––

citādi, ar saistzoles garumu
līdz 24 cm

––––––

24 cm vai vairāk

6403 99 33 – – – – – – –

–––––––

apavi, ko nevar nosaukt ne
par vīriešu, ne sieviešu apa
viem
citādi

6403 99 36 – – – – – – – –

vīriešu apavi

Rūpniecība

8%

A

A

6403 99 38 – – – – – – – –

sieviešu apavi

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

6403 99 50 – – – –
––––

citādi, ar saistzoles garumu
līdz 24 cm

L 250/807

6403 99 91 – – – – –

čības un citi telpās valkājami apavi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6403 99 31 – – – – – –

Apraksts

–––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

24 cm vai vairāk

––––––

apavi, ko nevar nosaukt ne par
vīriešu, ne sieviešu apaviem
citādi
vīriešu apavi

Rūpniecība

8%

A

A

6403 99 98 – – – – – – –

sieviešu apavi

Rūpniecība

7%

A

A

Rūpniecība

16,9 %

A

A

6404 19 10 – – – čības un citi telpās valkājami apavi

Rūpniecība

16,9 %

A

A

6404 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

17 %

A

A

Rūpniecība

17 %

A

A

Apavi ar gumijas, plastmasas, ādas vai kom
pozītās ādas ārējo zoli un tekstilmateriālu
virsu
– apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli

6404 11 00 – – sporta apavi; tenisa kurpes, basketbola
kurpes, vingrošanas apavi, treniņapavi un
tamlīdzīgi

6404 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6403 99 96 – – – – – – –

6404 19

LV

6403 99 93 – – – – – –

6404

Piezīmes

L 250/808

KN 2014

– – citādi

– apavi ar ādas vai kompozītās ādas ārējo
zoli
16.9.2016.

6404 20 10 – – čības un citi telpās valkājami apavi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

17 %

A

A

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

3,5 %

A

A

6405 20 91 – – – čības un citi telpās valkājami apavi

Rūpniecība

4%

A

A

6405 20 99 – – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

6405 90 10 – – ar gumijas, plastmasas, ādas vai kompo
zītās ādas ārējo zoli

Rūpniecība

17 %

A

A

6405 90 90 – – ar citu materiālu ārējo zoli

Rūpniecība

4%

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Apraksts

6404 20 90 – – citādi
Citādi apavi

6405 10 00 – ar ādas vai kompozītās ādas virsu
6405 20

LV

6405

– ar tekstilmateriālu virsu

6405 20 10 – – ar koka vai korķa ārējo zoli

– citādi

Apavu daļas (arī virsas, piestiprinātas vai ne
piestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); iz
ņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un
tamlīdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un
tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas

6406 10

– apavu virsas un to daļas, izņemot kapes un
cietās detaļas

6406 10 10 – – no ādas

L 250/809

6406

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – ar citu materiālu ārējo zoli

6405 90

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3%

A

A

6406 20 10 – – gumijas

Rūpniecība

3%

A

A

6406 20 90 – – plastmasas

Rūpniecība

3%

A

A

6406 90 30 – – virsas detaļu kopums, kas piestiprināts
saistzolei vai citām zoles sastāvdaļām,
bez ārējās zoles

Rūpniecība

3%

A

A

6406 90 50 – – izņemamas starpzoles un citi noņemami
piederumi

Rūpniecība

3%

A

A

6406 90 60 – – ādas vai kompozītās ādas ārējās zoles

Rūpniecība

3%

A

A

6406 90 90 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

6501 00 00 Cepuru pusfabrikāti, veidņi un kapuces no
filca, neveidotas pēc formas un bez malām;
plakanas sagataves un cilindriskas sagataves
(ieskaitot sagrieztas) no filca

Rūpniecība

2,7 %

A

A

6502 00 00 Cepuru pusfabrikāti, pīti vai izgatavoti, savie
nojot dažādu materiālu sloksnes, neveidoti un
bez malām, bez oderes un apdares

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

6406 10 90 – – no citiem materiāliem

65

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6406 90

– gumijas vai plastmasas ārējās zoles un pa
pēži

LV

6406 20

Piezīmes

L 250/810

Nozare

KN 2014

65. NODAĻA – GALVASSEGAS UN TO DA
ĻAS

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

5,7 %

A

A

6505 00 30 – – naģenes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

6505 00 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

6506 10 10 – – no plastmasas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

6506 10 80 – – no citiem materiāliem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

6504 00 00 Cepures un citas galvassegas, pītas vai izgata
votas, savienojot dažādu materiālu sloksnes,
oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez ap
dares
6505 00

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Trikotāžas cepures un citādas mežģīņu, filca
un citu tekstilmateriālu galvassegas, kas izga
tavotas no viena gabala (bet ne no sloksnēm),
oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez ap
dares; dažāda materiāla tīkliņi matiem, oderēti
vai neoderēti, ar apdari vai bez apdares

– citādi

6506

Citādas galvassegas, oderētas vai neoderētas,
ar apdari vai bez apdares

6506 10

– drošības galvassegas

6506 91 00 – – no gumijas vai plastmasas

L 250/811

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6505 00 10 – no kažokādas filca vai vilnas un kažokādas
filca,no cepuru veidņiem, kapucēm vai pla
kanām sagatavēm, kas iekļautas pozī
cijā 6501 00 00

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6506 99 10 – – – no kažokādas filca vai vilnas un kažo
kādas filca,no cepuru veidņiem, kapu
cēm vai plakanām sagatavēm, kas ie
kļautas pozīcijā 6501 00 00

Rūpniecība

5,7 %

A

A

6506 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

6507 00 00 Galvassegu starplikas, oderes, pārvalki, cepuru
pamatnes, karkasi, nagi un zoda siksnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

4,7 %

A

A

Rūpniecība

4,7 %

A

A

6601 99 20 – – – ar austu tekstilmateriālu pārvalku

Rūpniecība

4,7 %

A

A

6601 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

6506 99

Apraksts

Piezīmes

L 250/812

Nozare

KN 2014

– – no citiem materiāliem

6601

Lietussargi un saulessargi (ieskaitot spieķveida
lietussargus, dārza saulessargus un tamlīdzīgus
izstrādājumus)

6601 10 00 – dārza saulessargi un tamlīdzīgi izstrādājumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

66. NODAĻA – LIETUSSARGI, SAULES
SARGI, SPIEĶI, SPIEĶSĒDEKĻI, PĀTAGAS,
PLETNES UN TO DAĻAS

LV

66

– citādi
6601 91 00 – – ar sabīdāmu kātu
6601 99

– – citādi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

5,2 %

A

A

6603 90 10 – – rokturi un uzgaļi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

6603 90 90 – – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

6702 10 00 – no plastmasas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

6702 90 00 – no citiem materiāliem

Rūpniecība

4,7 %

A

A

6602 00 00 Spieķi, spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un tamlī
dzīgi izstrādājumi
6603

Daļas, rotājumi un piederumi pozīciju 6601
un 6602 izstrādājumiem

6603 20 00 – lietussargu karkasi, ieskaitot karkasus, kas
uzmontēti uz kāta (stieņa)
6603 90

– citādi

67. NODAĻA – APSTRĀDĀTAS SPALVAS
UN DŪNAS UN IZSTRĀDĀJUMI NO SPAL
VĀM VAI DŪNĀM; MĀKSLĪGIE ZIEDI; IZ
STRĀDĀJUMI NO CILVĒKU MATIEM

6701 00 00 Putnu āda un citas daļas ar apspalvojumu un
dūnām, spalvas, spalvu daļas, dūnas un izstrā
dājumi no šiem materiāliem (izņemot pozīci
jas 0505 izstrādājumus un apstrādātus spalvu
kātiņus un spalvas)
6702

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

67

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Mākslīgie ziedi, lapas un augļi, to daļas; no
mākslīgiem ziediem, lapām un augļiem izgata
voti izstrādājumi

L 250/813

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6704 11 00 – – gatavas parūkas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

6704 19 00 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

6704 20 00 – no cilvēku matiem

Rūpniecība

2,2 %

A

A

6704 90 00 – no citiem materiāliem

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6703 00 00 Cilvēku mati, frizēti, plānināti, balināti vai ci
tādi apstrādāti; vilna vai dzīvnieku spalva vai
citi tekstilmateriāli, sagatavoti parūku un tam
līdzīgu izstrādājumu ražošanai
6704

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/814

Nozare

KN 2014

Parūkas, liekās bārdas, uzacis, skropstas, šin
joni un tamlīdzīgi darinājumi no cilvēku ma
tiem, dzīvnieku spalvas vai tekstilmateriāliem;
izstrādājumi no cilvēku matiem, kas citur nav
iekļauti vai minēti

XIII

XIII SADAĻA – AKMENS, ĢIPŠA, CEMENTA,
AZBESTA, VIZLAS UN TAMLĪDZĪGU MATE
RIĀLU IZSTRĀDĀJUMI; KERAMIKAS IZ
STRĀDĀJUMI; STIKLS UN STIKLA IZSTRĀ
DĀJUMI

68

68. NODAĻA – AKMENS, ĢIPŠA, CEMENTA,
AZBESTA, VIZLAS UN TAMLĪDZĪGU MATE
RIĀLU IZSTRĀDĀJUMI
16.9.2016.

6801 00 00 Bruģakmeņi, ietvju apmales un plāksnes no
dabiskā akmens (izņemot slānekli)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– no sintētiskajiem tekstilmateriāliem

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6802 21 00 – – marmors, travertīns un alabastrs

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6802 23 00 – – granīts

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6802 29 00 – – citādi akmeņi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6802 91 00 – – marmors, travertīns un alabastrs

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6802 92 00 – – citādi kaļķa ieži

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6802

Apraksts

– citādi tēstie vai zāģētie akmeņi pieminek
ļiem vai būvniecībai un to izstrādājumi ar
plakanu vai līdzenu virsmu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6802 10 00 – plāksnītes, klucīši un tamlīdzīgi taisnstūra
(ieskaitot kvadrātu) vai citas formas izstrā
dājumi, kuru lielākā virsma ievietojas kva
drātā, kura mala ir īsāka par 7 cm; mākslīgi
krāsotas granulas, drupatas un pulveris

LV

Apstrādāts akmens (izņemot slānekli) piemi
nekļiem un būvniecībai un tā izstrādājumi, iz
ņemot preces, kas minētas pozīcijā 6801; mo
zaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi no
dabiskā akmens (ieskaitot slānekli) uz pamat
nes vai bez tās; dabiskā akmens (ieskaitot slā
nekli) mākslīgi krāsotas granulas, drupatas un
pulveris

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

6802 93

– – granīts
L 250/815

6802 93 10 – – – pulēts, apdarināts vai citādi apstrādāts,
bet ne kalts, ar tīro svaru 10 kg vai
vairāk

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6802 99 10 – – – pulēti, apdarināti vai citādi apstrādāti,
bet ne kalti, ar tīro svaru 10 kg vai
vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6802 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6803 00 10 – jumta un sienu šīferis

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6803 00 90 – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

6802 93 90 – – – citādi

6804

Apstrādāts dabiskais slāneklis un dabiskā vai
aglomerētā slānekļa izstrādājumi

Dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi
izstrādājumi, bez ietvara, paredzēti slīpēšanai,
asināšanai, pulēšanai, pielāgošanai vai grieša
nai, akmeņi asināšanai vai pulēšanai ar roku,
to daļas no dabiskā akmens, aglomerētiem,
dabiskiem vai mākslīgiem abrazīviem vai no
keramikas, komplektā ar detaļām no citiem
materiāliem vai bez šīm detaļām

6804 10 00 – dzirnakmeņi un galodas slīpēšanai, asināša
nai un drupināšanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6803 00

– – citādi akmeņi

LV

6802 99

Piezīmes

L 250/816

Nozare

KN 2014

– citādi dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un
tamlīdzīgi izstrādājumi
16.9.2016.

6804 21 00 – – no aglomerētiem sintētiskajiem vai dabi
skajiem dimantiem

6804 22

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– – no citādiem aglomerētiem abrazīviem vai
no keramikas
LV

– – – no mākslīgajiem abrazīviem ar saist
vielu
––––

no sintētiskajiem vai mākslīgajiem
sveķiem
nestiegroti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6804 22 18 – – – – –

stiegroti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6804 22 30 – – – –

no keramikas vai silikātu materiā
liem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6804 22 50 – – – –

no citādiem materiāliem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6804 22 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6804 23 00 – – no dabiskā akmens

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6804 30 00 – akmeņi asināšanai un pulēšanai ar roku

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6805 10 00 – tikai uz austas tekstildrānas pamatnes

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6805 20 00 – tikai uz papīra vai kartona pamatnes

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6805 30 00 – uz citādu materiālu pamatnes

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Dabisks vai mākslīgs abrazīvs pulveris
graudi uz tekstilmateriāla, papīra, kartona
citādu materiālu pamatnes, kas sagriezta
nesagriezta pēc formas, šūta vai nešūta,
citā veidā apstrādāta vai neapstrādāta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6804 22 12 – – – – –

6805

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

vai
vai
vai
vai

L 250/817

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6806 20 10 – – uzpūsti māli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6806 20 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6806 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6807 10 00 – ruļļos

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6807 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6808 00 00 Paneļi, plātnes, plātnītes, bloki un tamlīdzīgi
izstrādājumi no augu šķiedrām, salmiem vai
ēveļskaidām, šķeldām, drumslām, zāģu skai
dām vai citiem koksnes atkritumiem, kas aglo
merēti ar cementu, ģipsi vai citām minerālu
saistvielām

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6806

Apraksts

6806 10 00 – sārņu vate, akmens vate vai tamlīdzīgi mi
nerālvates veidi (ieskaitot to maisījumus),
blokos, loksnēs vai ruļļos

6807

– uzpūsts vermikulīts, uzpūsti māli, putoti iz
dedži un tamlīdzīgi minerālu materiāli ar
palielinātu apjomu (ieskaitot to maisījumus)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6806 20

LV

Sārņu vate, akmens vate un tamlīdzīga mine
rālvate; uzpūsts vermikulīts, uzpūsti māli, pu
toti izdedži un tamlīdzīgi uzpūsti minerālu
materiāli; siltumizolējošu, skaņu izolējošu un
skaņu absorbējošu minerālu materiālu maisī
jumi un izstrādājumi, kas nav minēti pozīcijā
6811 vai 6812 vai 69. nodaļā

Piezīmes

L 250/818

Nozare

KN 2014

Asfalta vai tamlīdzīga materiāla izstrādājumi
(piemēram, no naftas bituma vai akmeņogļu
piķa)

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6809 11 00 – – pārklāti vai stiegroti tikai ar papīru vai
kartonu

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6809 19 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6809 90 00 – citādi izstrādājumi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6810 11 10 – – – no vieglbetona (kura pamatā ir sasmal
cināts pumeks, granulēti izdedži u. c.)

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6810 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6810 19 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6810 91 00 – – saliekamie konstrukciju elementi būvnie
cībai vai inženierceltniecībai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6810 99 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6809

Apraksts

Izstrādājumi no ģipša vai no maisījumiem uz
ģipša bāzes
LV

– paneļi, plāksnes, plāksnītes, flīzes un tamlī
dzīgi izstrādājumi, neornamentēti

Cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrā
dājumi, stiegroti vai nestiegroti
– flīzes, plāksnes, ķieģeļi un tamlīdzīgi izstrā
dājumi

6810 11

– – būvbloki un ķieģeļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6810

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi izstrādājumi

L 250/819

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6811 81 00 – – gofrētas loksnes

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6811 82 00 – – citādas loksnes, paneļi, plāksnes un tam
līdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6811 89 00 – – citādi izstrādājumi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6812 80 10 – – izstrādājumi no šķiedrām; maisījumi uz
azbesta bāzes vai azbesta un magnija kar
bonāta bāzes

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6812 80 90 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

6812 91 00 – – apģērbs, apģērba piederumi, apavi un
galvassegas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

6812 92 00 – – papīrs, biezs kartons un pape

Rūpniecība

3,7 %

A

A

6811

Apraksts

Piezīmes

L 250/820

Nozare

KN 2014

Izstrādājumi no azbestcementa, no cementa
ar celulozes šķiedrām vai tamlīdzīgiem mate
riāliem
LV

6811 40 00 – satur azbestu
– nesatur azbestu

Apstrādāta azbesta šķiedra; maisījumi uz az
besta bāzes vai azbesta un magnija karbonāta
bāzes; izstrādājumi no šādiem maisījumiem
vai no azbesta (piemēram, diegi, audumi, ap
ģērbs, galvassegas, apavi, starplikas), stiegroti
vai nestiegroti, izņemot pozīcijas 6811 vai
6813 preces

6812 80

– no krosidolīta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6812

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,7 %

A

A

6812 99 10 – – – izstrādājumi no azbesta šķiedrām; mai
sījumi uz azbesta bāzes vai azbesta un
magnija karbonāta bāzes

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6812 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

6813 81 00 – – bremžu uzlikas un kluči

Rūpniecība

2,7 %

A

A

6813 89 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

6812 93 00 – – presēta azbesta šķiedra, loksnēs vai ruļļos

Berzes materiāli vai izstrādājumi no tiem (pie
mēram, loksnes, ruļļi, lentes, segmenti, diski,
paplākšņi, kluči), nesamontēti, bremzēm, sajū
giem vai tamlīdzīgiem mehānismiem, uz az
besta, citu minerālvielu vai celulozes bāzes
kopā ar tekstila vai citiem materiāliem vai bez
tiem

6813 20 00 – satur azbestu
– nesatur azbestu

6814

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6813

– – citādi

LV

6812 99

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Apstrādāta vizla un tās izstrādājumi, ieskaitot
aglomerētu vai reģenerētu vizlu, uz papīra,
kartona vai cita materiāla pamatnes vai bez
tās
L 250/821

6814 10 00 – plāksnes, loksnes un sloksnes no aglomerē
tas vai reģenerētas vizlas, uz pamatnes vai
bez tās

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

6815 10 10 – – oglekļa šķiedras un izstrādājumi no tām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6815 10 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6815 20 00 – kūdras izstrādājumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6815 91 00 – – kas satur magnezītu, dolomītu vai hro
mītu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6815 99 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2%

A

A

6814 90 00 – citādi
6815

Akmens vai citu minerālvielu izstrādājumi (ie
skaitot oglekļa materiālu šķiedras un izstrādā
jumus no tām un izstrādājumus no kūdras),
kas citur nav minēti

6815 10

– grafīta vai citāda oglekļa materiālu izstrādā
jumi, kas nav izmantojami elektrotehnikā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi izstrādājumi

69

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/822

Nozare

KN 2014

69. NODAĻA – KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI
I. IZSTRĀDĀJUMI NO KRAMZEMES AK
MENS MILTIEM VAI TAMLĪDZĪGIEM
KRAMZEMES IEŽIEM, UGUNSIZTURĪGIE
IZSTRĀDĀJUMI

16.9.2016.

6901 00 00 Ķieģeļi, bloki, plāksnītes un keramikas izstrā
dājumi no kramzemes akmens miltiem (pie
mēram, no kīzelgūra, tripolīta vai diatomīta)
vai tamlīdzīgiem kramzemes iežiem

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2%

A

A

Rūpniecība

2%

A

A

6902 20 91 – – – kas satur vairāk par 7 %, bet ne vairāk
par 45 % no svara alumīnija oksīdu
(Al2O3)

Rūpniecība

2%

A

A

6902 20 99 – – – citādi

Rūpniecība

2%

A

A

6902 90 00 – citādi

Rūpniecība

2%

A

A

Rūpniecība

5%

A

A

6902

Apraksts

6902 10 00 – kas satur vairāk nekā 50 % no svara Mg, Ca
vai Cr elementus atsevišķi vai kopā magne
zīta (MgO), karbīda (CaO) un hromīta
(Cr2O3) veidā
6902 20

LV

Ugunsizturīgie ķieģeļi, bloki, plāksnītes un
tamlīdzīgi ugunsizturīgie keramikas būvmate
riāli, izņemot izstrādājumus no kramzemes
akmens miltiem vai no tamlīdzīgiem kramze
mes iežiem

– – citādi

6903

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– kas satur vairāk nekā 50 % no svara alumī
nija oksīdu (Al2O3), silīcija oksīdu (SiO2) vai
šo produktu maisījumu

6902 20 10 – – kas satur 93 % no svara vai vairāk silīciju
(SiO2)

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Citādi ugunsizturīgie keramikas izstrādājumi
(piemēram, retortes, tīģeļi, mufeļi, uzgaļi, no
slēgi, balsti, izmēģinājuma trauciņi, caurules,
caurulītes, apvalki, stieņi, serdeņi), izņemot iz
strādājumus no kramzemes akmens miltiem
vai no tamlīdzīgiem kramzemes iežiem
L 250/823

6903 10 00 – kas satur vairāk par 50 % no svara grafītu
vai citādu oglekli vai šo produktu maisī
jumu

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6903 20 10 – – kas satur mazāk par 45 % no svara alu
mīnija oksīdu (Al2O3)

Rūpniecība

5%

A

A

6903 20 90 – – kas satur 45 % no svara vai vairāk alumī
nija oksīdu (Al2O3)

Rūpniecība

5%

A

A

6903 90 10 – – kas satur vairāk par 25 % no svara, bet
ne vairāk par 50 % grafītu vai citādu
oglekli vai šo produktu maisījumu

Rūpniecība

5%

A

A

6903 90 90 – – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

6904 10 00 – celtniecības ķieģeļi

Rūpniecība

2%

A

A

6904 90 00 – citādi

Rūpniecība

2%

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6903 20

Apraksts

Piezīmes

L 250/824

Nozare

KN 2014

– kas satur vairāk par 50 % no svara alumī
nija oksīdu (Al2O3) vai alumīnija oksīda un
silīcija dioksīda (SiO2) maisījumu
LV

– citādi

II. CITĀDI KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI
6904

6905

Celtniecības ķieģeļi, grīdas bloki, nesošās vai
pildplāksnes un tamlīdzīgi keramikas izstrādā
jumi

6905 10 00 – kārniņi

16.9.2016.

Kārniņi, deflektori, dūmvadu aizsargi, dūm
vadu daļas, arhitektūras rotājumi un citādas
būvdetaļas no keramikas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6903 90

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

6905 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

6906 00 00 Keramikas caurules, kabeļu aizsargcaurules,
ūdens novadcaurules un cauruļvadu piede
rumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

5%

A

A

6907 90 20 – – akmensmasas

Rūpniecība

5%

A

A

6907 90 80 – – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

7%

A

A

Rūpniecība

6%

A

A

6907

Neglazētas keramikas plātnes bruģēšanai un
ceļa noklāšanai; kamīna un sienas flīzes; ne
glazēti keramikas mozaīkas klucīši un tamlī
dzīgi izstrādājumi, uz pamatnes vai bez tās

6908

– citādi

Glazētas keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa
noklāšanai; kamīna un sienas flīzes; glazēti ke
ramikas mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrā
dājumi, uz pamatnes vai bez tās

6908 10 00 – plāksnītes, klucīši un tamlīdzīgi taisnstūra
vai citas formas izstrādājumi, kuru lielākā
virsma ievietojas kvadrātā ar malu, kas ir
īsāka par 7 cm
6908 90
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6907 10 00 – plāksnītes, klucīši un tamlīdzīgi taisnstūra
vai citas formas izstrādājumi, kuru lielākā
virsma ievietojas kvadrātā ar malu, kas ir
īsāka par 7 cm
6907 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

6908 90 11 – – – dubultplāksnītes, Spaltplatten tipa

L 250/825

– – no parastā māla

Apraksts

6908 90 20 – – – citādi

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

7%

A

A

LV

– – citādi

Piezīmes

L 250/826

KN 2014

6908 90 31 – – – dubultplāksnītes, Spaltplatten tipa
– – – citādi
6908 90 51 – – – –

citādi

6908 90 91 – – – – –

akmensmasas

Rūpniecība

5%

A

A

6908 90 93 – – – – –

fajansa vai smalkkeramikas

Rūpniecība

5%

A

A

6908 90 99 – – – – –

citādi

Rūpniecība

5%

A

A

6909 11 00 – – no porcelāna

Rūpniecība

5%

A

A

6909 12 00 – – izstrādājumi, kuru cietības ekvivalents ir
9 vai vairāk pēc Mosa cietības skalas

Rūpniecība

5%

A

A

6909 19 00 – – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

6909

Keramikas trauki un izstrādājumi laboratori
jām, ķīmijas vai citām tehniskām vajadzībām;
keramikas teknes, toveri un tamlīdzīgi trauki,
ko izmanto lauksaimniecībā; keramikas podi,
krūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi, ko izmanto
preču pārvadāšanai vai iepakošanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

ar priekšpuses virsmu līdz 90 cm2

– keramikas trauki un izstrādājumi laborato
rijas, ķīmijas vai citādām tehniskām vajadzī
bām

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5%

A

A

6910 10 00 – no porcelāna

Rūpniecība

7%

A

A

6910 90 00 – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

6911 10 00 – galda un virtuves piederumi

Rūpniecība

12 %

A

A

6911 90 00 – citādi

Rūpniecība

12 %

A

A

6912 00 10 – parastā māla

Rūpniecība

5%

A

A

6912 00 30 – akmensmasas

Rūpniecība

5,5 %

A

A

6912 00 50 – fajansa vai smalkkeramikas

Rūpniecība

9%

A

A

6912 00 90 – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

Rūpniecība

6%

A

A

Apraksts

6909 90 00 – citādi

6912 00

6913

Galda un virtuves piederumi, citādi mājsaim
niecības un tualetes priekšmeti no porcelāna

Keramikas trauki, virtuves un citādi saimniecī
bas un tualetes piederumi, izņemot porcelānu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6911

Keramikas izlietnes, mazgātnes, izlietņu kon
soles, vannas, bidē, klozetpodi, skalojamās ka
stes, pisuāri un tamlīdzīgi sanitārtehnikas iz
strādājumi

LV

6910

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Keramikas statuetes un rotājumi
L 250/827

6913 10 00 – no porcelāna

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,5 %

A

A

6913 90 93 – – – fajansa vai smalkkeramikas

Rūpniecība

6%

A

A

6913 90 98 – – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

6914 10 00 – no porcelāna

Rūpniecība

5%

A

A

6914 90 00 – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7001 00 91 – – optiskais stikls

Rūpniecība

3%

A

A

7001 00 99 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

6913 90

Apraksts

Piezīmes

L 250/828

Nozare

KN 2014

– citādi

LV

6913 90 10 – – no parastā māla
– – citādi

Citādi keramikas izstrādājumi

70

70. NODAĻA – STIKLS UN STIKLA IZSTRĀ
DĀJUMI

7001 00

Stikla lauskas un citādi atkritumi un sīkās lau
skas; stikla masa

7001 00 10 – stikla lauskas un citādi atkritumi un sīkās
lauskas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

6914

– stikla masa

7002

7002 10 00 – lodītes

16.9.2016.

Stikls lodīšu formā (izņemot mikrolodītes, kas
minētas pozīcijā 7018), nūjiņu vai caurulīšu
formā, neapstrādāts

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7002 20 10 – – no optiskā stikla

Rūpniecība

3%

A

A

7002 20 90 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

7002 31 00 – – no kausēta kvarca vai citādas kausētās
kramzemes

Rūpniecība

3%

A

A

7002 32 00 – – no citāda stikla, kura lineārās izplešanās
koeficients nepārsniedz 5 × 10–6 vienā
kelvinā, temperatūras intervālā no 0 °C
līdz 300 °C

Rūpniecība

3%

A

A

7002 39 00 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

7002 20

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– nūjiņas

LV

– caurulītes

Lietais un velmētais stikls, loksnēs vai profi
lēts, ar absorbējoša, atstarojoša vai neatstaro
joša slāņa uzklājumu vai bez tā, bet neapstrā
dāts ar citu paņēmienu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7003

– nestiegrotas loksnes
7003 12

– – masā krāsotas (tonētas), blāvotas, atlaidi
nātas vai ar absorbējošu, atstarojošu vai
neatstarojošu slāni

7003 12 10 – – – no optiskā stikla

7003 12 91 – – – –

ar neatstarojošu slāni

L 250/829

– – – citādi

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3,8 % MIN
0,6 EUR/100 kg
(bruto)

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

7003 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

3,8 % MIN
0,6 EUR/100 kg
(bruto)

A

A

7003 20 00 – stiegrotas loksnes

Rūpniecība

3,8 % MIN
0,4 EUR/100 kg
(bruto)

A

A

7003 30 00 – profili

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Rūpniecība

7003 19 10 – – – no optiskā stikla

7003 12 99 – – – –

citādi

Piezīmes

L 250/830

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

LV

7003 19

– – citādi

Stieptais vai pūstais stikls, loksnēs ar absorbē
jošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni vai
bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu

7004 20

– masā krāsots (tonēts), blāvots stikls, atlaidi
nāts vai ar absorbējošu, atstarojošu vai ne
atstarojošu slāni

7004 20 10 – – optiskais stikls

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7004

– – citādi
16.9.2016.

7004 20 91 – – – ar neatstarojošu slāni

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4,4 % MIN
0,4 EUR/100 kg
(bruto)

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

4,4 % MIN
0,4 EUR/100 kg
(bruto)

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

7005 10 25 – – – nepārsniedz 3,5 mm

Rūpniecība

2%

A

A

7005 10 30 – – – pārsniedz 3,5 mm, bet nepārsniedz
4,5 mm

Rūpniecība

2%

A

A

7005 10 80 – – – pārsniedz 4,5 mm

Rūpniecība

2%

A

A

7005 21 25 – – – ne biezāks par 3,5 mm

Rūpniecība

2%

A

A

7005 21 30 – – – biezāks par 3,5 mm, bet ne biezāks
par 4,5 mm

Rūpniecība

2%

A

A

7005 21 80 – – – biezāks par 4,5 mm

Rūpniecība

2%

A

A

Apraksts

Indikatīvie nodokļi

Rūpniecība

7004 90 10 – – optiskais stikls
7004 90 80 – – citādi

7004 20 99 – – – citādi

7004 90

– citāds stikls

Termiski pulēts stikls un stikls ar slīpētu vai
pulētu virsmu, loksnēs, ar absorbējošu, atsta
rojošu vai neatstarojošu slāni vai bez tā, bet
neapstrādāts ar citu paņēmienu

7005 10

– nestiegrots stikls ar absorbējošu, atstarojošu
vai neatstarojošu slāni

7005 10 05 – – ar neatstarojošu slāni
– – citāds, kura biezums

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7005

Piezīmes

LV

Nozare

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– citāds nestiegrotais stikls
7005 21

– – masā krāsots (tonēts), blāvots, atlaidināts
vai tikai ar līdzenu virsmu

L 250/831

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7005 29 25 – – – ne biezāks par 3,5 mm

Rūpniecība

2%

A

A

7005 29 35 – – – biezāks par 3,5 mm, bet ne biezāks
par 4,5 mm

Rūpniecība

2%

A

A

7005 29 80 – – – biezāks par 4,5 mm

Rūpniecība

2%

A

A

7005 30 00 – stiegrots stikls

Rūpniecība

2%

A

A

7006 00 10 – optiskais stikls

Rūpniecība

3%

A

A

7006 00 90 – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

7005 29

Apraksts

Piezīmes

L 250/832

Nozare

KN 2014

– – citādi

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7006 00

Stikls, kas minēts pozīcijās 7003, 7004 vai
7005, izliekts, slīpētām malām, gravēts, urbts,
emaljēts vai citādi apstrādāts, bet bez ietvara
un citu materiālu apdares

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7007 11 10 – – – tādā lielumā un formātā, kas ļauj to iz
mantot mehāniskos transportlīdzekļos

Rūpniecība

3%

A

A

7007 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

7007 19 10 – – – emaljēts

Rūpniecība

3%

A

A

7007 19 20 – – – masā krāsots (tonēts), blāvots, atlaidi
nāts vai ar absorbējošu vai atstarojošu
slāni

Rūpniecība

3%

A

A

7007 19 80 – – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

7007 21 20 – – – tādā lielumā un formātā, kas ļauj to iz
mantot mehāniskos transportlīdzekļos

Rūpniecība

3%

A

A

7007 21 80 – – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

7007

Apraksts

Neplīstošais stikls, kas sastāv no rūdīta vai la
minēta stikla
LV

– rūdīts neplīstošais stikls
7007 11

– – tādā lielumā un formātā, kas ļauj to iz
mantot transportlīdzekļos, gaisa kuģos,
kosmosa kuģos un kuģošanas līdzekļos

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7007 19

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– laminēts neplīstošais stikls
7007 21

– – tādā lielumā un formātā, kas ļauj to iz
mantot transportlīdzekļos, gaisa kuģos,
kosmosa kuģos un kuģošanas līdzekļos

L 250/833

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

7008 00 81 – – kas sastāv no diviem stikla paneļiem,
kuru malas visapkārt cieši hermetizētas
un atdalītas ar gaisa, citu gāzu vai va
kuuma slāni

Rūpniecība

3%

A

A

7008 00 89 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

4%

A

A

7009 91 00 – – neierāmēti

Rūpniecība

4%

A

A

7009 92 00 – – ierāmēti

Rūpniecība

4%

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Apraksts

7007 29 00 – – citādi
Daudzkārtaini stikla izolatori

7008 00 20 – masā krāsoti (tonēti), blāvoti, atlaidināti vai
ar absorbējošu vai atstarojošu slāni

LV

7008 00

Piezīmes

L 250/834

Nozare

KN 2014

– citādi

Stikla spoguļi, ierāmēti vai neierāmēti, ieskai
tot atpakaļskata spoguļus

7009 10 00 – transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7009

– citādi

7010

7010 10 00 – ampulas

16.9.2016.

Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla
pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki
preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla
burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un
citi aizvākošanas izstrādājumi

Apraksts

7010 20 00 – aizbāžņi, vāciņi un tamlīdzīgi stikla izstrā
dājumi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

5%

A

A

Piezīmes

LV

7010 90

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– citādi

7010 90 10 – – burkas konservēšanai (sterilizācijas bur
kas)
– – citādi

– – – citādi, ar nominālo ietilpību
7010 90 31 – – – –
––––

2,5 l vai vairāk
līdz 2,5 l

–––––

dzērieniem un pārtikas produk
tiem

––––––

pudeles

–––––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7010 90 21 – – – no stikla caurulēm

no bezkrāsaina stikla, ar no
minālo ietilpību
1 l vai vairāk

Rūpniecība

5%

A

A

7010 90 43 – – – – – – – –

vairāk par 0,33 l, bet ma
zāk par 1 l

Rūpniecība

5%

A

A

7010 90 45 – – – – – – – –

0,15 l vai vairāk, bet ne
vairāk par 0,33 l

Rūpniecība

5%

A

A

7010 90 47 – – – – – – – –

līdz 0,15 l

Rūpniecība

5%

A

A

L 250/835

7010 90 41 – – – – – – – –

Apraksts

–––––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

no krāsaina stikla, ar nomi
nālo ietilpību
Rūpniecība

5%

A

A

7010 90 53 – – – – – – – –

vairāk par 0,33 l, bet ma
zāk par 1 l

Rūpniecība

5%

A

A

7010 90 55 – – – – – – – –

0,15 l vai vairāk, bet ne
vairāk par 0,33 l

Rūpniecība

5%

A

A

7010 90 57 – – – – – – – –

līdz 0,15 l

Rūpniecība

5%

A

A

citādi, ar nominālo ietilpību

7010 90 61 – – – – – – –

0,25 l vai vairāk

Rūpniecība

5%

A

A

7010 90 67 – – – – – – –

līdz 0,25 l

Rūpniecība

5%

A

A

–––––

farmaceitiskiem produktiem, ar
nominālo ietilpību

7010 90 71 – – – – – –

vairāk par 0,055 l

Rūpniecība

5%

A

A

7010 90 79 – – – – – –

līdz 0,055 l

Rūpniecība

5%

A

A

–––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1 l vai vairāk

LV

7010 90 51 – – – – – – – –

––––––

Piezīmes

L 250/836

KN 2014

citādiem produktiem
no bezkrāsaina stikla

Rūpniecība

5%

A

A

7010 90 99 – – – – – –

no krāsaina stikla

Rūpniecība

5%

A

A

16.9.2016.

7010 90 91 – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7011 10 00 – elektriskajai apgaismošanai

Rūpniecība

4%

A

A

7011 20 00 – elektronstaru (katodstaru) lampām

Rūpniecība

4%

A

A

7011 90 00 – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 22 10 – – – rokas salikumā

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 22 90 – – – mehāniskā salikumā

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 28 10 – – – rokas salikumā

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 28 90 – – – mehāniskā salikumā

Rūpniecība

11 %

A

A

7011

Vaļējas stikla kolbas (arī lodveida un cauruļ
veida) un to stikla daļas, bez piederumiem,
paredzētas elektriskajām spuldzēm, elektro
nstaru lampām un tamlīdzīgiem izstrādāju
miem

– glāzes ar kājiņu dzeršanai, izņemot stikla
keramikas izstrādājumus
7013 22

7013 28

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Stikla galda un virtuves trauki, tualetes, kance
lejas piederumi, izstrādājumi mājas iekārtoju
mam vai tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot iz
strādājumus, kas minēti pozīcijā 7010 vai
7018)

7013 10 00 – no stikla keramikas

Piezīmes

LV

7013

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – no svina kristāla

– – citādi

L 250/837

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/838

KN 2014

– citādas glāzes dzeršanai, izņemot stikla ke
ramikas izstrādājumus
LV

7013 33

– – no svina kristāla
– – – rokas salikumā

7013 33 11 – – – –

slīpēti vai ar citādu apdari

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 33 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 33 91 – – – –

slīpēti vai ar citādu apdari

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 33 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

11 %

A

A

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 37

– – citādi

7013 37 10 – – – no rūdīta stikla

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – mehāniskā salikumā

– – – citādi
––––

rokas salikumā

7013 37 51 – – – – –

slīpēti vai ar citādu apdari

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 37 59 – – – – –

citādi

Rūpniecība

11 %

A

A

––––

mehāniskā salikumā
slīpēti vai ar citādu apdari

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 37 99 – – – – –

citādi

Rūpniecība

11 %

A

A

16.9.2016.

7013 37 91 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7013 41 10 – – – rokas salikumā

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 41 90 – – – mehāniskā salikumā

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 42 00 – – no stikla, kura lineārās izplešanās koefi
cients nepārsniedz 5 × 10–6 vienā kel
vinā, temperatūras intervālā no 0 °C līdz
300 °C

Rūpniecība

11 %

A

A

Rūpniecība

11 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– stikla galda servēšanas piederumi (izņemot
dzeramtraukus) vai virtuves piederumi, iz
ņemot stikla keramikas izstrādājumus
LV

7013 41

– – citādi

7013 49 10 – – – no rūdīta stikla
– – – citādi
7013 49 91 – – – –

rokas salikumā

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 49 99 – – – –

mehāniskā salikumā

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 91 10 – – – rokas salikumā

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 91 90 – – – mehāniskā salikumā

Rūpniecība

11 %

A

A

7013 99 00 – – citādi

Rūpniecība

11 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7013 49

– – no svina kristāla

– citādi stikla izstrādājumi
7013 91

– – no svina kristāla

L 250/839

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3%

A

A

7015 10 00 – redzi koriģējošu briļļu stikli

Rūpniecība

3%

A

A

7015 90 00 – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

7016 90 10 – – vitrāžu stikli un tamlīdzīgi stikli

Rūpniecība

3%

A

A

7016 90 40 – – Bloki un ķieģeļi, izmantojami būvdarbos
vai celtniecībā

Rūpniecība

3 % MIN
1,2 EUR/100 kg
(bruto)

A

A

Apraksts

7014 00 00 Stikla izstrādājumi signalizācijai un optikas
elementi (izņemot pozīcijā 7015 minētos), kas
nav optiski apstrādāti

Piezīmes

L 250/840

Nozare

KN 2014

LV

7015

Bloki bruģēšanai, plātnes, ķieģeļi, plāksnītes
un tamlīdzīgi izstrādājumi no presēta vai lieta
stikla, stiegroti vai nestiegroti, izmantojami
būvdarbos vai celtniecībā; stikla klucīši un ci
tādi stikla izstrādājumi mozaīkas un tamlīdzī
giem dekoratīviem darbiem uz pamatnes vai
bez tās; vitrāžu stikli un tamlīdzīgi stikli;
daudzšūnu stikls vai putustikls bloku, paneļu,
plākšņu, apvalku vai tamlīdzīgās formās

7016 10 00 – stikla klucīši un citādi stikla izstrādājumi
mozaīkas un tamlīdzīgiem dekoratīviem
darbiem uz pamatnes vai bez tās
7016 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7016

Pulksteņu stikli un tamlīdzīgi stikli, redzi kori
ģējošu un nekoriģējošu briļļu stikli, izliekti, ie
liekti, dobi un tamlīdzīgi, optiski neapstrādāti;
dobas stikla lodes un to segmenti šādu stiklu
ražošanai

– citādi

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

3 % MIN
1,2 EUR/100 kg
(bruto)

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

7017 20 00 – no citāda stikla, kura lineārās izplešanās
koeficients nepārsniedz 5 × 10–6 vienā kel
vinā, temperatūras intervālā no 0 °C līdz
300 °C

Rūpniecība

3%

A

A

7017 90 00 – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

7018 10 11 – – – slīpētas un mehāniski pulētas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7018 10 19 – – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

7018 10 30 – – pērļu imitācijas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Rūpniecība

7017 10 00 – no kausēta kvarca vai citādas kausētās
kramzemes

7016 90 70 – – citādi

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

LV

7017

Stikla trauki laboratoriju, higiēnas un farmāci
jas vajadzībām, graduēti vai negraduēti, kali
brēti vai nekalibrēti

Stikla krelles, pērļu imitācijas, dārgakmeņu un
pusdārgakmeņu imitācijas un tamlīdzīgi stikla
izstrādājumi, kā arī izstrādājumi no tiem, iz
ņemot bižutēriju; stikla acis, izņemot protē
zes; statuetes un citādi dekorējumi no stikla,
kas apstrādāts ar lodlampu, izņemot bižutē
riju; stikla mikrolodītes, kuru diametrs nepār
sniedz 1 mm

7018 10

– stikla lodītes, pērļu imitācijas, dārgakmeņu
vai pusdārgakmeņu imitācijas un tamlīdzīgi
stikla sīkizstrādājumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7018

– – stikla lodītes

L 250/841

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7018 10 51 – – – slīpētas un mehāniski pulētas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7018 10 59 – – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

7018 10 90 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

7018 20 00 – stikla mikrolodītes, kuru diametrs nepār
sniedz 1 mm

Rūpniecība

3%

A

A

7018 90 10 – – stikla acis; stikla sīkpriekšmeti

Rūpniecība

3%

A

A

7018 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

7019 11 00 – – cirstās šķiedras (šķipsnas), kuru garums
nepārsniedz 50 mm

Rūpniecība

7%

A

A

7019 12 00 – – grīstes

Rūpniecība

7%

A

A

7019 19 10 – – – no filamentiem

Rūpniecība

7%

A

A

7019 19 90 – – – no štāpeļšķiedrām

Rūpniecība

7%

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/842

Nozare

KN 2014

– – dārgakmeņu un pusdārgakmeņu imitāci
jas

Stikla šķiedras (ieskaitot stikla vati) un to iz
strādājumi (piemēram, pavedieni, audumi)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7019

– citādi

LV

7018 90

– šķiedru lentes, grīstes, pavedieni un cirstās
šķiedras (šķipsnas)

7019 19

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7019 31 00 – – mašas

Rūpniecība

7%

A

A

7019 32 00 – – smalkie audumi (plīvuri)

Rūpniecība

5%

A

A

7019 39 00 – – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

7019 40 00 – audumi no grīstēm

Rūpniecība

7%

A

A

7019 51 00 – – kuru platums nepārsniedz 30 cm

Rūpniecība

7%

A

A

7019 52 00 – – kuru platums pārsniedz 30 cm, audekla
pinumā, svarā mazāk par 250 g/m2, no
filamentiem, ja vienkārtas pavediena li
neārais blīvums nepārsniedz 136 teksus

Rūpniecība

7%

A

A

7019 59 00 – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

7019 90 00 – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– smalkie audumi (plīvuri), tīkli, mašas, ma
trači, plātnes un tamlīdzīgi neaustie izstrā
dājumi
LV

7020 00

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi audumi

Citādi stikla izstrādājumi

7020 00 05 – kvarca reaktoru caurules un turētāji, kas
konstruēti ievietošanai difūzijas un oksidā
cijas krāsnīs pusvadītāju materiālu ražoša
nai

7020 00 07 – – nepabeigtas

L 250/843

– stikla iekšējās kolbas vakuumpudelēm un
citādiem vakuumtraukiem

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6%

A

A

7020 00 10 – – no kausēta kvarca vai citādas kausētās
kramzemes

Rūpniecība

3%

A

A

7020 00 30 – – no stikla, kura lineārās izplešanās koefi
cients nepārsniedz 5 × 10–6 vienā kel
vinā, temperatūras intervālā no 0 °C līdz
300 °C

Rūpniecība

3%

A

A

7020 00 80 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

7020 00 08 – – pabeigtas

XIV SADAĻA – DABISKAS VAI KULTIVĒTAS
PĒRLES, DĀRGAKMEŅI UN PUSDĀRGAK
MEŅI, DĀRGMETĀLI, AR DĀRGMETĀLU
PLAĶĒTI METĀLI UN TO IZSTRĀDĀJUMI;
BIŽUTĒRIJA; MONĒTAS

71

71. NODAĻA – DABISKAS VAI KULTIVĒTAS
PĒRLES, DĀRGAKMEŅI UN PUSDĀRGAK
MEŅI, DĀRGMETĀLI, AR DĀRGMETĀLU
PLAĶĒTI METĀLI UN TO IZSTRĀDĀJUMI;
BIŽUTĒRIJA; MONĒTAS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

XIV

LV

– citādi

Piezīmes

L 250/844

Nozare

KN 2014

I. DABISKĀS VAI KULTIVĒTĀS PĒRLES UN
DĀRGAKMEŅI VAI PUSDĀRGAKMEŅI
7101

7101 10 00 – dabiskās pērles

16.9.2016.

Dabiskās vai kultivētās pērles, apstrādātas vai
neapstrādātas, šķirotas vai nešķirotas, bet ne
savērtas, neiestrādātas un neiestiprinātas; dabi
skās vai kultivētās pērles, nešķirotas, uz laiku
savērtas ērtākai transportēšanai

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7101 21 00 – – neapstrādātas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7101 22 00 – – apstrādātas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7102 21 00 – – neapstrādāti vai tikai sazāģēti, saskaldīti
vai rupji apstrādāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7102 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7102 31 00 – – neapstrādāti vai tikai sazāģēti, saskaldīti
vai rupji apstrādāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7102 39 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– kultivētās pērles

Apstrādāti vai neapstrādāti dimanti, bet neie
darināti un nenostiprināti

7102 10 00 – nešķiroti

– rūpniecībā neizmantojamie

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– rūpnieciskie

7103

LV

7102

Dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdār
gakmeņi, apstrādāti vai neapstrādāti, šķiroti
vai nešķiroti, bet nesavērti, neiedarināti un ne
nostiprināti; nešķiroti dārgakmeņi (izņemot
dimantus) un pusdārgakmeņi, uz laiku savērti
ērtākai transportēšanai
L 250/845

7103 10 00 – neapstrādāti vai tikai sazāģēti, saskaldīti vai
rupji apstrādāti

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7103 91 00 – – rubīni, safīri un smaragdi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7103 99 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7104 10 00 – pjezoelektriskais kvarcs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7104 20 00 – citādi, neapstrādāti vai tikai sazāģēti vai
rupji apstrādāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7104 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7105 10 00 – dimantu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7105 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/846

Nozare

KN 2014

– citādi apstrādāti

Dabisko vai sintētisko dārgakmeņu vai pus
dārgakmeņu putekļi un pulveris

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7105

Sintētiskie vai reģenerētie dārgakmeņi un pus
dārgakmeņi, apstrādāti vai neapstrādāti, šķiroti
vai nešķiroti, bet nesavērti, neiedarināti un ne
nostiprināti; nešķiroti sintētiskie vai reģenerē
tie dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, uz laiku
savērti ērtākai transportēšanai

LV

7104

II. DĀRGMETĀLI UN AR DĀRGMETĀLU
PLAĶĒTI METĀLI
7106

7106 10 00 – pulveris

16.9.2016.

Sudrabs (ieskaitot ar zeltu vai platīnu pārklātu
sudrabu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai
pulverveidā

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7106 91 00 – – neapstrādāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7106 92 00 – – daļēji apstrādāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7107 00 00 Parastie metāli, plaķēti ar sudrabu, tikai daļēji
apstrādāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7108 11 00 – – pulveris

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7108 12 00 – – citādas neapstrādātas formas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7108 13 10 – – – stieņi, stieples un profili; plāksnes;
loksnes un sloksnes, kuru biezums bez
jebkādas pamatnes pārsniedz 0,15 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7108 13 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7108 20 00 – monetārais

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

– nemonetārais

7108 13

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Zelts (ieskaitot platinētu zeltu), neapstrādāts,
daļēji apstrādāts vai pulverveidā

LV

7108

– – citādas daļēji apstrādātas formas

L 250/847

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7110 19 10 – – – stieņi, stieples un profili; plāksnes;
loksnes un sloksnes, kuru biezums bez
jebkādas pamatnes pārsniedz 0,15 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7110 19 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7110 21 00 – – neapstrādāts vai pulverveidā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7110 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7110 31 00 – – neapstrādāts vai pulverveidā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7110 39 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7109 00 00 Ar zeltu plaķēti parastie metāli vai sudrabs, ti
kai daļēji apstrādāts

7110

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/848

Nozare

KN 2014

Platīns, neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pul
verveidā

– platīns

7110 11 00 – – neapstrādāts vai pulverveidā

– – citādi

– pallādijs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7110 19

– rodijs

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7110 41 00 – – neapstrādāts vai pulverveidā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7110 49 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7111 00 00 Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un
zelts, tikai daļēji apstrādāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7112 91 00 – – zelta, ieskaitot ar zeltu plaķēta metāla,
bet izņemot atliekas, kas satur citus dārg
metālus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7112 92 00 – – platīna, ieskaitot ar platīnu plaķēta me
tāla, bet izņemot atliekas, kas satur citus
dārgmetālus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7112 99 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– irīdijs, osmijs un rutēnijs

7112 30 00 – pelni, kas satur dārgmetālus vai dārgmetālu
savienojumus

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dārgmetālu vai ar dārgmetālu plaķētu metālu
lūžņi un atlūzas; citādi atkritumi un lūžņi, kas
satur dārgmetālus vai dārgmetālu savienoju
mus un kurus izmanto galvenokārt dārgme
tālu reģenerēšanai

LV

7112

– citādi

L 250/849

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7113 11 00 – – no sudraba, ar elektrolītisko pārklājumu
vai bez tā, vai plaķēta vai neplaķēta ar
citu dārgmetālu

Rūpniecība

2,5 %

A

A

7113 19 00 – – no citiem dārgmetāliem, ar elektrolītisko
pārklājumu vai bez tā, vai plaķētiem vai
neplaķētiem ar dārgmetālu

Rūpniecība

2,5 %

A

A

7113 20 00 – no parastā metāla, kas plaķēts ar dārgme
tālu

Rūpniecība

4%

A

A

7114 11 00 – – no sudraba, ar elektrolītisko pārklājumu
vai bez tā, vai plaķēta vai neplaķēta ar
citu dārgmetālu

Rūpniecība

2%

A

A

7114 19 00 – – no citiem dārgmetāliem, ar elektrolītisko
pārklājumu vai bez tā, vai plaķētiem vai
neplaķētiem ar dārgmetālu

Rūpniecība

2%

A

A

7114 20 00 – no parastā metāla, kas plaķēts ar dārgme
tālu

Rūpniecība

2%

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/850

Nozare

KN 2014

III. JUVELIERIZSTRĀDĀJUMI,
ZELTKAĻU
UN SUDRABKAĻU DARINĀJUMI UN CI
TĀDI IZSTRĀDĀJUMI
LV

7113

Juvelierizstrādājumi un to daļas no dārgmetāla
vai ar dārgmetālu plaķēta metāla
– no dārgmetāla, ar elektrolītisko pārklājumu
vai bez tā, vai plaķēta vai neplaķēta ar dārg
metālu

Zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumi un to daļas
no dārgmetāliem vai metāliem, kas plaķēti ar
dārgmetāliem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7114

– no dārgmetāla, ar elektrolītisko pārklājumu
vai bez tā, vai plaķēta vai neplaķēta ar dārg
metālu

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7115 10 00 – platīna katalizatori stiepļu tīkliņa vai režģa
veidā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7115 90 00 – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7116 20 11 – – kaklarotas, aproces un citi izstrādājumi
vienīgi no dabiskiem dārgakmeņiem vai
pusdārgakmeņiem, kas vienkārši savērti,
bez aizdares vai citiem piederumiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7116 20 80 – – citādi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

7117 11 00 – – aproču pogas un apkakles pogas

Rūpniecība

4%

A

A

7117 19 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

7115

Citādi izstrādājumi no dārgmetāla vai metāla,
kas plaķēts ar dārgmetālu

7117

– no dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem
dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pēr
lēm, dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem
dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

7116 10 00 – no dabiskām vai kultivētām pērlēm
7116 20

Piezīmes

LV

7116

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Bižutērija
– no parastā metāla ar elektrolītisko dārgme
tāla pārklājumu vai bez tā

L 250/851

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4%

A

A

7118 10 00 – monētas (izņemot zelta monētas), kas nav
likumīgs maksāšanas līdzeklis

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7118 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7201 10 11 – – – ar silīcija masas saturu 1 % vai mazāk

Rūpniecība

1,7 %

A

A

7201 10 19 – – – ar silīcija masas saturu vairāk nekā
1%

Rūpniecība

1,7 %

A

A

7201 10 30 – – ar mangāna masas saturu ne mazāk par
0,1 %, bet mazāk par 0,4 %

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

7117 90 00 – citādi
Monētas

XV SADAĻA – PARASTIE METĀLI UN PARA
STO METĀLU IZSTRĀDĀJUMI

72

72. NODAĻA – DZELZS UN TĒRAUDS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

XV

LV

7118

I. SĀKOTNĒJIE MATERIĀLI; GRANULĒTI UN
PULVERVEIDA IZSTRĀDĀJUMI
7201

Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos,
bluķos un citās pirmformās

7201 10

– neleģētais pārstrādes čuguns ar fosfora ma
sas saturu 0,5 % vai mazāk

Piezīmes

L 250/852

Nozare

KN 2014

– – ar mangāna masas saturu ne mazāk kā
0,4 %

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7201 10 90 – – ar mangāna masas saturu mazāk nekā
0,1 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7201 20 00 – neleģētais pārstrādes čuguns ar fosfora ma
sas saturu vairāk par 0,5 %

Rūpniecība

2,2 %

A

A

7201 50 10 – – leģētais pārstrādes čuguns ar titāna masas
saturu ne mazāk kā 0,3 % un ne vairāk
kā 1 %, un vanādija masas saturu ne ma
zāk kā 0,5 % un ne vairāk kā 1 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7201 50 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

7202 11 20 – – – granulās, kas nav lielākas par 5 mm, ar
mangāna masas saturu vairāk par
65 %

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7202 11 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7202 19 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

5,7 %

A

A

7201 50

– leģētais pārstrādes čuguns; spoguļčuguns

Ferosakausējumi
– feromangāns

7202 11

– – ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 2 %

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7202

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– ferosilīcijs
L 250/853

7202 21 00 – – ar silīcija masas saturu vairāk nekā 55 %

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7202 29 10 – – – ar magnija masas saturu 4 % vai vai
rāk, bet ne vairāk kā 10 %

Rūpniecība

5,7 %

A

A

7202 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

5,7 %

A

A

7202 30 00 – ferosilīcijmangāns

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7202 41 10 – – – ar oglekļa masas saturu vairāk nekā
4 %, bet ne vairāk kā 6 %

Rūpniecība

4%

A

A

7202 41 90 – – – ar oglekļa masas saturu vairāk nekā
6%

Rūpniecība

4%

A

A

7202 49 10 – – – ar oglekļa masas saturu ne vairāk kā
0,05 %

Rūpniecība

7%

A

A

7202 49 50 – – – ar oglekļa masas saturu vairāk nekā
0,05 %, bet ne vairāk kā 0,5 %

Rūpniecība

7%

A

A

7202 49 90 – – – ar oglekļa masas saturu vairāk nekā
0,5 %, bet ne vairāk kā 4 %

Rūpniecība

7%

A

A

7202 50 00 – ferohromsilīcijs

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7202 60 00 – feroniķelis

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7202 29

Apraksts

Piezīmes

L 250/854

Nozare

KN 2014

– – citādi

LV

– ferohroms

7202 49

– – ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 4 %

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7202 41

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7202 70 00 – feromolibdēns

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7202 80 00 – ferovolframs un ferosilīcijvolframs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7202 91 00 – – ferotitāns un ferosilīcijtitāns

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7202 92 00 – – ferovanādijs

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7202 93 00 – – feroniobijs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7202 99 10 – – – ferofosfors

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7202 99 30 – – – ferosilīcijmagnijs

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7202 99 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7203 10 00 – dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie dzelzs
produkti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7203 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

7203

Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti
un citi porainās dzelzs produkti gabalos, gra
nulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos,
granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatele
menta saturu ne zemāku par 99,94 % no
svara

Dzelzs atkritumi un lūžņi; dzelzs vai tērauda
lietņi lūžņu pārliešanai

L 250/855

7204

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7202 99

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7204 21 10 – – – ar niķeļa masas saturu 8 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7204 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7204 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7204 30 00 – alvotas dzelzs vai tērauda atgriezumi un
lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

7204 10 00 – lietuves čuguna atkritumi un lūžņi

Piezīmes

L 250/856

Nozare

KN 2014

– leģētā tērauda atgriezumi un lūžņi
LV

7204 21

– – nerūsējošā tērauda

7204 41

– – virpošanas skaidas, atgriezumi, lauztās
skaidas, frēzēšanas paliekas, zāģskaidas,
slīpēšanas daļiņas, apgriešanas un štancē
šanas atgriezumi, sapakoti vai nesapakoti
saišķos

7204 41 10 – – – virpošanas skaidas, atgriezumi, lauztās
skaidas, frēzēšanas paliekas, zāģskai
das, slīpēšanas daļiņas
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– citādi atgriezumi un lūžņi

– – – apgriešanas un štancēšanas atgriezumi
7204 41 91 – – – –

saišķos

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7204 41 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7204 49

– – citādi

7204 49 10 – – – drupināti (griezti)

7204 49 30 – – – –

saišķos

16.9.2016.

– – – citādi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7205 21 00 – – leģētā tērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7205 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7206 10 00 – lietņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7206 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7204 49 90 – – – –

citādi

7204 50 00 – lietņi lūžņu pārliešanai
7205

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda gra
nulas un pulveris

7205 10 00 – granulas
– pulveris

7206

7207

Dzelzs un neleģētais tērauds, lietņos vai citās
pirmformās (izņemot dzelzi, kas minēta pozī
cijā 7203)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

II. DZELZS UN NELEĢĒTAIS TĒRAUDS

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti
– ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25 %

7207 11

– – ar taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida)
šķērsgriezumu, ja platums nepārsniedz
dubultbiezumu

7207 11 11 – – – –

no automātu tērauda

L 250/857

– – – velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

citādi
ne biezāki par 130 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7207 11 16 – – – – –

biezāki par 130 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7207 12 10 – – – velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7207 12 90 – – – kalti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7207 11 90 – – – kalti
– – citādi, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrāt
veida) šķērsgriezumu

– – citādi
– – – ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgrie
zumu

7207 19 12 – – – –

velmēti vai iegūti nepārtrauktā lie
šanā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7207 19 19 – – – –

kalti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7207 19 80 – – – citādi
7207 20
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7207 19

LV

7207 11 14 – – – – –

7207 12

Piezīmes

L 250/858

KN 2014

– ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vairāk
– – ar taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida)
šķērsgriezumu, ja platums nepārsniedz
dubultbiezumu

7207 20 11 – – – –

no automātu tērauda

16.9.2016.

– – – velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

citādi, kas satur
0,25 % no svara vai vairāk, bet
mazāk par 0,6 % oglekli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7207 20 17 – – – – –

0,6 % no svara vai vairāk oglekli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7207 20 32 – – – velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7207 20 39 – – – kalti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7207 20 52 – – – velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7207 20 59 – – – kalti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7207 20 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7207 20 19 – – – kalti

LV

7207 20 15 – – – – –

– – citādi, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrāt
veida) šķērsgriezumu

7208

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgrie
zumu

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi
ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti,
neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklā
juma

7208 10 00 – ruļļos, pēc karstās velmēšanas tālāk neap
strādāti, ar reljefu rakstu

7208 25 00 – – 4,75 mm biezi vai biezāki

L 250/859

– citādi, ruļļos, pēc karstās velmēšanas tālāk
neapstrādāti, kodināti

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7208 26 00 – – 3 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki
par 4,75 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7208 27 00 – – plānāki par 3 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7208 36 00 – – biezāki par 10 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7208 37 00 – – 4,75 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki
par 10 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7208 38 00 – – 3 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki
par 4,75 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7208 39 00 – – plānāki par 3 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7208 40 00 – ruļļos netīti, pēc karstās velmēšanas tālāk
neapstrādāti, ar reljefu rakstu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/860

Nozare

KN 2014

– citādi, ruļļos, pēc karstās velmēšanas tālāk
neapstrādāti
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– citādi, ruļļos netīti, pēc karstās velmēšanas
tālāk neapstrādāti
7208 51

– – biezāki par 10 mm

7208 51 20 – – – biezāki par 15 mm
– – – biezāki par 10 mm, bet ne biezāki par
15 mm, platumā
2 050 mm vai vairāk

16.9.2016.

7208 51 91 – – – –

Apraksts

7208 51 98 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– – ar biezumu 4,75 mm vai biezāki, bet ne
biezāki par 10 mm

7208 52 10 – – – četrpusīgi vai slēgtā taisnstūra kalibrā
velmēti, ar platumu ne vairāk kā
1 250 mm

Piezīmes

LV

7208 52

līdz 2 050 mm

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – – pārējie, ar platumu
2 050 mm vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7208 52 99 – – – –

līdz 2 050 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7208 53 10 – – – četrpusīgi vai slēgtā taisnstūra kalibrā
velmēti, ar platumu ne vairāk kā
1 250 mm un ar biezumu 4 mm vai
vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7208 53 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7208 54 00 – – plānāki par 3 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7208 90 20 – – perforēts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7208 90 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7208 53

7208 90

– – 3 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki
par 4,75 mm
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7208 52 91 – – – –

– citādi

L 250/861

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7209 16 10 – – – “elektrotehniskie”

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7209 16 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7209 17 10 – – – “elektrotehniskie”

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7209 17 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7209

Apraksts

LV

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi
ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti
(presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galva
niska vai cita pārklājuma

Piezīmes

L 250/862

Nozare

KN 2014

– ruļļos, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas
aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti
7209 15 00 – – 3 mm biezi vai biezāki

7209 17

7209 18

– – biezāki par 1 mm, bet plānāki par 3 mm

– – ar biezumu 0,5 mm vai biezāki, bet ne
biezāki par 1 mm
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7209 16

– – ne biezāki par 0,5 mm

7209 18 10 – – – “elektrotehniskie”
– – – citādi
ar biezumu 0,35 mm vai biezāki,
bet ne biezāki par 0,5 mm

16.9.2016.

7209 18 91 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7209 26 10 – – – “elektrotehniskie”

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7209 26 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7209 27 10 – – – “elektrotehniskie”

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7209 27 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7209 28 10 – – – “elektrotehniskie”

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7209 28 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7209 90 20 – – perforēts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7209 90 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

7209 18 99 – – – –

ne biezāki par 0,35 mm

7209 25 00 – – 3 mm biezi vai biezāki
7209 26

7209 28

7209 90

– – biezāki par 1 mm, bet ne biezāki par
3 mm

– – ar biezumu 0,5 mm vai biezāki, bet ne
biezāki par 1 mm
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7209 27

LV

– ne ruļļos, pēc aukstās velmēšanas (presēša
nas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – ne biezāki par 0,5 mm

– citādi

L 250/863

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7210 12 20 – – – baltais skārds

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7210 12 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7210 20 00 – ar svina pārklājumu, ieskaitot svina un al
vas sakausējuma pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7210 30 00 – elektrolītiski cinkoti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7210 41 00 – – rievoti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7210 49 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7210 50 00 – ar hroma oksīdu vai hroma un hroma ok
sīdu pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7210

Apraksts

Piezīmes

L 250/864

Nozare

KN 2014

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi
ar platumu 600 mm vai vairāk, plaķēti, ar
elektrolītisku vai citu pārklājumu
LV

– ar alvas pārklājumu
7210 11 00 – – 0,5 mm biezi vai biezāki
7210 12

– – ne biezāki par 0,5 mm
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– citādā veidā cinkoti

– ar alumīnija pārklājumu
16.9.2016.

7210 61 00 – – ar alumīnija un cinka sakausējumu pār
klājumu

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7210 70 10 – – lakots baltais skārds; izstrādājumi ar
hroma oksīdu vai hroma un hroma ok
sīdu pārklājumu, lakoti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7210 70 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7210 90 30 – – plaķēti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7210 90 40 – – ar alvas pārklājumu un iespiedumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7210 90 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7211 13 00 – – četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā
velmēti, platāki par 150 mm, ar biezumu
ne mazāk kā 4 mm, ruļļos netīti un bez
reljefa raksta

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7211 14 00 – – citādi, 4,75 mm biezi un biezāki

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7211 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

7210 69 00 – – citādi

7211

– citādi

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi,
ar platumu mazāk nekā 600 mm, neplaķēti,
bez elektrolītiska vai cita pārklājuma
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7210 90

– ar krāsas, lakas vai plastmasas pārklājumu

LV

7210 70

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti

L 250/865

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

L 250/866

KN 2014

– pēc aukstās velmēšanas (aukstās presēšanas)
tālāk neapstrādāti
LV

7211 23

– – ar oglekļa masas saturu mazāk nekā
0,25 %

7211 23 20 – – – “elektrotehniskie”
– – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7211 23 80 – – – –

ne biezāki par 0,35 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7211 90 20 – – perforēts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7211 90 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7212 10 10 – – baltais skārds, pēc virsmas apstrādes tālāk
neapstrādāts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7212 10 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7212 20 00 – elektrolītiski cinkoti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7211 29 00 – – citādi
7211 90

– citādi

7212

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi,
ar platumu mazāk nekā 600 mm, plaķēti, ar
elektrolītisku vai citu pārklājumu

7212 10

– ar alvas pārklājumu

16.9.2016.

ar biezumu 0,35 mm vai biezāki
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7211 23 30 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7212 40 20 – – baltais skārds, pēc lakošanas tālāk neap
strādāts; izstrādājumi ar hroma oksīdu
vai hroma un hroma oksīdu pārklājumu,
lakoti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7212 40 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7212 50 20 – – ar hroma oksīdu vai hroma un hroma
oksīdu pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7212 50 30 – – ar hroma vai niķeļa pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7212 50 40 – – ar vara pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7212 50 61 – – – ar alumīnija un cinka sakausējumu
pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7212 50 69 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7212 50 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7212 60 00 – plaķēti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

7212 30 00 – citādā veidā cinkoti

– ar cita veida pārklājumu
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7212 50

– ar krāsas, lakas vai plastmasas pārklājumu

LV

7212 40

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – ar alumīnija pārklājumu

L 250/867

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7213 10 00 – ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem,
izciļņiem, rievām un citādām deformācijām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7213 20 00 – citādi, no automātu tērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7213 91 10 – – – izmantošanai betona stiegrojumam

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7213 91 20 – – – izmantošanai riepu kordam

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7213

Apraksts

Piezīmes

L 250/868

Nozare

KN 2014

Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no
dzelzs vai neleģētā tērauda
LV

– citādi

– – ar apļveida šķērsgriezumu mazāk nekā
14 mm diametrā

– – – citādi

ar oglekļa masas saturu mazāk nekā
0,06 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7213 91 49 – – – –

ar oglekļa masas saturu vairāk nekā
0,06 %, bet mazāk nekā 0,25 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7213 91 70 – – – –

ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai
vairāk, bet mazāk par 0,75 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7213 91 90 – – – –

ar oglekļa masas saturu vairāk nekā
0,75 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

16.9.2016.

7213 91 41 – – – –
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7213 91

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7213 99 10 – – – ar oglekļa masas saturu mazāk nekā
0,25 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7213 99 90 – – – ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vai
rāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7214 10 00 – kalti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7214 20 00 – ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem,
izciļņiem, rievām un citām deformācijām
vai pēc velmēšanas liekti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7214 30 00 – citādi, no automātu tērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7214 91 10 – – – ar oglekļa masas saturu mazāk nekā
0,25 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7214 91 90 – – – ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vai
rāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7213 99

Piezīmes

– – citādi
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Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez
turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās vel
mēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presē
šanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus
stieņus

LV

7214

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi
7214 91

– – ar taisnstūrveida
šķērsgriezumu

(izņemot

kvadrātu)

L 250/869

7214 99

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– – citādi

7214 99 10 – – – –
––––

izmantošanai betona stiegrojumam

LV

– – – ar oglekļa masas saturu mazāk nekā
0,25 %

citādi, ar apaļu šķērsgriezumu dia
metrā
80 mm vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7214 99 39 – – – – –

mazāk par 80 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7214 99 50 – – – –

citādi

– – – ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vai
rāk
––––

ar apaļu šķērsgriezumu diametrā

7214 99 71 – – – – –

80 mm vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7214 99 79 – – – – –

mazāk par 80 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7214 99 95 – – – –

citādi
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7214 99 31 – – – – –

7215

Piezīmes

L 250/870

KN 2014

Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi
16.9.2016.

7215 10 00 – no automātu tērauda, pēc aukstās formēša
nas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7215 50 11 – – – ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātu)
šķērsgriezumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7215 50 19 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7215 50 80 – – ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7215 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 21 00 – – L profili

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 22 00 – – T profili

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7215 50

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi, pēc aukstās formēšanas vai aukstās
apdares tālāk neapstrādāti
LV

– – ar oglekļa masas saturu mazāk nekā
0,25 %

Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili
un speciālie profili

7216 10 00 – U, I vai H profili, pēc karstās velmēšanas,
karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neap
strādāti, augstumā līdz 80 mm
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7216

– L un T profili, pēc karstās velmēšanas, kar
stās stiepšanas vai presēšanas tālāk neap
strādāti, augstumā līdz 80 mm

L 250/871

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7216 31 10 – – – 80 mm augsti vai augstāki, bet ne aug
stāki par 220 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 31 90 – – – augstāki par 220 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/872

Nozare

KN 2014

– U, I vai H profili, pēc karstās velmēšanas,
karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neap
strādāti, 80 mm augsti vai augstāki
LV

7216 31

– – I profili
– – – 80 mm augsti vai augstāki, bet ne aug
stāki par 220 mm

7216 32 11 – – – –

ar paralēlām atloka malām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 32 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A
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7216 32

– – U profili

– – – augstāki par 220 mm
7216 32 91 – – – –

ar paralēlām atloka malām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 32 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 33

– – H profili
16.9.2016.

7216 33 10 – – – 80 mm augsti vai augstāki, bet ne aug
stāki par 180 mm

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 40 10 – – L profili

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 40 90 – – T profili

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 50 91 – – – profila galvas plates

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 50 99 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 61 10 – – – C, L, U, Z, Ω vai nenoslēgtie profili

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 61 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

7216 33 90 – – – augstāki par 180 mm

– citādi leņķi, fasonprofili un speciālie profili,
pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas
vai presēšanas tālāk neapstrādāti

7216 50 10 – – ar šķērsgriezumu, ko var ievietot kva
drātā ar 80 mm garu malu
– – citādi
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7216 50

– L vai T profili, pēc karstās velmēšanas, kar
stās stiepšanas vai presēšanas tālāk neap
strādāti, 80 mm augsti vai augstāki

LV

7216 40

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– leņķi, profili un speciālie profili, pēc
aukstās formēšanas vai aukstās apdares tā
lāk neapstrādāti
7216 61

– – iegūti no plakaniem velmējumiem

L 250/873

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 91 10 – – – profilētas (viļņotas) loksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 91 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7216 99 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

7216 69 00 – – citādi

7216 91

LV

– citādi

Piezīmes

L 250/874

Nozare

KN 2014

– – auksti veidoti vai apdarināti plakanie vel
mējumi

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples

7217 10

– bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulē
tas vai nepulētas
– – ar oglekļa masas saturu mazāk nekā
0,25 %

7217 10 10 – – – ar maksimālo
0,8 mm

šķērsgriezumu

līdz
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7217

– – – ar maksimālo šķērsgriezumu 0,8 mm
vai vairāk
ar velmēšanas procesā iegūtiem do
bumiem, izciļņiem, rievām un citā
dām deformācijām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7217 10 39 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

16.9.2016.

7217 10 31 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7217 10 50 – – ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vai
rāk, bet mazāk par 0,6 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7217 10 90 – – ar oglekļa masas saturu 0,6 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

līdz

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7217 20 30 – – – ar maksimālo šķērsgriezumu 0,8 mm
vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7217 20 50 – – ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vai
rāk, bet mazāk par 0,6 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7217 20 90 – – ar oglekļa masas saturu 0,6 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7217 30 41 – – – ar vara pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7217 30 49 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

7217 20

– ar cinka pārklājumu

– – ar oglekļa masas saturu mazāk nekā
0,25 %

7217 30

šķērsgriezumu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7217 20 10 – – – ar maksimālo
0,8 mm

– ar citu parasto metālu pārklājumu

– – ar oglekļa masas saturu mazāk nekā
0,25 %

L 250/875

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7217 30 50 – – ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vai
rāk, bet mazāk par 0,6 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7217 30 90 – – ar oglekļa masas saturu 0,6 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7217 90 20 – – ar oglekļa masas saturu mazāk nekā
0,25 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7217 90 50 – – ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vai
rāk, bet mazāk par 0,6 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7217 90 90 – – ar oglekļa masas saturu 0,6 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7218 91 10 – – – ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7218 91 80 – – – ar niķeļa masas saturu mazāk par
2,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7217 90

– citādi

Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmfor
mās; nerūsējošā tērauda pusfabrikāti

7218 10 00 – lietņi un citas pirmformas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

III. NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS
7218

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/876

Nozare

KN 2014

– citādi
7218 91

– – ar taisnstūrveida
šķērsgriezumu

(izņemot

kvadrātu)

16.9.2016.

7218 99

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi

LV

– – – ar kvadrātveida šķērsgriezumu
7218 99 11 – – – –

velmēti vai iegūti nepārtrauktā lie
šanā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7218 99 19 – – – –

kalti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– – – citādi
velmēti vai iegūti nepārtrauktā lie
šanā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7218 99 80 – – – –

kalti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 12 10 – – – ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 12 90 – – – ar niķeļa masas saturu mazāk par
2,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar pla
tumu 600 mm vai vairāk
– pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti,
ruļļos

7219 11 00 – – biezāki par 10 mm
7219 12

7219 13
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7218 99 20 – – – –

– – ar biezumu 4,75 mm vai biezāki, bet ne
biezāki par 10 mm

7219 13 10 – – – ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk

L 250/877

– – 3 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki
par 4,75 mm

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 14 10 – – – ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 14 90 – – – ar niķeļa masas saturu mazāk par
2,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 21 10 – – – ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 21 90 – – – ar niķeļa masas saturu mazāk par
2,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 22 10 – – – ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 22 90 – – – ar niķeļa masas saturu mazāk par
2,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 23 00 – – 3 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki
par 4,75 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 24 00 – – plānāki par 3 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 13 90 – – – ar niķeļa masas saturu mazāk par
2,5 %
7219 14

– – ne biezāki par 3 mm

7219 22

– – biezāki par 10 mm
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– pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti,
ruļļos netīti
7219 21

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/878

Nozare

KN 2014

– – ar biezumu 4,75 mm vai biezāki, bet ne
biezāki par 10 mm

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 32 10 – – – ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 32 90 – – – ar niķeļa masas saturu mazāk par
2,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 33 10 – – – ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 33 90 – – – ar niķeļa masas saturu mazāk par
2,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 34 10 – – – ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 34 90 – – – ar niķeļa masas saturu mazāk par
2,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– pēc aukstās velmēšanas (aukstās presēšanas)
tālāk neapstrādāti

7219 32

7219 34

7219 35

– – 3 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki
par 4,75 mm

– – biezāki par 1 mm, bet ne biezāki par
3 mm
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7219 33

LV

7219 31 00 – – 4,75 mm biezi vai biezāki

– – ar biezumu 0,5 mm vai biezāki, bet ne
biezāki par 1 mm

– – ne biezāki par 0,5 mm
L 250/879

7219 35 10 – – – ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 90 20 – – perforēts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 90 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7220 11 00 – – 4,75 mm biezi vai biezāki

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7220 12 00 – – plānāki par 4,75 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7220 20 21 – – – 2,5 % no svara vai vairāk niķeli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7220 20 29 – – – mazāk par 2,5 % niķeļa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7219 35 90 – – – ar niķeļa masas saturu mazāk par
2,5 %
7219 90

– citādi

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar pla
tumu mazāk nekā 600 mm
– pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti

7220 20

– pēc aukstās velmēšanas (aukstās presēšanas)
tālāk neapstrādāti
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7220

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/880

Nozare

KN 2014

– – ar biezumu 3 mm vai biezāki, kas satur

– – biezāki par 0,35 mm, bet ne biezāki par
3 mm, kas satur
16.9.2016.

7220 20 41 – – – 2,5 % no svara vai vairāk niķeli

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7220 20 81 – – – 2,5 % no svara vai vairāk niķeli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7220 20 89 – – – mazāk par 2,5 % niķeļa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7220 90 20 – – perforēts

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7220 90 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7221 00 10 – ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7221 00 90 – ar niķeļa masas saturu mazāk par 2,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

7220 20 49 – – – mazāk par 2,5 % niķeļa

7220 90

7222

– citādi

Nerūsējošā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi
tītos saišķos
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7221 00

LV

– – ne biezāki par 0,35 mm, kas satur

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonpro
fili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda
– stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiep
šanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti

7222 11

– – ar apaļu šķērsgriezumu

7222 11 11 – – – –

2,5 % no svara vai vairāk niķeli

L 250/881

– – – diametrā 80 mm vai vairāk, kas satur

Apraksts

7222 11 19 – – – –

mazāk par 2,5 % niķeļa

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

LV

– – – diametrā mazāk nekā 80 mm, kas sa
tur
2,5 % no svara vai vairāk niķeli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7222 11 89 – – – –

mazāk par 2,5 % niķeļa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7222 19 10 – – – ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7222 19 90 – – – ar niķeļa masas saturu mazāk par
2,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7222 20

– – citādi

– stieņi, pēc aukstās formēšanas vai aukstās
apdares tālāk neapstrādāti
– – ar apaļu šķērsgriezumu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7222 11 81 – – – –

7222 19

Piezīmes

L 250/882

KN 2014

– – – diametrā 80 mm vai vairāk, kas satur
7222 20 11 – – – –

2,5 % no svara vai vairāk niķeli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7222 20 19 – – – –

mazāk par 2,5 % niķeļa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– – – diametrā 25 mm vai vairāk, bet mazāk
par 80 mm, kas satur
2,5 % no svara vai vairāk niķeli

16.9.2016.

7222 20 21 – – – –

Apraksts

7222 20 29 – – – –

mazāk par 2,5 % niķeļa

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

LV

– – – diametrā mazāk nekā 25 mm, kas sa
tur
2,5 % no svara vai vairāk niķeli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7222 20 39 – – – –

mazāk par 2,5 % niķeļa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7222 20 81 – – – 2,5 % no svara vai vairāk niķeli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7222 20 89 – – – mazāk par 2,5 % niķeļa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7222 30 51 – – – 2,5 % no svara vai vairāk niķeli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7222 30 91 – – – mazāk par 2,5 % niķeļa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7222 30 97 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– – citādi, kas satur

– citādi stieņi
– – kalti, kas satur

7222 40

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7222 20 31 – – – –

7222 30

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– leņķi, fasonprofili un speciālie profili
L 250/883

7222 40 10 – – pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas
vai presēšanas tālāk neapstrādāti

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7222 40 50 – – pēc aukstās formēšanas vai aukstās apda
res tālāk neapstrādāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7222 40 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7223 00 11 – – ar niķeļa masas saturu 28 % vai vairāk,
bet ne vairāk kā 31 %, un hroma masas
saturu 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā
22 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7223 00 19 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7223 00 91 – – ar hroma masas saturu 13 % vai vairāk,
bet ne vairāk kā 25 % un ar alumīnija
masas saturu 3,5 % vai vairāk, bet ne vai
rāk kā 6 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7223 00 99 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7223 00

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/884

Nozare

KN 2014

Nerūsējošā tērauda stieple
– ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk
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– ar niķeļa masas saturu mazāk par 2,5 %

IV. CITĀDS LEĢĒTAIS TĒRAUDS; DOBI LE
ĢĒTĀ UN NELEĢĒTĀ TĒRAUDA STIEŅI
URBŠANAI
Citāds leģētais tērauds lietņos vai citās pirm
formās; citāda nerūsējošā tērauda pusfabrikāti

7224 10

– lietņi un citas pirmformas

7224 10 10 – – no instrumentu tērauda

16.9.2016.

7224

Apraksts

7224 10 90 – – citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– citādi

Piezīmes

LV

7224 90

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

7224 90 02 – – no instrumentu tērauda
– – citādi
– – – ar taisnstūrveida (ieskaitot kvadrāt
veida) šķērsgriezumu
karsti velmēti vai iegūti nepārtrauktā
liešanā

–––––

platumā, kas mazāks par dubultu
biezumu
no ātrgriezējtērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7224 90 05 – – – – – –

ar oglekļa masas saturu ne vai
rāk nekā 0,7 %, ar mangāna
masas saturu 0,5 % vai vairāk,
bet ne vairāk par 1,2 %, ar silī
cija masas saturu 0,6 % vai vai
rāk, bet ne vairāk par 2,3 %; ar
bora masas saturu 0,0008 %
vai vairāk un ar jebkādu citu
elementu, kura daudzums ir
mazāks par šās nodaļas 1. pie
zīmes f) apakšpunktā minēto
minimālo saturu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7224 90 07 – – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7224 90 14 – – – – –

citādi

L 250/885

7224 90 03 – – – – – –
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––––

Apraksts

7224 90 18 – – – –

kalti

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

––––

LV

– – – citādi

karsti velmēti vai iegūti nepārtrauktā
liešanā

ar oglekļa masas saturu ne mazāk
kā 0,9 %, bet ne vairāk kā
1,15 %, ar hroma masas saturu
ne mazāk kā 0,5 %, bet ne vairāk
kā 2 % un ar molibdēna masas sa
turu ne vairāk kā 0,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7224 90 38 – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225 19 10 – – – karstā velmējuma

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225 19 90 – – – aukstā velmējuma

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225

kalti

Plakani citādu leģēto tēraudu velmējumi ar
platumu 600 mm vai vairāk
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7224 90 31 – – – – –

7224 90 90 – – – –

Piezīmes

L 250/886

KN 2014

– no elektrotehniskā silīcijtērauda

7225 11 00 – – ar orientētu graudu

7225 19

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7225 30 10 – – no instrumentu tērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225 30 30 – – no ātrgriezējtērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225 30 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225 40 12 – – no instrumentu tērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225 40 15 – – no ātrgriezējtērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225 40 40 – – – biezāki par 10 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225 40 60 – – – 4,75 mm biezi vai biezāki, bet ne bie
zāki par 10 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225 40 90 – – – ne biezāki par 4,75 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225 30

– citādi, pēc karstās velmēšanas tālāk neap
strādāti, ruļļos

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi, pēc karstās velmēšanas tālāk neap
strādāti, ruļļos netīti

– – citādi

7225 50

Piezīmes

LV

7225 40

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas
aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti
L 250/887

7225 50 20 – – no ātrgriezējtērauda

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225 91 00 – – elektrolītiski cinkoti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225 92 00 – – citādā veidā cinkoti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7225 99 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7226 19 10 – – – pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrā
dāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7226 19 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7226 20 00 – no ātrgriezējtērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

7225 50 80 – – citādi

Plakani citu leģēto tēraudu velmējumi, ar pla
tumu mazāk nekā 600 mm
– no elektrotehniskā silīcijtērauda

7226 11 00 – – ar orientētu graudu
7226 19

– – citādi
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7226

LV

– citādi

Piezīmes

L 250/888

Nozare

KN 2014

– citādi
– – pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti

7226 91 20 – – – no instrumentu tērauda

16.9.2016.

7226 91

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7226 91 99 – – – –

ne biezāki par 4,75 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7226 99 10 – – – elektrolītiski cinkoti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7226 99 30 – – – citādā veidā cinkoti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7226 99 70 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7227 10 00 – no ātrgriezējtērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7227 20 00 – no silīcijmangāntērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7226 92 00 – – pēc aukstās velmēšanas (aukstās presēša
nas) tālāk neapstrādāti
7226 99

7227

7227 90

– – citādi

Karsti velmēti citu leģēto tēraudu stieņi brīvi
tītos saišķos

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

ar biezumu 4,75 mm vai biezāki

LV

7226 91 91 – – – –

– citādi

L 250/889

7227 90 10 – – ar bora masas saturu 0,0008 % vai vai
rāk un ar jebkādu citu elementu, kura
daudzums ir mazāks par šās nodaļas 1.
piezīmes f) punktā minēto minimālo sa
turu

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7227 90 50 – – ar oglekļa masas saturu 0,9 % vai vairāk,
bet ne vairāk kā 1,15 %, ar hroma masas
saturu 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā
2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas sa
turu ne vairāk kā 0,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7227 90 95 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 10 20 – – pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas
vai presēšanas tālāk neapstrādāti; karsti
velmēti, karsti stiepti vai presēti, pēc pla
ķēšanas tālāk neapstrādāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 10 50 – – kalti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 10 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Citu leģēto tēraudu stieņi; citu leģēto tēraudu
leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi le
ģētā un neleģētā tērauda stieņi

7228 10

– ātrgriezējtērauda stieņi

7228 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7228

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/890

Nozare

KN 2014

– silīcijmangāntērauda stieņi

7228 20 10 – – ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida)
šķērsgriezumu, četrpusēji velmēti
– – citādi

16.9.2016.

7228 20 91 – – – pēc karstās velmēšanas, karstās stiepša
nas vai presēšanas tālāk neapstrādāti;
karsti velmēti, karsti stiepti vai presēti,
pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 30 41 – – – ar apaļu šķērsgriezumu 80 mm vai
vairāk diametrā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 30 49 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

7228 20 99 – – – citādi
– citādi stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās
stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti

7228 30 20 – – no instrumentu tērauda

LV

7228 30

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi
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– – ar oglekļa masas saturu 0,9 % vai vairāk,
bet ne vairāk kā 1,15 %, ar hroma masas
saturu 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā
2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas sa
turu ne vairāk kā 0,5 %

– – – ar apaļu šķērsgriezumu, diametrā
80 mm vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 30 69 – – – –

līdz 80 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 30 70 – – – ar taisnstūrveida (izņemot kvadrāt
veida) šķērsgriezumu, četrpusēji vel
mēti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 30 89 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

L 250/891

7228 30 61 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7228 40 10 – – no instrumentu tērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 40 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 50 20 – – no instrumentu tērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 50 40 – – ar oglekļa masas saturu 0,9 % vai vairāk,
bet ne vairāk kā 1,15 %, ar hroma masas
saturu 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā
2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas sa
turu ne vairāk kā 0,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 40

– citādi stieņi, pēc kalšanas tālāk neapstrādāti

– citādi stieņi, pēc aukstās veidošanas vai
aukstās apdares tālāk neapstrādāti

– – – ar apaļu šķērsgriezumu, diametrā
7228 50 61 – – – –

80 mm vai vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 50 69 – – – –

līdz 80 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 60 20 – – no instrumentu tērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 60 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 50 80 – – – citādi
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– – citādi

7228 60

Piezīmes

LV

7228 50

Apraksts

L 250/892

Nozare

KN 2014

– citādi stieņi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7228 70 10 – – pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas
vai presēšanas tālāk neapstrādāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 70 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 80 00 – dobi stieņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7229 90 20 – – no ātrgriezējtērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7229 90 50 – – ar oglekļa masas saturu 0,9 % vai vairāk,
bet ne vairāk kā 1,15 %, ar hroma masas
saturu 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā
2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas sa
turu ne vairāk kā 0,5 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7229 90 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7228 70

– leņķi, fasonprofili un speciālie profili

Citu leģēto tēraudu stieples

– citādi

73. NODAĻA – DZELZS VAI TĒRAUDA IZ
STRĀDĀJUMI

7301

Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas
vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, mo
nolītas vai izgatavotas no saliktiem elemen
tiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fason
profili un speciālie profili

7301 10 00 – rievkonstrukcijas

L 250/893

73

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7229 20 00 – no silīcijmangāntērauda
7229 90

Piezīmes

LV

7229

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Apraksts

7301 20 00 – leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7302 10

– sliedes

7302 10 10 – – strāvvadošas, ar krāsainā metāla daļām

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– – citādi
– – – jaunas
––––

Piezīmes

vilcienu sliedes

7302 10 22 – – – – –

kuru viens metrs sver 36 kg vai
vairāk

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7302 10 28 – – – – –

kuru viens metrs sver mazāk par
36 kg

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

rievotas sliedes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7302 10 50 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7302 10 90 – – – lietotas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

16.9.2016.

7302 10 40 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem
un tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zo
bainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla
krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavieno
jumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpa
liktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un
savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai
un nostiprināšanai

Indikatīvie nodokļi

LV

7302

Nozare

L 250/894

KN 2014

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7302 30 00 – pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pār
miju stieņi un citādi šķērssavienojumi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7302 40 00 – uzliktņi un balstpaliktņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7302 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7303 00 10 – spiediena sistēmās lietojamas caurules un
caurulītes

Rūpniecība

3,2 %

A

A

7303 00 90 – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

nepārsniedz

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 19 30 – – – kuru ārējais
168,3
mm,
406,4 mm

diametrs pārsniedz
bet
nepārsniedz

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 19 90 – – – kuru ārējais
406,4 mm

diametrs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7303 00

Caurules, caurulītes un dobie profili, no ču
guna

Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju
caurules, caurulītes un dobie profili
– caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes
cauruļvados

7304 11 00 – – nerūsējošā tērauda
7304 19

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7304

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

7304 19 10 – – – kuru ārējais
168,3 mm

diametrs

L 250/895

pārsniedz

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7304 22 00 – – nerūsējošā tērauda urbšanas caurules

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 23 00 – – citādas urbšanas caurules

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 24 00 – – citādas, no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

nepārsniedz

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 29 30 – – – kuru ārējais
168,3
mm,
406,4 mm

diametrs pārsniedz
bet
nepārsniedz

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 29 90 – – – kuru ārējais
406,4 mm

diametrs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 31 20 – – – precīzijas caurules

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 31 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/896

Nozare

KN 2014

– urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un
kompresoru caurules, urbšanas caurules, ko
izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā
LV

7304 29

– – citādi
diametrs

pārsniedz

– citādi, dzelzs vai neleģētā tērauda, ar apaļu
šķērsgriezumu
7304 31

7304 39
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7304 29 10 – – – kuru ārējais
168,3 mm

– – auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti
aukstā stāvoklī)

– – citādi
16.9.2016.

7304 39 10 – – – neapstrādātas, taisnas un ar vienmē
rīgu sieniņu biezumu, izmantošanai
galvenokārt cita šķērsgriezuma un sie
niņu biezuma cauruļu ražošanā

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
caurules ar uzgrieztu vītni vai cau
rules, kurām var uzgriezt vītni (gā
zes caurules)

LV

––––

7304 39 52 – – – – –

ar cinka pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 39 58 – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

––––

citādas, kuru ārējais diametrs
nepārsniedz 168,3 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 39 93 – – – – –

pārsniedz 168,3 mm, bet nepār
sniedz 406,4 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 39 98 – – – – –

pārsniedz 406,4 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– citādi, nerūsējošā tērauda, ar apaļu šķērs
griezumu
7304 41 00 – – auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti
aukstā stāvoklī)
7304 49
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7304 39 92 – – – – –

– – citādi

7304 49 10 – – – neapstrādātas, taisnas un ar vienmē
rīgu sieniņu biezumu, izmantošanai
galvenokārt cita šķērsgriezuma un sie
niņu biezuma cauruļu ražošanā
– – – citādi
kuru ārējais diametrs nepārsniedz
168,3 mm

L 250/897

7304 49 93 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

kuru ārējais diametrs pārsniedz
168,3 mm, bet nepārsniedz
406,4 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 49 99 – – – –

kuru ārējais
406,4 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

LV

7304 49 95 – – – –

Piezīmes

L 250/898

KN 2014

diametrs

pārsniedz

– citādi, no citāda leģētā tērauda, ar apaļu
šķērsgriezumu
7304 51

– – – taisnas un ar vienmērīgu sieniņu bie
zumu, no leģētā tērauda, ar oglekļa
masas saturu ne mazāk kā 0,9 %, bet
ne vairāk kā 1,15 %, hroma masas sa
turu ne mazāk kā 0,5 %, bet ne vairāk
kā 2 % un molibdēna, ja tāds ir, masas
saturu ne vairāk kā 0,5 %, kuru ga
rums
7304 51 12 – – – –

nepārsniedz 0,5 m

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 51 18 – – – –

pārsniedz 0,5 m

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A
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– – auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti
aukstā stāvoklī)

– – – citādi
7304 51 81 – – – –

precīzijas caurules

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 51 89 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 59

– – citādi

16.9.2016.

7304 59 10 – – – neapstrādātas, taisnas un ar vienmē
rīgu sieniņu biezumu, izmantošanai
galvenokārt cita šķērsgriezuma un sie
niņu biezuma cauruļu ražošanā

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

LV

– – – citādas, taisnas un ar vienmērīgu sie
niņu biezumu, no leģētā tērauda, ar
oglekļa masas saturu ne mazāk kā
0,9 %, bet ne vairāk kā 1,15 %, hroma
masas saturu ne mazāk kā 0,5 %, bet
ne vairāk kā 2 % un molibdēna, ja tāds
ir, masas saturu ne vairāk kā 0,5 %,
kuru garums
7304 59 32 – – – –

nepārsniedz 0,5 m

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 59 38 – – – –

pārsniedz 0,5 m

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 59 92 – – – –

kuru ārējais diametrs nepārsniedz
168,3 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 59 93 – – – –

kuru ārējais diametrs pārsniedz
168,3 mm, bet nepārsniedz
406,4 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7304 59 99 – – – –

kuru ārējais
406,4 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

pārsniedz

7304 90 00 – citādi
7305

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādi

diametrs

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

Citas dzelzs vai tērauda caurules un caurulītes
(piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi
sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru
ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm
– caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes
cauruļvados
L 250/899

7305 11 00 – – zem kušņu kārtas ar loka metināšanu iz
gatavotas garenšuves

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7305 12 00 – – citādas, metinātas garenšuvē

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7305 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7305 20 00 – urbumu nostiprināšanas caurules, ko iz
manto naftas un gāzes urbumu urbšanā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7305 31 00 – – metinātas garenšuvē

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7305 39 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7305 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 11 10 – – – metinātas garenšuvē

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 11 90 – – – metinātas spirālšuvē

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 19 10 – – – metinātas garenšuvē

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 19 90 – – – metinātas spirālšuvē

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/900

Nozare

KN 2014

– citādas metinātās

Citādi dzelzs vai tērauda cauruļvadi, caurules,
un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai
metināti, kniedēti vai citādi sastiprināti)
– caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes
cauruļvados

7306 11

7306 19

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7306

– – metinātas, no nerūsējošā tērauda

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7306 21 00 – – metinātas, no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 30 11 – – – nepārsniedz 2 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 30 19 – – – pārsniedz 2 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un
kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai
gāzes urbumu urbšanā
LV

7306 30

– citādi, no dzelzs vai neleģētā tērauda, meti
nāti ar apaļu šķērsgriezumu

– – citādi
– – – caurules ar uzgrieztu vītni vai caurules,
kurām var uzgriezt vītni (gāzes cauru
les)
7306 30 41 – – – –

ar cinka pārklājumu (cinkotās)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 30 49 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – precīzijas caurules, kuru sieniņu biezums

– – – citādas, kuru ārējais diametrs
––––

nepārsniedz 168,3 mm
ar cinka pārklājumu (cinkotas)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 30 77 – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 30 80 – – – –

pārsniedz 168,3 mm, bet nepār
sniedz 406,4 mm

L 250/901

7306 30 72 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7306 40 20 – – auksti stieptas vai auksti velmētas (presē
tas aukstā stāvoklī)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 40 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 50 20 – – precīzijas caurules

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 50 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 40

– citādi, no nerūsējošā tērauda, metināti ar
apaļu šķērsgriezumu

– citādi, no citāda leģētā tērauda, metināti, ar
apaļu šķērsgriezumu

– – ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērs
griezumu

7306 61 10 – – – nerūsējošā tērauda

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi, metināti, ar neapaļu šķērsgriezumu
7306 61

Piezīmes

LV

7306 50

Apraksts

L 250/902

Nozare

KN 2014

– – – citādi
7306 61 92 – – – –

sieniņas biezums nepārsniedz 2 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 61 99 – – – –

sieniņas biezums pārsniedz 2 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 69 10 – – – no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 69 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7306 69

– – ar citādu neapaļu šķērsgriezumu

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7307 11 10 – – – izmantošanai spiediena sistēmās

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7307 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7307 19 10 – – – no kaļama čuguna

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7307 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7307 22 10 – – – uzmavas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7307 22 90 – – – leņķa gabali un līkumi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7307 23 10 – – – leņķa gabali un līkumi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7307 23 90 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7307

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Dzelzs vai tērauda savienotājelementi cauru
lēm (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uz
mavas)
LV

– lieti cauruļu piederumi
7307 11

– – citādi

– citādi, no nerūsējošā tērauda
7307 21 00 – – atloki
7307 22

7307 23

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7307 19

– – no nekaļamā čuguna

– – leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar ie
grieztu vītni

– – piederumi sadurmetināšanai

L 250/903

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7307 29 10 – – – ar iegrieztu vītni

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7307 29 80 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7307 92 10 – – – uzmavas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7307 92 90 – – – leņķa gabali un līkumi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7307 29

Apraksts

Piezīmes

L 250/904

Nozare

KN 2014

– – citādi

LV

– citādi
7307 91 00 – – atloki

7307 93

– – leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar ie
grieztu vītni

– – piederumi sadurmetināšanai
– – – kuru maksimālais ārējais
nepārsniedz 609,6 mm

diametrs

7307 93 11 – – – –

leņķa gabali un līkumi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7307 93 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7307 92

– – – kuru maksimālais ārējais diametrs pār
sniedz 609,6 mm
leņķa gabali un līkumi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7307 93 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

16.9.2016.

7307 93 91 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7307 99 10 – – – ar iegrieztu vītni

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7307 99 80 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7308 10 00 – tilti un tiltu sekcijas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7308 20 00 – piloni un režģu masti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7308 30 00 – durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7308 40 00 – statņi un tamlīdzīga iekārta būvsastatnēm,
veidņiem, nožogojumiem vai raktuvju bal
stiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7307 99

– – citādi

Metālkonstrukcijas (izņemot pozīcijā 9406 ie
kļautās saliekamās būvkonstrukcijas) un to da
ļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti,
torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta kon
strukcijas, durvis un logi un to rāmji, durvju
sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas)
no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda
plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili,
caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas saga
tavoti izmantošanai konstrukcijās

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7308 90

Piezīmes

LV

7308

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi
– – tikai vai galvenokārt no loksnēm
L 250/905

7308 90 51 – – – paneļi no divām profilētu (ribotu)
lokšņu sieniņām ar izolācijas pildījumu

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7308 90 59 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7308 90 98 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

7309 00 51 – – – pārsniedz 100 000 l

Rūpniecība

2,2 %

A

A

7309 00 59 – – – nepārsniedz 100 000 l

Rūpniecība

2,2 %

A

A

7309 00 90 – cietām vielām

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7309 00

Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezer
vuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuru materiālu
(izņemot saspiestu un sašķidrinātu gāzi) glabā
šanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšu
vumu vai siltumizolāciju vai bez tās, bez me
hāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

– šķidrumiem
7309 00 30 – – ar apšuvumu vai siltumizolāciju
– – citādas, kuru tilpība

7310 10 00 – ar ietilpību 50 l vai vairāk

16.9.2016.

Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri,
kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura
materiāla (izņemot saspiestu un sašķidrinātu
gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā
300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolā
ciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumteh
niskā aprīkojuma

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7309 00 10 – gāzei (izņemot saspiestu un sašķidrinātu
gāzi)

7310

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/906

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7310 21 11 – – – konservu kārbas, kas izmantojamas
pārtikas produktu uzglabāšanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7310 21 19 – – – konservu kārbas, kas izmantojamas
dzērienu uzglabāšanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– ar ietilpību mazāk nekā 50 l
– – konservu kārbas, kas aizvākojamas lodē
jot vai atlokojot

LV

7310 21

7310 21 91 – – – –

nepārsniedz 0,5 mm

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7310 21 99 – – – –

ir 0,5 mm vai vairāk

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7310 29 10 – – – ar sieniņu biezumu līdz 0,5 mm

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7310 29 90 – – – ar sieniņu biezumu 0,5 mm vai vairāk

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7311 00 11 – – – mazāk nekā 20 l

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7311 00 13 – – – 20 l vai vairāk, bet nepārsniedz 50 l

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7310 29

7311 00

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādas, kuru sieniņu biezums

Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestai vai sašķi
drinātai gāzei
– bezšuvju
– – paredzētas 165 bāru vai lielākam spiedie
nam, ar ietilpību

L 250/907

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7311 00 19 – – – pārsniedz 50 l

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7311 00 30 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7311 00 91 – – mazāk nekā 1 000 l

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7311 00 99 – – 1 000 l vai vairāk

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/908

Nozare

KN 2014

– citādas, ar ietilpību

Dzelzs vai tērauda stiepļu vijumi, troses, tau
vas, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi
bez elektroizolācijas

7312 10

– stiepļu vijumi, tauvas un troses

7312 10 20 – – no nerūsējošā tērauda
– – citādas, kuru maksimālais šķērsgriezums

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7312

– – – nepārsniedz 3 mm
7312 10 41 – – – –

pārklātas ar vara un cinka sakausē
jumu (misiņu)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7312 10 49 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– – – pārsniedz 3 mm

7312 10 61 – – – – –

stiepļu vijumi
bez pārklājuma

16.9.2016.

––––

Apraksts

–––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

ar pārklājumu
ar cinka pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7312 10 69 – – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

tauvas un troses (ieskaitot tauvas
slēgtos rituļos)
bez pārklājuma vai tikai ar cinka
pārklājumu, kuru maksimālais
šķērsgriezums
pārsniedz 3 mm, bet nepār
sniedz 12 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7312 10 83 – – – – – –

pārsniedz 12 mm, bet nepār
sniedz 24 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7312 10 85 – – – – – –

pārsniedz 24 mm, bet nepār
sniedz 48 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7312 10 89 – – – – – –

pārsniedz 48 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7312 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7313 00 00 Dzelzs vai tērauda dzeloņstieples; dzelzs vai
tērauda vītā stīpa vai vienkārša plakana
stieple, dzeloņstieple vai parastā, un brīvi vīta
dubultstieple, kādu izmanto žogu pinumiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

citādi

L 250/909

7312 10 81 – – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

–––––

7312 10 98 – – – – –

LV

7312 10 65 – – – – – –

––––

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7314 12 00 – – nerūsējošā tērauda bezgalu lentes mašī
nām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7314 14 00 – – citādi nerūsējošā tērauda stiepļu pinumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7314 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7314 20 10 – – no rievotas stieples

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7314 20 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7314 31 00 – – ar cinka pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7314 39 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7314 41 00 – – ar cinka pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7314 42 00 – – ar plastmasas pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7314

Apraksts

Piezīmes

L 250/910

Nozare

KN 2014

Stiepļu pinumi (ieskaitot bezgalu lentes), režģi,
sieti un žogi no dzelzs vai tērauda stieplēm;
dzelzs vai tērauda perforētas vilktas loksnes
LV

– stiepļu pinumi

– režģi, sieti un žogi, krustojumu vietās meti
nāti, no stieples ar maksimālo šķērsgrie
zumu 3 mm vai vairāk un sieta acu izmēru
100 cm2 vai vairāk

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7314 20

– citādi režģi, sieti un žogi, krustojumu vietās
metināti

– citādi stiepļu pinumi, režģi, sieti un žogi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7314 49 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7314 50 00 – perforētas vilktas loksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7315 11 10 – – – izmantojamas velosipēdos un motoci
klos

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7315 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7315 12 00 – – citādas ķēdes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7315 19 00 – – daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7315 20 00 – pretslīdes ķēdes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7315 81 00 – – spraišļotas plakanposmu ķēdes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7315 82 00 – – citādas, ar metinātiem savienojumiem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7315 89 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7315 90 00 – citādas daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7316 00 00 Dzelzs vai tērauda enkuri, dreki un to daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7315

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Dzelzs vai tērauda ķēdes un to daļas
– šarnīrķēdes un to daļas

7315 11

– – veltņu ķēdes
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādas ķēdes

L 250/911

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7317 00 20 – – naglas stīpās vai rituļos

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7317 00 60 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7317 00 80 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 12 10 – – – no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 12 90 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 13 00 – – ieskrūvējami āķi un gredzeni

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7317 00

Apraksts

LV

Dzelzs vai tērauda naglas, smailnaglas, sprau
dītes, rievotas naglas, U veida āķi (izņemot
pozīcijā 8305 minētos) un tamlīdzīgi izstrādā
jumi, ar citu metālu galviņām vai bez tām, iz
ņemot izstrādājumus ar vara galviņām

Piezīmes

L 250/912

Nozare

KN 2014

– auksti štancētas no stieples

Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uz
griežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, knie
des, ierievji, šķelttapas, paplākšņi (ieskaitot at
sperplāksnes) un tamlīdzīgi izstrādājumi
– vītņoti izstrādājumi

7318 11 00 – – kokskrūves ar prizmatisku galvu
7318 12

– – citādas kokskrūves

– – pašvītņgriezes skrūves

7318 14 10 – – – no nerūsējošā tērauda

16.9.2016.

7318 14

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7318

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
skrūves ar noteikta garuma vītni

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 14 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 15

LV

7318 14 91 – – – –

– – citādas skrūves un bultskrūves ar saviem
uzgriežņiem un paplākšņiem vai bez
tiem

– – – citādi
7318 15 20 – – – –

––––

dzelzceļa sliežu ceļa konstrukcijas
elementu sastiprināšanai
citādi

–––––

bezgalvas skrūves

7318 15 30 – – – – – –

no nerūsējošā tērauda

––––––

citādas, ar stiepes izturību

7318 15 41 – – – – – – –

mazāk par 800 Mpa

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 15 49 – – – – – – –

800 Mpa vai vairāk

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

–––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7318 15 10 – – – virpotas no stieņiem, profiliem vai
stieplēm ar pilnu šķērsgriezumu, kuru
kāta diametrs nepārsniedz 6 mm

galvskrūves

7318 15 51 – – – – – – –

skrūves ar rievām un krustiņu
no nerūsējošā tērauda

L 250/913

––––––

Apraksts

7318 15 59 – – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,7 %

A

A

sešstūrainas gremdgalvas skrū
ves

7318 15 61 – – – – – – –

no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 15 69 – – – – – – –

citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

––––––

skrūves ar sešstūrainām galvām
no nerūsējošā tērauda

–––––––

citādas, ar stiepes izturību

7318 15 81 – – – – – – – –

mazāk par 800 Mpa

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 15 89 – – – – – – – –

800 Mpa vai vairāk

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 15 90 – – – – – –

citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7318 15 70 – – – – – – –

7318 16

Piezīmes

LV

––––––

citādi

Nozare

L 250/914

KN 2014

– – uzgriežņi

7318 16 10 – – – izvirpoti no stieņiem, profiliem vai
stieples ar pilnu šķērsgriezumu, kuru
cauruma diametrs nepārsniedz 6 mm
– – – citādi
7318 16 30 – – – –

7318 16 50 – – – – –

citādi
paškontrējošie uzgriežņi

16.9.2016.

––––

no nerūsējošā tērauda

Apraksts

–––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

citādi, kuru iekšējais diametrs
nepārsniedz 12 mm

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 16 99 – – – – – –

pārsniedz 12 mm

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 21 00 – – atsperpaplāksnes un citas slēgplāksnes

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 22 00 – – citādas paplāksnes

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 23 00 – – kniedes

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 24 00 – – ierievji un šķelttapas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

7318 29 00 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7319 90 10 – – šujamās adatas, lāpāmās adatas un adatas
izšūšanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7319 90 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7318 19 00 – – citādi

LV

7318 16 91 – – – – – –

– nevītņoti izstrādājumi

Šujamadatas, adāmadatas, īleni, tamboradatas,
rokdarbu īleni un tamlīdzīgi izstrādājumi dar
bam ar roku, no dzelzs vai tērauda; sasprau
žamās adatas un citādas adatas no dzelzs vai
tērauda, kas citur nav minētas un iekļautas

7319 40 00 – saspraužamās adatas un citas kniepadatas
7319 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7319

– citādi

L 250/915

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7320 10 11 – – – laminētas atsperes un to sloksnes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7320 10 19 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7320 10 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7320 20 81 – – – vilces spirālatsperes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7320 20 85 – – – stiepes spirālatsperes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7320 20 89 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7320 90 10 – – plakanās spirālatsperes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7320 90 30 – – diskveida spirālatsperes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7320

Dzelzs vai tērauda atsperes un atspersloksnes

7320 10

– slokšņu atsperes un to sloksnes

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/916

Nozare

KN 2014

– – veidotas karstā stāvoklī

– spirālatsperes

7320 20 20 – – veidotas karstā stāvoklī
– – citādi

7320 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7320 20

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7321 11 10 – – – ar cepeškrāsni, ieskaitot atsevišķas ce
peškrāsnis

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7321 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7321 12 00 – – ar šķidro kurināmo

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7321 19 00 – – citādi, ieskaitot ierīces ar cieto kurināmo

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7321 81 00 – – ar deggāzi vai ar deggāzi un citu kuri
nāmo

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7321 82 00 – – ar šķidro kurināmo

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7321 89 00 – – citādi, ieskaitot ierīces ar cieto kurināmo

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7321 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

7320 90 90 – – citādi
Dzelzs vai tērauda apkures un virtuves krās
nis, kamīni un plītis (ieskaitot krāsnis ar iebū
vētiem centrālapkures katliem), restes cepša
nai, ogļu pannas, plīts degļi, šķīvju sildītāji un
tamlīdzīga neelektriska sadzīves aparatūra un
tās daļas

LV

7321

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– kulinārās apstrādes aprīkojums un šķīvju
sildītāji
– – ar deggāzi vai ar deggāzi un citu kuri
nāmo

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7321 11

– citādas ierīces

L 250/917

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7322 11 00 – – no čuguna

Rūpniecība

3,2 %

A

A

7322 19 00 – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

7322 90 00 – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Rūpniecība

3,2 %

A

A

7323 91 00 – – no čuguna, neemaljēti

Rūpniecība

3,2 %

A

A

7323 92 00 – – no čuguna, emaljēti

Rūpniecība

3,2 %

A

A

7323 93 00 – – no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

3,2 %

A

A

7323 94 00 – – dzelzs (izņemot čuguna) vai tērauda,
emaljēti

Rūpniecība

3,2 %

A

A

7322

Apraksts

LV

Dzelzs vai tērauda centrālapkures radiatori,
kuriem neizmanto elektrisko sildīšanu, kā arī
to daļas; dzelzs vai tērauda gaisa sildītāji un
karstā gaisa sadalītāji (ieskaitot sadalītājus, kas
var sadalīt arī svaigu vai kondicionētu gaisu),
kam neizmanto elektrisko sildīšanu, kuros ies
trādāts ar motoru darbināms ventilators, un
to daļas

Piezīmes

L 250/918

Nozare

KN 2014

– radiatori un to daļas

Galda piederumi, virtuves piederumi vai citi
mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no
dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda skaidas;
dzelzs vai tērauda kasīkļi, skrāpji vai spilven
tiņi un cimdi saimniecības piederumu tīrīšanai
un pulēšanai un tamlīdzīgi izstrādājumi

7323 10 00 – dzelzs vai tērauda skaidas; kasīkļi virtuves
trauku tīrīšanai, spilventiņi saimniecības
piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un
tamlīdzīgi izstrādājumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7323

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7324 21 00 – – no čuguna, neemaljētas vai emaljētas

Rūpniecība

3,2 %

A

A

7324 29 00 – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

7324 90 00 – citādi, ieskaitot daļas

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7325 99 10 – – – no kaļama čuguna

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7325 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

7323 99 00 – – citādi
7324

7324 10 00 – nerūsējošā tērauda izlietnes un mazgājamie
galdi

LV

Dzelzs vai tērauda sanitārtehnikas izstrādā
jumi un to daļas

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– vannas

Citādi lietie dzelzs vai tērauda izstrādājumi

7325 10 00 – no nekaļamā čuguna
– citādi
7325 91 00 – – dzirnavu bumbas un tamlīdzīgi izstrādā
jumi dzirnavām
7325 99

7326

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7325

– – citādi

Citi dzelzs vai tērauda izstrādājumi
– kalti vai štancēti, bet bez turpmākās apstrā
des
L 250/919

7326 11 00 – – dzirnavu bumbas un tamlīdzīgi izstrādā
jumi dzirnavām

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7326 19 10 – – – kalti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7326 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7326 20 00 – izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7326 90 30 – – kāpnes un kāpšļi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7326 90 40 – – paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču
pārvietošanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7326 90 50 – – trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un
tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7326 90 60 – – būvniecībā izmantojami nemehāniskie
ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi iz
strādājumi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7326 90 92 – – – kalti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7326 90 94 – – – štancēti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7326 90 96 – – – saķepināti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

7326 90 98 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7326 19

– – citādi

– citādi

7401 00 00 Vara kušņi; cementvarš (nogulsnēts varš)

16.9.2016.

74. NODAĻA – VARŠ UN TĀ IZSTRĀDĀ
JUMI

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi dzelzs vai tērauda izstrādājumi

74

Piezīmes

LV

7326 90

Apraksts

L 250/920

Nozare

KN 2014

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7403 11 00 – – katodi un katodu sekcijas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7403 12 00 – – stiepļu lietņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7403 13 00 – – taisnstūrveida sagataves

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7403 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7403 21 00 – – vara un cinka sakausējumi (misiņš)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7403 22 00 – – vara un alvas sakausējumi (bronza)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7403 29 00 – – citādi vara sakausējumi (izņemot pozīcijā
7405 minētās ligatūras)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7404 00 91 – – vara un cinka sakausējumu (misiņa)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7404 00 99 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7405 00 00 Vara ligatūras

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7402 00 00 Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafi
nēšanai
7403

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrā
dāti
– rafinēts varš

7404 00

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– vara sakausējumi

Vara atgriezumi un lūžņi

7404 00 10 – rafinēta vara
– vara sakausējumu

L 250/921

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7406 10 00 – neslāņainas struktūras pulveri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7406 20 00 – slāņainas struktūras pulveri; plēksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7407 21 10 – – – stieņi

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7407 21 90 – – – profili

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7407 29 00 – – citādi

Rūpniecība

4,8 %

A

A

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7408 19 10 – – – kuru maksimālais šķērsgriezums pār
sniedz 0,5 mm

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7408 19 90 – – – kuru
maksimālais
nepārsniedz 0,5 mm

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7406

Vara pulveri un plēksnes

Vara stieņi un profili

7407 10 00 – no rafinēta vara

7408

– – no vara un cinka sakausējumiem (misiņa)

Vara stieples

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– no vara sakausējumiem
7407 21

Piezīmes

LV

7407

Apraksts

L 250/922

Nozare

KN 2014

– no rafinēta vara
7408 11 00 – – ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vai
rāk nekā 6 mm
7408 19

– – citādi

16.9.2016.

šķērsgriezums

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7408 21 00 – – no vara un cinka sakausējumiem (misiņa)

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7408 22 00 – – no vara un niķeļa sakausējumiem (mel
hiora) vai vara, niķeļa un cinka sakausē
jumiem (jaunsudraba)

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7408 29 00 – – citādi

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7409 11 00 – – rituļos

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7409 19 00 – – citādi

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7409 21 00 – – rituļos

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7409 29 00 – – citādi

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7409 31 00 – – rituļos

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7409 39 00 – – citādi

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7409 40 00 – no vara un niķeļa sakausējumiem (mel
hiora) vai vara, niķeļa un cinka sakausēju
miem (jaunsudraba)

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7409 90 00 – no citiem vara sakausējumiem

Rūpniecība

4,8 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– no vara sakausējumiem

– no rafinēta vara

– no vara un cinka sakausējumiem (misiņa)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Vara loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par
0,15 mm

LV

7409

– no vara un alvas sakausējumiem (bronzas)

L 250/923

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7410 11 00 – – no rafinēta vara

Rūpniecība

5,2 %

A

A

7410 12 00 – – no vara sakausējumiem

Rūpniecība

5,2 %

A

A

7410 21 00 – – no rafinēta vara

Rūpniecība

5,2 %

A

A

7410 22 00 – – no vara sakausējumiem

Rūpniecība

5,2 %

A

A

7411 10 10 – – taisnas

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7411 10 90 – – citādi

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7411 21 10 – – – taisnas

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7411 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7411 22 00 – – no vara un niķeļa sakausējumiem (mel
hiora) vai vara, niķeļa un cinka sakausē
jumiem (jaunsudraba)

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7410

Apraksts

LV

Vara folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra,
kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu
pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (ne
skaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā
0,15 mm

Piezīmes

L 250/924

Nozare

KN 2014

– bez pamatnes

7411

Liela un maza diametra vara caurules

7411 10

– no rafinēta vara

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– ar pamatni

– no vara sakausējumiem
7411 21

– – no vara un cinka sakausējumiem (misiņa)

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,8 %

A

A

7412 10 00 – no rafinēta vara

Rūpniecība

5,2 %

A

A

7412 20 00 – no vara sakausējumiem

Rūpniecība

5,2 %

A

A

7413 00 00 Stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlī
dzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas

Rūpniecība

5,2 %

A

A

Rūpniecība

4%

A

A

7415 21 00 – – paplāksnes (ieskaitot atsperpaplāksnes)

Rūpniecība

3%

A

A

7415 29 00 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

7415 33 00 – – skrūves; bultskrūves un uzgriežņi

Rūpniecība

3%

A

A

7415 39 00 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

Apraksts

7411 29 00 – – citādi

Naglas, dažāda veida spraudītes, skavas (izņe
mot pozīcijas 8305 izstrādājumus) un tamlī
dzīgi izstrādājumi no vara vai no dzelzs un tē
rauda ar vara galviņām; vara skrūves, bult
skrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes,
ierievji, šķelttapas, paplāksnes (arī atsperpa
plāksnes) un tamlīdzīgi izstrādājumi

7415 10 00 – naglas, rasēšanas spraudītes, skavas un tam
līdzīgi izstrādājumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7415

Vara cauruļu savienotājelementi (piemēram,
savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)

LV

7412

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi nevītņotie izstrādājumi

– citādi vītņotie izstrādājumi

L 250/925

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7418 10 10 – – neelektriskas kulinārās apstrādes vai sildī
šanas ierīces sadzīves vajadzībām un to
daļas no vara

Rūpniecība

4%

A

A

7418 10 90 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

7418 20 00 – sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

7419 99 10 – – – pinumi no vara stieplēm (arī bezgalu
lentes) ar šķērsgriezumu, kas nav lie
lāks par 6 mm, režģi un sieti; perforē
tas vilktas loksnes no vara

Rūpniecība

4,3 %

A

A

7419 99 30 – – – vara atsperes

Rūpniecība

4%

A

A

7418

Galda piederumi, virtuves piederumi un citi
mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no
vara; vara kasīkļi virtuves trauku tīrīšanai, spil
ventiņi saimniecības piederumu tīrīšanai un
pulēšanai, cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi no
vara; sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas
no vara

7418 10

– galda piederumi, virtuves piederumi un citi
mājsaimniecības priekšmeti un to daļas; ka
sīkļi un skrāpji vai vīšķi saimniecības piede
rumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un tam
līdzīgi izstrādājumi

Citi vara izstrādājumi

7419 10 00 – ķēdes un to daļas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7419

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/926

Nozare

KN 2014

– citādi
7419 91 00 – – lieti, veidoti, štancēti vai kalti, bet bez
turpmākas apstrādes
7419 99

– – citādi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3%

A

A

7501 10 00 – niķeļa kušņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7501 20 00 – niķeļa oksīdu aglomerāti un citādi niķeļa
metalurģijas starpprodukti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7502 10 00 – neleģētais niķelis

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7502 20 00 – niķeļa sakausējumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7503 00 10 – neleģētā niķeļa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7503 00 90 – niķeļa sakausējumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7504 00 00 Niķeļa pulveris un plēksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7419 99 90 – – – citādi
75

75. NODAĻA – NIĶELIS UN TĀ IZSTRĀDĀ
JUMI

7501

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un ci
tādi niķeļa metalurģijas starpprodukti

7503 00

7505

Neapstrādāts niķelis

Niķeļa atgriezumi un lūžņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7502

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Niķeļa stieņi, profili un stieples

7505 11 00 – – no neleģētā niķeļa

L 250/927

– stieņi un profili

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,9 %

A

A

7505 21 00 – – no neleģētā niķeļa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7505 22 00 – – no niķeļa sakausējumiem

Rūpniecība

2,9 %

A

A

7506 10 00 – no neleģētā niķeļa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7506 20 00 – no niķeļa sakausējumiem

Rūpniecība

3,3 %

A

A

7507 11 00 – – no neleģētā niķeļa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7507 12 00 – – no niķeļa sakausējumiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7507 20 00 – cauruļu un caurulīšu savienotājelementi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

7508 10 00 – niķeļa stiepļu pinumi, režģi, sieti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7508 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

7505 12 00 – – no niķeļa sakausējumiem

7506

Niķeļa plāksnes, loksnes, sloksnes un folija

Niķeļa caurules un caurulītes un to savienotā
jelementi (piemēram, savienojumi, leņķa ga
bali, uzmavas)
– caurules un caurulītes

7508

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7507

LV

– stieples

Piezīmes

L 250/928

Nozare

KN 2014

Citādi izstrādājumi no niķeļa

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3%

X

A

7601 20 20 – – plātnes un sagataves

Rūpniecība

6%

X

A

7601 20 80 – – citādi

Rūpniecība

6%

X

A

7602 00 11 – – virpošanas skaidas, atgriezumi, lauztās
skaidas, frēzēšanas paliekas, zāģskaidas,
slīpēšanas daļiņas; krāsotu, pārklātu vai
sastiprinātu lokšņu un foliju, kuru bie
zums nepārsniedz 0,2 mm (neskaitot jeb
kuras pamatnes biezumu) atgriezumi .

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7602 00 19 – – citādi (ieskaitot brāķētus izstrādājumus)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7602 00 90 – lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7603 10 00 – neslāņainas struktūras pulveri

Rūpniecība

5%

1,5 %

A

7603 20 00 – slāņainas struktūras pulveri; plēksnes

Rūpniecība

5%

1,5 %X

A

76

76. NODAĻA – ALUMĪNIJS UN TĀ IZSTRĀ
DĀJUMI

7601

Neapstrādāts alumīnijs

7601 10 00 – neleģētais alumīnijs
7601 20

– alumīnija sakausējumi

Alumīnija atgriezumi un lūžņi
– atgriezumi

7603

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7602 00

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Alumīnija pulveri un plēksnes

L 250/929

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7604 10 10 – – stieņi

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7604 10 90 – – profili

Rūpniecība

7,5 %

A

A

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7604 29 10 – – – stieņi

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7604 29 90 – – – profili

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7605 11 00 – – ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vai
rāk nekā 7 mm

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7605 19 00 – – citādi

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7605 21 00 – – ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vai
rāk nekā 7 mm

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7605 29 00 – – citādi

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7604

Alumīnija stieņi un profili

7604 10

– no neleģētā alumīnija

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/930

Nozare

KN 2014

– no alumīnija sakausējumiem

7604 29

7605

– – citādi

Alumīnija stieples

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7604 21 00 – – dobie profili

– no neleģētā alumīnija

– no alumīnija sakausējumiem

16.9.2016.

7606

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

7,5 %

A

A

Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir
biezākas par 0,2 mm
LV

– taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida)
7606 11

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – no neleģētā alumīnija

7606 11 10 – – – ar krāsas, lakas vai plastmasas pārklā
jumu
– – – citādas, kuru biezums
nepārsniedz 3 mm

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7606 11 93 – – – –

nav mazāks par 3 mm, bet mazāks
par 6 mm

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7606 11 99 – – – –

nav mazāks par 6 mm

Rūpniecība

7,5 %

A

A

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7606 12

– – no alumīnija sakausējumiem

7606 12 20 – – – krāsotas, lakotas vai pārklātas ar plast
masu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7606 11 91 – – – –

– – – citādas, kuru biezums
nepārsniedz 3 mm

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7606 12 93 – – – –

nav mazāks par 3 mm, bet mazāks
par 6 mm

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7606 12 99 – – – –

nav mazāks par 6 mm

Rūpniecība

7,5 %

A

A

Rūpniecība

7,5 %

A

A

– citādi
7606 91 00 – – no neleģētā alumīnija

L 250/931

7606 12 92 – – – –

Apraksts

7606 92 00 – – no alumīnija sakausējumiem

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

7,5 %

A

A

Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz pa
pīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu mate
riālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu
(neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā
0,2 mm

Piezīmes

LV

7607

Nozare

L 250/932

KN 2014

– bez pamatnes
– – velmēta, bet tālāk neapstrādāta
– – – ne biezāka par 0 021 mm
7607 11 11 – – – –

ruļļos kas sver 10 kg vai mazâk

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7607 11 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

7,5 %

A

A

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7607 19 10 – – – ne biezāka par 0 021 mm

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7607 19 90 – – – vismaz 0,021 mm bieza, bet ne bie
zāka par 0,2 mm

Rūpniecība

7,5 %

A

A

Rūpniecība

10 %

A

A

7607 11 90 – – – vismaz 0,021 mm bieza, bet ne bie
zāka par 0,2 mm
7607 19

7607 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7607 11

– – citādi

– ar pamatni
16.9.2016.

7607 20 10 – – ne biezāka (neskaitot jebkuru pamatni)
par 0,021 mm

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

7,5 %

A

A

Rūpniecība

7,5 %

A

A

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7608 20 81 – – – pēc štancēšanas tālāk neapstrādātas

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7608 20 89 – – – citādi

Rūpniecība

7,5 %

A

A

7609 00 00 Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemē
ram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)

Rūpniecība

5,9 %

A

A

Rūpniecība

6%

A

A

Apraksts

7607 20 90 – – vismaz 0,021 mm bieza (neskaitot jeb
kuru pamatni), bet ne biezāka par
0,2 mm

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

7608

Alumīnija caurules un caurulītes

7608 10 00 – no neleģētā alumīnija
7608 20

– no alumīnija sakausējumiem

– – citādi

7610

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7608 20 20 – – metinātas

Alumīnija konstrukcijas (izņemot saliekamas
būvkonstrukcijas, kas minētas pozīcijā 9406)
un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, pi
loni, režģu masti, jumta pārsegumi, būvkop
nes, durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi,
margas, balsti un kolonnas); alumīnija plāks
nes, stieņi, profili, caurules un tamlīdzīgi iz
strādājumi, kas sagatavoti izmantošanai kon
strukcijās
L 250/933

7610 10 00 – durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7610 90 10 – – tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti

Rūpniecība

7%

A

A

7610 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

7611 00 00 Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlī
dzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (iz
ņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāša
nai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšu
vumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās,
bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

Rūpniecība

6%

A

A

Rūpniecība

6%

A

A

7612 90 20 – – tilpnes aerosoliem

Rūpniecība

6%

A

A

7612 90 30 – – izgatavotas no folijas, kuras biezums
nepārsniedz 0,2 mm

Rūpniecība

6%

A

A

7612 90 80 – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

7613 00 00 Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai
gāzei

Rūpniecība

6%

A

A

7610 90

– citādi
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Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un
tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un
saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas
(izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) gla
bāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar ap
dari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās,
bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

7612 10 00 – cilindriskas saliekamas tilpnes
7612 90

Piezīmes

LV

7612

Apraksts

L 250/934

Nozare

KN 2014

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7614 10 00 – ar tērauda serdi

Rūpniecība

6%

A

A

7614 90 00 – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

7615 10 10 – – lieti

Rūpniecība

6%

A

A

7615 10 30 – – izgatavoti no folijas, kuras biezums
nepārsniedz 0,2 mm

Rūpniecība

6%

A

A

7615 10 80 – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

7615 20 00 – sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas

Rūpniecība

6%

A

A

Rūpniecība

6%

A

A

7614

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes
un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolāci
jas
LV

Galda piederumi, virtuves piederumi un citi
mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no
alumīnija; alumīnija kasīkļi un skrāpji vai
vīšķi, cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi saim
niecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai; sa
nitārtehnikas izstrādājumi un to daļas no alu
mīnija

7615 10

– galda piederumi, virtuves piederumi un citi
mājsaimniecības priekšmeti un to daļas; ka
sīkļi un skrāpji vai vīšķi saimniecības piede
rumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un tam
līdzīgi izstrādājumi

7616
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7615

Citādi alumīnija izstrādājumi

L 250/935

7616 10 00 – naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozī
cijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves,
uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ie
rievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi
izstrādājumi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

6%

A

A

7616 99 10 – – – lieti

Rūpniecība

6%

A

A

7616 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

7801 99 10 – – – rafinēšanai, ar sudraba masas saturu
0,02 % vai vairāk (jēlsvins lietņos)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7801 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

7802 00 00 Svina atkritumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/936

Nozare

KN 2014

– citādi

7616 99

– – citādi

78. NODAĻA – SVINS UN TĀ IZSTRĀDĀ
JUMI

7801

Neapstrādāts svins

7801 10 00 – rafinēts svins
– citādi
7801 91 00 – – ar antimonu kā otru galveno elementu
attiecībā uz masu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

78

7801 99

LV

7616 91 00 – – stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija
stiepļu žogi

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

7804 11 00 – – loksnes, sloksnes, lentes un folija, ne bie
zāka par 0,2 mm (bez jebkādas pamat
nes)

Rūpniecība

5%

A

A

7804 19 00 – – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

7804 20 00 – pulveri un plēksnes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7806 00 10 – konteineri ar svina pretradiācijas pārklā
jumu radioaktīvu materiālu transportēšanai
un glabāšanai (Euratom)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7806 00 80 – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

7804

Apraksts

Svina plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un fo
lija; svina pulveri un plēksnes
LV

– plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija

Citādi svina izstrādājumi

79

79. NODAĻA – CINKS UN TĀ IZSTRĀDĀ
JUMI

7901

Neapstrādāts cinks
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7806 00

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– neleģēts cinks
7901 11 00 – – ar cinka masas saturu 99,99 % vai vairāk
7901 12

– – ar cinka masas saturu mazāk par
99,99 %
L 250/937

7901 12 10 – – – ar cinka masas saturu 99,95 % vai vai
rāk, bet mazāk par 99,99 %

7901 12 30 – – – ar cinka masas saturu 98,5 % vai vai
rāk, bet mazāk par 99,95 %

Rūpniecība

2,5 %

A

A

7901 12 90 – – – ar cinka masas saturu 97,5 % vai vai
rāk, bet mazāk par 98,5 %

Rūpniecība

2,5 %

A

A

7901 20 00 – cinka sakausējumi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

7902 00 00 Cinka atkritumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7903 10 00 – cinka putekļi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

7903 90 00 – citādi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

7904 00 00 Cinka stieņi, profili un stieples

Rūpniecība

5%

A

A

7905 00 00 Cinka plātnes, loksnes, sloksnes un folija

Rūpniecība

5%

A

A

7907 00 00 Citādi cinka izstrādājumi

Rūpniecība

5%

A

A

8001 10 00 – neleģēta alva

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8001 20 00 – alvas sakausējumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8002 00 00 Alvas atkritumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8003 00 00 Alvas stieņi, profili un stieples

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

7903

Cinka putekļi, pulveri un plēksnes

80

80. NODAĻA – ALVA UN TĀS IZSTRĀDĀ
JUMI

8001

Neapstrādāta alva

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/938

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8007 00 10 – alvas plāksnes, loksnes, sloksnes un lentes,
kas ir biezākas par 0,2 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8007 00 80 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

5%

A

A

8101 94 00 – – neapstrādāts volframs, ieskaitot ar vien
kāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus

Rūpniecība

5%

A

A

8101 96 00 – – stieples

Rūpniecība

6%

A

A

8101 97 00 – – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8101 99 10 – – – stieņi, izņemot ar vienkāršu saķepinā
šanu izgatavotus, profili, loksnes,
sloksnes, lentes un folija

Rūpniecība

6%

A

A

8101 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

8007 00

Apraksts

Citādi alvas izstrādājumi

8101

Volframs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgrie
zumus un lūžņus

8101 10 00 – pulveri
– citādi
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81. NODAĻA – PĀRĒJIE PARASTIE METĀLI;
METĀLKERAMIKA; TO IZSTRĀDĀJUMI

LV

81

8101 99

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

L 250/939

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4%

A

A

8102 94 00 – – neapstrādāts molibdēns, ieskaitot ar vien
kāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus

Rūpniecība

3%

A

A

8102 95 00 – – stieņi, izņemot ar vienkāršu saķepināšanu
izgatavotus, profili, loksnes, sloksnes,
lentes un folija

Rūpniecība

5%

A

A

8102 96 00 – – stieples

Rūpniecība

6,1 %

A

A

8102 97 00 – – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8102 99 00 – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

8103 20 00 – neapstrādāts tantals, ieskaitot ar vienkāršu
saķepināšanu izgatavotus stieņus; pulveri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8103 30 00 – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

8102

Apraksts

Piezīmes

L 250/940

Nozare

KN 2014

Molibdēns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgrie
zumus un lūžņus
LV

8102 10 00 – pulveri
– citādi

8103 90
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8103

Tantals un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezu
mus un lūžņus

– citādi
16.9.2016.

8103 90 10 – – stieņi, izņemot ar vienkāršu saķepināšanu
izgatavotus, profili, loksnes, sloksnes,
lentes un folija

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4%

A

A

8104 11 00 – – ar magnija masas saturu ne mazāk kā
99,8 %

Rūpniecība

5,3 %

A

A

8104 19 00 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

8104 20 00 – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8104 30 00 – skaidas, virpošanas skaidas un granulas, sa
šķirotas pēc lieluma; pulveri

Rūpniecība

4%

A

A

8104 90 00 – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

8105 20 00 – kobalta kušņi un citādi kobalta metalurģijas
starpprodukti; neapstrādāts kobalts; pulveri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8105 30 00 – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8105 90 00 – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

Apraksts

8103 90 90 – – citādi

Magnijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezu
mus un lūžņus

LV

8104

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– neapstrādāts magnijs
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8105

Kobalta kušņi un citādi kobalta metalurģijas
starpprodukti; kobalts un tā izstrādājumi, ie
skaitot atgriezumus un lūžņus

L 250/941

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8106 00 10 – neapstrādāts bismuts; atgriezumi un lūžņi;
pulveri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8106 00 90 – citādi

Rūpniecība

2%

A

A

8107 20 00 – neapstrādāts kadmijs; pulveri

Rūpniecība

3%

A

A

8107 30 00 – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8107 90 00 – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

8108 20 00 – neapstrādāts titāns; pulveri

Rūpniecība

5%

A

A

8108 30 00 – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

5%

A

A

8108 90 30 – – stieņi, profili un stieples

Rūpniecība

7%

A

A

8108 90 50 – – plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un fo
lija

Rūpniecība

7%

A

A

8108 90 60 – – caurules un caurulītes

Rūpniecība

7%

A

A

8106 00

8108 90

Bismuts un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezu
mus un lūžņus

Kadmijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezu
mus un lūžņus

Titāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezu
mus un lūžņus
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8108

Piezīmes

LV

8107

Apraksts

L 250/942

Nozare

KN 2014

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

7%

A

A

8109 20 00 – neapstrādāts cirkonijs; pulveri

Rūpniecība

5%

A

A

8109 30 00 – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8109 90 00 – citādi

Rūpniecība

9%

A

A

8110 10 00 – neapstrādāts antimons; pulveri

Rūpniecība

7%

A

A

8110 20 00 – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8110 90 00 – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

8111 00 11 – – neapstrādāts mangāns; pulveri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8111 00 19 – – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8111 00 90 – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

Apraksts

8108 90 90 – – citādi

8111 00

Antimons un tā izstrādājumi, ieskaitot atgrie
zumus un lūžņus
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8110

Cirkonijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgrie
zumus un lūžņus

LV

8109

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Mangāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgrie
zumus un lūžņus
– neapstrādāts mangāns; atgriezumi un lūžņi;
pulveri

L 250/943

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8112 12 00 – – neapstrādāts; pulveri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8112 13 00 – – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8112 19 00 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

8112 21 10 – – – sakausējumi ar niķeļa masas saturu
vairāk par 10 %

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8112 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

8112 22 00 – – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8112 29 00 – – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

8112 51 00 – – neapstrādāts; pulveri

Rūpniecība

1,5 %

A

A

8112 52 00 – – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8112 59 00 – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

8112

Apraksts

LV

Berilijs, hroms, germānijs, vanādijs, gallijs, haf
nijs, indijs, niobijs, rēnijs, tallijs un izstrādā
jumi no šiem metāliem, ieskaitot atgriezumus
un lūžņus

Piezīmes

L 250/944

Nozare

KN 2014

– berilijs

8112 21

– – neapstrādāts; pulveri

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– hroms

– tallijs

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– citādi
– – neapstrādāti; atgriezumi un lūžņi; pulveri

8112 92 10 – – – hafnijs

LV

8112 92

– – – niobijs; rēnijs; gallijs; indijs; vanādijs;
germānijs

––––

atgriezumi un lūžņi
citādi

8112 92 31 – – – – –

niobijs; rēnijs

Rūpniecība

3%

A

A

8112 92 81 – – – – –

indijs

Rūpniecība

2%

A

A

8112 92 89 – – – – –

gallijs

Rūpniecība

1,5 %

A

A

8112 92 91 – – – – –

vanādijs

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8112 92 95 – – – – –

germānijs

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8112 99 20 – – – hafnijs; germānijs

Rūpniecība

7%

A

A

8112 99 30 – – – niobijs; rēnijs

Rūpniecība

9%

A

A

8112 99 70 – – – gallijs; indijs; vanādijs

Rūpniecība

3%

A

A

8112 99

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8112 92 21 – – – –

– – citādi

L 250/945

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8113 00 20 – neapstrādāti

Rūpniecība

4%

A

A

8113 00 40 – atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8113 00 90 – citādi

Rūpniecība

5%

A

A

8201 10 00 – lāpstas un liekšķeres

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8201 30 00 – kapļi, cērtes, kaplīši un grābekļi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8201 40 00 – cirvji, dārza naži un tamlīdzīgi cirtējrīki

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8201 50 00 – dārza šķēres un zargrieži darbam ar vienu
roku (ieskaitot putnu grieznes)

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8201 60 00 – dzīvžogu šķēres, zargrieži un tamlīdzīgas
grieznes darbam ar abām rokām

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8201 90 00 – citādi rokas darbarīki, kas izmantojami
lauksaimniecībā, dārzkopībā un mežsaim
niecībā

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8113 00

Apraksts

Piezīmes

L 250/946

Nozare

KN 2014

Metālkeramika un tās izstrādājumi, ieskaitot
atgriezumus un lūžņus

8201

Šādi rokas darbarīki: lāpstas un liekšķeres,
kapļi, cērtes, kaplīši, dakšas un grābekļi; cirvji,
dārza naži un tamlīdzīgi cirtējrīki; jebkura
veida dārza šķēres un zargrieži; izkaptis, sirpji,
siena dakšas, dzīvžogu šķēres, ķīļi malkas
skaldīšanai un citi instrumenti, kurus izmanto
lauksaimniecībā, dārzkopībā vai mežsaimnie
cībā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

82. NODAĻA – PARASTO METĀLU INSTRU
MENTI, DARBARĪKI, GRIEŠANAS RĪKI, KA
ROTES UN DAKŠIŅAS; TO DAĻAS NO PA
RASTAJIEM METĀLIEM

LV

82

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8202 10 00 – rokas zāģi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8202 20 00 – lentzāģu lentes

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8202 31 00 – – ar tērauda darbdaļu

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8202 39 00 – – citādi, ieskaitot detaļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8202 40 00 – ķēdes zāģu plātnes

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8202 99 20 – – – metāla apstrādei

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8202 99 80 – – – citādu materiālu apstrādei

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8202

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Rokas zāģi; visu veidu zāģu plātnes (ieskaitot
plātnes garenzāģēšanai, rievu iezāģēšanai vai
bezzobu zāģu plātnes)
LV

– ripzāģu diski (ieskaitot garenzāģēšanas un
rievu iezāģēšanas diskus)

8202 91 00 – – metālzāģu taisnās plātnes
8202 99

8203

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādas zāģu plātnes

Vīles, adatvīles, skrāpjvīles, knaibles (ieskaitot
asknaibles), plakanknaibles, pincetes, knaiblī
tes, metālgrieznes, cauruļu griešanas darb
galdi, skrūvju grieznes, caurumsitņi un tamlī
dzīgi rokas darbarīki
L 250/947

8203 10 00 – vīles, adatvīles, skrāpjvīles un tamlīdzīgi
darbarīki

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8203 20 00 – knaibles (ieskaitot asknaibles), plakanknai
bles, pincetes, knaiblītes un tamlīdzīgi dar
barīki

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8203 30 00 – metālgrieznes un tamlīdzīgi darbarīki

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8203 40 00 – cauruļu griešanas darbgaldi, skrūvju grie
znes, caurumsitņi un tamlīdzīgi darbarīki

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8204 11 00 – – parastās

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8204 12 00 – – regulējamas (bīdatslēgas)

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8204 20 00 – uzgriežņu atslēgu maiņgalviņas, ar roktu
riem vai bez tiem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8205 10 00 – urbšanas instrumenti, vītņgrieži un vīt
ņurbji

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8205 20 00 – veseri un uzsitējveseri

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/948

Nozare

KN 2014

LV

8204

– uzgriežņu atslēgas, rokas

8205

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Uzgriežņu atslēgas, rokas (ieskaitot torsiome
trus, bet izņemot grieztaviņas); uzgriežņu at
slēgu maiņgalviņas, ar rokturiem vai bez tiem

Rokas darbarīki (ieskaitot dimanta stiklgrie
žus), kas citur nav minēti un iekļauti; lodlam
pas; skrūvspīles, spīles un tamlīdzīgi izstrādā
jumi, izņemot darbmašīnu piederumus un da
ļas; laktas; pārnēsājamās ēzes; slīpripas ar
rāmi un ar rokas vai kājas piedziņu

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8205 30 00 – ēveles, cirtņi, kalti un tamlīdzīgi kokapstrā
des griezējinstrumenti

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8205 40 00 – skrūvgrieži

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8205 59 10 – – – darbarīki mūrniekiem, veidotājiem, be
tonētājiem, apmetējiem un krāsotājiem

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8205 59 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8205 60 00 – lodlampas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8205 70 00 – skrūvspīles, spīles un tamlīdzīgi izstrādā
jumi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8205 90 10 – – laktas; pārnēsājamās ēzes; slīpripas ar
rāmi un ar rokas vai kājas piedziņu

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8205 90 90 – – komplekti, kas sastāv no diviem vai vai
rākiem šīs pozīcijas apakšpozīciju izstrā
dājumiem

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8206 00 00 Divās vai vairākās pozīcijās no 8202 līdz
8205 iekļautu darbarīku komplekti, iepakoti
pārdošanai mazumtirdzniecībā

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi rokas darbarīki (ieskaitot dimanta
stiklgriežus)
8205 51 00 – – darbarīki, ko lieto mājsaimniecībā

8205 90

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8205 59

– citādi, ieskaitot komplekti, kas sastāv no di
viem vai vairākiem šīs pozīcijas apakšpozī
ciju izstrādājumiem

L 250/949

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 19 10 – – – ar dimanta vai aglomerēta dimanta
darbdaļu

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 20 10 – – ar dimanta vai aglomerēta dimanta darb
daļu

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 20 90 – – ar citu materiālu darbdaļu

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 30 10 – – metāla apstrādei

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 30 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207

Apraksts

LV

Maināmie instrumenti (ar mehānisku piedziņu
vai bez tās) rokas darbarīkiem vai darbmašī
nām (piemēram, presēšanai, štancēšanai, cau
rumošanai, vītņgriešanai, vītņurbšanai, urbša
nai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, vir
pošanai vai skrūvju ieskrūvēšanai), ieskaitot
presformas metālu vilkšanai vai presēšanai, un
instrumenti klinšu vai grunts urbšanai

Piezīmes

L 250/950

Nozare

KN 2014

– instrumenti klinšu un grunts urbšanai

8207 19

8207 20

8207 30

– – citādi, ieskaitot daļas

– presformas metāla vilkšanai vai presēšanai
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8207 13 00 – – ar metālkeramikas darbdaļu

– presēšanas, štancēšanas vai caurumošanas
instrumenti

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8207 40 10 – – – vītņurbji

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 40 30 – – – vītņgriežņi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 40 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 40

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– vītņu griešanas un vītņošanas instrumenti
– – metāla apstrādei
LV

8207 50

8207 50 10 – – ar dimanta vai aglomerēta dimanta darb
daļu
– – ar citu materiālu darbdaļu
8207 50 30 – – – mūrniekurbji
– – – citādi
––––

metāla apstrādei, ar darbdaļu

8207 50 50 – – – – –

no metālkeramikas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 50 60 – – – – –

no ātrgriezējtērauda

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 50 70 – – – – –

no citādiem materiāliem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 50 90 – – – –
8207 60

citādi
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– urbšanas instrumenti, izņemot instrumen
tus klinšu urbšanai

– instrumenti izvirpošanai un caurvilkšanai
L 250/951

8207 60 10 – – ar dimanta vai aglomerēta dimanta darb
daļu

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

L 250/952

KN 2014

– – ar citu materiālu darbdaļu

LV

– – – izvirpošanas instrumenti
8207 60 30 – – – –

metāla apstrādei

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 60 50 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– – – caurvilkšanas instrumenti
metāla apstrādei

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 60 90 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 70

– frēzēšanas instrumenti
– – metāla apstrādei, ar darbdaļu

8207 70 10 – – – no metālkeramikas
– – – no citādiem materiāliem
8207 70 31 – – – –

stobra tipa

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 70 37 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 70 90 – – citādi
8207 80
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8207 60 70 – – – –

– virpošanas instrumenti

8207 80 11 – – – no metālkeramikas

16.9.2016.

– – metāla apstrādei, ar darbdaļu

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8207 80 19 – – – no citādiem materiāliem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 80 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 90 30 – – – svīķurbī ieliekami skrūvgrieži

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 90 50 – – – zobu iegriešanas instrumenti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi maināmie instrumenti

8207 90 10 – – ar dimanta vai aglomerēta dimanta darb
daļu
– – ar citu materiālu darbdaļu

––––

no metālkeramikas

8207 90 71 – – – – –

metāla apstrādei

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 90 78 – – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

––––

no citiem materiāliem
metāla apstrādei

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8207 90 99 – – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ie
rīcēm

8208 10 00 – metālapstrādei

L 250/953

8207 90 91 – – – – –

8208
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– – – citādi, ar darbdaļu

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8208 20 00 – kokapstrādei

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8208 30 00 – virtuves ierīcēs un pārtikas rūpniecībā iz
mantojamie

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8208 40 00 – lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un dārz
kopībā lietojamām mašīnām paredzētie

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8208 90 00 – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8209 00 20 – mehāniski fiksējami

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8209 00 80 – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8210 00 00 Ar roku darbināmas mehāniskās ierīces (ar
masu 10 kg vai mazāk) ēdienu un dzērienu
pagatavošanai, apstrādei vai pasniegšanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

8,5 %

A

A

8211 91 00 – – galda naži ar nekustīgiem asmeņiem

Rūpniecība

8,5 %

A

A

8211 92 00 – – citādi naži ar nekustīgiem asmeņiem

Rūpniecība

8,5 %

A

A

8211 93 00 – – naži, kuriem nav nekustīgu asmeņu

Rūpniecība

8,5 %

A

A

8209 00

8211

Plāksnes, stienīši, uzgaļi un tamlīdzīgi instru
mentu piederumi, atsevišķi, no metālkerami
kas

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/954

Nozare

KN 2014

Naži ar zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem
(arī koku potējamie naži), izņemot nažus, kas
minēti pozīcijā 8208, un to asmeņi

8211 10 00 – dažādu izstrādājumu komplekti
– citādi

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8211 94 00 – – asmeņi

Rūpniecība

6,7 %

A

A

8211 95 00 – – parastā metāla rokturi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8212 10 10 – – asmeņskuvekļi ar nemaināmiem asme
ņiem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8212 10 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8212 20 00 – asmenīši asmeņskuvekļiem, ieskaitot skuve
kļu asmenīšu slokšņu sagataves

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8212 90 00 – citādas detaļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8213 00 00 Grieznes, ieskaitot drēbnieku grieznes, un to
asmeņi

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8214 10 00 – papīrnaži, naži aplokšņu atvēršanai un
tekstu labošanai, zīmuļu asinātāji un to
asmeņi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8214 20 00 – manikīra un pedikīra komplekti un instru
menti (ieskaitot nagu vīles)

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8214 90 00 – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8212

Bārdas naži un asmenīši (ieskaitot asmenīšu
sagataves)

8212 10

– bārdas naži

8214

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Citādi griezējizstrādājumi (piemēram, matu
griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai vir
tuves naži gaļas griešanai, kapājamie naži, pa
pīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti un
instrumenti (ieskaitot nagu vīles)

L 250/955

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8215 10 30 – – – no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

8,5 %

A

A

8215 10 80 – – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8215 20 10 – – no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

8,5 %

A

A

8215 20 90 – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8215 99 10 – – – no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

8,5 %

A

A

8215 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8215

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes,
toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura
standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda
piederumi

8215 10

– virtuves un galda piederumu komplekti, ku
ros ir vismaz viens izstrādājums ar dārgme
tāla pārklājumu

8215 10 20 – – kuros ietilpst tikai izstrādājumi ar dārg
metāla pārklājumu

– citādi virtuves un galda piederumu kom
plekti
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– – citādi

8215 20

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/956

Nozare

KN 2014

– citādi
8215 91 00 – – ar dārgmetāla pārklājumu
8215 99

– – citādi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8301 10 00 – piekaramās atslēgas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8301 20 00 – slēdzenes transportlīdzekļiem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8301 30 00 – slēdzenes mēbelēm

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8301 40 11 – – – cilindriskās

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8301 40 19 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8301 40 90 – – citādas slēdzenes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8301 50 00 – skavas un ietvari ar skavām, kurās iestrādā
tas slēdzenes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8301 60 00 – daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8301 70 00 – atsevišķas atslēgas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

83

83. NODAĻA – DAŽĀDI PARASTO METĀLU
IZSTRĀDĀJUMI

8301

Slēdzenes, piekaramās un iekaļamās (kas slē
dzamas ar atslēgu vai koda kombināciju, elek
triskas vai neelektriskas) no parastā metāla;
parastā metāla skavas un ietvari ar skavām,
kurās iestrādātas slēdzenes; atslēgas minēta
jiem izstrādājumiem no parastā metāla

– citādas slēdzenes
– – slēdzenes izmantošanai ēku durvīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8301 40

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

L 250/957

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8302 10 00 – viras

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8302 20 00 – skrituļi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8302 30 00 – citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgas
detaļas autotransporta līdzekļiem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8302 41 10 – – – durvīm

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8302 41 50 – – – logiem un franču tipa logiem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8302 41 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8302 42 00 – – citādas, izmantošanai mēbelēs

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8302 49 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8302 50 00 – cepuru pakaramie, vadži, konsoles un tam
līdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8302 60 00 – automātiskie durvju aizvērēji

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8302

Apraksts

LV

Pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgi parastā
metāla izstrādājumi, kurus izmanto mēbelēs,
durvīs, kāpnēs, logos, žalūzijās, transportlī
dzekļu virsbūvēs, zirglietās, koferos, kastēs, lā
dītēs un tamlīdzīgos izstrādājumos; cepuru
pakaramie, vadži, konsoles un tamlīdzīgi iz
strādājumi no parastajiem metāliem; parastā
metāla skrituļi ar stiprinājumiem; parastā me
tāla automātiskie durvju aizvērēji

– – izmantošanai ēkās

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgas
detaļas
8302 41

Piezīmes

L 250/958

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8303 00 40 – bruņotas vai stiprinātas parastā metāla gla
bātavas, seifi un durvis, ieskaitot banku no
liktavu durvis un seifus

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8303 00 90 – naudas skapji, kastes un tamlīdzīgi izstrādā
jumi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8304 00 00 Dokumentu un kartīšu skapji, paplātes un pa
liktņi papīriem un pildspalvām, spiedogu pa
liktņi un tamlīdzīgi biroja piederumi no para
stā metāla, izņemot pozīcijā 9403 minētās bi
roja mēbeles

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8305 10 00 – ātršuvēju vai dokumentu mapju piederumi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8305 20 00 – stiepļu skavas blokos

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8305 90 00 – citādi, ieskaitot daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8303 00

Pierīces ātršuvējiem vai dokumentu mapēm,
kancelejas spailes un saspraudes, spraudes, in
deksatori un tamlīdzīgi kancelejas piederumi
no parastā metāla; šuvēju stiepļu skavas blo
kos (piemēram, kancelejas vajadzībām, mē
beļu tapsēšanai, saiņošanai) no parastā metāla

8306 10 00 – zvani, gongi un tamlīdzīgi izstrādājumi

L 250/959

Parastā metāla zvani, gongi un tamlīdzīgi ne
elektriski izstrādājumi; parastā metāla statue
tes un citi dekoratīvi izstrādājumi; parastā me
tāla ietvari fotogrāfijām, gleznām un tamlī
dzīgi ietvari; parastā metāla spoguļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8306

Bruņotas vai stiprinātas parastā metāla glabā
tavas, seifi un durvis, ieskaitot banku nolik
tavu durvis un seifus, naudas skapjus un ka
stes, un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādājumi

Piezīmes

LV

8305

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8306 21 00 – – ar dārgmetāla pārklājumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8306 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8306 30 00 – ietvari fotogrāfijām, gleznām un tamlīdzīgi
ietvari; spoguļi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8307 10 00 – no dzelzs vai tērauda

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8307 90 00 – no citiem parastajiem metāliem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8308 10 00 – āķīši, actiņas un cilpiņas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8308 20 00 – cauruļkniedes un dubultkniedes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8308 90 00 – citādi, ieskaitot daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/960

Nozare

KN 2014

– statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi

LV

8307

8309

Aizdares, ietvari ar sprādzēm, sprādzes, aizda
res sprādzes, āķīši, actiņas, cilpiņas un tamlī
dzīgi parastā metāla izstrādājumi, kas izman
tojami apģērbiem, apaviem, markīzēm, so
mām, ceļa piederumiem vai citiem gataviem
ražojumiem, parastā metāla cauruļkniedes vai
dubultkniedes; parastā metāla krelles un spī
guļi

8309 10 00 – pudeļu vāciņi

16.9.2016.

Aizbāžņi, vāciņi (ieskaitot pudeļu vāciņus, uz
griežamos vāciņus un aizbāžņus), pudeļu vā
ciņi, aizbāžņu apvalki, vītņoti noslēgi, plom
bas un citi iepakošanas piederumi no parastā
metāla

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8308

Lokanas parastā metāla caurules ar savienotā
jelementiem vai bez tiem

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8309 90 10 – – svina kapsulas; alumīnija kapsulas, kuru
diametrs pārsniedz 21 mm

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8309 90 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8310 00 00 Parastā metāla plāksnītes un izkārtnes ar no
rādēm, nosaukumiem, adresēm un tamlīdzīgas
plāksnītes, numuri, burti un tamlīdzīgi sim
boli, izņemot pozīcijā 9405 minētos izstrādā
jumus

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8311 10 00 – parastā metāla elektrodi ar pārklājumu, iz
mantojami loka elektrometināšanā

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8311 20 00 – parastā metāla stieple ar serdi, izmantojama
loka elektrometināšanā

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8311 30 00 – parastā metāla stieņi ar pārklājumu un
stieple ar serdi, paredzēti lodēšanai ar
mīkstlodi vai cietlodi, vai gāzmetināšanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8311 90 00 – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8309 90

Piezīmes

– citādi

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8311

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Stieples, stieņi, caurules, plāksnes, elektrodi
un tamlīdzīgi izstrādājumi no parastā metāla
vai no metāla karbīdiem, ar pārklājumu vai
serdi no kušņu materiāla, izmantojami lodēša
nai ar mīkstlodi, cietlodi, metināšanai vai me
tāla un metāla karbīdu uzklāšanai; parastā me
tāla aglomerēta pulvera stieples, kuras iz
manto metalizēšanā izsmidzinot

L 250/961

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8401 10 00 – kodolreaktori (Euratom)

Rūpniecība

5,7 %

A

A

8401 20 00 – iekārtas un aparāti izotopu separācijai un
to daļas (Euratom)

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8401 30 00 – neapstaroti degvielas elementi (kasetes) (Eu
ratom)

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8401 40 00 – kodolreaktoru daļas (Euratom)

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

XVI SADAĻA – MEHĀNISMI UN MEHĀNI
SKAS IERĪCES; ELEKTROIEKĀRTAS; TO DA
ĻAS; SKAŅU IERAKSTĪŠANAS UN ATSKA
ŅOŠANAS APARATŪRA, TELEVĪZIJAS AT
TĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAS UN RE
PRODUCĒŠANAS APARATŪRA UN ŠĀDU
IZSTRĀDĀJUMU DAĻAS UN PIEDERUMI

84

84. NODAĻA – KODOLREAKTORI, KATLI,
MEHĀNISMI UN MEHĀNISKAS IERĪCES; TO
DAĻAS

8401

Kodolreaktori; neapstaroti degvielas elementi
(kasetes) kodolreaktoriem; iekārtas un aparāti
izotopu separācijai

8402

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

XVI

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/962

Nozare

KN 2014

Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot
centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj
ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkar
sēšanas katli
– ūdens tvaika vai citādi tvaika katli
16.9.2016.

8402 11 00 – – ūdenscauruļu katli ar ražīgumu vairāk
nekā 45 t tvaika stundā

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8402 19 10 – – – dūmcauruļu katli

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8402 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8402 20 00 – ūdens pārkarsēšanas katli

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8402 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8403 10 10 – – no čuguna

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8403 10 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8403 90 10 – – no čuguna

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8403 90 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

8402 12 00 – – ūdenscauruļu katli ar ražīgumu līdz 45 t
tvaika stundā

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

8402 19

– – citādi tvaika ģenerēšanas katli, ieskaitot
kombinētos

Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402
minētos

8403 10

– katli

8403 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8403

– daļas

L 250/963

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8404 10 00 – palīgiekārtas izmantošanai pozīcijās 8402
un 8403 minētajos katlos

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8404 20 00 – dzesētāji ūdens tvaika un citādām tvaika
spēkiekārtām

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8404 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8405 10 00 – gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar at
tīrīšanas ierīcēm vai bez tām; acetilēna gāz
ģeneratori un tamlīdzīgi ūdens pārstrādes
gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai bez
tām

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8405 90 00 – daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8404

Gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar vai
bez attīrīšanas ierīcēm; acetilēna gāzģeneratori
un tamlīdzīgi ūdens pārstrādes gāzģeneratori
ar attīrīšanas ierīcēm vai bez tām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8406

Palīgiekārtas izmantošanai pozīcijās 8402 un
8403 minētajos katlos (piemēram, ekonomai
zeri, pārkarsētāji, kvēpu atdalītāji, gāzes reku
peratori); ūdens tvaika un citu tvaika spēkie
kārtu dzesētāji

Piezīmes

LV

8405

Apraksts

L 250/964

Nozare

KN 2014

Ūdens tvaika un citādas tvaika turbīnas

8406 10 00 – turbīnas kuģu dzinējiekārtām

8406 81 00 – – kuru jauda pārsniedz 40 MW

16.9.2016.

– citādas turbīnas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8406 90 10 – – statoru lāpstiņas, rotori un to lāpstiņas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8406 90 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

6,2 %

A

A

Apraksts

8406 82 00 – – ar jaudu līdz 40 MW

8407

– daļas

LV

8406 90

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar div
pusējiem vai rotējošiem virzuļiem

– kuģu dzinējiekārtas
– – piekarināmie motori

8407 21 10 – – – kuru darba
325 cm3

tilpums

nepārsniedz

– – – kuru darba tilpums pārsniedz 325 cm3
ar jaudu līdz 30 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8407 21 99 – – – –

kuru jauda pārsniedz 30 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

Rūpniecība

4,2 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8407 29 00 – – citādi
– abvirzienu darbības virzuļdzinēji izmanto
šanai 87. nodaļā minētajos transportlīdze
kļos
8407 31 00 – – kuru darba tilpums nepārsniedz 50 cm3

L 250/965

8407 21 91 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8407 10 00 – gaisa kuģu dzinēji

8407 21

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8407 32 10 – – – kuru darba tilpums pārsniedz 50 cm3,
bet nepārsniedz 125 cm3

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8407 32 90 – – – kuru
darba
tilpums
pārsniedz
125 cm3, bet nepārsniedz 250 cm3

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8407 33 20 – – – kuru
darba
tilpums
pārsniedz
250 cm3, bet nepārsniedz 500 cm3

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8407 33 80 – – – kuru
darba
tilpums
pārsniedz
500 cm3, bet nepārsniedz 1 000 cm3

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

4,2 %

A

A

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8407 32

– – kuru darba tilpums pārsniedz 50 cm3,
bet nepārsniedz 250 cm3

– – kuru darba tilpums pārsniedz 250 cm3,
bet nepārsniedz 1 000 cm3

– – kuru darba tilpums pārsniedz 1 000 cm3

8407 34 10 – – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai
montāžai: apakšpozīcijas 8701 10 kāj
niektraktori; pozīcijas 8703 mehāni
skie transportlīdzekļi; pozīcijas 8704
mehāniskie transportlīdzekļi, kuru dzi
nēja darba tilpums nepārsniedz
2 800 cm3; pozīcijas 8705 mehāniskie
transportlīdzekļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8407 34

Piezīmes

LV

8407 33

Apraksts

L 250/966

Nozare

KN 2014

– – – citādi
8407 34 30 – – – –

8407 34 91 – – – – –

jauni, kuru darba tilpums
nepārsniedz 1 500 cm3

16.9.2016.

––––

lietoti

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8407 34 99 – – – – –

pārsniedz 1 500 cm3

Rūpniecība

4,2 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– citādi dzinēji

8407 90 10 – – kuru darba tilpums nepārsniedz 250 cm3

LV

8407 90

Piezīmes

16.9.2016.

Apraksts

KN 2014

– – kuru darba tilpums pārsniedz 250 cm3

– – – citādi
8407 90 80 – – – –

kuru jauda nepārsniedz 10 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8407 90 90 – – – –

kuru jauda pārsniedz 10 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8408

Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji
(dīzeļi un pusdīzeļi)

8408 10

– kuģu dzinējiekārtas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8407 90 50 – – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai
montāžai: apakšpozīcijas 8701 10 kāj
niektraktori; pozīcijas 8703 mehāni
skie transportlīdzekļi; pozīcijas 8704
mehāniskie transportlīdzekļi, kuru dzi
nēja darba tilpums nepārsniedz
2 800 cm3; pozīcijas 8705 mehāniskie
transportlīdzekļi

– – lietotas

L 250/967

8408 10 11 – – – jūras kuģiem, kas minēti pozīcijās
8901–8906, velkoņiem, kas minēti
apakšpozīcijā 8904 00 10, un karaku
ģiem, kas minēti apakšpozīcijā
8906 10 00

Apraksts

8408 10 19 – – – citādi

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

LV

– – jaunas, kuru jauda

Piezīmes

L 250/968

KN 2014

– – – nepārsniedz 50 kW
jūras kuģiem, kas minēti pozīcijās
8901–8906, velkoņiem, kas minēti
apakšpozīcijā 8904 00 10, un kara
kuģiem, kas minēti apakšpozīcijā
8906 10 00

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8408 10 27 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– – – pārsniedz 50 kW, bet nepārsniedz
100 kW
8408 10 31 – – – –

jūras kuģiem, kas minēti pozīcijās
8901–8906, velkoņiem, kas minēti
apakšpozīcijā 8904 00 10, un kara
kuģiem, kas minēti apakšpozīcijā
8906 10 00

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8408 10 39 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8408 10 23 – – – –

– – – pārsniedz 100 kW, bet nepārsniedz
200 kW
jūras kuģiem, kas minēti pozīcijās
8901–8906, velkoņiem, kas minēti
apakšpozīcijā 8904 00 10, un kara
kuģiem, kas minēti apakšpozīcijā
8906 10 00

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8408 10 49 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

16.9.2016.

8408 10 41 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – pārsniedz 200 kW, bet nepārsniedz
300 kW
jūras kuģiem, kas minēti pozīcijās
8901–8906, velkoņiem, kas minēti
apakšpozīcijā 8904 00 10, un kara
kuģiem, kas minēti apakšpozīcijā
8906 10 00

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8408 10 59 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8408 10 61 – – – –

jūras kuģiem, kas minēti pozīcijās
8901–8906, velkoņiem, kas minēti
apakšpozīcijā 8904 00 10, un kara
kuģiem, kas minēti apakšpozīcijā
8906 10 00

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8408 10 69 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– – – pārsniedz 500 kW, bet nepārsniedz
1 000 kW
8408 10 71 – – – –

jūras kuģiem, kas minēti pozīcijās
8901–8906, velkoņiem, kas minēti
apakšpozīcijā 8904 00 10, un kara
kuģiem, kas minēti apakšpozīcijā
8906 10 00

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8408 10 79 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – pārsniedz 300 kW, bet nepārsniedz
500 kW

LV

8408 10 51 – – – –

– – – pārsniedz 1 000 kW, bet nepārsniedz
5 000 kW
8408 10 81 – – – –

L 250/969

jūras kuģiem, kas minēti pozīcijās
8901–8906, velkoņiem, kas minēti
apakšpozīcijā 8904 00 10, un kara
kuģiem, kas minēti apakšpozīcijā
8906 10 00

Apraksts

8408 10 89 – – – –

citādi

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

LV

– – – pārsniedz 5 000 kW
jūras kuģiem, kas minēti pozīcijās
8901–8906, velkoņiem, kas minēti
apakšpozīcijā 8904 00 10, un kara
kuģiem, kas minēti apakšpozīcijā
8906 10 00

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8408 10 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– dzinēji, kas izmantojami 87. nodaļā minēta
jos transportlīdzekļos

8408 20 10 – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai mon
tāžai: apakšpozīcijas 8701 10 kājniek
traktori; pozīcijas 8703 mehāniskie
transportlīdzekļi; pozīcijas 8704 mehāni
skie transportlīdzekļi, kuru dzinēja darba
tilpums nepārsniedz 2 500 cm3; pozīcijas
8705 mehāniskie transportlīdzekļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8408 10 91 – – – –

8408 20

Piezīmes

L 250/970

KN 2014

– – citādi
– – – lauksaimniecības un mežsaimniecības
riteņtraktoriem, kuru jauda
nepārsniedz 50 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 20 35 – – – –

pārsniedz 50 kW, bet nepārsniedz
100 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 20 37 – – – –

pārsniedz 100 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

16.9.2016.

8408 20 31 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādiem 87. nodaļas transportlīdzek
ļiem, kuru jauda
Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 20 55 – – – –

pārsniedz 50 kW, bet nepārsniedz
100 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 20 57 – – – –

pārsniedz 100 kW, bet nepārsniedz
200 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 20 99 – – – –

pārsniedz 200 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

Rūpniecība

4,2 %

A

A

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 90

– citādi dzinēji

8408 90 21 – – sliežu transportam
– – citādi
8408 90 27 – – – lietoti
– – – jauni, kuru jauda
nepārsniedz 15 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 90 43 – – – –

pārsniedz 15 kW, bet nepārsniedz
30 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 90 45 – – – –

pārsniedz 30 kW, bet nepārsniedz
50 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 90 47 – – – –

pārsniedz 50 kW, bet nepārsniedz
100 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 90 61 – – – –

pārsniedz 100 kW, bet nepārsniedz
200 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

L 250/971

8408 90 41 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

nepārsniedz 50 kW

LV

8408 20 51 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 90 67 – – – –

pārsniedz 300 kW, bet nepārsniedz
500 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 90 81 – – – –

pārsniedz 500 kW, bet nepārsniedz
1 000 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 90 85 – – – –

pārsniedz 1 000 kW, bet nepār
sniedz 5 000 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8408 90 89 – – – –

pārsniedz 5 000 kW

Rūpniecība

4,2 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8409 91 00 – – izmantošanai vienīgi vai galvenokārt
dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmoto
ros

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8409 99 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8409

Daļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt
dzinējiem, kas iekļauti pozīcijās 8407 un
8408

8409 10 00 – gaisa kuģu dzinējiem
– citādi

8410

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

pārsniedz 200 kW, bet nepārsniedz
300 kW

LV

8408 90 65 – – – –

Piezīmes

L 250/972

KN 2014

Hidroturbīnas, ūdensrati un to regulatori

8410 11 00 – – kuru jauda nepārsniedz 1 000 kW

16.9.2016.

– hidroturbīnas un ūdensrati

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8410 12 00 – – kuru jauda pārsniedz 1 000 kW, bet
nepārsniedz 10 000 kW

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8410 13 00 – – kuru jauda pārsniedz 10 000 kW

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8410 90 00 – detaļas, ieskaitot regulatorus

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Rūpniecība

3,2 %

A

A

8411 12 10 – – – kuru vilces spēks pārsniedz 25 kN, bet
nepārsniedz 44 kN

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8411 12 30 – – – kuru vilces spēks pārsniedz 44 kN, bet
nepārsniedz 132 kN

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8411 12 80 – – – kuru vilces spēks pārsniedz 132 kN

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

3,6 %

A

A

8411 22 20 – – – kuru jauda pārsniedz 1 100 kW, bet
nepārsniedz 3 730 kW

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8411 22 80 – – – kuru jauda pārsniedz 3 730 kW

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8411

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji
un citādas gāzturbīnas

8411 11 00 – – kuru vilces spēks nepārsniedz 25 kN
– – kuru vilces spēks pārsniedz 25 kN

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– turboreaktīvie dzinēji

8411 12

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– turbopropelleru dzinēji
8411 21 00 – – kuru jauda nepārsniedz 1 100 kW
8411 22

– – kuru jauda pārsniedz 1 100 kW

L 250/973

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,1 %

A

A

8411 82 20 – – – kuru jauda pārsniedz 5 000 kW, bet
nepārsniedz 20 000 kW

Rūpniecība

4,1 %

A

A

8411 82 60 – – – kuru jauda pārsniedz 20 000 kW, bet
nepārsniedz 50 000 kW

Rūpniecība

4,1 %

A

A

8411 82 80 – – – kuru jauda pārsniedz 50 000 kW

Rūpniecība

4,1 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

4,1 %

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8412 21 20 – – – hidrosistēmas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8412 21 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/974

Nozare

KN 2014

– citādas gāzturbīnas

8411 82

– – kuru jauda pārsniedz 5 000 kW

8411 91 00 – – turboreaktīvajiem
dzinējiem

un

turbopropelleru

8411 99 00 – – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– daļas

8412

LV

8411 81 00 – – kuru jauda nepārsniedz 5 000 kW

Citādi dzinēji un motori

8412 10 00 – reaktīvie dzinēji, kas nav turboreaktīvie dzi
nēji
– hidrauliskās spēkiekārtas un hidrodzinēji
8412 21

– – lineārās darbības (cilindri)

16.9.2016.

8412 29

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,2 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi

LV

8412 29 20 – – – hidrosistēmas
– – – citādi
spēka hidrodzinēji

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8412 29 89 – – – –

citādi

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8412 31 00 – – lineārās darbības (cilindri)

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8412 39 00 – – citādi

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8412 80 10 – – ūdens tvaika vai citādi tvaika dzinēji

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8412 80 80 – – citādi

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8412 90 20 – – reaktīvajiem dzinējiem, izņemot turbo
reaktīvos

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8412 90 40 – – hidrauliskajām spēkiekārtām un hidro
dzinējiem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8412 90 80 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– pneimatiskās spēkiekārtas un pneimodzi
nēji

8412 80

8412 90

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8412 29 81 – – – –

– daļas

L 250/975

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8413 11 00 – – degvielas uzpildes stacijās un garāžās iz
mantojamie degvielas un eļļas sūkņi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 19 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 20 00 – rokas sūkņi, izņemot tos, kas minēti apak
špozīcijās 8413 11 vai 8413 19

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 30 20 – – inžektori (strūklas sūkņi)

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 30 80 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 40 00 – betona sūkņi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 50 20 – – hidroagregāti

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 50 40 – – dozētājsūkņi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413

Apraksts

Šķidruma sūkņi ar caurplūduma mērītāju vai
bez tā; šķidrumu cēlāji
LV

– sūkņi, kas aprīkoti ar caurplūduma mērītāju
vai tos iespējams aprīkot ar šādu mērītāju

8413 50

– iekšdedzes dzinēju degvielas, eļļas un dzesē
tājvielas sūkņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8413 30

Piezīmes

L 250/976

Nozare

KN 2014

– citādi abvirzienu darbības virzuļsūkņi

– – citādi

8413 50 61 – – – –

ar hidraulisko šķidrumu

16.9.2016.

– – – virzuļsūkņi

Apraksts

8413 50 69 – – – –

citādi

8413 60

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Piezīmes

LV

8413 50 80 – – – citādi

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– citādi rotorsūkņi

8413 60 20 – – hidroagregāti
– – citādi

8413 60 31 – – – –

ar hidraulisko šķidrumu

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 60 39 – – – –

citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

– – – lāpstiņsūkņi
8413 60 61 – – – –

ar hidraulisko šķidrumu

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 60 69 – – – –

citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 60 70 – – – vītņsūkņi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 60 80 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 70 21 – – – vienpakāpes

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 70 29 – – – daudzpakāpju

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 70

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – zobratu sūkņi

– citādi centrbēdzes sūkņi
– – iegremdējamie sūkņi

L 250/977

Apraksts

8413 70 30 – – centrbēdzes sūkņi bez blīvslēgiem siltum
sistēmām un karstā ūdens apgādei

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

– – citādi, kuru izplūdes caurules diametrs
8413 70 35 – – – nepārsniedz 15 mm

Piezīmes

LV

Nozare

L 250/978

KN 2014

– – – pārsniedz 15 mm
8413 70 45 – – – –

radiālas plūsmas sūkņi

–––––

vienpakāpes

––––––

ar vienas ieejas darbratu

8413 70 51 – – – – – – –

monoblokā

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 70 59 – – – – – – –

citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 70 65 – – – – – –

8413 70 75 – – – – –
––––

ar vairāk nekā vienu ieejas dar
bratu
daudzpakāpju

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

centrbēdzes kanālsūkņi un virpuļ
sūkņi ar sānkanāliem

citādi centrbēdzes sūkņi
vienpakāpes

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 70 89 – – – – –

daudzpakāpju

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

– citādi sūkņi; šķidrumu cēlāji
8413 81 00 – – sūkņi

16.9.2016.

8413 70 81 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 91 00 – – sūkņiem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8413 92 00 – – šķidrumu cēlājiem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

8413 82 00 – – šķidrumu cēlāji

LV

– daļas

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Gaisa vai vakuumsūkņi, gaisa vai citas gāzes
kompresori un ventilatori; ventilācijas vai
velkmes skapji ar ventilatoru, aprīkoti ar filtru
vai bez tā

8414 10

– vakuumsūkņi

8414 10 20 – – izmantošanai pusvadītāju ražošanā
– – citādi
8414 10 25 – – – rotorvirzuļsūkņi, rotorsūkņi ar slīdlāp
stiņām, molekulārsūkņi un Rutsa sūkņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8414

– – – citādi
8414 10 81 – – – –

difuzorsūkņi, kriogēnie un adsorbci
jas sūkņi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8414 10 89 – – – –

citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8414 20 20 – – rokas sūkņi velosipēdiem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8414 20 80 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8414 20

– pneimatiskie rokas vai kājas sūkņi

L 250/979

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8414 30 81 – – – hermetizēti vai pushermetizēti

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8414 30 89 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8414 40 10 – – ar ražīgumu līdz 2 m3 minūtē

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8414 40 90 – – ar ražīgumu vairāk par 2 m3 minūtē

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

3,2 %

A

A

8414 59 20 – – – aksiālie ventilatori

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8414 59 40 – – – centrbēdzes ventilatori

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8414 59 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8414 60 00 – velkmes skapji, kuru lielākais horizontālais
izmērs nepārsniedz 120 cm

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8414 30

Apraksts

Piezīmes

L 250/980

Nozare

KN 2014

– saldētavu iekārtās izmantojamie kompresori

LV

8414 30 20 – – kuru jauda nepārsniedz 0,4 kW
– – kuru jauda pārsniedz 0,4 kW

– velkami gaisa kompresori uz riteņšasijas

– ventilatori
8414 51 00 – – galda, sienas, grīdas, griestu, jumta vai
loga ventilatori, kuru elektromotora
jauda nepārsniedz 125 W
8414 59

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8414 40

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8414 80 11 – – – vienpakāpes

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8414 80 19 – – – daudzpakāpju

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8414 80

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

LV

– – turbokompresori

– – – nepārsniedz 15 bar, ar ražīgumu
stundā
8414 80 22 – – – –

līdz 60 m3

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8414 80 28 – – – –

vairāk par 60 m3

Rūpniecība

2,2 %

A

A

– – – pārsniedz 15 bar, ar ražīgumu stundā
8414 80 51 – – – –

līdz 120 m3

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8414 80 59 – – – –

vairāk par 120 m3

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – abvirzienu darbības apjoma kompresori,
kuru manometriskais spiediens

– – rotācijas kompresori
8414 80 73 – – – vienass
– – – daudzasu
skrūves kompresori

L 250/981

8414 80 75 – – – –

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8414 80 80 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8414 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8415 10 10 – – autonomie

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8415 10 90 – – sadalītās (divbloku) sistēmas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8415 20 00 – izmantošanai mehāniskajos transportlīdze
kļos pasažieru ērtībām

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8415 81 00 – – ar iebūvētu dzeses agregātu un ierīci re
žīma pārslēgšanai (reversīvie siltumsūkņi)

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8415 82 00 – – citādi, ar iebūvētu dzeses agregātu

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8415 83 00 – – bez dzeses agregāta

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8415 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8414 80 78 – – – –

citādi

8415

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir venti
lators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un
temperatūras mainīšanai; ieskaitot aparātus,
kuros mitrumu atsevišķi neregulē

8415 10

– sienas vai loga, autonomie vai sadalītās
(divbloku) sistēmas

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/982

Nozare

KN 2014

– citādi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8416 10 10 – – ar automātiskās vadības ierīci

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8416 10 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8416 20 20 – – – kombinētie degļi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8416 20 80 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8416 30 00 – automātiskas un mehāniskas kurtuves, me
hāniski režģi un ārdi, ierīces pelnu aizvāk
šanai un tamlīdzīgas ierīces

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8416 90 00 – daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8416

Kurtuvju sprauslas šķidrai degvielai, degļi cie
tai putekļveida degvielai un gāzes degļi; mehā
niskās un automātiskās kurtuves, mehāniski
režģi, ārdi, ierīces pelnu aizvākšanai un citas
tamlīdzīgas ierīces

8416 10

– sprauslas šķidrajai degvielai

– citādi degļi, ieskaitot kombinētos

8416 20 10 – – tikai gāzes, monobloka degļi, ar ventila
toru un vadības ierīci
– – citādi

8417

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8416 20

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Neelektriskas rūpnīcu vai laboratoriju kurtu
ves un krāsnis, ieskaitot neelektriskas atkri
tumu sadedzināšanas krāsnis
L 250/983

8417 10 00 – kurtuves un krāsnis apdedzināšanai, kausē
šanai vai citādai rūdu, pirītu vai metālu ter
miskai apstrādei

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8417 20 10 – – tuneļkrāsnis

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8417 20 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8417 80 30 – – krāsnis un kurtuves keramikas izstrādā
jumu apdedzināšanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8417 80 50 – – krāsnis un kurtuves cementa, stikla vai
ķīmijas izstrādājumu apdedzināšanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8417 80 70 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8417 90 00 – daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8418 10 20 – – ar vairāk nekā 340 l ietilpību

Rūpniecība

1,9 %

A

A

8418 10 80 – – citādi

Rūpniecība

1,9 %

A

A

8417 20

Piezīmes

– maizes krāsnis, ieskaitot konditorejas krās
nis
LV

8417 80

Apraksts

L 250/984

Nozare

KN 2014

– citādi

Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai
saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida;
siltumsūkņi, izņemot gaisa kondicionēšanas
iekārtas pozīcijā 8415

8418 10

– kombinētas dzesinātājsaldētavas ar atsevi
šķām ārdurvīm

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8418

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,5 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– mājsaimniecības ledusskapji

– – kompresijas tipa

8418 21 10 – – – ar vairāk nekā 340 l ietilpību

LV

8418 21

– – – citādi

galdveidīgie

Rūpniecība

2,5 %

A

A

8418 21 59 – – – –

iebūvējamie

Rūpniecība

1,9 %

A

A

––––

citādi, kuru tilpība

8418 21 91 – – – – –

nepārsniedz 250 litrus

Rūpniecība

2,5 %

A

A

8418 21 99 – – – – –

pārsniedz 250 l, bet nepārsniedz
340 l

Rūpniecība

1,9 %

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8418 30 20 – – ar ietilpību līdz 400 l

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8418 30 80 – – ar ietilpību vairāk par 400 l, bet ne vai
rāk par 800 l

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8418 29 00 – – citādi

8418 30

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8418 21 51 – – – –

– skapjveida saldētavas ar ietilpību līdz 800 l

L 250/985

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8418 40 20 – – ar ietilpību līdz 250 l

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8418 40 80 – – ar ietilpību vairāk par 250 l, bet ne vai
rāk par 900 l

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8418 50 11 – – – saldētas pārtikas glabāšanai

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8418 50 19 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8418 50 90 – – citādas atdzesēšanas iekārtas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8418 61 00 – – siltumsūkņi, citādi nekā gaisa kondicio
nēšanas iekārtas, kas minētas pozī
cijā 8415

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8418 69 00 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8418 40

Apraksts

Piezīmes

L 250/986

Nozare

KN 2014

– vertikālie saldētājskapji ar ietilpību līdz
900 l
LV

8418 50

– – atdzesēšanas vitrīnas un letes (ar dzesētā
jagregātu vai iztvaicētāju)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citas mēbeles (kastes, skapji, vitrīnas, letes
un tamlīdzīgi), kas paredzētas uzglabāšanai
un izstādīšanai, iekļaujot dzesināšanas vai
saldēšanas iekārtas

– citādas atdzesēšanas vai saldēšanas iekārtas;
siltumsūkņi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8418 99 10 – – – iztvaicētāji un kondensatori, izņemot
mājsaimniecības ledusskapjiem pare
dzētos

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8418 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8419 11 00 – – momentānie (caurteces) ūdens gāzsildītāji

Rūpniecība

2,6 %

A

A

8419 19 00 – – citādi

Rūpniecība

2,6 %

A

A

8419 20 00 – medicīniskie, ķirurģiskie vai laboratoriju
sterilizatori

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– daļas

8418 99

– – citādi

Rūpnīcu vai laboratoriju iekārtas ar elektrisku
vai neelektrisku karsēšanu (izņemot kurtuves,
krāsnis un citas iekārtas, kas iekļautas pozīcijā
8514) materiālu termiskai apstrādei (karsēša
nai, vārīšanai, apdedzināšanai vai kausēšanai,
destilācijai, rektifikācijai, sterilizācijai, pasteri
zācijai, žāvēšanai, tvaicēšanai, kondensācijai
vai atdzesēšanai), izņemot mājsaimniecības
vajadzībām izmantojamās; neelektriskie caur
plūdes vai termoakumulācijas ūdenssildītāji

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8419

LV

8418 91 00 – – mēbeles, kas īpaši paredzētas atdzesēša
nas un saldēšanas iekārtu ierīkošanai ta
jās

– neelektriskie caurplūdes vai termoakumulā
cijas ūdenssildītāji

L 250/987

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8419 31 00 – – lauksaimniecības produktiem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8419 32 00 – – koksnei, papīra masai, papīram vai karto
nam

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8419 39 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8419 40 00 – destilācijas vai rektifikācijas iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8419 50 00 – siltummaiņi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8419 60 00 – mehānismi gaisa vai gāzu sašķidrināšanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8419 81 20 – – – perkolatori un citas ierīces kafijas un
citu karsto dzērienu gatavošanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8419 81 80 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8419 89 10 – – – dzesēšanas torņi un tamlīdzīgas iekār
tas tiešai dzesēšanai (bez sadales sie
nas) ar cirkulējošu ūdeni

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8419 89 30 – – – vakuuma tvaicēšanas iekārtas metāla
nogulsnēšanai

Rūpniecība

2,4 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/988

Nozare

KN 2014

– žāvētavas

8419 89

– – karsto dzērienu gatavošanai, ēdiena gata
vošanai vai uzsildīšanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8419 81

LV

– citādi mehānismi, iekārtas un ierīces

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,4 %

A

A

8419 90 15 – – sterilizatoriem, kas minēti apakšpozīcijā
8419 20 00

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8419 90 85 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8420 10 10 – – izmantošanai tekstilrūpniecībā

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8420 10 30 – – izmantošanai papīrrūpniecībā

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8420 10 80 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8420 91 10 – – – no čuguna

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8420 91 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8420 99 00 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Apraksts

8419 89 98 – – – citādi
– daļas

Kalandri vai citādas velmju (ruļļu) mašīnas, iz
ņemot mašīnas metālam vai stiklam, un to ci
lindri

8420 10

– kalandri vai citas velmju (ruļļu) mašīnas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8420

LV

8419 90

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– daļas
8420 91

– – cilindri

L 250/989

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8421 11 00 – – piena separatori

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8421 12 00 – – iekārtas drēbju sausināšanai un žāvēšanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8421 19 20 – – – laboratorijās izmantojamas centrifūgas

Rūpniecība

1,5 %

A

A

8421 19 70 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8421 21 00 – – ūdens filtrēšanai vai attīrīšanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8421 22 00 – – dzērienu, izņemot ūdeni, filtrēšanai un
attīrīšanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8421 23 00 – – eļļas vai degvielas filtrēšanai iekšdedzes
dzinējos

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8421 29 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8421

Apraksts

Piezīmes

L 250/990

Nozare

KN 2014

Centrifūgas, arī centrbēdzes žāvētavas; šķi
drumu vai gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierī
ces un aparāti
LV

– centrifūgas, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas

– – citādi

– šķidrumu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces
un aparāti

8421 31 00 – – gaisa filtri iekšdedzes dzinējiem

16.9.2016.

– gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8421 19

8421 39

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi

LV

8421 39 20 – – – gaisa filtrēšanas un attīrīšanas ierīces
– – – ierīces citādu gāzu filtrēšanai vai attīrī
šanai
ar katalīzi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8421 39 80 – – – –

citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8421 91 00 – – centrifūgām, ieskaitot centrbēdzes žāvē
tavas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8421 99 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8422 11 00 – – mājsaimniecības

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8422 19 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

– daļas

8422

Trauku mazgājamās mašīnas; iekārtas pudeļu
vai citu trauku mazgāšanai vai žāvēšanai; ie
kārtas pudeļu, kannu, kārbu, maisiņu vai citu
tilpņu pildīšanai, aizvākošanai, noslēgšanai,
kapsulēšanai vai marķēšanai; iekārtas pudeļu,
burku, tūbiņu un tamlīdzīgas taras aizkapsulē
šanai; citādas iekārtas iepakošanai vai iesaiņo
šanai (ieskaitot karstās vakuuma iesaiņošanas
iekārtas); iekārtas dzērienu gāzēšanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8421 39 60 – – – –

– trauku mazgājamās mašīnas

L 250/991

8422 20 00 – iekārtas pudeļu un citu trauku mazgāšanai
un žāvēšanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8422 30 00 – iekārtas pudeļu, kannu, kārbu, maisiņu un
citu trauku pildīšanai, aizvākošanai, noslēg
šanai, kapsulēšanai vai marķēšanai; iekārtas
pudeļu, burku, tūbiņu un tamlīdzīgas taras
aizkapsulēšanai; iekārtas dzērienu gāzēšanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8422 40 00 – citādas iekārtas iepakošanai vai iesaiņošanai
(ieskaitot karstās vakuuma iesaiņošanas ie
kārtas)

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8422 90 10 – – trauku mazgājamajām mašīnām

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8422 90 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8423 10 10 – – mājsaimniecības svari

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8423 10 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8423 20 00 – svari izstrādājumu nepārtrauktai svēršanai
uz konveijera

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8422 90

– daļas

8423

Iekārtas svēršanai (izņemot svarus ar 0,05 g
un lielāku precizitāti), arī svari, kas apgādāti
ar ierīcēm masas kontrolei vai aprēķināšanai;
jebkura veida svaru atsvari

8423 10

– svari cilvēku svēršanai, ieskaitot zīdaiņu
svarus; mājsaimniecības svari

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/992

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8423 81 10 – – – masas kontroles iekārtas un automātis
kās vadības iekārtas, kas reaģē uz no
teiktas masas sasniegšanu

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8423 81 30 – – – iekārtas fasētu preču svēršanai un mar
ķēšanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8423 81 50 – – – veikalu svari

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8423 81 90 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8423 82 10 – – – masas kontroles iekārtas un automātis
kās vadības iekārtas, kas reaģē uz no
teiktas masas sasniegšanu

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8423 82 90 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8423 89 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8423 90 00 – atsvari visu tipu svariem; svaru detaļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

8423 30 00 – pastāvīgas masas svari un svari noteiktu
materiāla porciju iepildīšanai tilpnēs un
konteineros, ieskaitot bunkura svarus

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

– citādas svēršanas iekārtas
8423 81

– – vairāk nekā 30 kg, bet ne vairāk kā 5 t
svēršanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8423 82

– – ne vairāk kā 30 kg svēršanai

L 250/993

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8424 10 00 – ugunsdzēšamie aparāti, uzpildīti vai neuz
pildīti

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8424 20 00 – pulverizatori un tamlīdzīgas ierīces

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8424 30 01 – – – ar sildierīci

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8424 30 08 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8424 30 10 – – – ko darbina saspiests gaiss

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8424 30 90 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8424

Mehāniskas ierīces (ar roku darbināmas vai ci
tādas) šķidrumu vai pulverveida vielu izsmi
dzināšanai vai izkliedēšanai; ugunsdzēšamie
aparāti, uzpildīti vai neuzpildīti; pulverizatori
un tamlīdzīgas ierīces; smilšu strūklas vai
tvaikstrūklas mašīnas un tamlīdzīgi smidzinā
šanas aparāti

Piezīmes

LV

– smilšstrūklas vai tvaikstrūklas mašīnas un
tamlīdzīgi smidzināšanas aparāti
– – ūdens tīrīšanas ierīces ar iebūvētu mo
toru

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8424 30

Apraksts

L 250/994

Nozare

KN 2014

– – citādas mašīnas

– citādas ierīces
– – lauksaimniecībai vai dārzkopībai

8424 81 10 – – – laistīšanas ierīces

16.9.2016.

8424 81

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi

––––

pārnēsājamas ierīces
citādi
smidzinātāji un izkliedētāji, kas
paredzēti uzstādīšanai uz trakto
riem vai piekabināšanai trakto
riem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8424 81 99 – – – – –

citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8424 89 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8424 90 00 – daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8425 11 00 – – darbināmi ar elektromotoru

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8425 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8425 31 00 – – darbināmi ar elektromotoru

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8425 39 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Celšanas trīši un cēlāji, izņemot liftcēlājus;
vinčas un kabestāni; domkrati

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8424 81 91 – – – – –

8425

LV

8424 81 30 – – – –

– trīši un cēlāji (izņemot liftcēlājus un auto
mobiļu pacēlājus)

– vinčas; kabestāni

L 250/995

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8425 41 00 – – stacionārie automobiļu pacēlāji garāžās

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8425 42 00 – – citi hidrauliskie domkrati un pacēlāji

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8425 49 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8426 11 00 – – tilta celtņi ar nekustīgiem balstiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8426 12 00 – – pārvietojama pacēlājkāpnes uz riteņiem
un portāliekrāvēji

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8426 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8426 20 00 – torņceltņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8426 30 00 – portālceltņi vai torņceltņi ar izlici

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/996

Nozare

KN 2014

– domkrati; pacēlāji transportlīdzekļu pacel
šanai

– tilta celtņi, pastatņu celtņi, portālceltņi, pār
vietojama pacēlājkāpnes un portāliekrāvēji

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Derikceltņi; celtņi, ieskaitot trošuceltņus; pār
vietojama pacēlājkāpnes, portāliekrāvēji un
mehānismi aprīkoti ar celtni

LV

8426

– citādi pašgājēji mehānismi
16.9.2016.

8426 41 00 – – ar riteņiem

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8426 91 10 – – – hidrauliskie celtņi, kas paredzēti trans
portlīdzekļu piekraušanai un izkrauša
nai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8426 91 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8426 99 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8427 10 10 – – kam pacelšanas augstums ir 1 m vai vai
rāk

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8427 10 90 – – citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8427 20 11 – – – autokrāvēji ar dakšu darbam nelīdzenā
apvidū un citi autokrautņotāji

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8427 20 19 – – – citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8427 20 90 – – citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Apraksts

8426 49 00 – – citādi

8426 91

– – uzstādīšanai sauszemes transportlīdze
kļos

Autokrāvēji ar dakšu; citi kravas transportētāji
ar celšanas vai takelāžas ierīcēm

8427 10

– pašgājēji krāvēji ar elektromotoru

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8427

8427 20

LV

– citi mehānismi

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi pašgājēji krāvēji
– – kam pacelšanas augstums ir 1 m vai vai
rāk

L 250/997

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4%

A

A

8428 10 20 – – darbināmi ar elektrību

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8428 10 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8428 20 20 – – beramām kravām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8428 20 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8428 31 00 – – īpaši paredzēti pazemes darbiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8428 32 00 – – citādi, kausa tipa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8428 33 00 – – citādi, lentes tipa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8428 39 20 – – – veltņu transportieri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8428 39 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8428 40 00 – eskalatori un kustīgie gājēju celiņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8427 90 00 – citi kravas transportētāji
8428

Citas mašīnas celšanai, pārvietošanai, iekrauša
nai vai izkraušanai (piemēram, lifti, eskalatori,
konveijeri, telferi)

8428 10

– lifti un liftcēlāji

– pneimatiskie elevatori un transportieri

– citādi nepārtrauktas darbības elevatori un
transportieri precēm un materiāliem

8428 39

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8428 20

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/998

Nozare

KN 2014

– – citādi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8428 90 71 – – – lauksaimniecības traktoru uzkarēm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8428 90 79 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8428 90 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8429 11 00 – – kāpurķēžu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8429 19 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8429 20 00 – greideri un planētāji

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8429 30 00 – skrēperi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8428 60 00 – trošu ceļi, pacēlējkrēsli, slēpotāju pacēlāji;
funikulieru vilces mehānismi
8428 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citi mehānismi
– – īpaši lauksaimniecības darbiem paredzēti
krāvēji

Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, auto
greideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāp
stas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas
mašīnas un ceļa veltņi
– buldozeri un buldozeri ar maināmu vēr
stuvi

8429 40

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8429

– blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi

8429 40 10 – – – vibrācijas

L 250/999

– – ceļa veltņi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8429 40 30 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8429 40 90 – – blietēšanas mašīnas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1000

Nozare

KN 2014

– mehāniskās lāpstas, ekskavatori un vien
kausa krāvēji
8429 51

– – frontālie vienkausa krāvēji

8429 51 10 – – – kas īpaši paredzēti pazemes darbiem

vienkausa krāvēji ar kāpurķēdēm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8429 51 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8429 52 10 – – – kāpurķēžu ekskavatori

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8429 52 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8429 59 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8429 52

8430

– – mašīnas ar pilnapgrieziena virsbūvi

Citas mašīnas grunts, minerālu vai rūdu pār
vietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai,
izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemša
nai vai urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un ie
kārtas pāļu izvilkšanai; sniega arkli un sniega
rotortīrītāji

8430 10 00 – iekārtas pāļu dzīšanai un pāļu izvilkšanai

16.9.2016.

8429 51 91 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8430 31 00 – – pašgājējas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8430 39 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8430 41 00 – – pašgājējas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8430 49 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8430 50 00 – citādas pašgājējas mašīnas un mehānismi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8430 61 00 – – iekārtas un mehānismi blietēšanai un blī
vēšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8430 69 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8431 10 00 – mehānismiem, kas minēti pozīcijā 8425

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8431 20 00 – mehānismiem, kas minēti pozīcijā 8427

Rūpniecība

4%

A

A

Apraksts

8430 20 00 – sniega arkli un sniega rotortīrītāji

LV

– ieciršanās mašīnas ogļu un iežu ieguvei un
tuneļu izbūves mašīnas

– citādas mašīnas, kas nav pašgājēji

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citas urbšanas un tunelēšanas mašīnas

8431

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Daļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt
pozīciju 8425 līdz 8430 mehānismiem

L 250/1001

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8431 31 00 – – liftiem, liftcēlājiem vai eskalatoriem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8431 39 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8431 41 00 – – kausi, greiferi un satvērēji

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8431 42 00 – – buldozeru frontālās un pagriežamās vēr
stuves

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8431 43 00 – – detaļas apakšpozīcijas 8430 41 un
8430 49 urbšanas un izciršanas mašī
nām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8431 49 20 – – – no čuguna vai lieta tērauda

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8431 49 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– mehānismiem, kas minēti pozīcijā 8428

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1002

Nozare

KN 2014

– mehānismiem, kas minēti pozīcijā 8426,
8429 vai 8430

8432

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8431 49

– – citādi

Lauksaimniecības, dārzkopības vai mežsaim
niecības tehnika augsnes sagatavošanai vai ap
strādei; mauriņu vai sporta laukumu veltņi
16.9.2016.

8432 10 00 – arkli

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8432 29 10 – – – irdinātāji un kultivatori

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8432 29 30 – – – ecēšas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8432 29 50 – – – rotovatori

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8432 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8432 30 11 – – – precīzās izsējas sējmašīnas ar centrālo
piedziņu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8432 30 19 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8432 30 90 – – stādīšanas mašīnas un dēstu stādīšanas
mašīnas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8432 40 10 – – minerālā un ķīmiskā mēslojuma izkliedē
šanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8432 40 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8432 80 00 – citādas iekārtas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8432 90 00 – daļas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– ecēšas, irdinātāji, kultivatori, ravētāji, kaplē
tāji

8432 29

– – citādi

– sējmašīnas, stādīšanas mašīnas un dēstu stā
dīšanas mašīnas
– – sējmašīnas

8432 40

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8432 30

LV

8432 21 00 – – šķīvju ecēšas

– kūtsmēslu izkliedētāji un minerālmēslu sēj
mašīnas

L 250/1003

8433

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

LV

Mašīnas lauksaimniecības kultūru novākšanai
vai kulšanai, ieskaitot salmu vai lopbarības
preses; zāles vai siena pļaujmašīnas; mašīnas
olu, augļu vai citu lauksaimniecības produktu
tīrīšanai, šķirošanai vai brāķēšanai, izņemot
mašīnas, kas ietvertas pozīcijā 8437

Piezīmes

L 250/1004

KN 2014

– pļāvēji zālieniem, parkiem vai sporta lauku
miem
8433 11

– – motorizēti pļāvēji ar horizontālā plaknē
rotējošu griezējdaļu

– – – citādi
––––

pašgājēji

8433 11 51 – – – – –

ar sēdekli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 11 59 – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 11 90 – – – –
8433 19

citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8433 11 10 – – – elektriskie

– – citādi
– – – ar motoru

8433 19 10 – – – –
––––

elektriskie
citādi

8433 19 51 – – – – – –

pašgājēji
ar sēdekli

16.9.2016.

–––––

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 20 50 – – – traktorvilces, uzkarināmās vai piekabi
nāmās

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 20 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 30 00 – citādas siena novācamās mašīnas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 40 00 – salmu un siena preses, ieskaitot savācējpre
ses

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 51 00 – – labības kombaini

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 52 00 – – citādas kuļmašīnas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 19 59 – – – – – –
8433 19 70 – – – – –

citādi
citādi

8433 19 90 – – – bez motora
8433 20

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādas pļaušanas mašīnas, ieskaitot trakto
riem uzmontējamos griezējagregātus

8433 20 10 – – ar motoru

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

– citādas ražas novākšanas mašīnas; kuļmašī
nas

8433 53

– – mašīnas bumbuļaugu un sakņaugu no
vākšanai
L 250/1005

8433 53 10 – – – kartupeļu kombaini un kartupeļu no
vākšanas mašīnas

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8433 53 30 – – – biešu lakstu griezēji un biešu novākša
nas mašīnas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 53 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 59

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1006

Nozare

KN 2014

– – citādi
– – – rupjās lopbarības pļaujmašīnas
Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 59 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 59 85 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 60 00 – mašīnas olu, augļu vai citu lauksaimniecī
bas produktu tīrīšanai, šķirošanai un brāķē
šanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8433 90 00 – daļas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8434 10 00 – slaukšanas aparāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8434 20 00 – piena pārstrādes iekārtas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8434 90 00 – daļas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8434

8435

Slaukšanas aparāti un piena pārstrādes iekār
tas

Preses, smalcinātāji un tamlīdzīgas mašīnas
vīna, sidra, augļu sulu un tamlīdzīgu dzērienu
ražošanai

8435 10 00 – mašīnas

16.9.2016.

pašgājēji

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8433 59 11 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8436 21 00 – – mājputnu inkubatori un brūderi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8436 29 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8436 80 10 – – mežsaimniecības mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8436 80 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8436 91 00 – – putnkopības iekārtām, inkubatoriem un
brūderiem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8436 99 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

8435 90 00 – daļas

Citādas mašīnas lauksaimniecībai, dārzkopī
bai, mežkopībai, putnkopībai vai biškopībai,
ieskaitot iekārtas sēklu diedzēšanai (ar mehā
niskām ierīcēm vai sildierīcēm); mājputnu in
kubatori un brūderi

8436 10 00 – mašīnas dzīvnieku barības sagatavošanai

LV

8436

– citi mehānismi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– iekārtas putnkopībai; mājputnu inkubatori
un brūderi

8436 80

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– daļas

L 250/1007

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8437 10 00 – mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšu
dārzeņu tīrīšanai, šķirošanai vai sijāšanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8437 80 00 – citādas iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8437 90 00 – daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8438 10 10 – – maizes cepšanas iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8438 10 90 – – iekārtas makaronu, spageti vai tamlīdzīgu
(pastas) produktu izgatavošanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8438 20 00 – iekārtas konditorejas izstrādājumu, kakao
un šokolādes ražošanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8438 30 00 – iekārtas cukura ražošanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8437

Apraksts

Citādas iekārtas pārtikas rūpniecībai, dzērie
niem, kas citur šajā nodaļā nav minētas, izņe
mot iekārtas dzīvnieku un augu tauku un eļļu
ekstrakcijai vai apstrādei

8438 10

– iekārtas maizes un makaronu, spageti vai
tamlīdzīgu produktu izgatavošanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8438

LV

Mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšu dār
zeņu tīrīšanai, šķirošanai vai sijāšanai; mašī
nas, ko izmanto miltrūpniecībā vai labības un
kaltētu pākšu dārzeņu apstrādei, izņemot ma
šīnas lauku saimniecībām

Piezīmes

L 250/1008

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8438 40 00 – alus darītavu iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8438 50 00 – gaļas un mājputnu gaļas pārstrādes iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8438 60 00 – augļu, riekstu un dārzeņu pārstrādes iekār
tas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8438 80 91 – – – dzērienu pagatavošanai vai ražošanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8438 80 99 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8438 90 00 – daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8439 10 00 – iekārtas papīra masas ražošanai no celulo
zes šķiedrmateriāliem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8439 20 00 – papīra vai kartona ražošanas iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8439 30 00 – papīra vai kartona apdares iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8438 80

– citi mehānismi

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8438 80 10 – – tējas vai kafijas pagatavošanai

8439

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes
šķiedrmateriāliem vai papīra vai kartona ražo
šanai vai apdarei

L 250/1009

8439 91 00 – – iekārtām papīra masas ražošanai no celu
lozes šķiedrmateriāliem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8439 99 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8440 10 10 – – ielokošanas aparāti

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8440 10 20 – – šķirošanas un komplektēšanas ierīces

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8440 10 30 – – šūšanas, stiepļu stiprināšanas un skavoša
nas ierīces

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8440 10 40 – – bezšuves iesiešanas mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8440 10 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8440 90 00 – daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

– daļas

8440

Iekārtas grāmatu iesiešanai, ieskaitot brošēša
nas mašīnas

8440 10

– mehānismi

8441

Citas iekārtas papīra masas, papīra vai kartona
izstrādājumu ražošanai, ieskaitot visdažādākās
mašīnas papīra vai kartona griešanai

8441 10

– griešanas mašīnas

8441 10 10 – – kombinētas darbmašīnas ruļļu gareniskai
griešanai un pārtīšanai

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1010

Nozare

KN 2014

8441 10 20 – – citādas garengriešanas un šķērsgriešanas
mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8441 10 30 – – griešanas mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8441 10 70 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8441 20 00 – maisu, turzu un aplokšņu izgatavošanas
mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8441 30 00 – mašīnas kartona kārbu, kastu, kastīšu, tū
biņu, spoļu un tamlīdzīgas taras izgatavoša
nai bez formēšanas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8441 40 00 – mašīnas izstrādājumu veidošanai no papīra
masas, papīra vai kartona

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8441 80 00 – citādas iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8441 90 10 – – griešanas mašīnām

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8441 90 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8441 90

– daļas

8442

Iekārtas, aparatūra un aprīkojums (izņemot
pozīcijā 8456 un 8465 minētas darbmašīnas)
plašu, cilindru vai citu tipogrāfijas elementu
sagatavošanai vai izgatavošanai; plates, cilindri
un citādi tipogrāfijas elementi; plates, cilindri
un litogrāfijas akmeņi, kas sagatavoti iespieša
nai (piemēram, apvirpoti, slīpēti vai pulēti)

8442 30

– mašīnas, aparatūra un aprīkojums

8442 30 10 – – fotosalikšanas un maketēšanas ierīces

Piezīmes

L 250/1011

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8442 30 91 – – – burtu liešanai un salikšanai (piem., li
notipi, monotipi, intertipi), ar liešanas
iekārtu vai bez tās

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8442 30 99 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8442 40 00 – iepriekš minēto mašīnu, aparatūras un aprī
kojuma daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8442 50 20 – – ar iespiedattēlu

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8442 50 80 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

– – citādi

8442 50

8443

– tipogrāfijas plates, cilindri un citādi tipogrā
fijas elementi; plates, cilindri un litogrāfijas
akmeņi, kas sagatavoti iespiešanai (piemē
ram, apvirpoti, slīpēti vai pulēti)

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1012

Nozare

KN 2014

Iespiedmašīnas, izmantojot plates, cilindrus
un citus tipogrāfijas komponentus, kas minēti
pozīcijā 8442; citādi printeri, kopēšanas mašī
nas un faksa aparāti, komplektā vai atsevišķi;
to daļas un piederumi

– tipogrāfijas mašīnas, ko izmanto iespiešanai
ar plašu, cilindru un citu tipogrāfijas kom
ponentu palīdzību, kas minēti pozīcijā 8442
16.9.2016.

8443 11 00 – – ofseta iespiešanas iekārtas ar ruļļu padevi

Apraksts

8443 13

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Piezīmes

LV

8443 12 00 – – ofseta iespiešanas iekārtas, ar lokšņu pa
devi, biroja tipa (izmantojot loksnes, ku
rām viena puse nepārsniedz 22 cm un
otra puse nepārsniedz 36 cm atritinātā
veidā)

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – citādas ofseta iespiešanas iekārtas
– – – ar lokšņu padevi

8443 13 10 – – – –

jaunas, kurās izmantoto lokšņu iz
mērs
nepārsniedz 52 × 74 cm

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8443 13 35 – – – – –

pārsniedz 52 × 74 cm, bet nepār
sniedz 74 × 107 cm

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8443 13 39 – – – – –

pārsniedz 74 × 107 cm

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8443 13 90 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8443 14 00 – – augstspiedes iekārtas, ar ruļļu padevi, iz
ņemot fleksogrāfiskās iespiedmašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8443 15 00 – – augstspiedes iekārtas, citādas nekā ar
ruļļu padevi, izņemot fleksogrāfiskās ie
spiedmašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8443 16 00 – – fleksogrāfiskās iespiedmašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8443 17 00 – – dobspiedes iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

L 250/1013

8443 13 31 – – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

lietotas

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8443 19 20 – – – tekstilmateriālu apdrukāšanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8443 19 40 – – – izmantošanai pusvadītāju ražošanā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8443 19 70 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8443 31 20 – – – mašīnas, kuru galvenā funkcija ir digi
tālā kopēšana, ja kopēšanu veic, skenē
jot oriģinālu un drukājot kopijas ar
elektrostatisko iespiedmašīnu

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8443 31 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8443 32 10 – – – printeri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8443 32 30 – – – faksa aparāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8443 19

– – citādi

– citādi printeri, kopēšanas mašīnas un faksa
aparāti, komplektā vai atsevišķi

8443 31

8443 32

– – mašīnas, kas veic divas vai vairākas prin
tešanas, kopēšanas vai faksa nosūtīšanas
funkcijas, spējīgas pievienoties automāti
skai datu apstrādes iekārtai vai tīklam

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1014

Nozare

KN 2014

– – citādas, spējīgas pievienoties automātiskai
datu apstrādes iekārtai vai tīklam

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
Rūpniecība

6%

A

A

8443 32 93 – – – –

citas mašīnas, kas kopē, izmantojot
optisku sistēmu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8443 32 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

6%

A

A

8443 39

– – citādi

8443 39 10 – – – mašīnas, kas kopē, skenējot oriģinālu
un drukājot kopijas ar elektrostatisko
iespiedmašīnu
– – – citādas kopēšanas ierīces
8443 39 31 – – – –

ar optisko sistēmu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8443 39 39 – – – –

citādi

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8443 39 90 – – – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

mašīnas, kas kopē, skenējot oriģi
nālu un drukājot kopijas ar elektro
statisko iespiedmašīnu

LV

8443 32 91 – – – –

– daļas un piederumi
8443 91

– – iespiedmašīnu daļas un piederumi, ko iz
manto iespiešanai ar plašu, cilindru un
citu tipogrāfijas elementu palīdzību, kas
minēti pozīcijā 8442
L 250/1015

8443 91 10 – – – iekārtām, kas minētas apakšpozīcijā
8443 19 40

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8443 91 91 – – – –

no čuguna vai lieta tērauda

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8443 91 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8443 99 10 – – – elektroniskie bloki

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8443 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8444 00 10 – ekstrudēšanas mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8444 00 90 – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8445 11 00 – – uzkāršanas mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8445 12 00 – – ķemmēšanas mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8445 13 00 – – lenšu vai priekšvērpšanas mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

– – – citādi

8443 99

8445

– – citādi

Mašīnas mākslīgo tekstilmateriālu ekstrudēša
nai, stiepšanai, teksturēšanai vai griešanai

Mašīnas tekstilšķiedru sagatavošanai; vērpša
nas, kārtošanas vai šķeterēšanas mašīnas un
citādas iekārtas tekstildziju ražošanai; tīšanas
un spolēšanas (ieskaitot audu spolēšanas) ma
šīnas un mašīnas, kas sagatavo tekstilpavedie
nus izmantošanai pozīcijas 8446 vai 8447
mašīnās

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8444 00

Piezīmes

LV

Nozare

L 250/1016

Apraksts

KN 2014

– mašīnas tekstilšķiedru sagatavošanai

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8445 19 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8445 20 00 – tekstilmateriālu vērpšanas mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8445 30 00 – tekstilmateriālu kārtošanas un šķeterēšanas
mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8445 40 00 – spolēšanas mašīnas (ieskaitot audu spolēša
nas mašīnas) vai uztīšanas mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8445 90 00 – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8446 21 00 – – motorstelles

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8446 29 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8446 30 00 – bezatspoļu stelles audumam, kas platāks
par 30 cm

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8446

Aušanas mašīnas (stelles)

8446 10 00 – audumam platumā līdz 30 cm
– atspoļu stelles audumam, kas platāks par
30 cm

8447

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Adāmmašīnas, ķetelēšanas mašīnas, mašīnas
fasondzijas, pozamenta pavediena, tilla, mež
ģīņu, izšuvumu iegūšanai, lenšu izgatavošanai,
tīklu siešanai, malu apstrādāšanai un stepēša
nai
– apaļadīšanas mašīnas
diametrs

nepārsniedz

L 250/1017

8447 11 00 – – kuru cilindra
165 mm

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8447 20 20 – – pamatnes adīšanas mašīnas (ieskaitot ra
šeltipa); ķetelēšanas mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8447 20 80 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8447 90 00 – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8448 11 00 – – nīšu pacēlāji un žakardmašīnas; kāršanas,
kopēšanas, perforēšanas vai savienošanas
mašīnas, kas izmantojamas kopā ar tām

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8448 19 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8448 20 00 – daļas un piederumi pozīcijā 8444 minēta
jām mašīnām vai to palīgierīcēm

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8447 12 00 – – kuru
cilindra
165 mm
8447 20

pārsniedz

– plakanadīšanas mašīnas; ķetelēšanas mašī
nas

Palīgierīces izmantošanai pozīcijās 8444,
8445, 8446 vai 8447 minētajās mašīnās (pie
mēram
nīšu
pacēlāji,
žakardmašīnas,
automātiskās kustības aptures, atspoļu maiņas
mehānismi); daļas un piederumi izmantošanai
vienīgi vai galvenokārt šajā pozīcijā vai pozīci
jās 8444, 8445, 8446 un 8447 minētajās ma
šīnās (piemēram vārpstiņas un vārpstiņu spār
niņi, adatu garnitūras, ķemmes, izvilkšanas
sprauslas, atspoles, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji,
trikotāžas adatas)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8448

diametrs

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1018

Nozare

KN 2014

– palīgierīces pozīcijā 8444, 8445, 8446 un
8447 minētajām mašīnām

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8448 31 00 – – adatu garnitūras

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8448 32 00 – – tekstilšķiedru sagatavošanas mašīnu da
ļas, izņemot adatu garnitūras

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8448 33 00 – – vārpstiņas, vārpstiņu spārniņi, vērpšanas
mašīnu gredzeni un gredzenu skrējēji

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8448 39 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8448 42 00 – – steļļu šķieti, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8448 49 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8448 51 10 – – – svariņi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8448 51 90 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8448 59 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– daļas un piederumi pozīcijā 8445 minēta
jām mašīnām vai to palīgierīcēm
LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– daļas un piederumi aušanas mašīnām (stel
lēm) vai to palīgierīcēm

– daļas un piederumi pozīcijā 8447 minēta
jām mašīnām vai to palīgierīcēm
8448 51

– – svariņi, adatas un citi elementi valdziņu
un dūrienu veidošanai

L 250/1019

Apraksts

8450

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Piezīmes

LV

8449 00 00 Iekārtas tūbas un filca vai neaustu drānu ražo
šanai un apdarei gabalos vai pēc formas, ie
skaitot iekārtas filca cepuru ražošanai; veidņi
cepuru izgatavošanai

Nozare

L 250/1020

KN 2014

Veļas mazgājamās mašīnas mājsaimniecībai
vai veļas mazgātavām, ieskaitot mašīnas ar
sausināšanas ierīcēm
– mašīnas ar sausveļas ietilpību ne vairāk par
10 kg
– – pilnīgi automātiskas mašīnas
– – – ar sausveļas ietilpību līdz 6 kg
ar veļas ielādi no priekšas

Rūpniecība

3%

A

A

8450 11 19 – – – –

ar veļas ielādi no augšas

Rūpniecība

3%

A

A

8450 11 90 – – – ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 6 kg,
bet ne vairāk par 10 kg

Rūpniecība

2,6 %

A

A

8450 12 00 – – citādas mašīnas, ar iebūvētu centrbēdzes
žāvējamo aparātu

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8450 19 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8450 20 00 – mašīnas ar sausveļas ietilpību vairāk nekā
10 kg

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8450 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

16.9.2016.

8450 11 11 – – – –
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8450 11

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8451 21 00 – – ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8451 29 00 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8451 30 00 – gludināšanas mašīnas un preses (ieskaitot
sakausēšanas preses)

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8451 40 00 – mašīnas mazgāšanai, balināšanai vai krāso
šanai

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8451 50 00 – mašīnas tekstildrānu satīšanai, attīšanai, lo
cīšanai, griešanai un robošanai

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8451

Apraksts

– žāvēšanas mašīnas

8451 80

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8451 10 00 – ķīmiskās tīrīšanas iekārtas

LV

Iekārtas (izņemot pozīcijā 8450 minētās mašī
nas) tekstildzijas, audumu un gatavo tekstiliz
strādājumu mazgāšanai, tīrīšanai, žāvēšanai,
gludināšanai, presēšanai (ieskaitot sakausēša
nas preses), balināšanai, krāsošanai, apretēša
nai, apdarināšanai, piesūcināšanai vai impreg
nēšanai un mašīnas, ko izmanto linoleju vai
tamlīdzīgu grīdas segumu ražošanā pastas uz
klāšanai uz pamatdrānas vai citādas pamatnes;
mašīnas audumu satīšanai, attīšanai, locīšanai,
griešanai un robošanai

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādas mašīnas
L 250/1021

8451 80 10 – – mašīnas, ko izmanto linoleju vai citu grī
das segumu ražošanā pastas uzklāšanai
uz pamatauduma vai citādas pamatnes

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8451 80 30 – – apreta mašīnas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8451 80 80 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8451 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8452 10 11 – – – šujmašīnas, kuru vērtība (bez ietva
riem, galdiņiem un skapīšiem) pār
sniedz € 65

Rūpniecība

5,7 %

A

A

8452 10 19 – – – citādi

Rūpniecība

9,7 %

A

A

8452 10 90 – – citādas šujmašīnas un citādi šujmašīnu
korpusi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8452

Šujmašīnas, izņemot pozīcijas 8440 brošēša
nas mašīnas; skapīši, pamatnes un pārsegi, kas
īpaši paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu adatas

8452 10

– šujmašīnas lietošanai mājsaimniecībā

– – šujmašīnas (tikai slēgdūrienam), kuru
korpusa masa nepārsniedz 16 kg bez
motora vai 17 kg ar motoru; šujmašīnu
korpusi (tikai slēgdūrienam), kuru svars
nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg
ar motoru

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1022

Nozare

KN 2014

– citādas šujmašīnas
16.9.2016.

8452 21 00 – – automātiskās

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8452 29 00 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8452 30 00 – šujmašīnu adatas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8452 90 00 – šujmašīnu skapīši, pamatnes un pārsegi un
to daļas; citādas šujmašīnu daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8453 10 00 – iekārtas jēlādu, kailādu un ādas pirmapstrā
dei, miecēšanai un apstrādei

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8453 20 00 – iekārtas apavu izgatavošanai un labošanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8453 80 00 – citādas iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8453 90 00 – daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8454 10 00 – konverteri

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8454 20 00 – lietņu veidnes un kausi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8453

8454

Konverteri, liešanas kausi, lietņu veidnes un
liešanas mašīnas, kuras izmanto metalurģijā
vai metālliešanā

– liešanas mašīnas

8454 30 10 – – spiedliešanai

L 250/1023

8454 30

Iekārtas jēlādu, kailādu un ādas pirmapstrādei,
miecēšanai un apstrādei, ādas apavu un citu
ādas izstrādājumu izgatavošanai vai labošanai,
izņemot šujmašīnas

Piezīmes
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Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8454 30 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8454 90 00 – daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8455 21 00 – – karstvelmēšanas un kombinētie karstas
un aukstas velmēšanas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8455 22 00 – – aukstās velmēšanas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8455 30 31 – – – karstvelmēšanas darbveltņi; karstvel
mēšanas un aukstvelmēšanas balst
veltņi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8455 30 39 – – – aukstvelmēšanas darba veltņi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8455 30 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8455 90 00 – citādas detaļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8455

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1024

Nozare

KN 2014

Velmēšanas stāvi un to velmji

8455 10 00 – cauruļu velmēšanas stāvi
– citādi velmēšanas stāvi

– velmēšanas stāvu veltņi

8455 30 10 – – no čuguna

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8455 30

– – kalti, tērauda

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8456 10 00 – kurās izmanto lāzera vai citādu gaismas vai
kvantu starojumu

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8456 20 00 – kurās izmanto ultraskaņas procesus

Rūpniecība

3,5 %

A

A

8456 30 11 – – – ar pārtraucējvadu

Rūpniecība

3,5 %

A

A

8456 30 19 – – – citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

8456 30 90 – – citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

8456 90 20 – – ūdens strūklas griešanas mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8456 90 80 – – citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8456

Darbmašīnas jebkādu materiālu apstrādei ar
materiālu noņemšanu, pielietojot lāzera vai
citu gaismas vai kvantu starojumu, ar ultra
skaņu, elektriskā loka izlādi, elektroķīmiskus
procesus, elektronu starojumu, jonizējošo sta
rojumu vai apstrādi plazmas lokā; ūdens strū
klas griešanas mašīnas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– kuros izmanto elektriskā loka izlādi
– – ar programmētu ciparvadību

8456 90

Piezīmes

LV

8456 30

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

Daudzfunkcionālas darbmašīnas, vienpozīcijas
un daudzpozīciju agregātu darbmašīnas me
tāla apstrādei

8457 10

– daudzfunkcionālas darbmašīnas

8457 10 10 – – horizontālas

L 250/1025

8457

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8457 10 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8457 20 00 – vienpozīcijas agregātu darbmašīnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8457 30 10 – – ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8457 30 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8457 30

– daudzpozīciju agregātu darbmašīnas

Metālgriešanas virpas (ieskaitot daudzfunkcio
nālas virpas)
– horizontālās virpas

8458 11

– – ar programmētu ciparvadību

8458 11 20 – – – daudzfunkcionālas virpas
– – – automātiskās virpas
8458 11 41 – – – –

vienvārpstas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8458 11 49 – – – –

daudzvārpstu

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8458 11 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8458 19 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A
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8458

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1026

Nozare

KN 2014

– citādas virpas
– – ar programmētu ciparvadību

8458 91 20 – – – daudzfunkcionālas virpas

16.9.2016.

8458 91

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8458 91 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8458 99 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8459 21 00 – – ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8459 29 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8459 31 00 – – ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8459 39 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8459 40 10 – – ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8459 40 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8459

Metālgriešanas darbmašīnas (arī lineārās agre
gātu darbmašīnas), urbšanas, virpošanas, frē
zēšanas, vītņgriešanas un vītņurbšanas darb
mašīnas, izņemot pozīcijā 8458 minētās vir
pas (ieskaitot daudzfunkcionālās virpas)

8459 10 00 – lineārās agregātu darbmašīnas

– citādas darbmašīnas virpošanai un frēzēša
nai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādas urbjmašīnas

8459 40

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādas darbmašīnas virpošanai

8459 51 00 – – ar programmētu ciparvadību

L 250/1027

– konsolfrēzmašīnas

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8459 61 10 – – – instrumentu frēzmašīnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8459 61 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8459 69 10 – – – instrumentu frēzmašīnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8459 69 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8459 70 00 – citādas vītņgriešanas un vītņurbšanas darb
mašīnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8460 11 00 – – ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8460 19 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

8459 59 00 – – citādi

8459 61

8460

– – ar programmētu ciparvadību

– – citādi

Atskarpju noņemšanas, asināšanas, slīpēšanas,
honēšanas, pieslīpēšanas, pulēšanas un tamlī
dzīgu tīrapstrādes operāciju veikšanas darb
mašīnas metālu vai metālkeramikas apdarei,
lietojot slīpakmeņus, abrazīvus un pulēšanas
līdzekļus, izņemot pozīcijā 8461 minētos
zobu iegriešanas, zobu asināšanas vai zobu
apdares darbmašīnas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8459 69

LV

– citādas frēzmašīnas

Piezīmes

L 250/1028

Nozare

KN 2014

– plakanslīpmašīnas, kurām jebkurā asī deta
ļas var iestatīt ar precizitāti vismaz
0,01 mm

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– citādas slīpmašīnas, kurām jebkurā asī deta
ļas var iestatīt ar precizitāti vismaz
0,01 mm
LV

8460 21

– – ar programmētu ciparvadību
– – – apaļslīpēšanai
iekšēju cilindrisku virsmu slīpēšanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8460 21 15 – – – –

bezcentra slīpmašīnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8460 21 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8460 29 10 – – – apaļslīpēšanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8460 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8460 31 00 – – ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8460 39 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8460 40 10 – – ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8460 40 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8460 21 90 – – – citādi
8460 29

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8460 21 11 – – – –

– asināšanas (instrumentu vai griežņu slīpēša
nas) darbmašīnas

8460 40

– honēšanas, pieslīpēšanas un pulēšanas darb
mašīnas
L 250/1029

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8460 90 10 – – mikrometriskās regulēšanas sistēmas
darbmašīnas, kurām jebkurā asī detaļas
var iestatīt ar precizitāti vismaz 0,01 mm

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8460 90 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8461 30 10 – – ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8461 30 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8460 90

8461

– citādi

Garenēvelmašīnas, šķērsēvelmašīnas, vertikālās
ēvelmašīnas; caurvilkšanas un zobu iegrieša
nas darbmašīnas, zobu slīpmašīnas, zobu ap
dares mašīnas, apgriešanas, zāģēšanas un citā
das darbmašīnas metāla un metālkeramikas
apstrādei, kas citur nav minētas vai iekļautas

8461 20 00 – šķērsēvelmašīnas un tēsējmašīnas
8461 30

8461 40

– caurvilkšanas mašīnas

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1030

Nozare

KN 2014

– zobu iegriešanas, zobu slīpēšanas un zobu
apdares darbmašīnas
– – zobu iegriešanas darbmašīnas (ieskaitot
abrazīvās)
– – – cilindriskiem zobratiem
ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8461 40 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

16.9.2016.

8461 40 11 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādiem zobratiem
ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8461 40 39 – – – –

citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

LV

8461 40 31 – – – –

– – zobu apdares darbmašīnas

8461 40 71 – – – –

ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8461 40 79 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8461 50 11 – – – ripzāģi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8461 50 19 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8461 50 90 – – apgriešanas darbmašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8461 90 00 – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8461 40 90 – – – citādi
8461 50

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – mikrometriskās regulēšanas sistēmas
darbmašīnas, kurām jebkurā asī detaļas
var iestatīt ar precizitāti vismaz
0,01 mm

– zāģēšanas vai apgriešanas darbmašīnas
– – zāģmašīnas

L 250/1031

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8462 10 10 – – ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8462 10 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8462 21 10 – – – no lokšņu materiāla gatavotu detaļu
apstrādei

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8462 21 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8462

Metālu kalšanas, presēšanas vai štancēšanas
darbmašīnas (ieskaitot preses); liekšanas, locī
šanas, iztaisnošanas, līdzināšanas mašīnas,
lokšņu griezējmašīnas, caurumošanas un izcir
šanas darbmašīnas (ieskaitot preses); preses
metāla vai metāla karbīdu apstrādei, kas nav
minētas iepriekš

8462 10

– kalšanas un štancēšanas mašīnas (ieskaitot
preses) un veseri

8462 29

– – ar programmētu ciparvadību

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas vai līdzi
nāšanas mašīnas (ieskaitot preses)
8462 21

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1032

Nozare

KN 2014

– – citādi

8462 29 10 – – – no lokšņu materiāla gatavotu detaļu
apstrādei
– – – citādi
hidrauliskās

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8462 29 98 – – – –

citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

16.9.2016.

8462 29 91 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– lokšņu griezējmašīnas (ieskaitot preses), iz
ņemot kombinētās caurumošanas un
lokšņu griezējmašīnas
LV

8462 31 00 – – ar programmētu ciparvadību
8462 39

– – citādi

8462 39 10 – – – no lokšņu materiāla gatavotu detaļu
apstrādei

8462 39 91 – – – –

hidrauliskās

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8462 39 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8462 41 10 – – – no lokšņu materiāla gatavotu detaļu
apstrādei

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8462 41 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8462 49 10 – – – no lokšņu materiāla gatavotu detaļu
apstrādei

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8462 49 90 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

– caurumošanas un izciršanas mašīnas (ie
skaitot preses), ieskaitot kombinētās cauru
mošanas un lokšņu griezējmašīnas
8462 41

8462 49

– – ar programmētu ciparvadību

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādi

– – citādi

L 250/1033

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8462 91 20 – – – ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8462 91 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8462 99 20 – – – ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8462 99 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8463 10 10 – – stiepļu vilkšanas darbmašīnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8463 10 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8463 20 00 – vītņu velmēšanas darbmašīnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8463 30 00 – stiepļu apstrādes darbmašīnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8463 90 00 – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

– citādi

8462 99

– – hidrauliskās preses

LV

8462 91

Piezīmes

L 250/1034

Nozare

KN 2014

– – citādi

Citādas darbmašīnas metāla vai metālkerami
kas apstrādei bez materiāla absorbcijas

8463 10

– stieņu, cauruļu, profilu, stiepļu un tamlī
dzīgu izstrādājumu vilkšanas darbmašīnas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8463

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8464 20 11 – – – optiskā stikla apstrādei

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8464 20 19 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8464 20 80 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8464 90 00 – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8465 10 10 – – pēc katras operācijas pārvietojot apstrā
dājamo izstrādājumu ar roku

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8465 10 90 – – pēc katras operācijas pārvietojot apstrā
dājamo izstrādājumu automātiski

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8464

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Darbmašīnas akmeņu, keramikas, betona, az
bestcementa un tamlīdzīgu minerālu mate
riālu apstrādei vai stikla aukstai apstrādei
LV

8464 10 00 – zāģmašīnas
8464 20

– slīpēšanas un pulēšanas darbmašīnas
– – stikla apstrādei

Darbmašīnas koka, korķa, kaula, cietā kau
čuka, cietu plastmasu un tamlīdzīgu cietu ma
teriālu apstrādei (ieskaitot darbmašīnas naglo
šanai, skavošanai, līmēšanai un citādai montā
žai)

8465 10

– darbmašīnas, kas var izpildīt dažādas mehā
niskās apstrādes operācijas, nemainot in
strumentus

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8465

L 250/1035

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8465 91 10 – – – lentzāģi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8465 91 20 – – – ripzāģi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8465 91 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8465 92 00 – – ēvelēšanas, frēzēšanas un profilēšanas
darbmašīnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8465 93 00 – – slīpmašīnas, mašīnas slīpēšanai ar abrazī
viem materiāliem un pulēšanas mašīnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8465 94 00 – – darbmašīnas liekšanai un montāžai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8465 95 00 – – urbjmašīnas un mašīnas gropēšanai vai
tapošanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8465 96 00 – – skaldīšanas, drupināšanas un lobīšanas
mašīnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8465 99 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

– citādi
– – zāģmašīnas

8466 10

– instrumentu nostiprināšanas ierīces un pa
šatveres vītņgalvas

16.9.2016.

Daļas un piederumi, kas paredzēti tikai vai
galvenokārt pozīcijās 8456–8465 minētajām
iekārtām, ieskaitot ierīces instrumentu un de
taļu nostiprināšanai, pašatveres vītņgalvas, da
lītājgalvas un citādu speciālo aprīkojumu
darbmašīnām; instrumentu nostiprināšanas ie
rīces visu veidu rokas instrumentiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8466

LV

8465 91

Piezīmes

L 250/1036

Nozare

KN 2014

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,2 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – instrumentu nostiprināšanas ierīces

LV

8466 10 20 – – – tapņi, spīļpatronas, bukses
– – – citādi
virpām

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8466 10 38 – – – –

citādi

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8466 10 80 – – izjaucamās (pašatveres) vītņgalvas

Rūpniecība

1,2 %

A

A

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8466 20 91 – – – virpām

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8466 20 98 – – – citādi

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8466 30 00 – dalītājgalvas un citāds darbmašīnu speciā
lais aprīkojums

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8466 91 20 – – – no čuguna vai lieta tērauda

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8466 91 95 – – – citādi

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8466 20

– detaļu stiprināšanas ierīces

8466 20 20 – – īpašas spīļierīces un to piederumi; spīļie
rīču un piederumu komplekti
– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8466 10 31 – – – –

– citādi
8466 91

– – pozīcijā 8464 minētajām darbmašīnām
L 250/1037

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8466 92 20 – – – no čuguna vai lieta tērauda

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8466 92 80 – – – citādi

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8466 93 30 – – – apakšpozīcijas 8456 90 20 mašīnām

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8466 93 70 – – – citādi

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8466 94 00 – – pozīcijā 8462 vai 8463 minētajām darb
mašīnām

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8467 11 10 – – – metālapstrādes

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8467 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8467 19 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8466 92

8466 93

– – pozīcijās 8456–8461 minētajām darbma
šīnām

Rokas instrumenti, pneimatiski, hidrauliski vai
ar iebūvētu elektrisku vai neelektrisku motoru
– pneimatiski

8467 11

– – rotējoši (arī ar rotācijas un trieciena dar
bību)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8467

– – pozīcijā 8465 minētajām darbmašīnām

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1038

Nozare

KN 2014

– ar iebūvētu elektromotoru
8467 21

– – visu veidu urbjmašīnas
16.9.2016.

8467 21 10 – – – no ārējiem barošanas avotiem neatka
rīgas

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
elektropneimatiskās

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8467 21 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8467 22 10 – – – ķēdes zāģi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8467 22 30 – – – ripzāģi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8467 22 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8467 22

– – zāģi

– – citādi

8467 29 20 – – – no ārējiem barošanas avotiem neatka
rīgi
– – – citādi
––––
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8467 29

LV

8467 21 91 – – – –

asināšanas un slīpēšanas aparāti
leņķu slīpmašīnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8467 29 53 – – – – –

slīplentes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8467 29 59 – – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8467 29 70 – – – –

ēvelsoli

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8467 29 80 – – – –

dzīvžogu apgriešanas mašīnas un
zāliena apgriešanas mašīnas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

L 250/1039

8467 29 51 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8467 81 00 – – ķēdes zāģi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8467 89 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8467 91 00 – – ķēdes zāģiem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8467 92 00 – – pneimatiskajiem instrumentiem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8467 99 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8468 10 00 – rokas gāzplūsmas degļi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8468 20 00 – citas ar gāzi darbināmās iekārtas un aparāti

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8468 80 00 – citādas iekārtas un aparāti

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8468 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Apraksts

8467 29 85 – – – –

citādi

LV

– citādi instrumenti

Iekārtas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi un
cietlodi vai metināšanai, derīgi vai nederīgi
griešanai, izņemot pozīcijā 8515 minētos; ar
gāzi darbināmas iekārtas un aparāti virsmas
termiskai apstrādei

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– daļas

8468

Piezīmes

L 250/1040

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8469 00 91 – – elektriskās

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8469 00 99 – – citādi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8470 21 00 – – ar iebūvētu iespiedierīci

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8470 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8470 30 00 – citādi kalkulatori

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8470 50 00 – kases aparāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8470 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8469 00

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Rakstāmmašīnas, citādas nekā printeri, kas
minēti pozīcijā 8443; teksta apstrādes mašī
nas
LV

8469 00 10 – teksta apstrādes ierīces
– citādi

Kalkulatori un kabatas formāta ierīces ar
skaitļošanas funkcijām datu ierakstīšanai, re
producēšanai un demonstrēšanai; skaitļošanas
mašīnas, ierīces pasta sūtījumu frankēšanai,
biļešu izsniegšanas mašīnas un citas līdzīgas
ierīces, kurās iestrādātas skaitļošanas ierīces;
kases aparāti

8470 10 00 – elektroniskie kalkulatori, kas var darboties
bez ārēja barošanas avota, un kabatas for
māta ierīces ar aprēķinu funkcijām datu ie
rakstīšanai, reproducēšanai un demonstrē
šanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8470

– citādi elektroniskie kalkulatori

L 250/1041

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8471 41 00 – – kurām vienā korpusā ir vismaz centrālais
procesors un datu ievades un izvades ie
kārta, arī apvienotas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8471 49 00 – – citādas, sistēmu veidā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8471 50 00 – ciparapstrādes bloki, izņemot apakšpozīci
jās 8471 41 un 8471 49 minētos blokus,
arī vienā korpusā ar vienu vai diviem šā
diem blokiem: atmiņas bloku, datu ievad
bloku, datu izvadbloku

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8471 60 60 – – tastatūras

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8471 60 70 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8471

Apraksts

8471 30 00 – portatīvas datu automātiskās apstrādes ie
kārtas, kas sver ne vairāk kā 10 kg, vismaz
ar centrālo procesoru, tastatūru un ekrānu

LV

Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to
bloki; magnētiskie vai optiskie lasītāji, iekārtas
datu ierakstīšanai kodētā veidā datu vidē un
iekārtas šādu datu apstrādei, kas nav norādītas
vai iekļautas citur

Piezīmes

L 250/1042

Nozare

KN 2014

– citādas datu automātiskās apstrādes iekārtas

– datu ievadbloki un izvadbloki, arī vienā
korpusā ar atmiņas bloku

– atmiņas bloki

8471 70 20 – – centrālie atmiņas bloki

16.9.2016.

8471 70

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8471 60

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi

8471 70 30 – – – –

––––

optiskie, ieskaitot magnētoptisko
disku atmiņas blokus

LV

– – – diskatmiņas bloki

citādi
cieto disku diskdziņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8471 70 70 – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8471 70 80 – – – magnētisko lenšu atmiņas bloki

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8471 70 98 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8471 80 00 – citādi automātiskās datu apstrādes iekārtu
bloki

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8471 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8472 10 00 – pavairošanas mašīnas

Rūpniecība

2%

A

A

8472 30 00 – pasta sūtījumu šķirošanas, saiņošanas,
aploksnēšanas vai pārsiešanas mašīnas, ma
šīnas pasta sūtījumu atvēršanai, aizvēršanai
vai zīmogošanai un mašīnas pastmarku uz
līmēšanai vai dzēšanai

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8472

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8471 70 50 – – – – –

Citādas biroja iekārtas (piemēram, hektogrāfu
un trafaretu pavairošanas mašīnas, adrešu ma
šīnas, banknošu izsniegšanas automāti, mo
nētu šķirošanas, skaitīšanas un iesaiņošanas
mašīnas, zīmuļu asināmās mašīnas, perforāci
jas mašīnas un skavošanas mašīnas)

L 250/1043

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8472 90 10 – – monētu šķirošanas, skaitīšanas vai iesai
ņošanas mašīnas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8472 90 30 – – banku automāti (ATM)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8472 90 70 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8473 10 11 – – – apakšpozīcijas 8469 00 10 mašīnām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8473 10 19 – – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

8473 10 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8473 21 10 – – – elektroniskie bloki

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8473 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8472 90

– citādi

8473

Daļas un piederumi (izņemot pārsegus, futrā
ļus un tamlīdzīgus), kas paredzēti tikai vai gal
venokārt pozīcijās 8469–8472 minētajām
mašīnām

8473 10

– daļas un piederumi mašīnām, kas minētas
pozīcijā 8469
– – elektroniskie bloki

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1044

Nozare

KN 2014

– daļas un piederumi mašīnām, kas minētas
pozīcijā 8470
8473 21

– – elektroniskajiem kalkulatoriem, kas mi
nēti apakšpozīcijās 8470 10, 8470 21
un 8470 29
16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8473 29 10 – – – elektroniskie bloki

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8473 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8473 30 20 – – elektroniskie bloki

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8473 30 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8473 40 11 – – – apakšpozīcijas 8472 90 30 mašīnām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8473 40 18 – – – citādi

Rūpniecība

3%

A

A

8473 40 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8473 50 20 – – elektroniskie bloki

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8473 50 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8473 29

– – citādi

– daļas un piederumi mašīnām, kas minētas
pozīcijā 8471

– daļas un piederumi mašīnām, kas minētas
pozīcijā 8472
– – elektroniskie bloki

8473 50
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8473 40

Piezīmes

LV

8473 30

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– daļas un piederumi, kas vienlīdz derīgi ma
šīnām, kuras minētas divās vai vairākās po
zīcijās 8469–8472

L 250/1045

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8474 10 00 – šķirošanas, sijāšanas, atdalīšanas vai skalo
šanas iekārtas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8474 20 00 – drupināšanas un slīpēšanas iekārtas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8474 31 00 – – cementa vai javas maisītāji

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8474 32 00 – – mašīnas minerālvielu sajaukšanai ar bi
tumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8474 39 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8474 80 10 – – mašīnas keramikas pastas aglomerēšanai,
veidošanai vai formēšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8474 80 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8474

Apraksts

LV

Iekārtas grunts, akmeņu, rūdu un citu cieta
agregātstāvokļa minerālvielu (arī pulvera un
pastas veidā) šķirošanai, sijāšanai, atdalīšanai,
skalošanai, drupināšanai, slīpēšanai, jaukšanai
vai mīcīšanai; iekārtas cieta minerālā kuri
nāmā, keramiskās masas, necietināta cementa,
apmešanas materiālu un citu pulverveida vai
pastas veida minerālproduktu aglomerācijai,
veidošanai vai formēšanai; iekārtas liešanas
veidņu formēšanai no smiltīm

– citādas mašīnas

– daļas

8474 90 10 – – no čuguna vai lieta tērauda

16.9.2016.

8474 90
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– mašīnas un mehānismi jaukšanai un mīcīša
nai

8474 80

Piezīmes

L 250/1046

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8475 21 00 – – mašīnas optisko šķiedru un to sagatavju
izgatavošanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8475 29 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8475 90 00 – daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8476 21 00 – – ar sildīšanas vai dzesēšanas ierīcēm

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8476 29 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

8474 90 90 – – citādi

Mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko, elek
tronstaru un gāzizlādes lampu montēšanai
stikla kolbās; mašīnas stikla vai tā izstrādā
jumu izgatavošanai vai karstai apstrādei

8475 10 00 – mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko,
elektronstaru un gāzizlādes lampu montē
šanai stikla kolbās

LV

8475
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– mašīnas stikla vai tā izstrādājumu izgatavo
šanai vai karstai apstrādei

8476

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Tirdzniecības automāti (piemēram, pastmarku,
cigarešu, pārtikas preču vai dzērienu pārdoša
nai), ieskaitot naudas maiņas automātus

– dzērienu tirdzniecības automāti

L 250/1047

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8476 81 00 – – ar sildīšanas vai dzesēšanas ierīcēm

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8476 89 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8476 90 00 – daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 10 00 – iesmidzināšanas liešanas mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 20 00 – ekstrūderi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 30 00 – pneimoveidošanas mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 40 00 – vakuumveidošanas un citādas termiskās vei
došanas mašīnas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 59 10 – – – preses

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 59 80 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

– citādi automāti

8477

Iekārtas gumijas vai plastmasas apstrādei vai
šo materiālu izstrādājumu ražošanai, kas citur
šajā nodaļā nav minētas

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1048

Nozare

KN 2014

– citādas liešanas vai veidošanas mašīnas
8477 51 00 – – pneimatisko riepu protektoru liešanai vai
atjaunošanai vai pneimatisko riepu ka
meru liešanai vai citādai formēšanai
8477 59

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8477 80 11 – – – iekārtas ķīmiski aktīvu sveķu pārstrā
dei

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 80 19 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 80 91 – – – iekārtas izmēra samazināšanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 80 93 – – – jaucēji, mīcītāji un maisītāji

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 80 95 – – – griešanas, sadalīšanas un atslāņošanas
vai mizošanas iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 80 99 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 90 10 – – no čuguna vai lieta tērauda

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 90 80 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8478 10 00 – iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8478 90 00 – daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8477 80

Apraksts

– citādas mašīnas

LV

– – mašīnas izstrādājumu ražošanai no po
rainiem materiāliem

8478
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– – citādi

8477 90

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– daļas

Tabakas pārstrādes un tabakas maisījumu ga
tavošanas iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav
minētas
L 250/1049

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8479 10 00 – iekārtas publiskiem darbiem, būvniecībai
un tamlīdzīgiem darbiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8479 20 00 – dzīvnieku tauku un kaulu eļļas un augu
tauku un negaistošu eļļu ekstrakcijas un iz
gatavošanas iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8479 30 10 – – preses

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8479 30 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8479 40 00 – mašīnas virvju vai trošu izgatavošanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8479 50 00 – rūpnieciskie roboti, kas citur nav minēti un
iekļauti

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8479 60 00 – gaisa dzesētāji, kuros izmanto iztvaikošanu

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8479 71 00 – – tādi, ko izmanto lidostās

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8479 79 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8479

8479 30

Speciāli mehānismi un mehāniskas ierīces, kas
citur šajā nodaļā nav minētas

– preses kokskaidu vai kokšķiedru plātņu vai
citu šķiedrmateriālu plātņu izgatavošanai
un citas mašīnas koksnes vai korķa apstrā
dei

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1050

Nozare

KN 2014

– pasažieru tiltiņi

– citādi mehānismi un mehāniskās ierīces
16.9.2016.

8479 81 00 – – metāla apstrādei, ieskaitot mašīnas stie
ples tīšanai elektrospolēs

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8479 89 30 – – – pārvietojamie šahtu nostiprinājumi ar
hidropiedziņu

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8479 89 60 – – – centrālās eļļošanas sistēmas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8479 89 97 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8479 90 20 – – no čuguna vai lieta tērauda

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8479 90 80 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8480 10 00 – metālliešanas veidkastes

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8480 20 00 – kokiļu plātnes

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8480 30 10 – – no koka

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8480 30 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

8479 82 00 – – iekārtas jaukšanai, mīcīšanai, drupināša
nai, malšanai, sijāšanai, homogenizēšanai,
emulģēšanai un maisīšanai

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

8479 89

8480

8480 30

– daļas

Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; lieša
nas veiduļi; veidnes metālam (izņemot lietņu
veidnes), metālu karbīdiem, stiklam, neorgani
skiem materiāliem, gumijai vai plastmasai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8479 90

– – citādi

– liešanas veiduļi
L 250/1051

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8480 41 00 – – iesmidzināšanas vai kompresijas tipa

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8480 49 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8480 50 00 – veidnes stiklam

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8480 60 00 – veidnes minerālu materiāliem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8480 71 00 – – iesmidzināšanas vai kompresijas tipa

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8480 79 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 10 19 – – – no čuguna vai tērauda

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 10 99 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

– veidnes metāla un metāla karbīdu liešanai

– veidnes gumijai un plastmasām

8481

Krāni, vārsti, ventiļi un citi piederumi cauruļ
vadiem, katlu korpusiem, rezervuāriem, cister
nām, tvertnēm un tamlīdzīgām tilpnēm, ie
skaitot redukcijas un termoregulācijas vārstus

8481 10

– redukcijas vārsti

8481 10 05 – – apvienoti ar filtriem vai eļļotājiem

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1052

Nozare

KN 2014

– – citādi

8481 20

– eļļas hidraulisko vai pneimatisko transmi
siju vārsti
16.9.2016.

8481 20 10 – – eļļas hidrauliskās spēka transmisijas kon
troles vārsti

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 30 91 – – no čuguna vai tērauda

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 30 99 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 40 10 – – no čuguna vai tērauda

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 40 90 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 80 11 – – – jaucējkrāni

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 80 19 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 80 31 – – – termoregulācijas ventiļi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 80 39 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 80 40 – – ventiļi pneimatiskajām riepām un kame
rām

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 20 90 – – pneimatiskās spēka transmisijas kontroles
vārsti
8481 30

8481 40

– kontroles pretvārsti

– drošības vārsti

– citādas ierīces
– – krāni, vārsti un ventiļi izlietnēm, mazgā
jamiem galdiem, bidē, rezervuāriem, van
nām un tamlīdzīga armatūra

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8481 80

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – centrālapkures radiatoru ventiļi

L 250/1053

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– – citādi

LV

– – – tehnoloģisko procesu vadības ventiļi

Piezīmes

L 250/1054

KN 2014

8481 80 51 – – – –

termoregulācijas ventiļi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 80 59 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

– – – citādi
slēgvārsti

8481 80 61 – – – – –

no čuguna

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 80 63 – – – – –

no tērauda

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 80 69 – – – – –

citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

––––

caurplūdes ventiļi

8481 80 71 – – – – –

no čuguna

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 80 73 – – – – –

no tērauda

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 80 79 – – – – –

citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

lodvārsti un koniskie vārsti

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 80 85 – – – –

droseļvārsti

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8481 80 87 – – – –

membrānvārsti

Rūpniecība

2,2 %

A

A

16.9.2016.

8481 80 81 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8482 10 10 – – kuru maksimālais ārējais diametrs nepār
sniedz 30 mm

Rūpniecība

8%

A

A

8482 10 90 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

8482 20 00 – koniskie rullīšu gultņi, ieskaitot konusu un
konisko rullīšu komplektus

Rūpniecība

8%

A

A

8482 30 00 – sfēriskie rullīšu gultņi

Rūpniecība

8%

A

A

8482 40 00 – rullīšu adatgultņi

Rūpniecība

8%

A

A

8482 50 00 – citādi cilindrisko rullīšu gultņi

Rūpniecība

8%

A

A

8482 80 00 – citādi, ieskaitot kombinētos lodīšu/rullīšu
gultņus

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

8481 80 99 – – – –

citādi

8481 90 00 – daļas
8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

8482 10

– lodīšu gultņi

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– daļas
– – lodītes, adatas un rullīši

8482 91 10 – – – koniskie rullīši

L 250/1055

8482 91

8482 91 90 – – – citādi

Rūpniecība

7,7 %

A

A

8482 99 00 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

8483 10 21 – – – no čuguna vai lieta tērauda

Rūpniecība

4%

A

A

8483 10 25 – – – kalti, tērauda

Rūpniecība

4%

A

A

8483 10 29 – – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

8483 10 50 – – šarnīrveida vārpstas

Rūpniecība

4%

A

A

8483 10 95 – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

8483 20 00 – gultņu korpusi ar lodīšu vai rullīšu gult
ņiem

Rūpniecība

6%

A

A

8483

Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārp
stas un kloķvārpstas) un kloķi; gultņu korpusi
un slīdgultņi; zobrati un zobpārvadi; lodīšu
gaitas skrūves vai rullīšu skrūves; pārnesum
kārbas un citādi ātruma regulatori, ieskaitot
hidrotransformatorus; spararati un trīši, ie
skaitot polispastus; sajūgi un vārpstu sakabes
(ieskaitot kardāna savienojumus)

8483 10

– transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārp
stas un kloķvārpstas) un kloķi

– – kloķi un kloķvārpstas

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1056

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8483 30 32 – – – lodīšu vai rullīšu gultņiem

Rūpniecība

5,7 %

A

A

8483 30 38 – – – citādi

Rūpniecība

3,4 %

A

A

8483 30 80 – – slīdgultņi

Rūpniecība

3,4 %

A

A

8483 40 21 – – – cilindriskie un spirālveida

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8483 40 23 – – – konusveida un konusveida/cilindriskie

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8483 40 25 – – – gliemežpārvadi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8483 40 29 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8483 40 30 – – lodīšu vai rullīšu gaitas skrūves

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8483 30

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– gultņu korpusi bez lodīšu vai rullīšu gult
ņiem; slīdgultņi
LV

– – gultņu korpusi

– atsevišķi pārnesumi un sazobes, izņemot
zobratus, ķēžrati un citādi transmisijas ele
menti; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrū
ves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regu
latori, ieskaitot hidrotransformatorus

– – zobpārvadi un sazobes (izņemot berzes
pārvadus)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8483 40

L 250/1057

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8483 40 51 – – – pārnesumkārbas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8483 40 59 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8483 40 90 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8483 50 20 – – no čuguna vai lieta tērauda

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8483 50 80 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8483 60 20 – – no čuguna vai lieta tērauda

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8483 60 80 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

5,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– – pārnesumkārbas un citi ātruma regula
tori

8483 50

8483 60

8483 90

– spararati un skriemeļi, ieskaitot polispastus

– sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot kardāna
savienojumus)

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1058

Nozare

KN 2014

– zobrati, ķēžrati un citi transmisijas elementi
atsevišķi; daļas

8483 90 20 – – gultņu korpusu daļas
– – citādi

16.9.2016.

8483 90 81 – – – no čuguna vai lieta tērauda

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8484 10 00 – starplikas un blīves no lokšņu metāla savie
nojumā ar citu materiālu vai no divām un
vairākām metāla kārtām

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8484 20 00 – mehāniskie blīvslēgi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8484 90 00 – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Apraksts

8483 90 89 – – – citādi

Tāda veida iekārtas un aparāti, kas tikai vai
vienīgi izmantoti kristālu vai kristālos nesa
grieztu pusvadītājplākšņu, pusvadītājierīču,
elektronisko integrālo shēmu vai plakano
ekrānu paneļu ražošanai, kā noteikts šīs noda
ļas 9. C piezīmē; daļas un piederumi

8486 10 00 – iekārtas un aparāti kristālu vai kristālos ne
sagrieztu pusvadītājplākšņu ražošanai

8486 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8486

Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm
savienojumā ar citu materiālu vai no divām
un vairākām metāla kārtām; starpliku un tam
līdzīgu savienojumu komplekti un sortimenti
ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos,
aploksnēs vai citā līdzīgā iesaiņojumā; mehā
niskie blīvslēgi

LV

8484

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– iekārtas un aparāti pusvadītājierīču vai elek
tronisko integrālo shēmu ražošanai
L 250/1059

8486 20 10 – – darbmašīnas, kurās izmanto ultraskaņas
procesus

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8486 30 10 – – iekārtas ķīmiskai tvaiku nogulsnēšanai uz
LCD substrātiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8486 30 30 – – aparatūra šablonu sausai kodināšanai uz
LCD substrātiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8486 30 50 – – aparatūra fiziskai nogulsnēšanai ar izsmi
dzināšanu uz LCD substrātiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8486 30 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8486 40 00 – iekārtas un aparāti, kas minēti šīs nodaļas
9. C piezīmē

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8486 90 20 – – – daļas aparātiem fotoemulsijas uzklāša
nai LCD substrātam

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8486 90 30 – – – daļas pretuzliesmošanas ierīcēm pusva
dītāju pakešu metāla vadītāju tīrīšanai
pirms elektrogalvanizācijas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

8486 20 90 – – citādi

– daļas un piederumi

8486 90 10 – – instrumentu nostiprināšanas ierīces un
pašatveres vītņgalvas; detaļu stiprināšanas
ierīces

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8486 90

– iekārtas un aparatūra plakano ekrānu ražo
šanai

LV

8486 30

Piezīmes

L 250/1060

Nozare

KN 2014

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8486 90 40 – – – daļas aparatūrai fiziskai nogulsnēšanai
ar izsmidzināšanu uz LCD substrātiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8486 90 50 – – – daļas un piederumi aparatūrai šablonu
sausai kodināšanai uz LCD substrātiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8486 90 60 – – – daļas un piederumi iekārtām ķīmiskai
tvaiku nogulsnēšanai uz LCD substrā
tiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8486 90 70 – – – daļas un piederumi darbmašīnām, ku
rās izmanto ultraskaņas procesus

Rūpniecība

1,2 %

A

A

8486 90 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8487 10 10 – – no bronzas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8487 10 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

Dažādu mašīnu un mehānismu daļas, kam
nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru,
spoļu, kontaktu vai citādu elektrotehnisko de
taļu un kas citur šajā nodaļā nav minētas

8487 10

– kuģu vai laivu dzenskrūves un to lāpstiņas

8487 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8487

– citādi
L 250/1061

8487 90 40 – – no čuguna

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8487 90 51 – – – no lieta tērauda

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8487 90 57 – – – no kalta vai štancēta dzelzs vai tērauda

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8487 90 59 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8487 90 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8501 10 91 – – – universālie maiņstrāvas/līdzstrāvas mo
tori

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 10 93 – – – maiņstrāvas motori

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 10 99 – – – līdzstrāvas motori

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– – no dzelzs vai tērauda

85. NODAĻA – ELEKTROIERĪCES UN ELEK
TROIEKĀRTAS UN TO DETAĻAS; SKAŅU IE
RAKSTĪŠANAS UN ATSKAŅOŠANAS APA
RATŪRA, TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS
IERAKSTĪŠANAS UN REPRODUCĒŠANAS
APARATŪRA UN ŠĀDU IZSTRĀDĀJUMU
DETAĻAS UN PIEDERUMI

8501

Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot
ģeneratoriekārtas)

8501 10

– kuru jauda nepārsniedz 37,5 W

8501 10 10 – – sinhronie motori, kuru jauda nepārsniedz
18 W

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

85

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1062

Nozare

KN 2014

– – citādi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 31 00 – – kuru jauda nepārsniedz 750 W

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 32 00 – – kuru jauda pārsniedz 750 W, bet nepār
sniedz 75 kW

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 33 00 – – kuru jauda pārsniedz 75 kW, bet nepār
sniedz 375 kW

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 34 00 – – kuru jauda pārsniedz 375 kW

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 40 20 – – kuru jauda nepārsniedz 750 W

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 40 80 – – kuru jauda pārsniedz 750 W

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 20 00 – universālie maiņstrāvas/līdzstrāvas motori,
kuru jauda pārsniedz 37,5 W
– citādi līdzstrāvas motori; līdzstrāvas ģenera
tori

– citādi maiņstrāvas vienfāzes motori

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8501 40

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi maiņstrāvas daudzfāzu motori
8501 51 00 – – kuru jauda nepārsniedz 750 W
8501 52

– – kuru jauda pārsniedz 750 W, bet nepār
sniedz 75 kW
L 250/1063

8501 52 20 – – – kuru jauda pārsniedz 750 W, bet
nepārsniedz 7,5 kW

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8501 52 30 – – – kuru jauda pārsniedz 7,5 kW, bet
nepārsniedz 37 kW

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 52 90 – – – kuru jauda pārsniedz 37 kW, bet
nepārsniedz 75 kW

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 53

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1064

Nozare

KN 2014

– – kuru jauda pārsniedz 75 kW

8501 53 50 – – – vilces motori

8501 53 81 – – – –

pārsniedz 75 kW, bet nepārsniedz
375 kW

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 53 94 – – – –

pārsniedz 375 kW, bet nepārsniedz
750 kW

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 53 99 – – – –

pārsniedz 750 kW

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 61 20 – – – kuru jauda nepārsniedz 7,5 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 61 80 – – – kuru jauda pārsniedz 7,5 kVA, bet
nepārsniedz 75 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 62 00 – – kuru jauda pārsniedz 75 kVA, bet nepār
sniedz 375 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādi, kuru jauda

– maiņstrāvas ģeneratori (sinhroģeneratori)
8501 61

– – kuru jauda nepārsniedz 75 kVA

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8501 63 00 – – kuru jauda pārsniedz 375 kVA, bet
nepārsniedz 750 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8501 64 00 – – kuru jauda pārsniedz 750 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502 11 20 – – – kuru jauda nepārsniedz 7,5 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502 11 80 – – – kuru jauda pārsniedz 7,5 kVA, bet
nepārsniedz 75 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502 12 00 – – kuru jauda pārsniedz 75 kVA, bet nepār
sniedz 375 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502 13 20 – – – kuru jauda pārsniedz 375 kVA, bet
nepārsniedz 750 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502 13 40 – – – kuru jauda pārsniedz 750 kVA, bet
nepārsniedz 2 000 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502 13 80 – – – kuru jauda pārsniedz 2 000 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502

Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārvei
dotāji

8502 13

– – kuru jauda nepārsniedz 75 kVA

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– ģeneratoru iekārtas ar kompresijas aizde
dzes iekšdedzes virzuļdzinējiem (dīzeļu vai
pusdīzeļu dzinējiem)
8502 11

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – kuru jauda pārsniedz 375 kVA

L 250/1065

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8502 20 20 – – kuru jauda nepārsniedz 7,5 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502 20 40 – – kuru jauda pārsniedz 7,5 kVA, bet nepār
sniedz 375 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502 20 60 – – kuru jauda pārsniedz 375 kVA, bet
nepārsniedz 750 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502 20 80 – – kuru jauda pārsniedz 750 kVA

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502 39 20 – – – turboģeneratori

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502 39 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502 40 00 – elektriskie rotējošie pārveidotāji

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8502 20

– ģeneratoru iekārtas ar dzirksteļaizdedzes
iekšdedzes virzuļdzinējiem

– citādas ģeneratoru iekārtas

8502 31 00 – – ar vēju darbināmas

8502 39

8503 00

– – citādi

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1066

Nozare

KN 2014

Detaļas, kas paredzētas tikai vai galvenokārt
iekārtām, kas minētas pozīcijā 8501 vai 8502
16.9.2016.

8503 00 10 – nemagnētiski sprostgredzeni

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8503 00 91 – – no čuguna vai lieta tērauda

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8503 00 99 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8504 10 20 – – ar kondensatoru savienotas vai nesavie
notas indukcijas spoles un droseles

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8504 10 80 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8504 22 10 – – – pārsniedz 650 kVA, bet nepārsniedz
1 600 kVA

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8504 22 90 – – – pārsniedz 1 600 kVA, bet nepārsniedz
10 000 kVA

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8504 23 00 – – kuru jauda pārsniedz 10 000 kVA

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

8504 10

– balasti gāzizlādes spuldzēm

– transformatori ar šķidru dielektriķi
8504 21 00 – – kuru jauda nepārsniedz 650 kVA
8504 22

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Elektrības transformatori, statiskie pārveidotāji
(piemēram, taisngrieži) un indukcijas spoles

LV

8504

– – kuru jauda pārsniedz 650 kVA, bet
nepārsniedz 10 000 kVA

L 250/1067

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– citādi transformatori
– – kuru jauda nepārsniedz 1 kVA

LV

8504 31

Piezīmes

L 250/1068

KN 2014

– – – mērtransformatori
sprieguma mērīšanai

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8504 31 29 – – – –

citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8504 31 80 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8504 32 00 – – kuru jauda pārsniedz 1 kVA, bet nepār
sniedz 16 kVA

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8504 33 00 – – kuru jauda pārsniedz 16 kVA, bet nepār
sniedz 500 kVA

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8504 34 00 – – kuru jauda pārsniedz 500 kVA

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3,3 %

A

A

Rūpniecība

3,3 %

A

A

8504 40

– statiskie pārveidotāji

8504 40 30 – – izmantošanai sakaru iekārtās, datu
automātiskās apstrādes iekārtās un to
blokos

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8504 31 21 – – – –

– – citādi
8504 40 55 – – – akumulatoru uzlādes ierīces

8504 40 82 – – – –

taisngrieži

16.9.2016.

– – – citādi

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

invertori

Rūpniecība

3,3 %

A

A

8504 40 88 – – – – –

kuru jauda pārsniedz 7,5 kVA

Rūpniecība

3,3 %

A

A

Rūpniecība

3,3 %

A

A

8504 50 20 – – izmantošanai sakaru iekārtās un strāvas
piegādei datu automātiskās apstrādes ie
kārtām un to blokiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8504 50 95 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8504 50

8504 90

citādi

– citādas indukcijas spoles un droseles

– daļas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

kuru jauda nepārsniedz 7,5 kVA

LV

8504 40 84 – – – – –

8504 40 90 – – – –

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – transformatoriem un indukcijas spolēm

8504 90 05 – – – elektroniskie bloki iekārtām, kas minē
tas apakšpozīcijā 8504 50 20

– – – citādi

ferīta serdes

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8504 90 18 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

L 250/1069

8504 90 11 – – – –

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8504 90 91 – – – elektroniskie bloki iekārtām, kas minē
tas apakšpozīcijā 8504 40 30

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8504 90 99 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8505 19 10 – – – pastāvīgie magnēti no aglomerēta fe
rīta

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8505 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

un

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8505 90 20 – – elektromagnēti; elektromagnētiskas pa
tronas un spīles un tamlīdzīgas stiprinā
juma ierīces vai šādas ierīces ar pastāvīga
jiem magnētiem

Rūpniecība

1,8 %

A

A

– – statiskiem pārveidotājiem

8505

Elektromagnēti; pastāvīgie magnēti un izstrā
dājumi, kas paredzēti pārvēršanai pastāvīgajos
magnētos pēc to magnetizēšanas; elektromag
nētiskas patronas, spīles un tamlīdzīgas stipri
nājuma ierīces vai šādas ierīces ar pastāvīga
jiem magnētiem; elektromagnētiskās sakabes,
sajūgi un bremzes; elektromagnētiskas celša
nas ierīces
– pastāvīgie magnēti un izstrādājumi, kas pa
redzēti pārvēršanai pastāvīgajos magnētos
pēc to magnetizēšanas

8505 11 00 – – no metāla
8505 19

– – citādi

8505 20 00 – elektromagnētiskās
bremzes
8505 90

sakabes,

sajūgi

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1070

Nozare

KN 2014

– citādi, ieskaitot daļas

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8505 90 50 – – elektromagnētiskas celšanas ierīces

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8505 90 90 – – daļas

Rūpniecība

1,8 %

A

A

8506 10 11 – – – cilindriskie elementi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8506 10 18 – – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8506 10 91 – – – cilindriskie elementi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8506 10 98 – – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8506 30 00 – dzīvsudraba oksīda

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8506 40 00 – sudraba oksīda

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8506 50 10 – – cilindriskie elementi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8506 50 30 – – elektrodu elementi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8506 50 90 – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8506

Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

8506 10

– mangāna dioksīda

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – sārmu

8506 50

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

– litija

L 250/1071

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8506 80 05 – – sausās cinka–oglekļa baterijas ar sprie
gumu 5,5 V vai vairāk, bet ne vairāk kā
6,5 V

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8506 80 80 – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8506 90 00 – daļas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8507 10 20 – – kas darbojas ar šķidro elektrolītu

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8507 10 80 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8507 20 20 – – kas darbojas ar šķidro elektrolītu

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8507 20 80 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8507 30 20 – – hermētiski noslēgti

Rūpniecība

2,6 %

A

A

8507 30 80 – – citādi

Rūpniecība

2,6 %

A

A

8507 40 00 – dzelzs–niķeļa akumulatori

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

8506 60 00 – aerocinka
8506 80

Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separato
rus, taisnstūra formā (ieskaitot kvadrātu) vai
citā formā

8507 10

– svina–skābes, izmantojami virzuļdzinēju ie
darbināšanai

8507 20

8507 30

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8507

LV

– citādi galvaniskie elementi un galvaniskās
baterijas

Piezīmes

L 250/1072

Nozare

KN 2014

– citādi svina–skābes akumulatori

– niķeļa–kadmija akumulatori

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8507 50 00 – niķeļa–metāla hidrīda

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8507 60 00 – litija-jonu

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8507 80 00 – citādi akumulatori

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8507 90 30 – – separatori

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8507 90 80 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8508 11 00 – – nepārsniedz 1 500 W jaudu un ietver
putekļu maisiņu vai citādu savācējierīci,
kuras tilpums nepārsniedz 20 l

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8508 19 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8508 60 00 – citādi putekļsūcēji

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8508 70 00 – daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8509 40 00 – pārtikas produktu smalcinātāji un mikseri;
augļu un dārzeņu sulu spiedes

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8509 80 00 – citādas ierīces

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8507 90

– daļas

Putekļsūcēji
– ar iebūvētu elektromotoru

8509

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8508

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Mājsaimniecības elektromehāniskās ierīces ar
iebūvētu elektromotoru, izņemot putekļsūcē
jus, kas minēti pozīcijā 8508

L 250/1073

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8510 10 00 – skuvekļi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8510 20 00 – matu griešanas mašīnas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8510 30 00 – atmatošanas ierīces

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8510 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8511 10 00 – aizdedzes sveces

Rūpniecība

3,2 %

A

A

8511 20 00 – aizdedzes magneto; līdzstrāvas magnētelek
triskie ģeneratori; magnētiskie spararati

Rūpniecība

3,2 %

A

A

8511 30 00 – sadalītāji; indukcijas spoles

Rūpniecība

3,2 %

A

A

8511 40 00 – motoru starteri un divfunkciju starterģene
ratori

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Apraksts

8509 90 00 – daļas

Elektroierīces dzirksteļaizdedzes vai kompresi
jas aizdedzes iekšdedzes motoru iedarbināša
nai (piemēram, magneto, līdzstrāvas magnēte
lektriskie ģeneratori, indukcijas spoles, aizde
dzes sveces, kvēlsveces, starteri); ģeneratori
(piemēram, līdzstrāvas un maiņstrāvas) un au
tomātiskie izslēdzēji, ko izmanto šādos dzinē
jos

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8511

Skūšanas, matu griešanas un atmatošanas ierī
ces ar iebūvētu elektromotoru

LV

8510

Piezīmes

L 250/1074

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8511 50 00 – citādi ģeneratori

Rūpniecība

3,2 %

A

A

8511 80 00 – citādas ierīces

Rūpniecība

3,2 %

A

A

8511 90 00 – daļas

Rūpniecība

3,2 %

A

A

8512 10 00 – apgaismošanas vai vizuālās signalizēšanas
aprīkojums, kuru izmanto velosipēdos

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8512 20 00 – citādas apgaismošanas vai vizuālās signali
zēšanas aprīkojums

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8512 30 10 – – pretzagļu signalizācijas ierīces izmantoša
nai mehāniskajos transportlīdzekļos

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8512 30 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8512 40 00 – priekšējā stikla tīrītāji, pretsarmas un pret
svīduma ierīces

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8512 90 10 – – iekārtām, kas iekļautas apakšpozīcijā
8512 30 10

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8512 90 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8512

8512 90

Elektriskās apgaismošanas vai signalizēšanas
aprīkojums (izņemot pozīcijā 8539 minētos),
priekšējā stikla tīrītāji, pretsarmas un pretsvī
duma aprīkojums, kurus izmanto velosipēdos
vai mehāniskajos transportlīdzekļos

– skaņas signalizācijas ierīces

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8512 30

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– daļas

L 250/1075

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8513 10 00 – lampas

Rūpniecība

5,7 %

A

A

8513 90 00 – daļas

Rūpniecība

5,7 %

A

A

8514 10 10 – – maizes un konditorejas krāsnis

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8514 10 80 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8514 20 10 – – indukcijas krāsnis un kurtuves

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8514 20 80 – – dielektriskās krāsnis un kurtuves

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8514 30 00 – citādas krāsnis un kurtuves

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8514 40 00 – citādas iekārtas materiālu termiskai apstrā
dei ar indukciju vai dielektriskiem zudu
miem

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8514 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8513

Apraksts

Rūpnīcu vai laboratoriju elektriskās krāsnis un
kurtuves (arī tās, kas darbojas ar indukciju vai
dielektriskiem zudumiem); citādas rūpnīcu vai
laboratoriju iekārtas materiālu termiskai ap
strādei ar indukciju vai dielektriskiem zudu
miem

8514 10

– ar reostatu karsējamas kurtuves un krāsnis

8514 20

– krāsnis un kurtuves, kas darbojas ar induk
ciju vai dielektriskiem zudumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8514

LV

Pārnēsājamas elektriskās lampas, kas darbojas
ar autonomu enerģijas avotu (sausajām bateri
jām, akumulatoriem, magneto), izņemot pozī
cijā 8512 minētās apgaismes ierīces

Piezīmes

L 250/1076

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8515 11 00 – – lodāmuri un lodēšanas pistoles

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8515 19 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8515 21 00 – – automātiskie un pusautomātiskie

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8515 29 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8515

Apraksts

LV

Elektriskās (ieskaitot elektrogāzsildes), lāzera
vai citāda gaismas vai fotonu starojuma, ultra
skaņas, elektronstaru, magnētimpulsu, plaz
mas loka un citas lodēšanas (ar mīkstlodi vai
cietlodi) vai metināšanas mašīnas un aparāti
neatkarīgi no tā, vai tie spēj izdarīt griešanas
operācijas; elektriskās mašīnas un aparāti me
tāla vai metālkeramikas karstai uzsmidzināša
nai

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– mašīnas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi
vai cietlodi
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– mašīnas un aparāti metālu rezistences meti
nāšanai

– mašīnas un aparāti metāla loka (ieskaitot
plazmas loku) metināšanai
8515 31 00 – – automātiskie un pusautomātiskie
8515 39

– – citādi

8515 39 13 – – – –

transformatoriem

L 250/1077

– – – rokas metināšanai ar segtiem elektro
diem komplektā ar metināšanas vai
griešanas ierīcēm, kas savienotas ar

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8515 80 10 – – metālapstrādei

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8515 80 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8515 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 10 11 – – caurplūdes ūdenssildītāji

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 10 80 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

8515 39 18 – – – –

ģeneratoriem vai rotējošiem vai sta
tiskiem pārveidotājiem un taisngrie
žiem

Piezīmes

L 250/1078

Nozare

KN 2014

LV

8515 39 90 – – – citādi
8515 80

– citādas mašīnas un aparāti

Elektriskie caurplūdes un termoakumulācijas
ūdenssildītāji un iegremdes sildītāji; elektroie
rīces telpu apsildīšanai un augsnes sildīšanai;
elektriskas ierīces matu veidošanai (piemēram,
matu žāvētāji, matu cirtotāji, matu cirtojamās
knaibles) un roku žāvētāji; elektriskie gludekļi;
citādas elektrotermiskās ierīces mājsaimniecī
bas vajadzībām; sildierīču pretestību elementi,
izņemot pozīcijā 8545 minētos

8516 10

– elektriskie caurplūdes un termoakumulāci
jas ūdenssildītāji un iegremdes sildītāji

8516 21 00 – – termoakumulācijas radiatori

16.9.2016.

– elektroierīces telpu apsildīšanai un augsnes
sildīšanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8516

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8516 29 10 – – – ar šķidrumu pildīti radiatori

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 29 50 – – – konvekcijas sildītāji

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 29

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

LV

– – – citādi
ar iebūvētu ventilatoru

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 29 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 31 00 – – matu žāvētāji

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 32 00 – – citādi matu žāvēšanas aparāti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 33 00 – – roku žāvētāji

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 40 00 – elektriskie gludekļi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 50 00 – mikroviļņu krāsnis

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– elektrotermiskie matu veidošanas un roku
žāvēšanas aparāti

8516 60

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8516 29 91 – – – –

– citādas krāsnis; plītis, plītiņas, riņķi vārīša
nai; grili un krāsniņas apcepšanai
L 250/1079

8516 60 10 – – plītis (kas aprīkotas vismaz ar krāsni un
cepešplauktu)

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8516 60 50 – – plītiņas, riņķi vārīšanai un cepešplaukti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 60 70 – – grili un krāsniņas apcepšanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 60 80 – – iebūvējamās krāsnis

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 60 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 71 00 – – ierīces kafijas vai tējas pagatavošanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 72 00 – – tosteri

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 79 20 – – – dziļās taukvāres pannas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 79 70 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 80 20 – – samontēti izolētā karkasā

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 80 80 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8516 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– citādas elektrotermiskās ierīces

8516 79

8516 80

– – citādi

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1080

Nozare

KN 2014

– sildierīču pretestības elementi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8517 11 00 – – līnijtelefonijas aparāti ar bezvadu klausu
lēm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8517 12 00 – – telefoni šūnu tīkliem vai citiem bezvadu
tīkliem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8517 18 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8517 61 00 – – bāzes stacijas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8517 62 00 – – iekārtas balss, attēlu vai citu datu uztver
šanai, konversijai un pārraidei vai reģene
rācijai, ieskaitot komutācijas un maršru
tēšanas aparātus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8517

Apraksts

LV

Telefonu aparāti, ieskaitot telefonus šūnu tīk
liem vai citiem bezvadu tīkliem; citādi aparāti
balss, attēlu vai citu datu pārraidei vai uztver
šanai, ieskaitot aparātus saziņai līniju vai bez
vadu tīklā (tāds kā lokālais vai teritoriālais
tīkls), izņemot pārraides vai uztveršanas apa
rātus, kas minēti pozīcijā 8443, 8525, 8527
vai 8528

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– telefonu aparāti, ieskaitot telefonus šūnu
tīkliem vai citiem bezvadu tīkliem
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi aparāti balss, attēlu vai citu datu pār
raidei vai uztveršanai, ieskaitot aparātus sa
ziņai līniju vai bezvadu tīklā (tāds kā lokā
lais vai teritoriālais tīkls)

L 250/1081

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8517 69 10 – – – videotelefoni

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8517 69 20 – – – namdurvju tālrunas sistēmas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8517 69

– – citādi

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1082

Nozare

KN 2014

– – – radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru
uztvērējaparatūra
Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8517 69 39 – – – –

citādi

Rūpniecība

9,3 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8517 70 11 – – – antenas radiotelegrāfa vai radiotelefona
aparātiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8517 70 15 – – – teleskopiskās un stieņa antenas pārnē
sājamiem un transportlīdzekļos uzstā
dāmiem aparātiem

Rūpniecība

5%

A

A

8517 70 19 – – – citādi

Rūpniecība

3,6 %

A

A

8517 70 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8517 69 90 – – – citādi
8517 70

– daļas
– – visu veidu antenas un reflektori; daļas,
kas izmantojamas kopā ar šiem izstrādā
jumiem

16.9.2016.

portatīvie uztvērēji izsaukšanai, brī
dināšanai un peidžeru sistēmas uz
tvērēji

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8517 69 31 – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8518 10 30 – – sakariem izmantojamie mikrofoni ar fre
kvenču diapazonu no 300 Hz līdz
3,4 kHz, diametrā ne vairāk kā 10 mm
un ne augstāki par 3 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8518 10 95 – – citādi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

8518 21 00 – – atsevišķi korpusos iemontēti skaļruņi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8518 22 00 – – vairāki vienā korpusā iemontēti skaļruņi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8518

Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti
vai neiemontēti skaļruņi; galvas telefoni un
austiņas, arī komplektā ar mikrofonu, un
komplekti, kuros ir mikrofons un viens vai
vairāki skaļruņi; zemfrekvences elektriskie pa
stiprinātāji; elektroierīces skaņas pastiprināša
nai

8518 10

– mikrofoni un to statīvi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļ
ruņi

8518 29

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

L 250/1083

8518 29 30 – – – skaļruņi ar frekvenču diapazonu no
300 Hz līdz 3,4 kHz, diametrā ne vai
rāk kā 50 mm, izmantošanai teleko
munikācijā

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3%

A

A

8518 30 20 – – līnijtelefonijas aparātu klausules

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8518 30 95 – – citādi

Rūpniecība

2%

A

A

8518 40 30 – – telefona un mēraparātu pastiprinātāji

Rūpniecība

3%

A

A

8518 40 80 – – citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8518 50 00 – skaņas pastiprināšanas elektroierīces

Rūpniecība

2%

A

A

8518 90 00 – daļas

Rūpniecība

2%

A

A

Rūpniecība

6%

A

A

Apraksts

8518 29 95 – – – citādi

– zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji

8519

Skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparāti

8519 20

– aparāti, kas darbojas ar monētām, naudas
zīmēm, banku kartēm, žetoniem vai citiem
maksāšanas līdzekļiem
16.9.2016.

8519 20 10 – – atskaņotāji, kas iedarbināmi ar monētu
vai žetonu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8518 40

– galvas telefoni un austiņas, arī komplektā ar
mikrofonu, un komplekti, kuros ir mikro
fons un viens vai vairāki skaļruņi

LV

8518 30

Piezīmes

L 250/1084

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8519 20 91 – – – ar lāzera nolasīšanas sistēmu

Rūpniecība

9,5 %

A

A

8519 20 99 – – – citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8519 30 00 – skaņuplašu atskaņotāji

Rūpniecība

2%

A

A

8519 50 00 – telefonu automātiskie atbildētāji

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

5%

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

9%

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8519 81

– – kas izmanto magnētiskos, optiskos vai
pusvadītāju datu nesējus
– – – atskaņošanas aparatūra (arī kasešu at
skaņotāji), kurai nav skaņu ierakstīša
nas ierīces

8519 81 11 – – – –

––––

ierīces diktofona ierakstu atskaņoša
nai

LV

– citādi aparāti

citāda atskaņošanas aparatūra

8519 81 15 – – – – –

–––––

citādi, kasešu
ar analogo un ciparu nolasīša
nas sistēmu

L 250/1085

8519 81 21 – – – – – –

kabatas formāta kasešu atskaņo
tāji

Apraksts

8519 81 25 – – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2%

A

A

citādi

––––––

ar lāzera nolasīšanas sistēmu
mehāniskajiem transportlī
dzekļiem, paredzēti diskiem,
kuru diametrs nepārsniedz
6,5 cm

Rūpniecība

9%

A

A

8519 81 35 – – – – – – –

citādi

Rūpniecība

9,5 %

A

A

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Rūpniecība

4%

A

A

8519 81 45 – – – – – –

citādi

– – – citādi aparāti
8519 81 51 – – – –

diktofoni, kas nevar darboties bez
ārēja enerģijas avota

––––

citādi magnētiskās lentas rakstītāji,
kuros iebūvēta atskaņošanas iekārta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8519 81 31 – – – – – – –

–––––

Piezīmes

LV

–––––

citādi

Nozare

L 250/1086

KN 2014

kasešu

––––––

ar iebūvētu pastiprinātāju un
vienu vai vairākiem iebūvētiem
skaļruņiem
kas var darboties bez ārēja
barošanas avota

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8519 81 61 – – – – – – –

citādi

Rūpniecība

2%

A

A

16.9.2016.

8519 81 55 – – – – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

kabatas formāta magnetofoni

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8519 81 75 – – – – – –

citādi

Rūpniecība

2%

A

A

–––––

citādi

kas izmanto magnētiskās lentes
spolēs un ļauj ierakstīt vai at
skaņot ar vienu ātrumu 19 cm/
s vai ar vairākiem ātrumiem,
kas nepārsniedz 19 cm/s

Rūpniecība

2%

A

A

8519 81 85 – – – – – –

citādi

Rūpniecība

7%

A

A

Rūpniecība

2%

A

A

8519 89

citādi

– – citādi

– – – atskaņošanas aparatūra,
skaņu ierakstīšanas ierīču

kurai

nav

atskaņotāji, izņemot apakšpozīcijā
8519 20 minētos

Rūpniecība

2%

A

A

8519 89 15 – – – –

ierīces diktofona ierakstu atskaņoša
nai

Rūpniecība

5%

A

A

8519 89 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Rūpniecība

2%

A

A

8519 89 90 – – – citādi

L 250/1087

8519 89 11 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8519 81 81 – – – – – –

8519 81 95 – – – –

LV

8519 81 65 – – – – – –

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8521 10 20 – – kas izmanto lentes, kuras nav platākas
par 1,3 cm, ar spēju ierakstīt un reprodu
cēt, ja lentes kustības ātrums nepārsniedz
50 mm/s

Rūpniecība

14 %

A

A

8521 10 95 – – citādi

Rūpniecība

8%

A

A

8521 90 00 – citādi

Rūpniecība

13,9 %

A

A

Rūpniecība

4%

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8521

Videoieraksta vai video reproducēšanas apara
tūra, ar skaņotāju vai bez tā

8521 10

– magnētiskās lentes tipa

Daļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai
vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijā 8519
vai 8521 minēto aparatūru

8522 10 00 – skaņas noņēmēji
8522 90

– citādi

8522 90 30 – – skaņas nolasīšanas adatas; dimanti, safīri
un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi
(dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie) ada
tām, iestiprināti vai neiestiprināti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8522

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1088

Nozare

KN 2014

– – citādi
– – – elektroniskie bloki
iekārtām, kas minētas apakšpozīcijā
8519 50 00

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8522 90 49 – – – –

citādi

Rūpniecība

4%

A

A

16.9.2016.

8522 90 41 – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8522 90 70 – – – skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas
aparātos izmantojami vienkasetes bloki
ar kopējo biezumu ne vairāk kā
53 mm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8522 90 80 – – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8523

– magnētiskie datu nesēji

8523 29

– – citādi
– – – magnētiskās lentes; magnētiskie diski

8523 29 15 – – – –
––––

neierakstīti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Diski, kasetes, energoneatkarīgas datu uzgla
bāšanas ierīces, “viedkartes” un citi datu nesēji
skaņas vai citu parādību ierakstīšanai, ierak
stīti vai neierakstīti, ieskaitot disku izgatavoša
nas matricas un veidnes, taču izņemot 37. no
daļā minētos izstrādājumus

8523 21 00 – – kartes ar magnētisko svītru

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

citādi
citu parādību, bet ne skaņas vai
attēla, reproducēšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8523 29 33 – – – – –

instrukciju, datu, skaņas un attēla
mašīnlasāmo bitu reproducēšanai,
kuri ar datu automātiskās apstrā
des mašīnu ir manipulējami vai
nodrošina lietotājam interaktīvu
darbību

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A
L 250/1089

8523 29 31 – – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

3,5 %

A

A

8523 41 10 – – – Diski lāzera nolasīšanas sistēmām ar
ierakstīšanas jaudu ne vairāk kā 900
megabaiti, izņemot izdzēšamus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8523 41 30 – – – Diski lāzera nolasīšanas sistēmām ar
ierakstīšanas jaudu vairāk nekā 900
megabaiti, bet ne vairāk kā 18 giga
baiti, izņemot izdzēšamus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8523 41 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3,5 %

A

A

8523 29 39 – – – – –

citādi

8523 29 90 – – – citādi

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1090

Nozare

KN 2014

– optiskie datu nesēji

8523 41

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8523 49

– – neierakstīti

– – citādi

– – – diski lāzera nolasīšanas sistēmām

8523 49 25 – – – –

––––

tikai skaņas reproducēšanai

kuru
diametrs
6,5 cm

nepārsniedz

16.9.2016.

8523 49 31 – – – – –

citu parādību, bet ne skaņas vai at
tēla, reproducēšanai

Apraksts

8523 49 39 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

citādi

8523 49 45 – – – – –

instrukciju, datu, skaņas un attēla
mašīnlasāmo bitu reproducēšanai,
kuri ar datu automātiskās apstrā
des mašīnu ir manipulējami vai
nodrošina lietotājam interaktīvu
darbību

citādi

8523 49 51 – – – – – –

DVD diski

Rūpniecība

3,5 %

A

A

8523 49 59 – – – – – –

citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

– – – citādi

citu parādību, bet ne skaņas vai at
tēla, reproducēšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8523 49 93 – – – –

instrukciju, datu, skaņas un attēla
mašīnlasāmo bitu reproducēšanai,
kuri ar datu automātiskās apstrādes
mašīnu ir manipulējami vai nodro
šina lietotājam interaktīvu darbību

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8523 49 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

L 250/1091

8523 49 91 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

–––––

Piezīmes

LV

––––

kuru diametrs pārsniedz 6,5 cm

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– pusvadītāju datu nesēji

– – energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierī
ces

8523 51 10 – – – neierakstīti

LV

8523 51

Piezīmes

L 250/1092

KN 2014

– – – citādi

citu parādību, bet ne skaņas vai at
tēla, reproducēšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8523 51 93 – – – –

instrukciju, datu, skaņas un attēla
mašīnlasāmo bitu reproducēšanai,
kuri ar datu automātiskās apstrādes
mašīnu ir manipulējami vai nodro
šina lietotājam interaktīvu darbību

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8523 51 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

8523 52 10 – – – ar divām vai vairākām elektroniskajām
integrālajām shēmām

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8523 52 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8523 52

8523 59

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8523 51 91 – – – –

– – “viedkartes”

– – citādi
16.9.2016.

8523 59 10 – – – neierakstīti

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi

Bez nodokļa

A

A

8523 59 93 – – – –

instrukciju, datu, skaņas un attēla
mašīnlasāmo bitu reproducēšanai,
kuri ar datu automātiskās apstrādes
mašīnu ir manipulējami vai nodro
šina lietotājam interaktīvu darbību

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8523 59 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

8523 80 10 – – neierakstīti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8523 80 91 – – – citu parādību, bet ne skaņas vai attēla,
reproducēšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8523 80 93 – – – instrukciju, datu, skaņas un attēla ma
šīnlasāmo bitu reproducēšanai, kuri ar
datu automātiskās apstrādes mašīnu ir
manipulējami vai nodrošina lietotājam
interaktīvu darbību

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8523 80 99 – – – citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

8523 80

– citādi

– – citādi

L 250/1093

Rūpniecība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

citu parādību, bet ne skaņas vai at
tēla, reproducēšanai

LV

8523 59 91 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8525 50 00 – raidaparatūra

Rūpniecība

3,6 %

A

A

8525 60 00 – raidaparatūra ar uztveres iekārtu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8525 80 11 – – – ar trim un vairākām pārraides lampām

Rūpniecība

3%

A

A

8525 80 19 – – – citādi

Rūpniecība

4,9 %

A

A

8525 80 30 – – digitālās fotokameras

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8525 80 91 – – – kas spēj ierakstīt tikai ar televīzijas ka
meru uzņemtu skaņu un attēlus

Rūpniecība

4,9 %

A

A

8525 80 99 – – – citādi

Rūpniecība

14 %

A

A

8525

Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas
ietver vai neietver uztveršanas, skaņas ierakstī
šanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas
kameras, digitālās fotokameras un videokame
ras

Piezīmes

LV

– televīzijas kameras, digitālās fotokameras
un videokameras

– – televīzijas kameras

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8525 80

Apraksts

L 250/1094

Nozare

KN 2014

– – videokameras

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8526 91 20 – – – radionavigācijas uztvērējaparatūra

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8526 91 80 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8526 92 00 – – radio tālvadības aparatūra

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8527 12 10 – – – ar analogo un ciparu nolasīšanas sis
tēmu

Rūpniecība

14 %

A

A

8527 12 90 – – – citādi

Rūpniecība

10 %

A

A

8526

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un
tālvadības radioaparatūra
LV

8526 10 00 – radiolokācijas aparatūra

– citādi

8526 91

Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa
sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai ne
atrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas
vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8527

– – radionavigācijas aparatūra

– radiouztvērēji, kas var darboties bez ārēja
enerģijas avota

8527 12

– – kabatas formāta audiokasešu atskaņotāji

L 250/1095

8527 13

Apraksts

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

12 %

A

A

– – citādi aparāti, kas apvienoti ar skaņas ie
rakstīšanas vai atskaņošanas iekārtu

8527 13 10 – – – ar lāzera nolasīšanas sistēmu

Piezīmes

LV

Nozare

L 250/1096

KN 2014

– – – citādi
kasešu, ar analogo un ciparu nolasī
šanas sistēmu

Rūpniecība

14 %

A

A

8527 13 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

14 %

A

A

8527 19 00 – – citādi
– radiouztvērēji, kas nespēj darboties bez
ārēja enerģijas avota, kurus izmanto mehā
niskajos transportlīdzekļos
8527 21

– – apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai at
skaņošanas iekārtu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8527 13 91 – – – –

– – – kas spēj uztvert un dekodēt radio datu
sistēmas ciparsignālus
8527 21 20 – – – –
––––

ar lāzera nolasīšanas sistēmu
citādi
kasešu, ar analogo un ciparu nola
sīšanas sistēmu

Rūpniecība

14 %

A

A

8527 21 59 – – – – –

citādi

Rūpniecība

10 %

A

A

16.9.2016.

8527 21 52 – – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

14 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi

––––

ar lāzera nolasīšanas sistēmu
citādi
kasešu, ar analogo un ciparu nola
sīšanas sistēmu

Rūpniecība

14 %

A

A

8527 21 98 – – – – –

citādi

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

8527 29 00 – – citādi
– citādi
– – apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai at
skaņošanas iekārtu
– – – ar vienu vai vairākiem tai pašā korpusā
iebūvētiem skaļruņiem
8527 91 11 – – – –

kasešu, ar analogo un ciparu nolasī
šanas sistēmu

Rūpniecība

14 %

A

A

8527 91 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

12 %

A

A

Rūpniecība

14 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8527 21 92 – – – – –

8527 91

LV

8527 21 70 – – – –

– – – citādi
8527 91 35 – – – –
––––

citādi
kasešu, ar analogo un ciparu nola
sīšanas sistēmu

L 250/1097

8527 91 91 – – – – –

ar lāzera nolasīšanas sistēmu

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

10 %

A

A

8527 92 10 – – – modinātājradio

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8527 92 90 – – – citādi

Rūpniecība

9%

A

A

8527 99 00 – – citādi

Rūpniecība

9%

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8528 49 10 – – – monohroma attēla

Rūpniecība

14 %

A

A

8528 49 80 – – – krāsu

Rūpniecība

14 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

8527 91 99 – – – – –

Monitori un projektori, izņemot televīzijas uz
tvērējaparatūru; televīzijas uztvērējaparatūra,
arī apvienota ar radiouztvērēju vai skaņas, vai
video ierakstīšanas vai reproducēšanas apara
tūru
– katodstaru lampu monitori

8528 41 00 – – tāda veida, kas izmantojami tikai vai gal
venokārt automātiskās datu apstrādes sis
tēmā, kas minēta pozīcijā 8471
8528 49

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8528

– – neapvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai at
skaņošanas iekārtu, bet apvienoti ar
pulksteni

LV

8527 92

citādi

Piezīmes

L 250/1098

Nozare

KN 2014

– – citādi

– citādi monitori
16.9.2016.

8528 51 00 – – tāda veida, kas izmantojami tikai vai gal
venokārt automātiskās datu apstrādes sis
tēmā, kas minēta pozīcijā 8471

8528 59

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – citādi

8528 59 20 – – – –

krāsu

8528 59 31 – – – – –

ar ekrānu, kurā izmantota šķidro
kristālu displeju (LCD) tehnoloģija

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8528 59 39 – – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

14 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8528 59 70 – – – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

––––

monohroma attēla

LV

– – – plakani ekrāni, kas ar pieņemamu
funkcionalitātes līmeni spēj attēlot sig
nālus no automātiskas datu apstrādes
iekārtām

– projektori

8528 61 00 – – tāda veida, kas izmantojami tikai vai gal
venokārt automātiskās datu apstrādes sis
tēmā, kas minēta pozīcijā 8471

8528 69

– – citādi

L 250/1099

8528 69 10 – – – kas darbojas ar plakano ekrānu (pie
mēram, šķidro kristālu ierīci) un spēj
parādīt datu automātiskās apstrādes ie
kārtās ģenerētu ciparu informāciju

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– – – citādi

monohroma attēla

Rūpniecība

2%

A

A

8528 69 99 – – – –

krāsu

Rūpniecība

14 %

A

A

LV

8528 69 91 – – – –

Piezīmes

L 250/1100

KN 2014

– televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota
ar radiouztvērēju vai skaņas, vai video ie
rakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru

– – aparāti, kuros nav iekļauts videodisplejs
vai video ekrāns

– – – videoskaņotāji

elektroniskie bloki iebūvēšanai datu
automātiskās apstrādes iekārtās

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8528 71 15 – – – –

aparatūra ar mikroprocesoru, kas
apvienota ar modemu pieejai inter
netam un kas veic informācijas inte
raktīvu apmaiņu, un kas var uztvert
televīzijas signālus (tā sauktie “deko
deri, kas veic komunikācijas funkci
jas”, tostarp tādi, kuros ir ierīce, kas
veic ierakstīšanas vai atskaņošanas
papildu funkcijas ar nosacījumu, ka
tā rezultātā tie nezaudē savu deko
dera pamatīpašību – komunikācijas
funkciju)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8528 71 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

14 %

A

A

16.9.2016.

8528 71 11 – – – –

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8528 71

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8528 71 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

14 %

A

A

8528 72 10 – – – televīzijas projicēšanas iekārtas

Rūpniecība

14 %

A

A

8528 72 20 – – – aparāti, kuros ir ierakstīšanas vai re
producēšanas videoaparatūra

Rūpniecība

14 %

A

A

8528 72

– – citādi, krāsu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

aparatūra ar mikroprocesoru, kas
apvienota ar modemu pieejai inter
netam un kas veic informācijas inte
raktīvu apmaiņu, un kas var uztvert
televīzijas signālus (tā sauktie “deko
deri, kas veic komunikācijas funkci
jas”, tostarp tādi, kuros ir ierīce, kas
veic ierakstīšanas vai atskaņošanas
papildu funkcijas ar nosacījumu, ka
tā rezultātā tie nezaudē savu deko
dera pamatīpašību – komunikācijas
funkciju)

LV

8528 71 91 – – – –

– – – citādi
ar integrālu lampu

Rūpniecība

14 %

A

A

8528 72 40 – – – –

ar ekrānu, kurā izmantota šķidro
kristālu displeju (LCD) tehnoloģija

Rūpniecība

14 %

A

A

8528 72 60 – – – –

ar ekrānu, kurā izmantota plazmas
displeja paneļa (PDP) tehnoloģija

Rūpniecība

14 %

A

A

L 250/1101

8528 72 30 – – – –

Apraksts

8528 72 80 – – – –

citādi

8529

Daļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai
galvenokārt kopā ar pozīcijās 8525–8528 mi
nēto aparatūru

8529 10

– visu veidu antenas un reflektori; daļas, kas
izmantojamas kopā ar šiem izstrādājumiem

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

14 %

A

A

Rūpniecība

2%

A

A

Rūpniecība

5%

A

A

– – antenas
8529 10 11 – – – teleskopiskās un stieņa antenas pārnē
sājamiem un transportlīdzekļos uzstā
dāmiem aparātiem
– – – radio un televizoru āra antenas
satelītantenas

Rūpniecība

3,6 %

A

A

8529 10 39 – – – –

citādi

Rūpniecība

3,6 %

A

A

8529 10 65 – – – radio un televizoru istabas antenas, ie
skaitot iebūvētās

Rūpniecība

4%

A

A

8529 10 69 – – – citādi

Rūpniecība

3,6 %

A

A

8529 10 80 – – antenu filtri un separatori

Rūpniecība

3,6 %

A

A

8529 10 95 – – citādi

Rūpniecība

3,6 %

A

A

16.9.2016.

8529 10 31 – – – –

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Indikatīvie nodokļi

LV

8528 73 00 – – citādi, monohroma attēla

Nozare

L 250/1102

KN 2014

8529 90

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– citādi

LV

8529 90 20 – – detaļas aparātiem, kas minēti apakšpozī
cijās
8525 60 00,
8525 80 30,
8528 41 00,
8528 51 00
un
8528 61 00
– – citādi
– – – korpusi un apvalki
no koka

Rūpniecība

2%

A

A

8529 90 49 – – – –

no citādiem materiāliem

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

8529 90 65 – – – elektroniskie bloki
– – – citādi
8529 90 92 – – – –

televīzijas kamerām, kas minētas
apakšpozīcijās 8525 80 11 un
8525 80 19, un aparātiem, kas mi
nēti pozīcijās 8527 un 8528

Rūpniecība

5%

A

A

8529 90 97 – – – –

citādi

Rūpniecība

3%

A

A

8530 10 00 – iekārtas dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8530 80 00 – citādas iekārtas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8530

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8529 90 41 – – – –

Elektrosignalizācijas, satiksmes drošības, vadī
bas un regulēšanas iekārtas dzelzceļiem, tram
vaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensce
ļiem, piestātnēm, ostu iekārtām vai lidlaukiem
(izņemot pozīcijā 8608 minētās)
L 250/1103

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8531 10 30 – – izmantošanai ēkās

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8531 10 95 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8531 20 40 – – – ar šķidro kristālu ierīcēm ar aktīvu ma
trici

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8531 20 95 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8531 80 20 – – plakanā ekrāna iekārtas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8531 80 95 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8530 90 00 – daļas
8531

Skaņas vai vizuālās signalizācijas elektroiekār
tas (piemēram, zvani, sirēnas, indikatoru pa
neļi, ielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija),
izņemot pozīcijā 8512 vai 8530 minētās

8531 10

– ielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija un
tamlīdzīgas iekārtas

– indikatoru paneļi, kuros ietilpst šķidrā kris
tāla ierīces (LCD) vai gaismas diodes (LED)

8531 20 20 – – ar gaismas diodēm (LED)
– – ar šķidro kristālu ierīcēm (LCD)

8531 80

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8531 20

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1104

Nozare

KN 2014

– citādi aparāti

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8531 90 20 – – iekārtām, kas iekļautas apakšpozīcijā
8531 20 un 8531 80 20

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8531 90 85 – – citādi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8532 21 00 – – tantala

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8532 22 00 – – elektrolītiskie, alumīnija

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8532 23 00 – – vienkārtas keramiska dielektriķa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8532 24 00 – – daudzkārtu keramiska dielektriķa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8532 25 00 – – papīra vai plastmasas dielektriķa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8532 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8532 30 00 – maiņkondensatori un kondensatori ar regu
lējamu (iestādāmu) kapacitāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8531 90

Piezīmes

– daļas

LV

8532

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Blokkondensatori, maiņkondensatori un tri
meri

– citādi blokkondensatori

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8532 10 00 – blokkondensatori 50/60 Hz maiņstrāvas
ķēdēm ar reaktīvo jaudu ne mazāku par
0,5 kvar (elektriskie kondensatori)

L 250/1105

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8533 21 00 – – jaudai līdz 20 W

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8533 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8533 31 00 – – jaudai līdz 20 W

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8533 39 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8533 40 10 – – jaudai līdz 20 W

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8533 40 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8533 90 00 – daļas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

8532 90 00 – daļas

Elektrorezistori (ieskaitot reostatus un poten
ciometrus), izņemot termorezistorus

8533 10 00 – pastāvīgie oglekļa rezistori, salikti vai plēves
tipa

LV

8533

Piezīmes

L 250/1106

Nozare

KN 2014

– citādi pastāvīgie rezistori

8533 40

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– stiepļu tinuma maiņrezistori (ieskaitot reos
tatus un potenciometrus)

– citādi maiņrezistori, ieskaitot reostatus un
potenciometrus

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8534 00 11 – – daudzslāņu shēmas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8534 00 19 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8534 00 90 – ar citiem pasīviem elementiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8535 21 00 – – spriegumam, kas mazāks par 72,5 kV

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8535 29 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8535 30 10 – – spriegumam, kas mazāks par 72,5 kV

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8535 30 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8534 00

Apraksts

Iespiedshēmas

LV

– kas sastāv tikai no strāvas vadītājiem ele
mentiem un kontaktiem

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtrauk
šanai, izslēgšanai un aizsardzībai vai pieslēgša
nai elektriskajām ķēdēm (slēdži, pārslēgi, pār
traucēji, drošinātāji, zibensnovedēji, sprieguma
ierobežotāji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas
un citi savienotāji, sadales kārbas u. c.), sprie
gumam, kas pārsniedz 1 000 V

8535 10 00 – drošinātāji

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8535

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– automātslēdži

8535 30

– izolējoši slēdži un ieslēgšanas/pārtraukšanas
slēdži

L 250/1107

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8535 40 00 – zibensnovedēji, sprieguma ierobežotāji un
svārstību slāpētāji

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8535 90 00 – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8536 10 10 – – līdz 10 A stiprai strāvai

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 10 50 – – strāvai, kuras stiprums pārsniedz 10 A,
bet nepārsniedz 63 A

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 10 90 – – strāvai, kuras stiprums pārsniedz 63 A

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 20 10 – – līdz 63 A stiprai strāvai

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 20 90 – – strāvai, kuras stiprums pārsniedz 63 A

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 30 10 – – līdz 16 A stiprai strāvai

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 30 30 – – strāvai, kuras stiprums pārsniedz 16 A,
bet nepārsniedz 125 A

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtrauk
šanai, aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriska
jam tīklam (piemēram, slēdži, releji, pārslēgi,
pārtraucēji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas,
rozetes, eletrisko spuldžu ietveres un citi sa
vienotāji, sadales kārbas) pie sprieguma, kas
nepārsniedz 1 000 V; optisko šķiedru, optisko
šķiedru kūļu vai kabeļu savienotāji

8536 10

– drošinātāji

8536 20

8536 30

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1108

Nozare

KN 2014

– automātslēdži

– citādas ierīces elektroķēžu aizsardzībai

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 41 10 – – – līdz 2 A stiprai strāvai

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 41 90 – – – strāvai, kuras stiprums pārsniedz 2 A

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 49 00 – – citādi

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 50 03 – – no optiski savienotām ieejas un izejas
shēmām sastāvoši elektroniski maiņstrā
vas slēdži (izolēti maiņstrāvas tiristoru
slēdži)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8536 50 05 – – elektroniski slēdži, ieskaitot elektroniskus
slēdžus ar temperatūras aizsardzību, kas
sastāv no tranzistora un loģiskas mikro
shēmas (tehnoloģija chip-on-chip)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8536 50 07 – – elektromehāniski momentāni saslēdzoši
slēdži strāvai, kas nepārsniedz 11 A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

8536 30 90 – – strāvai, kuras stiprums pārsniedz 125 A

8536 41

– – spriegumam, kas nepārsniedz 60 V

– citādi slēdži
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8536 50

LV

– releji

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi
– – – spriegumam, kas nepārsniedz 60 V
spiedpogas slēdži

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 50 15 – – – –

pagriežami slēdži

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 50 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,3 %

A

A

L 250/1109

8536 50 11 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 61 10 – – – kvēlspuldžu ietveres

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 61 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 69 10 – – – koaksiālajiem kabeļiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8536 69 30 – – – iespiedshēmām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8536 69 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 70 00 – optisko šķiedru, optisko šķiedru kūļu vai
kabeļu savienotāji

Rūpniecība

3%

A

A

8536 90 01 – – samontēti elementi elektriskajām ķēdēm

Rūpniecība

2,3 %

A

A

8536 90 10 – – ierīces vadu un kabeļu savienošanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8536 90 20 – – pusvadītāju plašu tausti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8536 90 85 – – citādi

Rūpniecība

2,3 %

A

A

Apraksts

8536 50 80 – – – citādi

8536 61

8536 90

– – spuldžu ietveres

– – citādi
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8536 69

LV

– spuldžu ietveres, kontaktdakšas un kontakt
ligzdas

Piezīmes

L 250/1110

Nozare

KN 2014

– citādi aparāti

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,1 %

A

A

8537 10 91 – – – programmējamie atmiņas kontrolieri

Rūpniecība

2,1 %

A

A

8537 10 99 – – – citādi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

8537 20 91 – – spriegumam, kas pārsniedz 1 000 V, bet
nepārsniedz 72,5 kV

Rūpniecība

2,1 %

A

A

8537 20 99 – – spriegumam, kas pārsniedz 72,5 kV

Rūpniecība

2,1 %

A

A

Rūpniecība

2,2 %

A

A

8537

Elektriskai kontrolei vai elektrības sadalei pa
redzētas pultis, paneļi, konsoles, stendi, kor
pusi un citas pamatnes, kas aprīkotas ar di
viem vai vairākiem pozīciju 8535 un 8536
aparātiem, ieskaitot tās ierīces vai aparātus,
kas minētas 90.nodaļā, un ciparu kontroles
aparātus, kas ir citādi nekā pozīcijas 8517 ko
mutācijas aparāti

8537 10

– spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V

– – citādi

8537 20

8538

– spriegumam, kas pārsniedz 1 000 V
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8537 10 10 – – ciparvadības paneļi ar iebūvētām
automātiskās datu apstrādes iekārtām

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Daļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai
galvenokārt kopā ar pozīcijā 8535, 8536 vai
8537 minētajām iekārtām
L 250/1111

8538 10 00 – pultis, paneļi, konsoles, skapji un citas pa
matnes pozīcijā 8537 minētajām precēm,
kas nav komplektā ar aparatūru

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8538 90 11 – – – elektroniskie bloki

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8538 90 19 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8538 90 91 – – – elektroniskie bloki

Rūpniecība

3,2 %

A

A

8538 90 99 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8538 90

Apraksts

– citādi

LV

– – pusvadītāju plašu taustiem, kas minētas
apakšpozīcijā 8536 90 20

Piezīmes

L 250/1112

Nozare

KN 2014

– – citādi

Elektriskās kvēlspuldzes un gāzizlādes spul
dzes, ieskaitot virzītas gaismas hermētiskās
spuldzes, kā arī ultravioletās un infrasarkanās
spuldzes; lokspuldzes

8539 10 00 – virzītas gaismas hermētiskās spuldzes
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8539

– citādas kvēlspuldzes, izņemot ultravioletās
un infrasarkanās spuldzes
8539 21

– – halogēna-volframa

8539 21 30 – – – motocikliem un citiem mehāniskajiem
transportlīdzekļiem
– – – citādas, spriegumam, kas
pārsniedz 100 V

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8539 21 98 – – – –

nepārsniedz 100 V

Rūpniecība

2,7 %

A

A

16.9.2016.

8539 21 92 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8539 22 10 – – – reflektorspuldzes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8539 22 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8539 22

– – citādas, ar jaudu līdz 200 W, spriegu
mam, kas pārsniedz 100 V

– – citādi

8539 29 30 – – – motocikliem un citiem mehāniskajiem
transportlīdzekļiem

8539 29 92 – – – –

pārsniedz 100 V

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8539 29 98 – – – –

nepārsniedz 100 V

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8539 31 10 – – – divcokolu

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8539 31 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8539 32 20 – – – dzīvsudraba tvaiku vai nātrija tvaiku
spuldzes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8539 32 90 – – – metālu halogenīdu spuldzes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8539 39 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– gāzizlādes spuldzes, izņemot ultravioletās
spuldzes

8539 32

– – luminiscences, ar termokatodu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādas, spriegumam, kas

8539 31

Piezīmes

LV

8539 29

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – dzīvsudraba tvaiku vai nātrija tvaiku
spuldzes; metālu halogenīdu spuldzes

L 250/1113

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8539 41 00 – – lokspuldzes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8539 49 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8539 90 10 – – spuldžu cokoli

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8539 90 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8540 11 00 – – krāsu

Rūpniecība

14 %

A

A

8540 12 00 – – monohroma attēla

Rūpniecība

7,5 %

A

A

8540 20 10 – – televīzijas kameru kineskopi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8540 20 80 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– ultravioletās un infrasarkanās spuldzes; lok
spuldzes

8539 90

– daļas

Elektronlampas ar termokatodu, auksto ka
todu vai fotokatodu (piemēram, vakuuma,
tvaikpilnās vai gāzpilnās lampas, dzīvsudraba
taisngrieži un elektronstaru lampas, televīzijas
kameru kineskopi)
– elektronstaru lampas televīzijas pārraidei,
ieskaitot videomonitoru katodstaru lampas

8540 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8540

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1114

Nozare

KN 2014

– televīzijas kameru kineskopi; pārveidotāj
lampas un pastiprinātāji; citādas fotokatoda
spuldzes

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8540 40 00 – datu/grafikas demonstrēšanas kineskopi,
monohroma attēla; datu/grafikas demon
strēšanas kineskopi, krāsu, ar fosfora
punktu ekrāna soli, kas mazāks par
0,4 mm

Rūpniecība

2,6 %

A

A

8540 60 00 – citādas katodstaru lampas

Rūpniecība

2,6 %

A

A

8540 71 00 – – magnetroni

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8540 79 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8540 81 00 – – uztvērējlampas vai pastiprinātājlampas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8540 89 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8540 91 00 – – katodstaru lampām

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8540 99 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– mikroviļņu lampas (piemēram, magnetroni,
klistroni, skrejviļņa lampas, pretviļņa lam
pas), izņemot tīkliņvadības lampas
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādas lampas

– daļas

8541

Diodes, tranzistori un citas līdzīgas pusvadī
tāju ierīces; gaismjutīgas pusvadītāju ierīces,
ieskaitot fotoelementus, kas ir vai nav samon
tēti moduļos vai iemontēti paneļos; gaismas
diodes; samontēti pjezoelektriskie kristāli
L 250/1115

8541 10 00 – diodes, izņemot fotodiodes un gaismas dio
des

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8541 21 00 – – ar izkliedes jaudu līdz 1 W

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8541 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8541 30 00 – tiristori, dinistori (diodtiristori) un simistori
(triaki), izņemot gaismjutīgās ierīces

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8541 40 10 – – gaismas diodes, ieskaitot lāzerdiodes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8541 40 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8541 50 00 – citādas pusvadītāju ierīces

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8541 60 00 – samontēti pjezoelektriskie kristāli

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8541 90 00 – daļas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– tranzistori, izņemot fototranzistorus

8541 40

8542

– gaismjutīgas pusvadītāju ierīces, ieskaitot
fotoelementus, kas ir vai nav samontēti mo
duļos vai iemontēti paneļos; gaismas diodes

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1116

Nozare

KN 2014

Elektroniskās integrālās shēmas
– elektroniskās integrālās shēmas

8542 31

– – procesori un kontrolieri, savienojumā ar
atmiņām vai ne, pārveidotāji, loģiskās
shēmas, pastiprinātāji, pulksteņa un laika
aprēķina shēmas, vai citas shēmas
16.9.2016.

8542 31 10 – – – preces, kas minētas šās nodaļas 8. piezī
mes b) punkta 3) apakšpunktā

Apraksts

8542 31 90 – – – citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– – atmiņas

Piezīmes

LV

8542 32

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

8542 32 10 – – – preces, kas minētas šās nodaļas 8. piezī
mes b) punkta 3) apakšpunktā
– – – citādi
––––

8542 32 31 – – – – –

ar ietilpību līdz 512 Mbit

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8542 32 39 – – – – –

ar ietilpību vairāk par 512 Mbit

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8542 32 45 – – – –

statiskā brīvpieejas atmiņa (S-RAM),
ieskaitot brīvpieejas kešatmiņu (cache
RAM)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8542 32 55 – – – –

pārprogrammējamā lasāmatmiņa ar
ultravioleto dzēšanu (EPROM)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

––––

elektriski pārprogrammējamā lasā
matmiņa (EEPROM), ieskaitot elek
troneatkarīgo pārprogrammējamo
lasāmo zibatmiņu

–––––

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

dinamiskā brīvpieejas atmiņa (DRAM)

elektriski pārprogrammējamā la
sāmā zibatmiņa (FLASH E2PROM)
ar ietilpību līdz 512 Mbit

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8542 32 69 – – – – – –

ar ietilpību vairāk par 512 Mbit

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

L 250/1117

8542 32 61 – – – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8542 39 10 – – – preces, kas minētas šās nodaļas 8. piezī
mes b) punkta 3) apakšpunktā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8542 39 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8542 90 00 – daļas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8543 10 00 – elementārdaļiņu paātrinātāji

Rūpniecība

4%

A

A

8543 20 00 – signālu ģeneratori

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8543 30 00 – mašīnas un iekārtas galvaniskai pārklāšanai,
elektrolīzei vai elektroforēzei

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8543 70 10 – – elektriskās mašīnas ar tulkošanas vai
vārdnīcas funkcijām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8543 70 30 – – antenu pastiprinātāji

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8542 32 75 – – – – –
8542 32 90 – – – –

citādi
citādas atmiņas

8542 33 00 – – pastiprinātāji
8542 39

8543 70

– – citādi

Speciālas elektriskās mašīnas un iekārtas, kas
citur šajā nodaļā nav minētas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8543

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1118

Nozare

KN 2014

– citādas mašīnas un aparāti

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8543 70 50 – – sauļošanās gultas, sauļošanās lampas un
tamlīdzīgi sauļošanās palīglīdzekļi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8543 70 60 – – elektrisko žogu aktivatori

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8543 70 90 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8543 90 00 – daļas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8544 11 10 – – – lakoti vai emaljēti

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8544 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8544 19 00 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8544 20 00 – koaksiālais kabelis un citi koaksiālie elektrī
bas vadītāji

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8544 30 00 – aizdedzes sveču vadu komplekti un citādi
vadu komplekti izmantošanai spēkratos,
gaisa kuģos un kuģos

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus),
kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citi
izolēti elektrības vadītāji ar vai bez savienotā
jiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas izgatavoti
no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, sa
montēti vai nesamontēti ar elektrības vadītā
jiem, vai ar kabeļuzmavām vai bez tām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8544

– vadi tinumiem
8544 11

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – no vara

L 250/1119

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8544 42 10 – – – izmantošanai telekomunikācijās

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8544 42 90 – – – citādi

Rūpniecība

3,3 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Apraksts

– citādi elektrības vadītāji, spriegumam ne
vairāk kā 1 000 V

8544 49

LV

8544 42

– – aprīkoti ar savienotājiem

– – citādi

– – – citādi
8544 49 91 – – – –

––––

vadi un kabeļi ar izolētām dzīslām,
kuru diametrs pārsniedz 0,51 mm
citādi

8544 49 93 – – – – –

spriegumam,
80 V

kas

nepārsniedz

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8544 49 95 – – – – –

spriegumam, kas pārsniedz 80 V,
bet nepārsniedz 1 000 V

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8544 49 99 – – – – –

1 000 V spriegumam

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8544 60 10 – – ar vara dzīslām

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8544 60 90 – – ar citādām dzīslām

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8544 49 20 – – – izmantošanai telekomunikācijās, sprie
gumam ne vairāk kā 80 V

8544 60

Piezīmes

L 250/1120

Nozare

KN 2014

– citādi elektrības vadītāji, spriegumam vairāk
nekā 1 000 V
16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8545 11 00 – – izmantošanai krāsnīs un kurtuvēs

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8545 19 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8545 20 00 – sukas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8545 90 10 – – termorezistori

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8545 90 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8546 10 00 – no stikla

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8546 20 00 – no keramikas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8546 90 10 – – no plastmasas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8546 90 90 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Apraksts

8544 70 00 – optiskās šķiedras kabeļi
Ogles elektrodi, ogles sukas, loka lampas ogle,
ogle baterijām un citādi elektrotehnikā lietoja
mie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa
veidiem, ar metālu vai bez tā

LV

8545

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– elektrodi

8546

8546 90

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8545 90

Elektroizolatori no jebkura materiāla

– citādi
L 250/1121

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8547 10 00 – izolācijas elementi no keramikas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8547 20 00 – izolācijas elementi no plastmasas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8547 90 00 – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8548 10 21 – – – svina-skābes akumulatori

Rūpniecība

2,6 %

A

A

8548 10 29 – – – citādi

Rūpniecība

2,6 %

A

A

8547

Apraksts

Galvanisko elementu, galvanisko bateriju un
elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; iz
lietoti galvaniskie elementi, izlietotas galvani
skās baterijas un izlietoti elektriskie akumula
tori; mašīnu un iekārtu elektriskās daļas, kas
citur šajā nodaļā nav minētas

8548 10

– galvanisko elementu, galvanisko bateriju un
elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi;
izlietoti galvaniskie elementi, izlietotas gal
vaniskās baterijas un izlietoti elektriskie
akumulatori

8548 10 10 – – izlietoti galvaniskie elementi, izlietotas
galvaniskās baterijas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8548

LV

Vienīgi no izolācijas materiāla izgatavoti elek
trisko mašīnu, ierīču un iekārtu izolācijas pie
derumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla
daļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot
izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546; ar izolā
cijas materiālu apvilkta parastā metāla elektro
izolācijas caurules un to savienotājelementi

Piezīmes

L 250/1122

Nozare

KN 2014

– – izlietoti elektriskie akumulatori

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8548 10 91 – – – kas satur svinu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8548 10 99 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8548 90 20 – – atmiņas daudzkombināciju formās, kā di
namiskās brīvpieejas atmiņas (D-RAM)
bloki un moduļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8548 90 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8601 10 00 – kas darbojas ar ārēju elektroenerģijas avotu

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8601 20 00 – ar elektroakumulatoriem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – galvanisko elementu, galvanisko bateriju
un elektrisko akumulatoru atkritumi un
lūžņi
LV

8548 90

– citādi

XVII SADAĻA – SATIKSMES LĪDZEKĻI UN
TO APRĪKOJUMS

86

86. NODAĻA – DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU
LOKOMOTĪVES, RITOŠAIS SASTĀVS UN TO
DAĻAS; DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU CEĻA
APRĪKOJUMS UN TĀ DAĻAS; VISU VEIDU
MEHĀNISKĀS (IESKAITOT ELEKTROMEHĀ
NISKĀS) SATIKSMES SIGNALIZĀCIJAS IE
KĀRTAS

8601

Dzelzceļa lokomotīves, kas darbojas ar ārēju
elektroenerģijas avotu vai elektroakumulato
riem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

XVII

L 250/1123

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8602 10 00 – dīzeļelektriskās lokomotīves

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8602 90 00 – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8603 10 00 – kas darbojas ar ārēju elektroenerģijas avotu

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8603 90 00 – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8604 00 00 Vilcienu vai tramvaju vagoni, kas paredzēti
ceļa darbu mehanizācijai, remontam vai tehni
skajām apkopēm, arī tādi, kas nav pašgājēji
(piemēram, darbnīcvagoni, celtņi, gulšņu blie
tes, ceļa lāgotāji, balansēšanas un kontrolmērī
jumu vagoni)

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8605 00 00 Dzelzceļa vai tramvaja pasažieru vagoni, kas
nav pašgājēji; bagāžas vagoni, pasta vagoni un
citi dzelzceļa vai tramvaju vagoni īpašām vaja
dzībām, kas nav pašgājēji (izņemot pozī
cijā 8604 minētos)

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8606 10 00 – cisternvagoni un tamlīdzīgi vagoni

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8606 30 00 – pašizgāzēji vagoni, izņemot apakšpozīcijā
8606 10 minētos

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8602

8603

Vilcienu vai tramvaju motorvagoni, automo
trisas un autodrezīnas, izņemot pozīcijā 8604
minētās
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8606

Citādas dzelzceļa lokomotīves; tenderi

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1124

Nozare

KN 2014

Vilciena vai tramvaja preču vagoni, kas nav
pašgājēji

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8606 91 10 – – – kas īpaši paredzēti stipri radioaktīvu
vielu pārvadāšanai (Euratom)

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8606 91 80 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8606 92 00 – – vaļējie, ar vairāk nekā 60 cm augstiem
nenoņemamiem bortiem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8606 99 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8607 11 00 – – motorratiņi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8607 12 00 – – citādi ratiņi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8607 19 10 – – – samontētas vai nesamontētas asis; ri
teņi un to daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8607 19 90 – – – visu tipu ratiņu daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

Dzelzceļa un tramvaju lokomotīvju un citāda
ritošā sastāva mezgli un daļas

– visu tipu ratiņi, asis un riteņi, to daļas

8607 19
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8607

– – segtie un slēgtie

LV

8606 91

– – citādi, ieskaitot daļas

L 250/1125

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8607 21 10 – – – no čuguna vai lieta tērauda

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8607 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8607 29 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8607 30 00 – jūgkāši un citas jūgierīces, buferi, to daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8607 91 10 – – – bukses un to daļas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8607 91 90 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8607 99 10 – – – bukses un to daļas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8607 99 80 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8608 00 00 Dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā
daļas; mehāniskās (ieskaitot elektromehāni
skās) signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības
drošības vai vadības nodrošināšanai uz dzelz
ceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem
ūdensceļiem, stāvvietās, ostās vai lidlaukos; to
daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

– bremzes un to daļas
– – pneimatiskās bremzes un to daļas

LV

8607 21

8607 99

– – lokomotīvēm
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– citādi
8607 91

Piezīmes

L 250/1126

Nozare

KN 2014

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8609 00 10 – tilpnes ar svina pretradiācijas pārklājumu
radioaktīvu vielu pārvadāšanai (Euratom)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8609 00 90 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

8701 20 10 – – jauni

Rūpniecība

16 %

A

A

8701 20 90 – – lietoti

Rūpniecība

16 %

A

A

8701 30 00 – kāpurķēžu traktori

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8609 00

Apraksts

87. NODAĻA – TRANSPORTLĪDZEKĻI, IZ
ŅEMOT DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU RI
TOŠO SASTĀVU, UN TO DAĻAS UN PIEDE
RUMI

8701

Traktori (izņemot pozīcijā 8709 minētos)

8701 10 00 – kājniektraktori
8701 20

8701 90

– vilcēji puspiekabēm

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

87

LV

Konteineri (ieskaitot konteinerus šķidrumu
pārvadāšanai), kas īpaši paredzēti un iekārtoti
pārvadāšanai vienā vai vairākos transporta
veidos

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi
– – lauksaimniecības riteņtraktori (izņemot
kājniektraktorus) un mežsaimniecības ri
teņtraktori

8701 90 11 – – – –

nepārsniedz 18 kW

L 250/1127

– – – jauni, kuru motora jauda

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8701 90 25 – – – –

pārsniedz 37 kW, bet nepārsniedz
59 kW

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8701 90 31 – – – –

pārsniedz 59 kW, bet nepārsniedz
75 kW

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8701 90 35 – – – –

pārsniedz 75 kW, bet nepārsniedz
90 kW

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8701 90 39 – – – –

pārsniedz 90 kW

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8701 90 50 – – – lietoti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8701 90 90 – – citādi

Rūpniecība

7%

A

A

8702 10 11 – – – jauni

Rūpniecība

16 %

A

A

8702 10 19 – – – lietoti

Rūpniecība

16 %

A

A

Rūpniecība

10 %

A

A

8702

Mehāniskie transportlīdzekļi 10 vai vairāk cil
vēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju

8702 10

– ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļ
motoru (dīzeļi vai pusdīzeļi)
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pārsniedz 18 kW, bet nepārsniedz
37 kW

LV

8701 90 20 – – – –

Piezīmes

L 250/1128

KN 2014

– – kuru darba tilpums pārsniedz 2 500 cm3

8702 10 91 – – – jauni

16.9.2016.

– – ar darba tilpumu līdz 2 500 cm3

Apraksts

8702 10 99 – – – lietoti

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

10 %

A

A

– citādi

Piezīmes

LV

8702 90

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļ
motoru
– – – kuru
darba
2 800 cm3

tilpums

pārsniedz

jauni

Rūpniecība

16 %

A

A

8702 90 19 – – – –

lietoti

Rūpniecība

16 %

A

A

– – – ar darba tilpumu līdz 2 800 cm3
8702 90 31 – – – –

jauni

Rūpniecība

10 %

A

A

8702 90 39 – – – –

lietoti

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

5%

A

A

8702 90 90 – – ar citādiem dzinējiem
8703

Automobiļi un citi mehāniskie transportlī
dzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pār
vadāšanai (izņemot pozīcijā 8702 minētos),
ieskaitot autofurgonus un sacīkšu automobi
ļus

8703 10

– mehāniskie transporta līdzekļi, kas īpaši pa
redzēti braukšanai pa sniegu; golfa automo
biļi un tamlīdzīgi transportlīdzekļi

L 250/1129

8703 10 11 – – transportlīdzekļi, kas īpaši paredzēti
braukšanai pa sniegu, ar kompresijas aiz
dedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli
vai pusdīzeli) vai ar dzirksteļaizdedzes
iekšdedzes virzuļmotoru

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8702 90 11 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

10 %

A

A

8703 21 10 – – – jauni

Rūpniecība

10 %

A

A

8703 21 90 – – – lietoti

Rūpniecība

10 %

A

A

8703 22 10 – – – jauni

Rūpniecība

10 %

A

A

8703 22 90 – – – lietoti

Rūpniecība

10 %

A

A

Apraksts

8703 10 18 – – citādi

8703 21

8703 23

– – ar darba tilpumu līdz 1 000 cm3

– – kuru
darba
tilpums
pārsniedz
1 000 cm3, bet nepārsniedz 1 500 cm3

– – kuru
darba
tilpums
pārsniedz
1 500 cm3, bet nepārsniedz 3 000 cm3
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8703 22

LV

– citādi transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes
iekšdedzes virzuļmotoru, kuram ir taisnas
maiņvirziena kustības virzulis

Piezīmes

L 250/1130

Nozare

KN 2014

– – – jauni
dzīvojamie autofurgoni

Rūpniecība

10 %

A

A

8703 23 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

10 %

A

A

8703 23 90 – – – lietoti
8703 24

– – kuru darba tilpums pārsniedz 3 000 cm3

8703 24 10 – – – jauni

16.9.2016.

8703 23 11 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

10 %

A

A

8703 31 10 – – – jauni

Rūpniecība

10 %

A

A

8703 31 90 – – – lietoti

Rūpniecība

10 %

A

A

Apraksts

8703 24 90 – – – lietoti

8703 31

– – ar darba tilpumu līdz 1 500 cm3

– – kuru
darba
tilpums
pārsniedz
1 500 cm3, bet nepārsniedz 2 500 cm3
– – – jauni

8703 32 11 – – – –

dzīvojamie autofurgoni

Rūpniecība

10 %

A

A

8703 32 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

10 %

A

A

8703 32 90 – – – lietoti
8703 33
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8703 32

LV

– citādi automobiļi ar kompresijas aizdedzes
iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdī
zeli)

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – kuru darba tilpums pārsniedz 2 500 cm3
– – – jauni
dzīvojamie autofurgoni

Rūpniecība

10 %

A

A

8703 33 19 – – – –

citādi

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

10 %

A

A

8703 33 90 – – – lietoti

L 250/1131

8703 33 11 – – – –

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8703 90 10 – – ar elektromotoru

Rūpniecība

10 %

A

A

8703 90 90 – – citādi

Rūpniecība

10 %

A

A

8704 10 10 – – ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes vir
zuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli) vai ar
dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8704 10 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

22 %

A

A

8703 90

– citādi

8704

Mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāša
nai

8704 10

– pašizgāzēji, kas nav paredzēti braukšanai pa
automaģistrālēm

– citādi, ar kompresijaizdedzes iekšdedzes vir
zuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli)
8704 21

Piezīmes
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Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1132

Nozare

KN 2014

– – kuru pilna masa nepārsniedz 5 t

8704 21 10 – – – kas īpaši paredzēti stipri radioaktīvu
vielu pārvadāšanai (Euratom)
– – – citādi
––––

jauni

16.9.2016.

8704 21 31 – – – – –

kuru dzinēja darba tilpums pār
sniedz 2 500 cm3

Apraksts

8704 21 39 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

22 %

A

A

kuru dzinēja darba tilpums nepār
sniedz 2 500 cm3
jauni

Rūpniecība

10 %

A

A

8704 21 99 – – – – –

lietoti

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

3,5 %

A

A

– – kuru pilna masa pārsniedz 5 t, bet nepār
sniedz 20 t

8704 22 10 – – – kas īpaši paredzēti stipri radioaktīvu
vielu pārvadāšanai (Euratom)
– – – citādi
8704 22 91 – – – –

jauni

Rūpniecība

22 %

A

A

8704 22 99 – – – –

lietoti

Rūpniecība

22 %

A

A

Rūpniecība

3,5 %

A

A

8704 23
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8704 21 91 – – – – –

8704 22

Piezīmes

LV

––––

lietoti

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– – kuru pilna masa pārsniedz 20 t

8704 23 10 – – – kas īpaši paredzēti stipri radioaktīvu
vielu pārvadāšanai (Euratom)
– – – citādi
jauni

Rūpniecība

22 %

A

A

8704 23 99 – – – –

lietoti

Rūpniecība

22 %

A

A

L 250/1133

8704 23 91 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,5 %

A

A

– citādi, ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes vir
zuļmotoru

Piezīmes

L 250/1134

KN 2014

LV

8704 31

– – kuru pilna masa nepārsniedz 5 t

8704 31 10 – – – kas īpaši paredzēti stipri radioaktīvu
vielu pārvadāšanai (Euratom)

– – – citādi

kuru dzinēja darba tilpums pār
sniedz 2 800 cm3

8704 31 31 – – – – –

jauni

Rūpniecība

22 %

A

A

8704 31 39 – – – – –

lietoti

Rūpniecība

22 %

A

A

––––

kuru dzinēja darba tilpums nepār
sniedz 2 800 cm3

8704 31 91 – – – – –

jauni

Rūpniecība

10 %

A

A

8704 31 99 – – – – –

lietoti

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

3,5 %

A

A

8704 32
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––––

– – kuru pilna masa pārsniedz 5 t
16.9.2016.

8704 32 10 – – – kas īpaši paredzēti stipri radioaktīvu
vielu pārvadāšanai (Euratom)

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi

Rūpniecība

22 %

A

A

8704 32 99 – – – –

lietoti

Rūpniecība

22 %

A

A

Rūpniecība

10 %

A

A

8705 10 00 – autoceltņi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8705 20 00 – urbjiekārtu automobiļi.

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8705 30 00 – ugunsdzēsības automobiļi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8705 40 00 – autobetonmaisītāji.

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8705 90 30 – – javas automobiļi.

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8705 90 80 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8704 90 00 – citādi

8705

8705 90

Speciālie mehāniskie transportlīdzekļi, izņe
mot pasažieru vai kravas pārvadāšanai pare
dzētos (piemēram, tehniskās palīdzības auto
mobiļi, autoceltņi, ugunsdzēsības automobiļi,
autobetonmaisītāji, ielu tīrītājautomobiļi, lais
tītājautomobiļi, darbnīcautomobiļi, automobiļi
ar rentgena iekārtām)
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jauni

LV

8704 32 91 – – – –

– citādi

L 250/1135

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8706 00 11 – – pozīcijā 8702 vai 8704 minētajiem
transportlīdzekļiem

Rūpniecība

19 %

A

A

8706 00 19 – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

8706 00 91 – – pozīcijā 8703 minētajiem transportlī
dzekļiem

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8706 00 99 – – citādi

Rūpniecība

10 %

A

A

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8706 00

Apraksts

Šasijas ar dzinēju mehāniskajiem transportlī
dzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701–8705

LV

– šasijas traktoriem, kas minēti pozīcijā
8701; šasijas mehāniskajiem transportlī
dzekļiem, kas minēti pozīcijā 8702, 8703
vai 8704, ar kompresijas aizdedzes iekšde
dzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli) ar
darba tilpumu vairāk nekā 2 500 cm3, vai
ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru ar darba tilpumu vairāk nekā
2 800 cm3

Virsbūves (ieskaitot kabīnes) mehāniskajiem
transportlīdzekļiem, kas minēti pozīci
jās 8701–8705

8707 10

– pozīcijā 8703 minētajiem transportlīdzek
ļiem
16.9.2016.

8707 10 10 – – rūpnieciskai montāžai
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– citādi

8707

Piezīmes

L 250/1136

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8707 90 10 – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai mon
tāžai: apakšpozīcijas 8701 10 kājniek
traktori; pozīcijas 8704 transportlīdzekļi
ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes vir
zuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli), kura
darba tilpums nepārsniedz 2 500 cm3,
vai ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes vir
zuļmotoru, kura darba tilpums nepār
sniedz 2 800 cm3; pozīcijas 8705 speciā
lie mehāniskie transportlīdzekļi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8707 90 90 – – citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8708 10 10 – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai mon
tāžai: pozīcijas 8703 transportlīdzekļi;
pozīcijas 8704 transportlīdzekļi ar kom
presijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru (dīzeli vai pusdīzeli), kura darba til
pums nepārsniedz 2 500 cm3, vai ar
dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru, kura darba tilpums nepārsniedz
2 800 cm3; pozīcijas 8705 transportlī
dzekļi

Rūpniecība

3%

A

A

8708 10 90 – – citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Apraksts

8707 10 90 – – citādi

– citādi

Daļas un piederumi mehāniskajiem transport
līdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701–8705

8708 10

– buferi un to daļas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8708

LV

8707 90

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

L 250/1137

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8708 21 10 – – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai
montāžai: pozīcijas 8703 transportlī
dzekļi; pozīcijas 8704 transportlīdzekļi
ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes
virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli),
kura darba tilpums nepārsniedz
2 500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes
iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba
tilpums nepārsniedz 2 800 cm3; pozī
cijas 8705 transportlīdzekļi

Rūpniecība

3%

A

A

8708 21 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8708 29 10 – – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai
montāžai: apakšpozīcijas 8701 10 kāj
niektraktori; pozīcijas 8703 transport
līdzekļi; pozīcijas 8704 transportlī
dzekļi ar kompresijas aizdedzes iekšde
dzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdī
zeli), kura darba tilpums nepārsniedz
2 500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes
iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba
tilpums nepārsniedz 2 800 cm3; pozī
cijas 8705 transportlīdzekļi

Rūpniecība

3%

A

A

8708 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Apraksts

– citādas virsbūvju (ieskaitot kabīnes) daļas
un piederumi

Piezīmes

L 250/1138

Nozare

KN 2014

LV

8708 21

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8708 29

– – drošības jostas

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3%

A

A

8708 30 91 – – – diska bremzēm

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8708 30 99 – – – citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

8708 30

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– bremzes un bremzes ar pastiprinātāju (ser
vobremzes); to daļas
LV

– – citādi

8708 40

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8708 30 10 – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai mon
tāžai: apakšpozīcijas 8701 10 kājniek
traktori; pozīcijas 8703 transportlīdzekļi;
pozīcijas 8704 transportlīdzekļi ar kom
presijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru (dīzeli vai pusdīzeli), kura darba til
pums nepārsniedz 2 500 cm3, vai ar
dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru, kura darba tilpums nepārsniedz
2 800 cm3; pozīcijas 8705 transportlī
dzekļi

– Pārnesumkārbas un to daļas

L 250/1139

8708 40 20 – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai mon
tāžai: apakšpozīcijas 8701 10 kājniek
traktori; pozīcijas 8703 transportlīdzekļi;
pozīcijas 8704 transportlīdzekļi ar kom
presijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru (dīzeli vai pusdīzeli), kura darba til
pums nepārsniedz 2 500 cm3, vai ar
dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru, kura darba tilpums nepārsniedz
2 800 cm3; pozīcijas 8705 transportlī
dzekļi

Apraksts

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,5 %

A

A

– – citādi

8708 40 50 – – – pārnesumkārbas

Piezīmes

LV

Nozare

L 250/1140

KN 2014

– – – daļas

no štancēta tērauda

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8708 40 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8708 50

– Velkošie tilti ar diferenciāli, arī kopā ar ci
tiem transmisijas mezgliem, un nevelkošie
tilti; to daļas

8708 50 20 – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai mon
tāžai: pozīcijas 8703 transportlīdzekļi;
pozīcijas 8704 transportlīdzekļi ar kom
presijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru (dīzeli vai pusdīzeli), kura darba til
pums nepārsniedz 2 500 cm3, vai ar
dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru, kura darba tilpums nepārsniedz
2 800 cm3; pozīcijas 8705 transportlī
dzekļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8708 40 91 – – – –

– – citādi

16.9.2016.

8708 50 35 – – – velkošie tilti ar diferenciāli, arī kopā ar
citiem transmisijas mezgliem, un ne
velkošie tilti

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – daļas

––––

no štancēta tērauda

citādi

nevelkošajiem tiltiem

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8708 50 99 – – – – –

citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

4,5 %

A

A

– riteņi, to daļas un piederumi

8708 70 10 – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai mon
tāžai: apakšpozīcijas 8701 10 kājniek
traktori; pozīcijas 8703 transportlīdzekļi;
pozīcijas 8704 transportlīdzekļi ar kom
presijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru (dīzeli vai pusdīzeli), kura darba til
pums nepārsniedz 2 500 cm3, vai ar
dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru, kura darba tilpums nepārsniedz
2 800 cm3; pozīcijas 8705 transportlī
dzekļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8708 50 91 – – – – –

8708 70

LV

8708 50 55 – – – –

– – citādi
L 250/1141

8708 70 50 – – – alumīnija riteņi; riteņu daļas un piede
rumi no alumīnija

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8708 70 91 – – – viengaballējuma zvaigžņveida riteņu
rumbas, no melnā metāla

Rūpniecība

3%

A

A

8708 70 99 – – – citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

8708 80 35 – – – balstiekārtas amortizatori

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8708 80 55 – – – šķērsstabilizatora stieņi; citādi vērp
stieņi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

L 250/1142

Nozare

KN 2014

LV

8708 80

– balstiekārtas amortizatori un to daļas (ie
skaitot amortizatorus)

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8708 80 20 – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai mon
tāžai: pozīcijas 8703 transportlīdzekļi;
pozīcijas 8704 transportlīdzekļi ar kom
presijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru (dīzeli vai pusdīzeli), kura darba til
pums nepārsniedz 2 500 cm3, vai ar
dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmo
toru, kura darba tilpums nepārsniedz
2 800 cm3; pozīcijas 8705 transportlī
dzekļi

– – – citādi

no štancēta tērauda

16.9.2016.

8708 80 91 – – – –

Apraksts

8708 80 99 – – – –

citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Piezīmes

LV

Nozare

16.9.2016.

KN 2014

– citādas daļas un piederumi

8708 91

– – radiatori un to daļas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8708 91 20 – – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai
montāžai: apakšpozīcijas 8701 10 kāj
niektraktori; pozīcijas 8703 transport
līdzekļi; pozīcijas 8704 transportlī
dzekļi ar kompresijas aizdedzes iekšde
dzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdī
zeli), kura darba tilpums nepārsniedz
2 500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes
iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba
tilpums nepārsniedz 2 800 cm3; pozī
cijas 8705 transportlīdzekļi

– – – citādi

8708 91 35 – – – –

––––

daļas

no štancēta tērauda

L 250/1143

8708 91 91 – – – – –

radiatori

Apraksts

8708 91 99 – – – – –

citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Piezīmes

LV

Nozare

L 250/1144

KN 2014

8708 92

– – trokšņa slāpētāji (klusinātāji) un izpūtēji;
to daļas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8708 92 20 – – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai
montāžai: apakšpozīcijas 8701 10 kāj
niektraktori; pozīcijas 8703 transport
līdzekļi; pozīcijas 8704 transportlī
dzekļi ar kompresijas aizdedzes iekšde
dzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdī
zeli), kura darba tilpums nepārsniedz
2 500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes
iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba
tilpums nepārsniedz 2 800 cm3; pozī
cijas 8705 transportlīdzekļi

– – – citādi

8708 92 35 – – – –

––––

trokšņa slāpētāji (klusinātāji) un iz
pūtēji

daļas

no štancēta tērauda

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8708 92 99 – – – – –

citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

16.9.2016.

8708 92 91 – – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8708 93 10 – – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai
montāžai: apakšpozīcijas 8701 10 kāj
niektraktori; pozīcijas 8703 transport
līdzekļi; pozīcijas 8704 transportlī
dzekļi ar kompresijas aizdedzes iekšde
dzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdī
zeli), kura darba tilpums nepārsniedz
2 500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes
iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba
tilpums nepārsniedz 2 800 cm3; pozī
cijas 8705 transportlīdzekļi

Rūpniecība

3%

A

A

8708 93 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,5 %

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8708 93

Piezīmes

– – sajūgi un to daļas

8708 94 20 – – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai
montāžai: pozīcijas 8703 transportlī
dzekļi; pozīcijas 8704 transportlīdzekļi
ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes
virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli),
kura darba tilpums nepārsniedz
2 500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes
iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba
tilpums nepārsniedz 2 800 cm3; pozī
cijas 8705 transportlīdzekļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – stūres rati, stūres statņi un stūres mehā
nismu karteri; to daļas

LV

8708 94

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – – citādi

stūres rati, stūres statņi un stūres
mehānismu karteri

L 250/1145

8708 94 35 – – – –

Apraksts

––––

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

daļas

Piezīmes

L 250/1146

KN 2014

LV

no štancēta tērauda

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8708 94 99 – – – – –

citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

3%

A

A

8708 95

– – drošības spilveni ar piepūšanas sistēmu;
to daļas

8708 95 10 – – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai
montāžai: apakšpozīcijas 8701 10 kāj
niektraktori; pozīcijas 8703 transport
līdzekļi; pozīcijas 8704 transportlī
dzekļi ar kompresijas aizdedzes iekšde
dzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdī
zeli), kura darba tilpums nepārsniedz
2 500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes
iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba
tilpums nepārsniedz 2 800 cm3; pozī
cijas 8705 transportlīdzekļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8708 94 91 – – – – –

– – – citādi

no štancēta tērauda

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8708 95 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

16.9.2016.

8708 95 91 – – – –

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3%

A

A

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8708 99

Apraksts

Piezīmes

– – citādi

8708 99 10 – – – šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai
montāžai: apakšpozīcijas 8701 10 kāj
niektraktori; pozīcijas 8703 transport
līdzekļi; pozīcijas 8704 transportlī
dzekļi ar kompresijas aizdedzes iekšde
dzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdī
zeli), kura darba tilpums nepārsniedz
2 500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes
iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba
tilpums nepārsniedz 2 800 cm3; pozī
cijas 8705 transportlīdzekļi

– – – citādi

8708 99 93 – – – –

no štancēta tērauda

Rūpniecība

4,5 %

A

A

8708 99 97 – – – –

citādi

Rūpniecība

3,5 %

A

A

Rūpniecība

2%

A

A

8709

16.9.2016.

KN 2014

Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm ne
aprīkoti pašgājēji kravas transportētāji, kurus
izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidos
tās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vil
cēji, kurus izmanto uz dzelzceļa staciju pero
niem; iepriekšminēto transportlīdzekļu daļas

– transportlīdzekļi

8709 11

– – elektriskie
L 250/1147

8709 11 10 – – – kas īpaši paredzēti stipri radioaktīvu
vielu pārvadāšanai (Euratom)

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4%

A

A

8709 19 10 – – – kas īpaši paredzēti stipri radioaktīvu
vielu pārvadāšanai (Euratom)

Rūpniecība

2%

A

A

8709 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

8709 90 00 – daļas

Rūpniecība

3,5 %

A

A

8710 00 00 Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašī
nas, ar bruņojumu vai bez tā, to detaļas un
piederumi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Rūpniecība

8%

A

A

Apraksts

8709 11 90 – – – citādi

Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosi
pēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi

8711 10 00 – ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes
virzuļmotoru, kura darba tilpums nepār
sniedz 50 cm3
8711 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8711

– – citādi

LV

8709 19

Piezīmes

L 250/1148

Nozare

KN 2014

– ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes
virzuļmotoru, kura darba tilpums pārsniedz
50 cm3, bet nepārsniedz 250 cm3

8711 20 10 – – motorolleri
– – citādi, kuru dzinēja darba tilpums

16.9.2016.

8711 20 92 – – – pārsniedz 50 cm3, bet nepārsniedz
125 cm3

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

8%

A

A

8711 30 10 – – kuru darba tilpums pārsniedz 250 cm3,
bet nepārsniedz 380 cm3

Rūpniecība

6%

A

A

8711 30 90 – – kuru darba tilpums pārsniedz 380 cm3,
bet nepārsniedz 500 cm3

Rūpniecība

6%

A

A

8711 40 00 – ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes
virzuļmotoru, kura darba tilpums pārsniedz
500 cm3, bet nepārsniedz 800 cm3

Rūpniecība

6%

A

A

8711 50 00 – ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes
virzuļmotoru, kura darba tilpums pārsniedz
800 cm3

Rūpniecība

6%

A

A

8711 90 10 – – velosipēdi ar palīgelektromotoru ar pa
stāvīgu nominālo jaudu, kas nepārsniedz
250 vatus

Rūpniecība

6%

A

A

8711 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

Rūpniecība

14 %

A

A

8711 20 98 – – – pārsniedz 125 cm3, bet nepārsniedz
250 cm3
8711 30

8712 00

– ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes
virzuļmotoru, kura darba tilpums pārsniedz
250 cm3, bet nepārsniedz 500 cm3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8711 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

8712 00 30 – divriteņi ar lodīšu gultņiem

L 250/1149

Divriteņi un citi velosipēdi (ieskaitot kravas
trīsriteņus), bez motora

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

15 %

A

A

8713 10 00 – bez mehāniskās piedziņas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8713 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8714 10 10 – – bremzes un to daļas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8714 10 20 – – Pārnesumkārbas un to daļas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8714 10 30 – – riteņi, to daļas un piederumi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8714 10 40 – – trokšņa slāpētāji (klusinātāji) un izpūtēji;
to daļas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8714 10 50 – – sajūgi un to daļas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8714 10 90 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8714 20 00 – invalīdu transportam

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

8712 00 70 – citādi

Invalīdu transports (ratiņi), arī ar motoru vai
cita veida piedziņas mehānismu

Daļas un piederumi pozīciju 8711–8713
transportlīdzekļiem

8714 10

– motocikliem (ieskaitot mopēdus)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8714

LV

8713

Piezīmes

L 250/1150

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8714 91 10 – – – rāmji

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 91 30 – – – priekšējās dakšas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 91 90 – – – daļas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 92 10 – – – loki

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 92 90 – – – spieķi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 93 00 – – rumbas, izņemot bremzējošās rumbas un
riteņa bremzes, un brīvrumbas ķēžrati

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 94 20 – – – bremzes

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 94 90 – – – daļas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 95 00 – – sēdekļi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 96 10 – – – pedāļi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 96 30 – – – kloķa un zobratu mehānismi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

8714 94

8714 96

– – riteņu loki un spieķi

– – bremzes, ieskaitot bremzējošās rumbas
un riteņu bremzes, to daļas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8714 92

– – rāmji un dakšas, to daļas

LV

8714 91

– – pedāļi, kloķa un zobratu mehānismi, to
daļas
L 250/1151

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 99 10 – – – stūres

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 99 30 – – – bagāžnieki

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 99 50 – – – pārnesumu pārslēgšanas ierīces

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8714 99 90 – – – citādi; daļas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

8715 00 10 – bērnu ratiņi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8715 00 90 – daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8716 10 92 – – kuru svars nepārsniedz 1 600 kg

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8716 10 98 – – kuru svars pārsniedz 1 600 kg

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8716 20 00 – pašizgāzējas vai pašiekrāvējas piekabes un
puspiekabes lauksaimniecībai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

8714 96 90 – – – daļas

Bērnu ratiņi un to daļas

8716

Piekabes un puspiekabes; citādi transporta
līdzekļi bez mehāniskās piedziņas; to daļas

8716 10

– piekabes un puspiekabes tipa dzīvojamie
furgoni, dzīvošanai vai izbraukumiem (trei
leri)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8715 00

– – citādi

LV

8714 99

Piezīmes

L 250/1152

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– citādas piekabes un puspiekabes kravas pār
vadāšanai

8716 39

– – citādi

8716 39 10 – – – kas īpaši paredzētas stipri radioaktīvu
vielu pārvadāšanai (Euratom)

––––

jaunas

8716 39 30 – – – – –

puspiekabes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8716 39 50 – – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8716 40 00 – citas piekabes un puspiekabes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8716 80 00 – citādi transportlīdzekļi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8716 90 10 – – šasijas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8716 90 30 – – virsbūves

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8716 90 50 – – asis

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8716 39 80 – – – –

lietoti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādi

8716 90

LV

8716 31 00 – – cisternpiekabes un cisternpuspiekabes

– daļas

L 250/1153

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8801 00 10 – gaisa baloni un dirižabļi; planieri un delta
plāni

Rūpniecība

3,7 %

A

A

8801 00 90 – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8802 11 00 – – kuru pašsvars nepārsniedz 2 000 kg

Rūpniecība

7,5 %

A

A

8802 12 00 – – kuru pašsvars pārsniedz 2 000 kg

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8802 20 00 – lidmašīnas un citi gaisa kuģi ar pašsvaru
līdz 2 000 kg

Rūpniecība

7,7 %

A

A

8802 30 00 – lidmašīnas un citi gaisa kuģi, kuru pašsvars
pārsniedz 2 000 kg, bet nepārsniedz
15 000 kg

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8802 40 00 – lidmašīnas un citi gaisa kuģi, kuru pašsvars
pārsniedz 15 000 kg

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8716 90 90 – – citādas daļas
88

88. NODAĻA – GAISA KUĢI, KOSMOSA
KUĢI UN TO DAĻAS

8801 00

Gaisa baloni un dirižabļi; planieri, deltaplāni
un citi bezmotora gaisa kuģi

Citādi gaisa kuģi (piemēram, helikopteri, lid
mašīnas); kosmosa kuģi (ieskaitot mākslīgos
pavadoņus) un suborbitālās un kosmiskās ne
sējraķetes
– helikopteri

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8802

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1154

Nozare

KN 2014

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8802 60 10 – – kosmosa kuģi (ieskaitot mākslīgos pava
doņus)

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8802 60 90 – – suborbitālās un kosmiskās nesējraķetes

Rūpniecība

4,2 %

A

A

8803 10 00 – propelleri, rotori un to daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8803 20 00 – šasijas un to daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8803 30 00 – citādas lidmašīnu vai helikopteru daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8803 90 10 – – pūķiem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8803 90 20 – – kosmosa kuģiem (ieskaitot mākslīgos pa
vadoņus)

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8803 90 30 – – suborbitālajām un kosmiskajām nesējra
ķetēm

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8803 90 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8804 00 00 Izpletņi (ieskaitot vadāmus izpletņus un para
plānus) un rotējošos izpletņus; to daļas un
piederumi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8802 60

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– kosmosa kuģi (ieskaitot mākslīgos pavado
ņus) un suborbitālās un kosmiskās nesējra
ķetes
LV

8803

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8803 90

Pozīcijā 8801 vai 8802 minēto izstrādājumu
daļas

L 250/1155

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8805 10 10 – – aparatūra un ierīces gaisa kuģu palaišanai
un to daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8805 10 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8805 21 00 – – gaisa cīņu simulatori un to daļas

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8805 29 00 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8805

Aparatūra un ierīces gaisa kuģu palaišanai; ie
rīces gaisa kuģu uztveršanai uz klāja un tamlī
dzīgs aprīkojums; lidotāju zemes trenažieri; ie
priekš minēto izstrādājumu daļas

8805 10

– aparatūra un ierīces gaisa kuģu palaišanai
un to daļas; ierīces gaisa kuģu uztveršanai
uz klāja un tamlīdzīgs aprīkojums

89. NODAĻA – KUĢI, LAIVAS UN CITI
PELDLĪDZEKĻI

8901

Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi, prāmji, trans
portkuģi, liellaivas un tamlīdzīgi kuģi pasa
žieru vai preču pārvadāšanai

8901 10

– pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi un tamlī
dzīgi kuģi, kas galvenokārt paredzēti pasa
žieru pārvadāšanai; visu veidu prāmji
16.9.2016.

8901 10 10 – – jūras kuģi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– lidotāju zemes trenažieri un to daļas

89

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1156

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8901 20 10 – – jūras kuģi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8901 20 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8901 30 10 – – jūras kuģi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8901 30 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8901 90 10 – – jūras kuģi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8901 90 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8902 00 10 – jūras kuģi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8902 00 90 – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

8901 10 90 – – citādi

8901 90

8902 00

– refrižeratorkuģi, izņemot
8901 20 minētos

apakšpozīcijā

– citi kuģi preču pārvadāšanai un kuģi pasa
žieru un preču vienlaicīgai pārvadāšanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8901 30

– tankkuģi

LV

8901 20

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Zvejas kuģi; zivju pārstrādes bāzes kuģi un
citi kuģi zvejniecības produktu pārstrādei vai
konservēšanai

L 250/1157

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

8903 10 10 – – kuru svars nepārsniedz 100 kg

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8903 10 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8903 91 10 – – – jūras

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8903 91 90 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8903

Jahtas un citas izpriecu vai sporta laivas; airu
laivas un kanoe laivas

8903 10

– piepūšamās

8903 92

– – buru laivas, ar vai bez motora

– – motorlaivas, izņemot laivas ar piekari
nāmu motoru

8903 92 10 – – – jūras

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi
8903 91

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1158

Nozare

KN 2014

– – – citādi
garumā līdz 7,5 m

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8903 92 99 – – – –

garākas par 7,5 m

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8903 99

– – citādi

8903 99 10 – – – kuru svars nepārsniedz 100 kg

16.9.2016.

8903 92 91 – – – –

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
garumā līdz 7,5 m

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8903 99 99 – – – –

garākas par 7,5 m

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8904 00 91 – – jūras kuģi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8904 00 99 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8905 10 10 – – jūras kuģi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8905 10 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8905 20 00 – peldošas vai zemūdens urbumu vai ieguves
platformas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8904 00

Velkoņi un stūmējkuģi

8904 00 10 – velkoņi

8905

Signālkuģi, signālplatformas, bagarkuģi, peldo
šie celtņi un citi kuģi, kuru kuģotspēja ir pa
kārtota to galvenajai funkcijai; peldošas pies
tātnes; peldošas vai zemūdens urbumu vai ie
guves platformas

8905 10

– bagarkuģi

8905 90 10 – – jūras kuģi

L 250/1159

– citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– stūmējkuģi

8905 90

LV

8903 99 91 – – – –

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8906 90 91 – – – kuru svars nepārsniedz 100 kg

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8906 90 99 – – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

8907 10 00 – piepūšamie plosti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8907 90 00 – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

8908 00 00 Izjaukšanai paredzēti kuģi un citi peldlīdzekļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

8905 90 90 – – citādi

8906

Citādi kuģi, ieskaitot karakuģus un glābšanas
kuģus, izņemot airu laivas

8906 10 00 – karakuģi

8906 90

– citādi

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8906 90 10 – – jūras kuģi

8907

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1160

Nozare

KN 2014

Citi peldlīdzekļi (piemēram, plosti, peldošās
cisternas, koferdami, muliņi, bojas un bākas)

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9001 10 10 – – kabeļi attēla pārraidīšanai

Rūpniecība

2,9 %

A

A

9001 10 90 – – citādi

Rūpniecība

2,9 %

A

A

9001 20 00 – loksnes un plātnes no polarizācijas mate
riāla

Rūpniecība

2,9 %

A

A

9001 30 00 – kontaktlēcas

Rūpniecība

2,9 %

A

A

Rūpniecība

2,9 %

A

A

XVIII SADAĻA – OPTISKĀS IERĪCES UN
APARATŪRA, FOTO UN KINO IERĪCES UN
APARATŪRA, MĒRIERĪCES UN KONTROLIE
RĪCES UN APARATŪRA, PRECĪZIJAS IN
STRUMENTI UN IEKĀRTAS, MEDICĪNAS UN
ĶIRURĢISKI INSTRUMENTI UN APARA
TŪRA; PULKSTEŅI; MŪZIKAS INSTRU
MENTI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

90

90. NODAĻA – OPTISKĀS IERĪCES UN APA
RATŪRA, FOTO UN KINO IERĪCES UN APA
RATŪRA, MĒRIERĪCES UN KONTROLIERĪ
CES UN APARATŪRA, PRECĪZIJAS INSTRU
MENTI UN IEKĀRTAS, MEDICĪNAS UN ĶI
RURĢISKI INSTRUMENTI UN APARATŪRA;
TO DAĻAS UN PIEDERUMI

9001

Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; op
tiskās šķiedras kabeļi, izņemot tos, kas iekļauti
pozīcijā 8544; loksnes un plātnes no polarizā
cijas materiāla; lēcas (ieskaitot kontaktlēcas),
prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no
dažādiem materiāliem, nesamontēti, izņemot
šādus elementus no optiski neapstrādāta stikla

9001 10

– optiskās šķiedras, optiskās šķiedras grīstes
un kabeļi

– briļļu lēcas no stikla

9001 40 20 – – kas nav redzes koriģēšanai

L 250/1161

9001 40

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

XVIII

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– – redzes koriģēšanai

Piezīmes

L 250/1162

KN 2014

– – – no abām pusēm apstrādātas
LV

9001 40 41 – – – –

monofokālās

Rūpniecība

2,9 %

A

A

9001 40 49 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,9 %

A

A

Rūpniecība

2,9 %

A

A

Rūpniecība

2,9 %

A

A

9001 40 80 – – – citādi
9001 50

– briļļu lēcas no citiem materiāliem

– – redzes koriģēšanai
– – – no abām pusēm apstrādātas
9001 50 41 – – – –

monofokālās

Rūpniecība

2,9 %

A

A

9001 50 49 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,9 %

A

A

9001 50 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,9 %

A

A

9001 90 00 – citādi

Rūpniecība

2,9 %

A

A

Rūpniecība

6,7 %

A

A

9002

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9001 50 20 – – kas nav redzes koriģēšanai

Lēcas, prizmas, spoguļi un citi optiskie ele
menti no jebkura materiāla, iestiprināti, ja tie
ir instrumentu vai ierīču daļas vai piederumi,
izņemot tamlīdzīgus elementus no optiski ne
apstrādāta stikla
– objektīvi
16.9.2016.

9002 11 00 – – fotoaparātiem, projektoriem, fotopalieli
nātājiem vai fotoiekārtām attēla samazi
nāšanai

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9002 19 00 – – citādi

Rūpniecība

6,7 %

A

A

9002 20 00 – filtri

Rūpniecība

6,7 %

A

A

9002 90 00 – citādi

Rūpniecība

6,7 %

A

A

9003 11 00 – – no plastmasas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

9003 19 00 – – no citiem materiāliem

Rūpniecība

2,2 %

A

A

9003 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

2,9 %

A

A

9004 10 91 – – – ar plastmasas lēcām

Rūpniecība

2,9 %

A

A

9004 10 99 – – – citādi

Rūpniecība

2,9 %

A

A

Rūpniecība

2,9 %

A

A

9003

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Briļļu, aizsargbriļļu vai tamlīdzīgu izstrādā
jumu ietvari, stiprinājumi un to daļas
– ietvari un stiprinājumi

Brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi koriģējoši,
aizsargājoši vai citādi izstrādājumi

9004 10

– saulesbrilles

9004 10 10 – – ar optiskām lēcām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9004

– – citādi

– citādi

9004 90 10 – – ar plastmasas lēcām

L 250/1163

9004 90

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,9 %

A

A

9005 10 00 – binokļi

Rūpniecība

4,2 %

A

A

9005 80 00 – citādi instrumenti

Rūpniecība

4,2 %

A

A

9005 90 00 – daļas un piederumi (ieskaitot stiprinājumus)

Rūpniecība

4,2 %

A

A

9006 10 00 – fotoaparāti, ko izmanto iespiedplašu vai ie
spiedcilindru izgatavošanā

Rūpniecība

4,2 %

A

A

9006 30 00 – kameras, kas īpaši paredzētas lietošanai
zem ūdens, aerouzņēmumiem vai iekšējo
orgānu medicīniskai vai ķirurģiskai izme
klēšanai; salīdzinošie fotoaparāti, ko iz
manto tiesu medicīnā vai kriminoloģijā

Rūpniecība

4,2 %

A

A

9006 40 00 – aparāti momentfotogrāfijai

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Rūpniecība

4,2 %

A

A

Apraksts

9004 90 90 – – citādi

Fotoaparāti (izņemot kinokameras); zibspul
dzes, izņemot pozīcijā 8539 minētās gāzizlā
des spuldzes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9006

Binokļi, monokulāri, citādi optiskie teleskopi
un to stiprinājumi; citas astronomijā izmanto
jamas ierīces un to stiprinājumi, izņemot ierī
ces, ko izmanto radioastronomijā

LV

9005

Piezīmes

L 250/1164

Nozare

KN 2014

– citādi fotoaparāti
16.9.2016.

9006 51 00 – – spoguļkameras (vienobjektīva (SLR)) foto
aparāti, kuru filmiņa platumā nepār
sniedz 35 mm

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,2 %

A

A

9006 53 10 – – – vienreizlietojamie fotoaparāti

Rūpniecība

4,2 %

A

A

9006 53 80 – – – citādi

Rūpniecība

4,2 %

A

A

9006 59 00 – – citādi

Rūpniecība

4,2 %

A

A

9006 61 00 – – elektroniskās (“gāzizlādes”) zibspuldzes

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9006 69 00 – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9006 91 00 – – fotoaparātiem

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9006 99 00 – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9007 10 00 – kinokameras

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9007 20 00 – projektori

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Apraksts

9006 52 00 – – citādi, kuru filmiņa šaurāka par 35 mm
– – citādi, kuru filmiņa ir 35 mm plata

LV

9006 53

– daļas un piederumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– zibspuldzes

9007

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ie
rakstīšanas vai atskaņošanas iekārtām vai bez
tām

L 250/1165

9007 91 00 – – kinokamerām

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9007 92 00 – – kinoprojektoriem

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9008 50 00 – projektori, palielinātāji un projicēšanas ie
kārtas attēla samazināšanai

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9008 90 00 – daļas un piederumi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9010 10 00 – iekārtas un aprīkojums fotofilmiņu (ieskai
tot kinofilmu) vai ruļļu fotopapīra automā
tiskai attīstīšanai vai attīstītas filmas auto
mātiskai kopēšanai uz fotopapīra ruļļiem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9010 50 00 – citādas iekārtas un aprīkojums foto un kino
laboratorijām; negatoskopi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9010 60 00 – projicēšanas ekrāni

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9010 90 00 – daļas un piederumi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– daļas un piederumi

9008

9010

Statisku attēlu projektori, izņemot kinoprojek
torus; fotopalielinātāji un projicēšanas iekārtas
attēla samazināšanai (izņemot kinematogrāfi
skās)

Fotolaboratoriju un kinolaboratoriju iekārtas
un aprīkojums, kas šajā nodaļā citur nav mi
nētas; negatoskopi; projicēšanas ekrāni

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1166

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9011 10 10 – – kas aprīkoti ar iekārtu pusvadītāju saga
tavju vai rastra apstrādei un pārvietoša
nai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9011 10 90 – – citādi

Rūpniecība

6,7 %

A

A

9011 20 10 – – mikrofotogrāfijas mikroskopi, kas īpaši
aprīkoti pusvadītāju sagatavju vai rastra
apstrādei un pārvietošanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9011 20 90 – – citādi

Rūpniecība

6,7 %

A

A

9011 80 00 – citādi mikroskopi

Rūpniecība

6,7 %

A

A

9011 90 10 – – aparātiem, kas minēti apakšpozīcijā
9011 10 10 vai 9011 20 10

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9011 90 90 – – citādi

Rūpniecība

6,7 %

A

A

Apraksts

Kombinēti optiskie mikroskopi, ieskaitot mi
kroskopus mikrofotogrāfijai, mikrofilmēšanai
vai mikroprojicēšanai

9011 10

– stereoskopiskie mikroskopi

LV

9011

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

9011 90

– citādi mikroskopi mikrofotogrāfijai, mikro
filmēšanai vai mikroprojicēšanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9011 20

– daļas un piederumi

L 250/1167

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9012 10 10 – – elektronu mikroskopi, kas īpaši aprīkoti
pusvadītāju sagatavju vai rastra apstrādei
un pārvietošanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9012 10 90 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9013 10 00 – teleskopiskie tēmēkļi ieročiem; periskopi;
teleskopi, kas paredzēti kā šajā nodaļā vai
XVI sadaļā minēto mehānismu, ierīču vai
aparātu daļas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9013 20 00 – lāzeri, izņemot lāzerdiodes

Rūpniecība

4,7 %

A

A

Apraksts

Mikroskopi, kas nav optiskie mikroskopi; di
frakcijas aparāti

9012 10

– mikroskopi, kas nav optiskie mikroskopi;
difrakcijas aparāti

LV

9012

Piezīmes

L 250/1168

Nozare

KN 2014

– daļas un piederumi

9012 90 10 – – aparātiem, kas
9012 10 10

minēti

apakšpozīcijā

9012 90 90 – – citādi

9013

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9012 90

Šķidro kristālu ierīces, izņemot izstrādājumus,
kas precīzāk minēti citās pozīcijās; lāzeri, iz
ņemot lāzerdiodes; citas optiskas ierīces un in
strumenti, kas citur šajā nodaļā nav minēti vai
ietverti

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9013 80 20 – – – šķidro kristālu ierīces ar aktīvo ma
tricu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9013 80 30 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9013 80 90 – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9013 90 10 – – šķidro kristālu ierīcēm (LCD)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9013 90 90 – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9014 20 20 – – inerciālās navigācijas sistēmas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9014 20 80 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9014 80 00 – citi instrumenti un ierīces

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9013 80

Apraksts

– citādas ierīces, iekārtas un instrumenti

– daļas un piederumi

Kompasi virziena noteikšanai; citādi navigāci
jas instrumenti un ierīces

9014 10 00 – kompasi virziena noteikšanai
9014 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9014

LV

– – šķidro kristālu ierīces

9013 90

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– aeronavigācijas vai kosmiskās navigācijas ie
rīces un instrumenti (izņemot kompasus)

L 250/1169

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9015 10 10 – – elektroniskie

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9015 10 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9015 20 10 – – elektroniskie

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9015 20 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9015 30 10 – – elektroniskie

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9015 30 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9015 40 10 – – elektroniskās

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9015 40 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9014 90 00 – daļas un piederumi
9015

Mērniecības (ieskaitot fotogrammetriju), hi
drogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, me
teoroloģijas vai ģeofizikas ierīces un instru
menti, izņemot kompasus; tālmēri

9015 10

– tālmēri

9015 30

9015 40

– teodolīti un taheometri

– nivelieri

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9015 20

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1170

Nozare

KN 2014

– fotogrammetrijas mērniecības instrumenti
un ierīces

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9015 80 11 – – – meteoroloģijas, hidroloģijas un ģeofizi
kas ierīces un iekārtas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9015 80 19 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9015 80 91 – – – ierīces un iekārtas, ko izmanto ģeodē
zijā, topogrāfijā, mērniecībā vai nivelē
šanā; hidrogrāfijas instrumenti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9015 80 93 – – – meteoroloģijas, hidroloģijas un ģeofizi
kas ierīces un iekārtas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9015 80 99 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9015 90 00 – daļas un piederumi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9016 00 10 – svari

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9016 00 90 – daļas un piederumi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9015 80

Apraksts

– citādas ierīces un instrumenti

LV

– – elektroniskās

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

9016 00

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Svari ar 0,05 g vai lielāku jutību, ar atsvariem
vai bez tiem

L 250/1171

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9017 10 10 – – ploteri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9017 10 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9017 20 05 – – ploteri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9017 20 10 – – citādi rasēšanas instrumenti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9017 20 39 – – iezīmēšanas ierīces

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9017 20 90 – – skaitļošanas ierīces (ieskaitot logaritmi
skos lineālus, diska kalkulatorus un tam
līdzīgus)

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9017 30 00 – mikrometri, kalibri un citi mērinstrumenti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9017

Rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas instru
menti un ierīces (piemēram, rasēšanas mašī
nas, pantogrāfi, transportētāji, rasetnes, loga
ritmiskie lineāli, diska kalkulatori u. c.); rokas
instrumenti lineāro izmēru mērīšanai (piemē
ram, mērlatas, mērlentes, mikrometri, kalibri),
kas citur šajā nodaļā nav minēti

9017 10

– rasēšanas galdi un mašīnas, automātiskās
vai neautomātiskās

– citādi instrumenti

9017 80 10 – – mērlatas, mērlentes un mērlineāli

16.9.2016.

9017 80

– citādas rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļoša
nas ierīces

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9017 20

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1172

Nozare

KN 2014

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9017 80 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9017 90 00 – daļas un piederumi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9018 11 00 – – elektrokardiogrāfi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 12 00 – – ultraskaņas skenēšanas aparatūra

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 13 00 – – kodolmagnētiskās rezonanases caurskates
aparatūra

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 14 00 – – scintigrāfijas aparatūra

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 19 10 – – – monitordozimetriskā aparatūra divu
vai vairāku parametru vienlaicīgai uz
raudzībai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 19 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 20 00 – ultravioleto un infrasarkano staru iekārtas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018

Medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai vete
rinārijas instrumenti un ierīces, ieskaitot scin
tigrāfijas aparatūru, citāda elektriskā medicī
nas aparatūra un ierīces redzes pārbaudei

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– elektrodiagnostikas aparatūra (ieskaitot or
ganisma funkcionālās izmeklēšanas vai fi
zioloģisko parametru kontroles aparatūru)

9018 19

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

L 250/1173

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9018 31 10 – – – no plastmasas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 31 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 32 10 – – – metāla cauruļadatas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 32 90 – – – adatas šuvēm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 39 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

– šļirces, adatas, katetri, kaniles un tamlīdzīgi
instrumenti

Piezīmes

L 250/1174

Nozare

KN 2014

LV

9018 31

– – metāla cauruļadatas un adatas šuvēm

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9018 32

– – šļirces ar adatām vai bez tām

– citi instrumenti un ierīces, ko izmanto zo
bārstniecībā

9018 41 00 – – urbjmašīnas, kas ir vai nav uz vienas pa
matnes savienotas ar citām zobārstniecī
bas iekārtām

9018 49

– – citādi
16.9.2016.

9018 49 10 – – – urbīši, diski, smirģeļi un sukas izman
tošanai zobārstniecības urbjos

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 50 10 – – neoptiskie

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 50 90 – – optiskie

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 90 10 – – asinsspiediena mērīšanas ierīces un apa
rāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 90 20 – – endoskopi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 90 30 – – hemodialīzes iekārtas (mākslīgās nieres,
mākslīgo nieru apkalpošanas ierīces un
dializatori)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 90 40 – – diatermiskās iekārtas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 90 50 – – asins pārliešanas iekārtas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 90 60 – – anestēzijas iekārtas un ierīces

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 90 75 – – nervu stimulācijas aparāti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9018 90 84 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

9018 49 90 – – – citādi

– citādas ierīces un instrumenti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9018 90

– citādi oftalmoloģijas instrumenti un ierīces

LV

9018 50

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

L 250/1175

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9019 10 10 – – elektrovibromasāžas iekārtas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9019 10 90 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9019 20 00 – ozona terapijas, skābekļa terapijas, aerosol
terapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra
vai citāda ārstnieciskā aparatūra elpošanas
ceļu ārstēšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9020 00 00 Citādi elpošanas aparāti un gāzmaskas, izņe
mot aizsargmaskas bez mehāniskām daļām
un maināmiem filtriem

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9019

Mehanoterapijas ierīces; masāžas aparāti; psi
holoģisko testu aparatūra profesionalitātes no
teikšanai; ozona terapijas, skābekļa terapijas,
aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas apara
tūra vai citāda ārstnieciskā aparatūra elpoša
nas ceļu ārstēšanai

9019 10

– mehanoterapijas ierīces; masāžas aparāti;
psiholoģisko testu aparatūra profesionalitā
tes noteikšanai

Ortopēdiskie piederumi, ieskaitot kruķus, ķi
rurģiskās jostas un bandāžas; šinas un citas
palīgierīces kaulu lūzumu ārstēšanai; ķermeņa
daļu protēzes; dzirdes aparāti un citas ierīces,
ko valkā, nēsā vai implantē ķermenī fiziska
defekta vai invaliditātes kompensēšanai

9021 10

– ortopēdiskie piederumi un ierīces kaulu lū
zumu ārstēšanai
16.9.2016.

9021 10 10 – – ortopēdiskie piederumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9021

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1176

Nozare

KN 2014

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9021 21 10 – – – no plastmasas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9021 21 90 – – – no citiem materiāliem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9021 29 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9021 39 10 – – – acu protēzes

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9021 39 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9021 40 00 – dzirdes aparāti, izņemot to daļas un piede
rumus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9021 50 00 – sirdsdarbības stimulatori, izņemot to daļas
un piederumus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9021 10 90 – – šinas un citas palīgierīces kaulu lūzumu
ārstēšanai
– zobu protēzes un citi zobtehnikas darinā
jumi
9021 21

– – zobu protēzes

9021 31 00 – – locītavu protēzes

– citādi

9021 90 10 – – dzirdes aparātu daļas un piederumi

L 250/1177

9021 90

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādu ķermeņa daļu protēzes

9021 39

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9022 12 00 – – datortomogrāfi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9022 13 00 – – citāda aparatūra zobārstniecības vajadzī
bām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9022 14 00 – – citāda aparatūra medicīnas, ķirurģijas vai
veterinārijas vajadzībām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9022 19 00 – – citām vajadzībām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Apraksts

9021 90 90 – – citādi
Aparatūra, kurā izmanto rentgenstarojumu
vai α, β vai γ starojumu un kas ir vai nav pa
redzēta izmantošanai medicīnā, ķirurģijā, zo
bārstniecībā vai veterinārijā, ieskaitot rentge
noloģijas vai radioterapijas aparatūru, rentgen
lampas un citus rentgenstarojuma ģenerato
rus, augstspiediena ģeneratorus, kontroles pul
tis un aizsargus, ekrānus, galdus, krēslus un
tamlīdzīgas ierīces izmeklēšanai un ārstēšanai

LV

9022

Piezīmes

L 250/1178

Nozare

KN 2014

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– aparatūra, kurā izmanto rentgenstarojumu
un kas ir vai nav paredzēta izmantošanai
medicīnā, ķirurģijā, zobārstniecībā vai vete
rinārijā, ieskaitot rentgenoloģijas vai radio
terapijas aparatūru

– aparatūra, kurā izmanto α, β vai γ staro
jumu un kas ir vai nav paredzēta izmanto
šanai medicīnā, ķirurģijā, zobārstniecībā vai
veterinārijā, ieskaitot rentgenoloģijas vai ra
dioterapijas aparatūru
16.9.2016.

9022 21 00 – – medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai
veterinārijas vajadzībām

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9022 29 00 – – citām vajadzībām

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9022 30 00 – rentgenlampas

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9022 90 00 – citāda aparatūra, ieskaitot daļas un piederu
mus

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9023 00 10 – fizikas, ķīmijas vai tehnisko priekšmetu mā
cīšanai

Rūpniecība

1,4 %

A

A

9023 00 80 – citādi

Rūpniecība

1,4 %

A

A

9024 10 11 – – – universālās vai stiepes pārbaudei

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9024 10 13 – – – cietības pārbaudei

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9024 10 19 – – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9024 10 90 – – citādi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9023 00

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Instrumenti, aparatūra un modeļi, kas izman
tojami demonstrēšanai (piemēram, mācībām
vai izstādēm) un nav izmantojami citādi

Mašīnas un ierīces materiālu (piemēram, me
tālu, koksnes, tekstilmateriālu, papīra, plast
masu) cietības, stiprības, saspiežamības, elastī
bas vai citu mehānisko īpašību pārbaudei

9024 10

– mašīnas un ierīces metālu pārbaudei

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9024

– – elektroniskas

L 250/1179

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9024 80 11 – – – tekstilmateriālu, papīra vai kartona
pārbaudei

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9024 80 19 – – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9024 80 90 – – citādi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9024 90 00 – daļas un piederumi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9025 11 20 – – – medicīniskie vai veterinārie termome
tri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9025 11 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,8 %

A

A

9025 19 20 – – – elektroniskie

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9025 19 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9024 80

Apraksts

– citādas mašīnas un ierīces

Blīvummēri un tamlīdzīgas šķidrumā iegrem
dējamas ierīces, termometri, pirometri, baro
metri, higrometri un psihrometri, ar reģistrā
cijas kontrolierīcēm vai bez tām, kā arī jebkuri
šo ierīču apvienojumi
– termometri un pirometri atsevišķi no citām
ierīcēm

9025 11

9025 19

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9025

LV

– – elektroniskas

Piezīmes

L 250/1180

Nozare

KN 2014

– – ar šķidrumu, tiešai nolasīšanai

– – citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9025 80 40 – – – elektroniskie

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9025 80 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9025 90 00 – daļas un piederumi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9026 10 21 – – – patēriņa mērītāji

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9026 10 29 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9025 80

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi instrumenti

LV

9025 80 20 – – barometri, atsevišķi no citām ierīcēm
– – citādi

Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patē
riņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo lie
lumu mērīšanai vai kontrolei (piemēram, patē
riņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, sil
tuma skaitītāji), izņemot instrumentus un apa
ratūru, kas iekļauti pozīcijā 9014, 9015,
9028 vai 9032

9026 10

– šķidruma patēriņa vai līmeņa mērīšanai vai
kontrolei

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9026

– – elektroniskās

9026 10 81 – – – patēriņa mērītāji

L 250/1181

– – citādi

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9026 20 40 – – – manometri ar spirāli vai metāla dia
fragmu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9026 20 80 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9026 80 20 – – elektroniskās

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9026 80 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9026 90 00 – daļas un piederumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

Apraksts

9026 10 89 – – – citādi
– spiediena mērīšanai vai kontrolei

9026 20 20 – – elektroniskās

LV

9026 20

Piezīmes

L 250/1182

Nozare

KN 2014

– – citādi

– citādas ierīces vai aparatūra

Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un apa
ratūra (piemēram, polarimetri, refraktometri,
spektrometri, gāzes vai dūmu analizatori); ie
rīces un aparatūra viskozitātes, porainības, iz
plešanās, virsmas spraiguma u. tml. mērīšanai
vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma,
skaņas vai apgaismojuma mērīšanai vai kon
trolei (ieskaitot eksponometrus); mikrotomi

9027 10

– gāzu vai dūmu analizatori

9027 10 10 – – elektroniskie

16.9.2016.

9027

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9026 80

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9027 10 90 – – citādi

Rūpniecība

2,5 %

A

A

9027 20 00 – hromatogrāfi un elektroforēzes ierīces

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9027 30 00 – spektrometri, spektrofotometri un spektro
grāfi, kuros izmanto optisko starojumu (ul
travioleto, redzamo, infrasarkano)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9027 50 00 – citādas ierīces un iekārtas, kurās izmanto
optisko starojumu (ultravioleto, redzamo,
infrasarkano)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

9027 80

– citādas ierīces un iekārtas

9027 80 05 – – eksponometri
– – citādi
– – – elektroniskās
pH mērītāji, relatīvā mitruma mērī
tāji un citas vadītspējas mērīšanas ie
kārtas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9027 80 13 – – – –

iekārtas pusvadītāju materiālu vai
LCD substrātu, vai saistīto izolējošo
un vadošo slāņu fizisko īpašību mē
rīšanai pusvadītāju sagatavju ražoša
nas procesā vai LCD ražošanas pro
cesā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9027 80 17 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

L 250/1183

9027 80 11 – – – –

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

– – – citādi
viskozimetri, porozimetri un dilato
metri

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9027 80 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

9027 90 50 – – – aparātiem, kas minēti apakšpozīcijās
9027 20–9027 80

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9027 90 80 – – – mikrotomiem vai gāzu vai dūmu anali
zatoriem

Rūpniecība

2,5 %

A

A

9028 10 00 – gāzes skaitītāji

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9028 20 00 – šķidruma skaitītāji

Rūpniecība

2,1 %

A

A

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9027 90

– mikrotomi; daļas un piederumi

– – daļas un piederumi

9028 30

Saražotās vai patērējamās gāzes, šķidruma vai
elektrības skaitītāji, ieskaitot attiecīgos kalibrē
jošos skaitītājus

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9027 90 10 – – mikrotomi

9028

LV

9027 80 91 – – – –

Piezīmes

L 250/1184

KN 2014

– elektrības skaitītāji

9028 30 11 – – – vienfāzes

16.9.2016.

– – maiņstrāvai

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9028 30 19 – – – daudzfāžu

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9028 30 90 – – citādi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9028 90 10 – – elektrības skaitītājiem

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9028 90 90 – – citādi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

Rūpniecība

1,9 %

A

A

9029 20 31 – – – spidometri transportlīdzekļiem

Rūpniecība

2,6 %

A

A

9029 20 38 – – – citādi

Rūpniecība

2,6 %

A

A

9029 20 90 – – stroboskopi

Rūpniecība

2,6 %

A

A

9029 90 00 – daļas un piederumi

Rūpniecība

2,2 %

A

A

9028 90

– daļas un piederumi

Apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, takso
metri, hodometri, pedometri un tamlīdzīgas
ierīces; spidometri un tahometri, izņemot tos,
kas iekļauti pozīcijā 9014 vai 9015; strobo
skopi

9029 10 00 – apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, takso
metri, hodometri, pedometri un tamlīdzīgas
ierīces
9029 20
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9029

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– spidometri un tahometri; stroboskopi
– – spidometri un tahometri

L 250/1185

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4,2 %

A

A

9030 20 10 – – katodstaru

Rūpniecība

4,2 %

A

A

9030 20 30 – – citāda, ar reģistrācijas kontrolierīci

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9030 20 91 – – – elektroniskās

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9030 20 99 – – – citādi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9030 31 00 – – daudzfunkciju mēraparāti bez reģistrāci
jas kontrolierīces

Rūpniecība

4,2 %

A

A

9030 32 00 – – daudzfunkciju mēraparāti ar reģistrācijas
kontrolierīci

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

4,2 %

A

A

9030

Apraksts

9030 10 00 – ierīces un aparatūra jonizējošā starojuma
konstatēšanai vai mērīšanai
9030 20

LV

Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti
un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai
kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces; ierī
ces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā
vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai
konstatēšanai

Piezīmes

L 250/1186

Nozare

KN 2014

– osciloskopi un oscilogrāfi
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – citādi

– citas ierīces un aparatūra sprieguma, strā
vas, pretestības vai jaudas mērīšanai vai
kontrolei

– – citāda, bez reģistrācijas kontrolierīces

9030 33 10 – – – elektroniskās

16.9.2016.

9030 33

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – citādi
Rūpniecība

2,1 %

A

A

9030 33 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9030 39 00 – – citāda, ar reģistrācijas kontrolierīci

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9030 40 00 – citas ierīces un aparatūra, kas īpaši pa
redzēta elektrosakariem (piemēram, šķēr
skropļojumu, pastiprinājuma, traucējumu
koeficientu mērītāji, psofometri)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9030 82 00 – – pusvadītāju matriču vai ierīču mērīšanai
vai pārbaudei

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9030 84 00 – – citas, ar reģistrācijas kontrolierīci

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9030 89 30 – – – elektroniskās

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9030 89 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,5 %

A

A

– citādas ierīces un iekārtas

9030 89

9030 90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

voltmetri

LV

9030 33 91 – – – –

– – citādi

– daļas un piederumi

9030 90 85 – – citādi

minētas

apakšpozīcijā

L 250/1187

9030 90 20 – – iekārtām, kas
9030 82 00

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9031 10 00 – mehānisko daļu balansēšanas ierīces un me
hānismi

Rūpniecība

2,8 %

A

A

9031 20 00 – pārbaudes stendi

Rūpniecība

2,8 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9031 49 10 – – – profilprojektori

Rūpniecība

2,8 %

A

A

9031 49 90 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9031

Apraksts

Mērīšanas vai kontroles ierīces, palīgierīces un
iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas vai
iekļautas; profilprojektori

Piezīmes

L 250/1188

Nozare

KN 2014

LV

– citādas optiskās ierīces un instrumenti

9031 49

9031 80

– – citādi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9031 41 00 – – pusvadītāju sagatavju vai ierīču pārbaudei
vai fotomasku vai rastra pārbaudei, ko iz
manto pusvadītāju ierīču ražošanā

– citādi instrumenti, ierīces un iekārtas
– – elektroniskās
– – – ģeometrisku lielumu noteikšanai vai
kontrolei
pusvadītāju sagatavju vai ierīču pār
baudei vai fotomasku vai rastra pār
baudei, ko izmanto pusvadītāju ie
rīču ražošanā

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9031 80 34 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,8 %

A

A

16.9.2016.

9031 80 32 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

4%

A

A

9031 80 91 – – – ģeometrisku lielumu noteikšanai vai
kontrolei

Rūpniecība

2,8 %

A

A

9031 80 98 – – – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

9031 90 20 – – apakšpozīcijas 9031 41 00 aparatūrai
vai apakšpozīcijas 9031 49 90 optiskās
mērīšanas kontroles ierīcēm un palīgierī
cēm pusvadītāju sagatavju virsmas pie
sārņojuma mērīšanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9031 90 30 – – iekārtām, kas
9031 80 32

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

2,8 %

A

A

Rūpniecība

2,8 %

A

A

9032 10 81 – – – ar elektrisko palaides ierīci

Rūpniecība

2,1 %

A

A

9032 10 89 – – – citādi

Rūpniecība

2,1 %

A

A

Apraksts

9031 80 38 – – – citādi

9031 90

LV

– – citādi

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– daļas un piederumi

apakšpozīcijā

9031 90 85 – – citādi
9032

Automātiskās regulēšanas vai kontroles ierīces
un aparatūra

9032 10

– termostati

9032 10 20 – – elektroniskās

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

minētas

– – citādi
L 250/1189

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,8 %

A

A

9032 81 00 – – hidrauliskās vai pneimatiskās

Rūpniecība

2,8 %

A

A

9032 89 00 – – citādi

Rūpniecība

2,8 %

A

A

9032 90 00 – daļas un piederumi

Rūpniecība

2,8 %

A

A

9033 00 00 90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instru
mentu vai aparatūras daļas un piederumi, kas
citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9101 11 00 – – kam ir tikai mehāniskie rādītāji

Rūpniecība

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/p/
st

A

A

9101 19 00 – – citādi

Rūpniecība

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/p/
st

A

A

Apraksts

9032 20 00 – manostati

91. NODAĻA – PULKSTEŅI UN TO DAĻAS

9101

Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un citi
pulksteņi, ieskaitot hronometrus, ar korpusu
no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārg
metālu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

91

LV

– citādas ierīces un iekārtas

Piezīmes

L 250/1190

Nozare

KN 2014

– elektriski rokas pulksteņi, arī ar iemontētu
hronometru

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/p/
st

A

A

Rūpniecība

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/p/
st

A

A

9101 91 00 – – elektriskie

Rūpniecība

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/p/
st

A

A

9101 99 00 – – citādi

Rūpniecība

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/p/
st

A

A

Rūpniecība

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/p/
st

A

A

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

9101 21 00 – – ar automātisku uzvilkšanas mehānismu

Rūpniecība

9101 29 00 – – citādi

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

– citādi rokas pulksteņi, arī ar iemontētu hro
nometru

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9102

LV

– citādi

Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un tamlī
dzīgi līdznēsājami pulksteņi, ieskaitot hrono
metrus, izņemot pozīcijā 9101 minētos
– elektriski rokas pulksteņi, arī ar iemontētu
hronometru

L 250/1191

9102 11 00 – – kam ir tikai mehāniskie rādītāji

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/p/
st

A

A

Rūpniecība

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/p/
st

A

A

9102 21 00 – – ar automātisku uzvilkšanas mehānismu

Rūpniecība

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/p/
st

A

A

9102 29 00 – – citādi

Rūpniecība

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/p/
st

A

A

9102 91 00 – – elektriskie

Rūpniecība

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/p/
st

A

A

9102 99 00 – – citādi

Rūpniecība

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/p/
st

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

9102 12 00 – – kam ir tikai optiski elektroniskais rādītājs

Rūpniecība

9102 19 00 – – citādi

Piezīmes

LV

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Apraksts

L 250/1192

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– citādi rokas pulksteņi, arī ar iemontētu hro
nometru

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9103 10 00 – elektriskie

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9103 90 00 – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9104 00 00 Paneļu pulksteņi un tamlīdzīgi pulksteņi trans
portlīdzekļiem, gaisa kuģiem, kosmosa ku
ģiem vai kuģiem

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9105 11 00 – – elektriskie

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9105 19 00 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9105 21 00 – – elektriskie

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9105 29 00 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9105 91 00 – – elektriskie

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9105 99 00 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9103

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Stacionāri pulksteņi ar līdznēsājamo pulk
steņu mehānismu, izņemot pozīcijas 9104
pulksteņus
LV

Citādi pulksteņi
– modinātāji

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9105

– sienas pulksteņi

– citādi

L 250/1193

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9106 10 00 – darba laika reģistratori; datuma un laika re
ģistrēšanas ierīces

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9106 90 00 – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9107 00 00 Laika slēdži ar pulksteni, pulksteņa mehā
nismu vai sinhrono dzinēju

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9108 11 00 – – kam ir tikai mehāniskie rādītāji vai ierīce,
kam var pievienot mehāniskos rādītājus

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9108 12 00 – – kam ir tikai optiski elektroniskais rādītājs

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9108 19 00 – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9106

Diennakts laika reģistrēšanas un laika inter
vālu mērīšanas, reģistrēšanas vai uzrādīšanas
aparāti, ar pulksteņa mehānismu vai sinhrono
dzinēju (piemēram, darba laika reģistratori,
datuma un laika reģistrēšanas ierīces)

Piezīmes

LV

Līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, sakom
plektēti un samontēti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9108

Apraksts

L 250/1194

Nozare

KN 2014

– elektriskie

16.9.2016.

5 % MIN
0,17 EUR/p/st

A

A

Rūpniecība

5 % MIN
0,17 EUR/p/st

A

A

9109 10 00 – darbināmi ar elektrību

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9109 90 00 – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9110 11 10 – – – ar balansu un matatsperi

Rūpniecība

5 % MIN
0,17 EUR/p/st

A

A

9110 11 90 – – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9110 12 00 – – samontēti nenokomplektēti pulksteņme
hānismi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9110 19 00 – – pulksteņmehānismu sagataves

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9110 90 00 – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

0,5 EUR/p/st MIN
2,7 MAX 4,6

A

A

Nozare

Indikatīvie nodokļi

9108 20 00 – ar automātisku uzvilkšanas mehānismu

Rūpniecība

9108 90 00 – citādi

9109

Pulksteņu mehānismi, kas nav līdznēsājami,
sakomplektēti un samontēti

Nesamontēti vai daļēji samontēti sakomplek
tēti pulksteņmehānismi; nenokomplektēti sta
cionāro vai līdznēsājamo pulksteņu mehāni
smi, samontēti; pulksteņu vai rokas pulksteņu
mehānismu sagataves
– līdznēsājamiem pulksteņiem

9110 11

Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to daļas

9111 10 00 – korpusi no dārgmetāla vai metāla, kas pla
ķēts ar dārgmetālu

L 250/1195

9111

– – nesamontēti vai daļēji samontēti veseli
pulksteņmehānismi (mehānismu kom
plekti)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9110

Piezīmes

LV

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Apraksts

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

A

Rūpniecība

0,5 EUR/p/st MIN
2,7 MAX 4,6

A

A

Rūpniecība

0,5 EUR/p/st MIN
2,7 MAX 4,6

A

A

9112 20 00 – korpusi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9112 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9113 10 10 – – no dārgmetāla

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9113 10 90 – – no metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9113 20 00 – no parastā metāla, arī zeltītas vai sudrabo
tas

Rūpniecība

6%

A

A

9113 90 00 – citādi

Rūpniecība

6%

A

A

9111 20 00 – parastā metāla korpusi, arī zeltīti vai sudra
boti

Rūpniecība

9111 80 00 – citādi korpusi

9111 90 00 – daļas

9112

Korpusi stacionāriem pulksteņiem un tamlī
dzīgi korpusi citiem šās nodaļas izstrādāju
miem un to daļas

9113

Līdznēsājamo pulksteņu siksniņas, lentes, rok
assprādzes un to daļas

9113 10

– no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar
dārgmetālu

Piezīmes

16.9.2016.

A

Indikatīvie nodokļi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

0,5 EUR/p/st MIN
2,7 MAX 4,6

Nozare

LV

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Apraksts

L 250/1196

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9114 10 00 – atsperes, ieskaitot matatsperes

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9114 30 00 – ciparnīcas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9114 40 00 – plates un tilti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9114 90 00 – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9201 10 10 – – jauni

Rūpniecība

4%

A

A

9201 10 90 – – lietoti

Rūpniecība

4%

A

A

9201 20 00 – flīģeļi

Rūpniecība

4%

A

A

9201 90 00 – citādi

Rūpniecība

4%

A

A

9202 10 10 – – vijoles

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9202 10 90 – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9114

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Citādas pulksteņu daļas

9201

Klavieres, ieskaitot mehāniskās klavieres; kla
vesīni un citādi stīgu taustiņinstrumenti

9201 10

– pianīni

9202

Citādi stīgu mūzikas instrumenti (piemēram,
ģitāras, vijoles, arfas)

9202 10

– lociņinstrumenti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

92. NODAĻA – MŪZIKAS INSTRUMENTI;
TO DAĻAS UN PIEDERUMI

LV

92

L 250/1197

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9202 90 30 – – ģitāras

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9202 90 80 – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9205 90 10 – – akordeoni un tamlīdzīgi instrumenti

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9205 90 30 – – mutes harmonikas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9205 90 50 – – taustiņērģeles ar stabulēm; harmoniji un
tamlīdzīgi taustiņinstrumenti ar metāla
mēlītēm

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9205 90 90 – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9206 00 00 Sitamie mūzikas instrumenti (piemēram, bun
gas, ksilofoni, cimboles, kastaņetes, marakasi)

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9202 90

9205

– citādi

Pūšamie mūzikas instrumenti (piemēram, tau
stiņērģeles ar stabulēm, akordeoni, klarnetes,
trompetes, dūdas), izņemot orķestrionus un
leijerkastes

– citādi

Mūzikas instrumenti ar skaņas toņfrekvences
elektrisko ģeneratoru vai skaņas elektrisko pa
stiprinātāju (piemēram, ērģeles, ģitāras, akor
deoni)

9207 10

– taustiņinstrumenti, izņemot akordeonus

9207 10 10 – – ērģeles

16.9.2016.

9207

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9205 10 00 – metāla pūšaminstrumenti
9205 90

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1198

Nozare

KN 2014

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9207 10 30 – – digitālās klavieres

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9207 10 50 – – sintezatori

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9207 10 80 – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9207 90 10 – – ģitāras

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9207 90 90 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9208 10 00 – mūzikas vācelītes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9208 90 00 – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9207 90

9209

– citādi

Mūzikas vācelītes, orķestrioni, leijerkastes, me
hāniski dziedoši putni, zāģi un citi mūzikas
instrumenti, kas nav ietverti nevienā citā šās
nodaļas pozīcijā; visu veidu mānekļsvilpes;
svilpes, ragi un citi pūšami signālinstrumenti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9208

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Mūzikas instrumentu daļas (piemēram, mūzi
kas vācelīšu mehānismi) un piederumi (piemē
ram, mehānisko instrumentu kartes, diski un
veltnīši); visu veidu metronomi, toņdakšas un
toņstabules

9209 30 00 – mūzikas instrumentu stīgas

9209 91 00 – – klavieru daļas un piederumi

L 250/1199

– citādi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9209 92 00 – – daļas un piederumi mūzikas instrumen
tiem, kas minēti pozīcijā 9202

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9209 94 00 – – daļas un piederumi mūzikas instrumen
tiem, kas minēti pozīcijā 9207

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9209 99

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1200

Nozare

KN 2014

– – citādi

9209 99 20 – – – daļas un piederumi mūzikas instru
mentiem, kas minēti pozīcijā 9205

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – – citādi
metronomi, toņdakšas un toņstabu
les

Rūpniecība

3,2 %

A

A

9209 99 50 – – – –

mūzikas vācelīšu mehānismi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

9209 99 70 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

X

XIX

XIX SADAĻA – IEROČI UN MUNĪCIJA; TO
DAĻAS UN PIEDERUMI

93

93. NODAĻA – IEROČI UN MUNĪCIJA; TO
DAĻAS UN PIEDERUMI

9301

Kaujas ieroči, izņemot revolverus, pistoles un
pozīcijas 9307 ieročus

9301 10 00 – artilērijas ieroči (piemēram, lielgabali, hau
bices un mīnmetēji)

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

16.9.2016.

9209 99 40 – – – –

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9301 20 00 – reaktīvās prettanku šautenes; liesmumetēji;
granātmetēji; torpēdu palaišanas iekārtas un
tamlīdzīgas palaišanas ierīces

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9301 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9302 00 00 Revolveri un pistoles, izņemot pozīcijā 9303
vai 9304 minētos ieročus

Rūpniecība

2,7 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

Rūpniecība

3,2 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

Rūpniecība

3,2 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

LV

Citi šaujamieroči un tamlīdzīgas ierīces, ko
darbina sprāgstošs lādiņš (piemēram, medību
bises un sporta šautenes, pa stobru lādējami
šaujamieroči, raķešpistoles un citas ierīces sig
nālraķešu palaišanai, salūtpatronu pistoles un
revolveri, kaušanas ierīces, auklas izšaušanas
ierīces)

9303 10 00 – pa stobru lādējamie šaujamieroči

9303 20

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9303

– citādas sporta, medību vai sacensību bises,
ieskaitot bises un šautenes apvienojumus

L 250/1201

9303 20 10 – – gludstobra vienstobrenes

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9303 20 95 – – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9303 30 00 – citādas sporta, medību vai sacensību šaute
nes

Rūpniecība

3,2 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9303 90 00 – citādi

Rūpniecība

3,2 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9304 00 00 Citi ieroči (piemēram, atsperes, pneimatiskās
vai gāzes bises un pistoles, steki), izņemot po
zīcijā 9307 minētos

Rūpniecība

3,2 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9305 10 00 – revolveriem vai pistolēm

Rūpniecība

3,2 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9305 20 00 – bisēm vai šautenēm, kas minētas pozīcijā
9303

Rūpniecība

2,7 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

Apraksts

Piezīmes

L 250/1202

Nozare

KN 2014

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9305

Daļas un piederumi pozīciju 9301–9304 iz
strādājumiem

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9305 91 00 – – pozīcijas 9301 kaujas ieročiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9305 99 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9306 21 00 – – patronas

Rūpniecība

2,7 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9306 29 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

LV

Bumbas, granātas, torpēdas, mīnas, raķetes un
tamlīdzīga kara munīcija un tās daļas; patro
nas un cita munīcija un šāviņi un to daļas, ie
skaitot skrotis un patronu prapjus

– gludstobra šaujamieroču patronas un to da
ļas; gaisa šauteņu šāviņi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9306

L 250/1203

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9306 30 30 – – – kaujas ieročiem

Rūpniecība

1,7 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9306 30 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9306 90 10 – – militārām vajadzībām

Rūpniecība

1,7 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9306 90 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

X

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.

9306 30

Apraksts

Piezīmes

– citādas patronas un to daļas

L 250/1204

Nozare

KN 2014

LV

9306 30 10 – – pozīcijas 9302 revolveriem un pistolēm
un pozīcijas 9301 mašīnpistolēm

– – citādi
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9306 90

– citādi

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

X

9401 10 00 – gaisa kuģu sēdekļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9401 20 00 – mehānisko transportlīdzekļu sēdekļi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9401 30 00 – grozāmie sēdekļi ar regulējamu augstumu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9401 40 00 – sēdekļi, kas pārveidojami par gultām, izņe
mot dārza vai ceļojuma krēslus

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9401 51 00 – – no bambusa vai rotangpalmas

Rūpniecība

5,6 %

A

A

9401 59 00 – – citādi

Rūpniecība

5,6 %

A

A

Apraksts

9307 00 00 Zobeni, mačetes, durkļi, šķēpi un citi aukstie
ieroči un to daļas, makstis un pārvalki

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Atkāpjoties no principa par beznodokļa un bez
kvotas režīmu, kas piešķirts BLMNS izcelsmes ra
žojumiem atbilstīgi 24. panta 1. punktam.
LV

XX SADAĻA – DAŽĀDI IZSTRĀDĀJUMI

94

94. NODAĻA – MĒBELES; GULTAS PIEDE
RUMI, MATRAČI, MATRAČU PAMATI, POL
STERĒJUMI UN TAMLĪDZĪGI PILDĪTI MĀJAS
APRĪKOJUMA IZSTRĀDĀJUMI; LAMPAS UN
APGAISMES PIEDERUMI, KAS CITUR NAV
MINĒTI UN IEKĻAUTI; IZGAISMOTAS IZ
KĀRTNES, TABLO UN TAMLĪDZĪGI IZSTRĀ
DĀJUMI; SALIEKAMĀS BŪVKONSTRUKCI
JAS

9401

Sēdekļi (izņemot pozīcijā 9402 minētos), arī
par gultām pārveidojamie, un to daļas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

XX.

– sēdekļi no niedrēm, lūkiem, bambusa vai
tamlīdzīga materiāla

L 250/1205

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9401 61 00 – – polsterēti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9401 69 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9401 71 00 – – polsterēti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9401 79 00 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9401 80 00 – citādi sēdekļi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

9401 90 30 – – – no koka

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9401 90 80 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

– citādi sēdekļi, ar koka karkasu

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1206

Nozare

KN 2014

– citādi sēdekļi, ar metāla karkasu

– daļas

9401 90 10 – – gaisa kuģos izmantojamiem sēdekļiem
– – citādi

9402

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9401 90

Mēbeles medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības
vai veterinārijas vajadzībām (piemēram, ope
rāciju galdi, izmeklēšanas galdi, slimnīcu gul
tas ar mehāniskiem piederumiem, zobārstu
krēsli); frizētavu krēsli un tamlīdzīgi krēsli, ko
var grozīt, atgāzt vai pacelt; iepriekš minēto
izstrādājumu daļas
16.9.2016.

9402 10 00 – zobārstu, frizieru vai tamlīdzīgi krēsli un to
daļas

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 10 51 – – – rakstāmgaldi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 10 58 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 10 91 – – – skapji ar durvīm, aizbīdņiem vai atvā
žamām platēm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 10 93 – – – dokumentu skapji, kartotēkas un citādi
skapji ar atvilktnēm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 10 98 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 20 20 – – gultas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 20 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9402 90 00 – citādi
9403

Citādas mēbeles un to daļas

9403 10

– metāla mēbeles birojiem

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – augstumā līdz 80 cm

9403 20

9403 30

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – augstākas par 80 cm

– citādas metāla mēbeles

– koka mēbeles birojiem

9403 30 11 – – – rakstāmgaldi

L 250/1207

– – augstumā līdz 80 cm

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 30 91 – – – skapji ar durvīm, aizbīdņiem vai atvā
žamām platēm; dokumentu skapji,
kartotēkas un citādi skapji ar atvilkt
nēm

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 30 99 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 40 10 – – virtuves mēbeļu komplekti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9403 40 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9403 50 00 – koka mēbeles guļamistabām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 60 10 – – koka mēbeles ēdamistabām un dzīvoja
mām istabām

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 60 30 – – koka mēbeles veikaliem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 60 90 – – citādas koka mēbeles

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9403 70 00 – plastmasas mēbeles

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

5,6 %

A

A

Apraksts

9403 30 19 – – – citādi

9403 60

– koka mēbeles virtuvēm

– citādas koka mēbeles

9403 81 00 – – no bambusa vai rotangpalmas

16.9.2016.

– mēbeles no citiem materiāliem, ieskaitot
niedres, kārklus, bambusu vai tamlīdzīgus
materiālus

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9403 40

LV

– – augstākas par 80 cm

Piezīmes

L 250/1208

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

5,6 %

A

A

9403 90 10 – – no metāla

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9403 90 30 – – no koka

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9403 90 90 – – no citiem materiāliem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9404 21 10 – – – no gumijas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9404 21 90 – – – no plastmasas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9404 29 10 – – – atsperu matrači

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9404 29 90 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Apraksts

9403 89 00 – – citādi

Matraču pamatnes; gultas piederumi un tamlī
dzīgi izstrādājumi (piemēram, matrači, segas,
vatētas segas, dūnu segas, dīvānspilveni, pufi
un spilveni) ar atsperēm vai pildīti ar jebkuru
materiālu, vai no porainas gumijas vai plast
masas, arī apvilkti

9404 10 00 – matraču pamatnes
– matrači
9404 21

9404 29

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9404

– daļas

LV

9403 90

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – no porainās gumijas vai plastmasas, ap
vilkti vai neapvilkti

– – no citiem materiāliem
L 250/1209

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9404 90 10 – – ar dūnu vai spalvu pildījumu

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9404 90 90 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9405 10 21 – – – no plastmasas, paredzēti kvēlspuldzēm

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9405 10 40 – – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9405 10 50 – – no stikla

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

9404 30 00 – guļammaisi
– citādi

Lampas un apgaismes piederumi, ieskaitot
prožektorus, starmešus un to daļas, kas citur
nav minētas un iekļautas; izgaismotas izkārt
nes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi, kuros ie
montēts stacionārs gaismas avots, to daļas,
kas citur nav minētas

9405 10

– lustras un pārējie griestu vai sienu elektri
skie apgaismes piederumi, izņemot tādus,
kurus izmanto atklātu sabiedrisko vietu vai
brauktuvju apgaismošanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9405

LV

9404 90

Piezīmes

L 250/1210

Nozare

KN 2014

– – no plastmasas vai no keramikas materiā
liem

– – no citiem materiāliem
16.9.2016.

9405 10 91 – – – paredzēti kvēlspuldzēm

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9405 20 11 – – – no plastmasas, paredzēti kvēlspuldzēm

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9405 20 40 – – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9405 20 50 – – no stikla

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9405 20 91 – – – paredzēti kvēlspuldzēm

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9405 20 99 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9405 30 00 – gaismekļi, ko izmanto Ziemassvētku eglī
tēm

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

4,7 %

A

A

Apraksts

9405 10 98 – – – citādi
– elektriskās galda lampas, naktslampas vai
stāvlampas

LV

9405 20

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – no plastmasas vai no keramikas materiā
liem

9405 40

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – no citiem materiāliem

– citādas elektriskās lampas un apgaismes
piederumi

9405 40 10 – – starmeši un prožektori
– – citādi

9405 40 31 – – – –

paredzēti kvēlspuldzēm

L 250/1211

– – – no plastmasas

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

paredzēti cauruļveida dienasgaismas
lampām

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9405 40 39 – – – –

citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

LV

9405 40 35 – – – –

Piezīmes

L 250/1212

KN 2014

– – – no citiem materiāliem
paredzēti kvēlspuldzēm

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9405 40 95 – – – –

paredzēti cauruļveida dienasgaismas
lampām

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9405 40 99 – – – –

citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9405 60 20 – – no plastmasas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9405 60 80 – – no citiem materiāliem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9405 91 10 – – – izstrādājumi elektriskajām apgaismes
ierīcēm (izņemot starmešus un prožek
torus)

Rūpniecība

5,7 %

A

A

9405 91 90 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9405 92 00 – – no plastmasas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9405 99 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9405 50 00 – neelektriskās lampas un apgaismes piede
rumi
9405 60

– izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi
izstrādājumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9405 40 91 – – – –

– daļas
9405 91

– – no stikla

16.9.2016.

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9406 00 31 – – – siltumnīcas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9406 00 38 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9406 00 80 – – no citiem materiāliem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9406 00

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Saliekamās būvkonstrukcijas

LV

9406 00 11 – pārvietojamas mājas
– citādi
9406 00 20 – – no koka
– – no dzelzs vai tērauda

95. NODAĻA – ROTAĻLIETAS, SPĒLES UN
SPORTA PIEDERUMI; TO DAĻAS UN PIEDE
RUMI

9503 00

Trīsriteņi, skrejrati, pedāļautomobiļi un tamlī
dzīgi braucamrīki ar riteņiem; leļļu ratiņi; lel
les; citas rotaļlietas; samazināti modeļi (“mē
rogā”) un tamlīdzīgi izklaidei paredzēti mo
deļi, kustīgi vai nekustīgi; visu veidu mozaīk
mīklas

9503 00 10 – trīsriteņi, skrejrati, pedāļautomobiļi un tam
līdzīgi braucamrīki ar riteņiem; leļļu ratiņi

9503 00 21 – – lelles

L 250/1213

– lelles cilvēka izskatā un daļas un piederumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

95

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9503 00 29 – – daļas un piederumi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9503 00 30 – elektriskie rotaļu vilcieni ar sliedēm, signā
liem un citiem piederumiem; mērogā sama
zināti saliekamie modeļi, arī ar piedziņu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9503 00 35 – – plastmasas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9503 00 39 – – no citiem materiāliem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9503 00 41 – – pildītas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9503 00 49 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9503 00 55 – rotaļu mūzikas instrumenti un ierīces

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9503 00 61 – – koka

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9503 00 69 – – citādi

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9503 00 70 – citādas rotaļlietas komplektos

Rūpniecība

4,7 %

A

A

Rūpniecība

4,7 %

A

A

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1214

Nozare

KN 2014

– citādi konstruktori un rotaļlietas būvēšanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– rotaļlietas dzīvnieku vai citu būtņu izskatā

– saliekamie attēli

9503 00 75 – – no plastmasas

16.9.2016.

– citādas rotaļlietas un modeļi ar iebūvētu
motoru

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9503 00 81 – – rotaļu ieroči

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9503 00 85 – – lietie minimodeļi no metāla

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9503 00 95 – – – no plastmasas

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9503 00 99 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9504 30 10 – – spēles ar ekrānu

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9504 30 20 – – citas spēles

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9504 30 90 – – detaļas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9504 40 00 – spēļu kārtis

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

9503 00 79 – – no citiem materiāliem

LV

– citādi

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– – citādi

Videospēļu konsoles un iekārtas, izstrādājumi
atrakciju parkiem, galda vai istabas spēles, ie
skaitot mehāniski darbināmas, biljarda galdi,
galdi laimes spēlēm un automātiskas ķegļu ie
kārtas

9504 20 00 – dažādi biljardi un to piederumi
9504 30

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9504

– citādas spēles, ko darbina ar monētām,
banknotēm, bankas kartēm, žetoniem vai
citādiem maksāšanas līdzekļiem, izņemot
automātiskas ķegļu iekārtas

L 250/1215

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9504 90 10 – – elektrisko rotaļautomobiļu sacīkšu kom
plekti

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9504 90 80 – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9505 10 10 – – no stikla

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9505 10 90 – – no citiem materiāliem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9505 90 00 – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9504 50 00 – videospēļu konsoles un iekārtas, izņemot
pozīcijā 9504 30 minētās
9504 90

– citādi

Karnevāla un citi svētku un izklaides izstrādā
jumi, ieskaitot priekšmetus burvju mākslas un
triku rādīšanai

9505 10

– izstrādājumi Ziemassvētkiem

9506

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9505

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1216

Nozare

KN 2014

Vingrošanas, vieglatlētikas, smagatlētikas, citu
sporta veidu (ieskaitot galda tenisu), brīvā
dabā spēlējamo spēļu rīki un inventārs, kas ci
tur šajā nodaļā nav minēts; peldbaseini un ro
taļu baseini
– slēpes un citāds slēpošanas inventārs
– – slēpes

9506 11 10 – – – tūrisma slēpes

16.9.2016.

9506 11

Apraksts

Nozare

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Piezīmes

16.9.2016.

KN 2014

– – – slēpes nobraucieniem
Rūpniecība

3,7 %

A

A

9506 11 29 – – – –

citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9506 11 80 – – – citādas slēpes

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9506 12 00 – – slēpju stiprinājumi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9506 19 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9506 21 00 – – vējdēļi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9506 29 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9506 31 00 – – nūju komplekti

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9506 32 00 – – bumbiņas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9506 39 10 – – – golfa nūju daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9506 39 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9506 40 00 – galda tenisa galds un inventārs

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– ūdensslēpes, sērfinga dēļi, vējdēļi, citāds
ūdenssporta inventārs

– golfa nūjas un citādi golfa piederumi

9506 39

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

monoslēpes un sniega dēļi

LV

9506 11 21 – – – –

– – citādi

L 250/1217

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9506 51 00 – – tenisa raketes, arī bez stīgām

Rūpniecība

4,7 %

A

A

9506 59 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9506 61 00 – – tenisa bumbiņas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9506 62 00 – – piepūšamās

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9506 69 10 – – – kriketa bumbiņas un polo bumbas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9506 69 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9506 70 10 – – slidas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9506 70 30 – – skrituļslidas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9506 70 90 – – daļas un piederumi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– tenisa, badmintona vai tamlīdzīgas raketes,
arī bez stīgām

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1218

Nozare

KN 2014

– bumbas un bumbiņas, izņemot golfa un
galda tenisa bumbiņas

9506 70

– – citādi

– slidas un skrituļslidas, ieskaitot slidzābakus
ar piestiprinātām slidām vai skrituļslidām

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9506 69

– citādi
9506 91

9506 91 10 – – – regulējami trenažieri

16.9.2016.

– – fizisku vingrinājumu, vingrošanas, vie
glatlētikas un smagatlētikas rīki un inven
tārs

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9506 99 10 – – – kriketa un polo inventārs, izņemot
bumbas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9506 99 90 – – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9507 20 10 – – makšķerāķi bez pavadiņām

Rūpniecība

1,7 %

A

A

9507 20 90 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9507 30 00 – makšķerauklas spoles

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9507 90 00 – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Apraksts

9506 91 90 – – – citādi

Makšķeres, āķi un citi makšķerēšanas rīki;
zivju tīkliņi, tīkli taureņu ķeršanai un tamlī
dzīgi tīkli; mānekļi putnu atlējumu veidā (iz
ņemot pozīcijā 9208 vai 9705 minētos) un
tamlīdzīgi medību vai šaušanas piederumi

9507 10 00 – makšķeres un spiningi
9507 20

9508

– makšķerāķi, ar pavadiņām vai bez tām

9508 10 00 – ceļojošie cirki un ceļojošās zvērnīcas

L 250/1219

Karuseļi, šūpoles, šautuves un citas atrakciu
parku atrakcijas; ceļojošie cirki un ceļojošās
zvērnīcas; ceļojošie teātri

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9507

– – citādi

LV

9506 99

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

1,7 %

A

A

9601 10 00 – apstrādāts ziloņkauls un tā izstrādājumi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9601 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9602 00 00 Apstrādāti augu vai minerālu materiāli grieša
nai un izstrādājumi no šiem materiāliem;
veidnētie vai grieztie izstrādājumi no vaska,
stearīna, dabiskajiem sveķiem vai dabiskā kau
čuka, veidošanas pastām un citādi veidnētie
vai grieztie izstrādājumi, kas citur nav minēti
un iekļauti; apstrādāts necietināts želatīns (iz
ņemot želatīnu, kas minēts pozīcijā 3503) un
izstrādājumi no necietināta želatīna

Rūpniecība

2,2 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9508 90 00 – citādi

96

96. NODAĻA – DAŽĀDI IZSTRĀDĀJUMI

9601

Apstrādāts ziloņkauls, kauls, bruņurupuča
bruņas, ragi, briežu ragi, koraļļi, perlamutrs
un citādi dzīvnieku izcelsmes materiāli grieša
nai un izstrādājumi no šiem materiāliem (ie
skaitot veidnēs darinātus izstrādājumus)
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9603

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1220

Nozare

KN 2014

Slotas, sukas (ieskaitot sukas, kas ir mehā
nismu, ierīču vai transportlīdzekļu daļas), ar
roku darbināmi mehāniskie bezmotora grīdas
tīrītāji, beržamās sukas, spalvu slotas un pute
kļu slotiņas; zari un saišķi, kas sagatavoti slotu
vai suku izgatavošanai; krāsotāju spilventiņi
un veltnīši; gumijas skrāpji (izņemot rullīšu
veida skrāpjus)
16.9.2016.

9603 10 00 – slotas no zariem vai citiem augu materiā
liem, kas sasieti kopā, ar kātu vai bez tā

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9603 29 30 – – – matu sukas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9603 29 80 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9603 30 10 – – mākslinieku otas un otiņas rakstīšanai

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9603 30 90 – – otiņas kosmētikas līdzekļu uzklāšanai

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9603 40 10 – – krāsotāju otas, otas līmes krāsas un lakas
uzklāšanai vai tamlīdzīgas otas

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9603 40 90 – – krāsotāju spilventiņi un veltnīši

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9603 50 00 – citādas sukas, kas ir mehānismu, ierīču vai
transportlīdzekļu daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

9603 21 00 – – zobu sukas, tai skaitā sukas zobu protē
zēm
9603 29

9603 40

– – citādi

– mākslinieku otas, otiņas rakstīšanai un oti
ņas kosmētikas līdzekļu uzklāšanai

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9603 30

LV

– zobu sukas, skūšanas otiņas, matu sukas,
nagu sukas, skropstu birstītes, citādas sukas
ķermeņa kopšanai, ieskaitot sukas, kas ir ie
rīču sastāvdaļas

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– krāsotāju otas, otas līmes krāsas un lakas
uzklāšanai vai tamlīdzīgas otas (izņemot
apakšpozīcijā 9603 30 minētās); krāsotāju
spilventiņi un veltnīši

L 250/1221

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9603 90 91 – – – slotas ielu slaucīšanai; mājsaimniecībā
izmantojamas slotas un sukas, ieskaitot
apavu un drēbju sukas; sukas dzīv
nieku kopšanai

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9603 90 99 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9604 00 00 Rokas sieti

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9605 00 00 Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskai
higiēnai, šūšanai, drēbju vai apavu tīrīšanai

Rūpniecība

3,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9606 21 00 – – no plastmasas, bez tekstilmateriāla pār
klājuma

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9606 22 00 – – no parastā metāla, bez tekstilmateriāla
pārklājuma

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9606 29 00 – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9603 90

– citādi

9603 90 10 – – mehāniskās bezmotora sukas grīdu kop
šanai

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1222

Nozare

KN 2014

– – citādi

Pogas, spiedpogas, spraudpogas, pogu veidnes
un citas šo izstrādājumu daļas; pogu sagataves

9606 10 00 – spiedpogas, spraudpogas un to daļas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9606

– pogas

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9607 11 00 – – ar parastā metāla zobiem

Rūpniecība

6,7 %

A

A

9607 19 00 – – citādi

Rūpniecība

7,7 %

A

A

9607 20 10 – – no parastā metāla, ieskaitot šauras sloks
nes ar piestiprinātiem parastā metāla zo
biem

Rūpniecība

6,7 %

A

A

9607 20 90 – – citādi

Rūpniecība

7,7 %

A

A

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9608 10 92 – – – ar maināmu serdeni

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9608 10 99 – – – citādi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9606 30 00 – pogu veidnes un citas pogu daļas; pogu sa
gataves
9607

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Rāvējslēdzēji un to daļas
– rāvējslēdzēji

– daļas

9608

Lodīšu pildspalvas; rakstāmie un marķieri ar
filca vai cita poraina materiāla smaili; pildspal
vas un tamlīdzīgi rakstāmpiederumi; kopēša
nas spalvas; pildzīmuļi ar spiežot vai skrūvējot
izbīdāmu serdi; spalvaskāti, zīmuļturi un tam
līdzīgas preces; to detaļas (arī uzgaļi un pie
spraudes), izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā
9609

9608 10

– lodīšu pildspalvas

9608 10 10 – – ar tinti (pastu)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9607 20

– – citādi
L 250/1223

9608 20 00 – rakstāmie un marķieri ar filca vai cita po
raina materiāla smaili

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9608 30 00 – pildspalvas un tamlīdzīgi rakstāmie

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9608 40 00 – pildzīmuļi ar spiežot vai skrūvējot izbīdāmu
serdi

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9608 50 00 – divās vai vairākās iepriekšējās apakšpozīci
jās minēto izstrādājumu komplekti

Rūpniecība

3,7 %

A

A

9608 60 00 – lodīšu pildspalvu atkārtoti uzpildāmie ser
deņi, kas sastāv no smailes ar lodīti un ba
loniņa ar tinti (pastu)

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9608 91 00 – – rakstāmspalvas un rakstāmspalvu smailes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9608 99 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9609 10 10 – – ar grafīta serdi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9609 10 90 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9609 20 00 – melnas vai krāsainas zīmuļu serdes

Rūpniecība

2,7 %

A

A

– citādi

9609

Zīmuļi (izņemot pozīcijā 9608 minētos),
krāsu zīmuļi, grifeles, pasteļi, ogles zīmuļi,
rakstīšanas vai zīmēšanas krītiņi, drēbnieku
krītiņi

9609 10

– zīmuļi un krāsu zīmuļi ar serdi cietā ap
valkā

Piezīmes

16.9.2016.

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1224

Nozare

KN 2014

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9609 90 10 – – pasteļi un ogles zīmuļi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9609 90 90 – – citādi

Rūpniecība

1,7 %

A

A

9610 00 00 Šīfera tāfeles un tāfeles rakstīšanai vai zīmēša
nai, arī ierāmētas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9611 00 00 Spiedogi datēšanai, aizzīmogošanai vai numu
rēšanai un tamlīdzīgas ierīces (ieskaitot ierīces
etiķešu drukāšanai vai marķējuma iespiešanai),
kas paredzētas darbam ar roku; likņi rokas sa
likumam un rokas drukāšanas ierīces ar šā
diem likņiem

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9612 10 10 – – no plastmasas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9612 10 20 – – no ķīmiskajām šķiedrām, šaurākas par
30 mm, pastāvīgi ieliekamas plastmasas
vai metāla kasetēs un izmantojamas au
tomātiskajās rakstāmmašīnās, automātis
kās datu apstrādes iekārtās un citās mašī
nās

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9612 10 80 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9609 90

Apraksts

Piezīmes

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

– citādi

9612 10

– lentes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Rakstāmmašīnu lentes vai tamlīdzīgas lentes,
piesūcinātas ar tinti vai citādi apstrādātas no
spiedumu iegūšanai, spolēs, kasetēs vai bez
tām; zīmogspilveni, ar tinti piesūcināti vai ne
piesūcināti, kārbiņās vai bez tām

LV

9612

L 250/1225

Indikatīvie nodokļi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9613 10 00 – ar gāzi darbināmas kabatas šķiltavas, kas
nav atkārtoti uzpildāmas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9613 20 00 – ar gāzi darbināmas, atkārtoti uzpildāmas
kabatas šķiltavas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9613 80 00 – citādas šķiltavas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9613 90 00 – daļas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9614 00 10 – koka vai sakņu pirmsagataves pīpju izgata
vošanai

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9614 00 90 – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9615 11 00 – – no cietā kaučuka vai plastmasas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9615 19 00 – – citādi

Rūpniecība

2,7 %

A

A

Apraksts

9612 20 00 – zīmogspilveni

9615

Pīpes (ieskaitot pīpju galviņas), cigāru vai ciga
rešu iemuši, un to daļas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9614 00

Šķiltavas un citi aizdedzinātāji, ieskaitot mehā
niskus un elektriskus, to detaļas, izņemot kra
mus un daktis

LV

9613

Piezīmes

L 250/1226

Nozare

KN 2014

Ķemmes, matusprādzes un tamlīdzīgi izstrādā
jumi; matadatas, spraudītes, matu ruļļi un
tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot pozīcijā
8516 minētos, un to daļas
– matu ķemmes un tamlīdzīgi izstrādājumi

16.9.2016.

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9616 10 10 – – ķermeņa kopšanas līdzekļu izsmidzinātāji

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9616 10 90 – – uzgaļi un galviņas

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9616 20 00 – pūderslotiņas un sūkļi kosmētikas vai ķer
meņa kopšanas līdzekļu uzklāšanai

Rūpniecība

2,7 %

A

A

9617 00 00 Termosi un citādi vakuuma trauki, sakomplek
tēti ar korpusiem; to daļas (izņemot stikla kol
bas)

Rūpniecība

6,7 %

A

A

9618 00 00 Drēbnieku manekeni un tamlīdzīgi izstrādā
jumi; automāti un citi kustīgi priekšmeti un fi
gūras skatlogu dekorēšanai

Rūpniecība

1,7 %

A

A

Rūpniecība

3,8 %

A

A

Rūpniecība

6,3 %

A

A

9615 90 00 – citādi
9616

Smaržu un tamlīdzīgi ķermeņa kopšanas lī
dzekļu izsmidzinātāji, to uzgaļi un galviņas;
pūderslotiņas un sūkļi kosmētikas vai ķer
meņa kopšanas līdzekļu uzklāšanai

9616 10

– smaržu izsmidzinātāji un tamlīdzīgi ķer
meņa kopšanas līdzekļu izsmidzinātāji, to
uzgaļi un galviņas
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9619 00

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

Sanitārie dvieļi (paketes) un tamponi, bērnu
autiņi un autiņu ieliktņi, un tamlīdzīgi izstrā
dājumi no jebkāda materiāla

9619 00 30 – no vates no tekstilmateriāliem
– no citiem tekstilmateriāliem

L 250/1227

9619 00 40 – – higiēnas dvieļi (ieliktņi), tamponi un lī
dzīgi izstrādājumi

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

Rūpniecība

10,5 %

A

A

9619 00 71 – – – higiēnas dvieļi (ieliktņi)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9619 00 75 – – – tamponi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9619 00 79 – – – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9619 00 81 – – – salvetes un zīdaiņu autiņi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9619 00 89 – – – citādi (piemēram, kopšanas līdzekļi pa
cientiem ar urīna nesaturēšanu)

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9619 00 50 – – salvetes un zīdaiņu autiņi, un tamlīdzīgi
higiēnas izstrādājumi

Piezīmes

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

L 250/1228

Nozare

KN 2014

– no citiem materiāliem
– – higiēnas dvieļi (ieliktņi), tamponi un lī
dzīgi izstrādājumi

XXI SADAĻA – MĀKSLAS DARBI, KOLEK
CIJU PRIEKŠMETI UN SENLIETAS

97

97. NODAĻA – MĀKSLAS DARBI, KOLEK
CIJU PRIEKŠMETI UN SENLIETAS

9701

Gleznas, zīmējumi un pasteļi, kas veidoti tikai
ar roku, izņemot zīmējumus, kas minēti pozī
cijā 4906, un citus ar roku apgleznotus vai iz
greznotus rūpniecības izstrādājumus; kolāžas
un tamlīdzīgi dekori

9701 10 00 – gleznas, zīmējumi un pasteļi

16.9.2016.

XXI.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

– – salvetes un zīdaiņu autiņi, un tamlīdzīgi
higiēnas izstrādājumi

Klasifikā
cijas katego
rija BLMNS

9701 90 00 – citādi

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9702 00 00 Oriģinālgravīras, estampi un litogrāfijas

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9703 00 00 Oriģinālskulptūras un statuetes no jebkura
materiāla

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9704 00 00 Pastmarkas vai zīmogmarkas, apzīmogotas
aploksnes, pirmās dienas aploksnes, aploksnes
un pastkartes ar marku un tamlīdzīgi izstrādā
jumi, izlietoti vai nelietoti, izņemot pozīcijā
4907 minētos

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9705 00 00 Kolekcijas un kolekciju priekšmeti, kas izraisa
interesi no zooloģijas, botānikas, mineraloģi
jas, anatomijas, vēstures, arheoloģijas, paleon
toloģijas, etnogrāfijas vai numismātikas vie
dokļa

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

9706 00 00 Senlietas, kas vecākas par 100 gadiem

Rūpniecība

Bez nodokļa

A

A

Piezīmes

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Klasifikācijas katego
rija Dienvidāfrikai

LV

Indikatīvie nodokļi

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

KN 2014

L 250/1229

L 250/1230

LV
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16.9.2016.

Papildinājums

KN kods un apraksts

Klasifikācijas kategorija

2007 99 39 – Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un
augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, kuru cukura saturs pārsniedz
30 % no svara (izņemot šādus produktus, kas ražoti no avenēm, zemenēm, ķir
šiem un citrusaugļiem, ēdamā kastaņu biezeņa un pastas, homogenizētus pro
duktus pozīcijā 2007 10 un plūmju vai žāvētu melnplūmju biezeni un pastu
iepakojumā vairāk nekā 100 kg, rūpnieciskai pārstrādei)
– vīģu pasta, pistāciju pasta un lazdu riekstu pasta

X

– citādi
– – augļu biezeņi, ko iegūst, izlaižot caur sietu un tad uzvārot vakuumā, un
kā konsistence un ķīmiskais sastāvs termiskās apstrādes rezultātā nav mai
nījies
– – – bumbieri

N*

– – – aprikozes

N*

– – – persiki, arī nektarīni

N*

– – – maisījumi
––––

ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg

–––––

no tropu augļiem, ieskaitot maisījumus, kuros 50 % no svara vai
vairāk ir tropu rieksti un tropu augļi

X

–––––

citādi

N*

––––

citādi

–––––

augļu maisījumi, kuros nevienu augļu nav vairāk par 50 % no au
gļu kopējā svara

––––––

no tropu augļiem, ieskaitot maisījumus, kuros 50 % no svara vai
vairāk ir tropu rieksti un tropu augļi

O*

––––––

citādi

N*

–––––

citādi maisījumi

––––––

no tropu augļiem, ieskaitot maisījumus, kuros 50 % no svara vai
vairāk ir tropu rieksti un tropu augļi

X

––––––

citādi

N*

– – – citādi

A

16.9.2016.
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LV

KN kods un apraksts

– – citādi

L 250/1231
Klasifikācijas kategorija

X

2007 99 50 – Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un
augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, kuru cukura saturs ir 13–30 %
no svara (izņemot šādus produktus, kas ražoti no citrusaugļiem, un homogeni
zētus produktus pozīcijā 2007 10)
– ēdamo kastaņu biezenis un pasta

A*

– ābolu biezenis, ieskaitot kompotus
– – augļu biezeņi, ko iegūst, izlaižot caur sietu un tad uzvārot vakuumā, un
kā konsistence un ķīmiskais sastāvs termiskās apstrādes rezultātā nav mai
nījies

A

– – citādi

A*

– vīģu pasta, pistāciju pasta un lazdu riekstu pasta

A*

– citādi
– – augļu biezeņi, ko iegūst, izlaižot caur sietu un tad uzvārot vakuumā, un
kā konsistence un ķīmiskais sastāvs termiskās apstrādes rezultātā nav mai
nījies
– – – bumbieri

N*

– – – aprikozes

N*

– – – persiki, arī nektarīni

N*

– – – maisījumi
––––

ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg

–––––

no tropu augļiem, ieskaitot maisījumus, kuros 50 % no svara vai
vairāk ir tropu rieksti un tropu augļi

A*

–––––

citādi

N*

––––

citādi

–––––

augļu maisījumi, kuros nevienu augļu nav vairāk par 50 % no au
gļu kopējā svara

––––––

no tropu augļiem, ieskaitot maisījumus, kuros 50 % no svara vai
vairāk ir tropu rieksti un tropu augļi

O*

––––––

citādi

N*

–––––
––––––

citādi maisījumi
no tropu augļiem, ieskaitot maisījumus, kuros 50 % no svara vai
vairāk ir tropu rieksti un tropu augļi

A*

L 250/1232
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LV

KN kods un apraksts

––––––

citādi

16.9.2016.
Klasifikācijas kategorija

N*

– – – citādi

A

– – citādi

A*

2007 99 97 Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un au
gļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, kuru cukura saturs nepārsniedz
13 % no svara (izņemot šādus produktus, kas ražoti no tropu augļiem, tropu
riekstiem un citrusaugļiem, un homogenizētus produktus pozīcijā 2007 10)
– ābolu biezenis, ieskaitot kompotus

A

– vīģu pasta, pistāciju pasta un lazdu riekstu pasta

A

– persiki vai bumbieri un to maisījumi šo augļu želejā

A

– citādi
– – augļu biezeņi, ko iegūst, izlaižot caur sietu un tad uzvārot vakuumā, un
kā konsistence un ķīmiskais sastāvs termiskās apstrādes rezultātā nav mai
nījies
– – – bumbieri

N*

– – – aprikozes

N*

– – – persiki, arī nektarīni

N*

– – – maisījumi
––––

ar cukura piedevu

–––––

no tropu augļiem, ieskaitot maisījumus, kuros 50 % no svara vai
vairāk ir tropu rieksti un tropu augļi

X

–––––

citādi

N*

––––

bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 4,5 kg

–––––

no tropu augļiem, ieskaitot maisījumus, kuros 50 % no svara vai
vairāk ir tropu rieksti un tropu augļi

X

–––––

citādi

N*

––––

bez cukura piedevas, citādi

X

– – – citādi

A

– – citādi

A

16.9.2016.
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L 250/1233

III DAĻA

ReŽīms, ko piemēro tarifa pozīcijas 1701 raŽojumiem, kuru izcelsme ir botsvānā, lesoto,
mozambikā, namībijā un svazilendā
1. Piemērojot 34. panta noteikumus, var uzskatīt, ka tarifa pozīcijas 1701 ražojumu tirgus darbības traucējumi rodas
tad, ja baltā cukura ES tirgus cena divus mēnešus pēc kārtas ir mazāka par 80 % no baltā cukura ES tirgus cenas, kas
bijusi spēkā iepriekšējā tirdzniecības gadā.
2. Tarifa pozīcijas 1701 ražojumiem, kā izcelsme ir Botsvānā, Lesoto, Mozambikā, Namībijā un Svazilendā un kas laisti
brīvā apgrozībā Francijas aizjūras departamentos, nepiemēro 24. panta 1. punktu. Šis noteikums ir spēkā desmit (10)
gadus, sākot no šā pielikuma I daļas 1. punktā norādītā datuma. Šo periodu pagarina vēl uz desmit (10) gadiem, ja
vien Puses nevienojas citādi.
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II PIELIKUMS
DMS MUITAS NODOKĻI ES IZCELSMES RAŽOJUMIEM
I DAĻA

Vispārīgas piezīmes
1. Ja klasifikācijas kategorija ir apzīmēta ar burtu, šajā pielikumā aprakstīto koncesiju vai koncesijas daļu ES izcelsmes
precēm, kuras muitošanai iesniedz attiecīgi Botsvānā, Lesoto, Namībijā, Dienvidāfrikā un Svazilendā, piemēro no šā
nolīguma spēkā stāšanās datuma 113. panta 2. punkta nozīmē vai no šā nolīguma provizoriskas piemērošanas
datuma 113. panta 4. punkta nozīmē, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.
2. Ja klasifikācijas kategorija, kas apzīmēta ar burtu, ir apzīmēta arī ar zvaigznīti (“*”), šajā pielikumā aprakstīto
koncesiju vai koncesijas daļu ES izcelsmes precēm, kuras muitošanai iesniedz attiecīgi Botsvānā, Lesoto, Namībijā,
Dienvidāfrikā un Svazilendā, piemēro no datuma, kad tiek izpildīti abi 113. panta 5. un 6. punktā izklāstītie
nosacījumi.
3. Ja II daļas saraksta ailē ar nosaukumu “klasifikācijas kategorija” ir norādīts muitas nodoklis, nevis ar burtu apzīmēta
klasifikācijas kategorija, šo nodokli, kā aprakstīts šajā pielikumā, piemēro no 1. punktā minētā datuma.
4. Vispārīgas atsauces uz kādu preču kategoriju kvadrātiekavās A un B iedaļā ir tikai indikatīvas. Katras klasifikācijas
kategorijas ražojumu klāsts ir noteikts II DAĻAS sarakstā.
5. Papildus 23. panta 5. punkta prasībām šā nolīguma spēkā stāšanās datumā Dienvidāfrika paziņo Eiropas Komisijai
sarakstu ar nodokļiem, ko Dienvidāfrika dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā piemēro ES izcelsmes precēm, kuras
iekļautas B* un C* klasifikācijas kategorijā. Vienā menesī pēc šajā punktā minētās paziņošanas Dienvidāfrika un DMS
publisko šo sarakstu saskaņā ar savām iekšējām procedūrām. Tirdzniecības un attīstības komiteja savā pirmajā
sanāksmē pēc minētās paziņošanas un publicēšanas pieņem Dienvidāfrikas paziņoto sarakstu.

A IEDAĻA

Muitas nodokļu atcelšana vai samazināšana
6. DMS muitas nodokļu atcelšanā atbilstīgi 25. panta 1. punktam piemēro šādas klasifikācijas kategorijas:
a) muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm DMS saraksta A klasifikācijas kategorijā atceļ šā pielikuma 1. punktā
minētajā datumā;
b) muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm DMS saraksta A* klasifikācijas kategorijā atceļ šā pielikuma 2. punktā
minētajā datumā;
c) [zivis] muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm DMS saraksta B* klasifikācijas kategorijā pakāpeniski atceļ
saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
i)

šā pielikuma 2. punktā minētajā datumā katru muitas nodokli samazina līdz 83 % no Dienvidāfrikas muitas
nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,

ii) 1. janvārī pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk samazina līdz 67 % no
Dienvidāfrikas muitas nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,
iii) pēc viena gada no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 50 % no Dienvidāfrikas muitas nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā pirms šā
nolīguma stāšanās spēkā,
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iv) pēc diviem (2) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 33 % no Dienvidāfrikas muitas nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā pirms šā
nolīguma stāšanās spēkā,
v) pēc trīs (3) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 17 % no Dienvidāfrikas muitas nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā pirms šā
nolīguma stāšanās spēkā,
vi) pēc četriem (4) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma atlikušos muitas nodokļus
atceļ;
d) muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm DMS saraksta C* klasifikācijas kategorijā pakāpeniski atceļ saskaņā ar
šādiem nosacījumiem:
i)

šā pielikuma 2. punktā minētajā datumā katru muitas nodokli samazina līdz 90 % no Dienvidāfrikas muitas
nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,

ii)

1. janvārī pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk samazina līdz 80 % no
Dienvidāfrikas muitas nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,

iii) pēc viena gada no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 70 % no Dienvidāfrikas muitas nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā pirms šā
nolīguma stāšanās spēkā,
iv)

pēc diviem (2) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 60 % no Dienvidāfrikas muitas nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā
pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,

v)

pēc trīs (3) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 50 % no Dienvidāfrikas muitas nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā pirms šā
nolīguma stāšanās spēkā,

vi)

pēc četriem (4) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 40 % no Dienvidāfrikas muitas nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā
pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,

vii) pēc pieciem (5) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 30 % no Dienvidāfrikas muitas nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā
pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,
viii) pēc sešiem (6) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 20 % no Dienvidāfrikas muitas nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā
pirms šā nolīguma stāšanās spēkā,
ix) pēc septiņiem (7) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 10 % no Dienvidāfrikas muitas nodokļa, kas piemērots ES izcelsmes precēm dienā
pirms šā nolīguma stāšanās spēkā un
x)

pēc astoņiem (8) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma atlikušos muitas nodokļus
atceļ.

7. DMS muitas nodokļu samazināšanā atbilstīgi 25. panta 1. punktam piemēro šādas klasifikācijas kategorijas:
a) muitas nodokļi noteiktas izcelsmes precēm, kas norādītas DMS saraksta AUTO18 klasifikācijas kategorijas
pozīcijās, šā pielikuma 1. punktā minētajā datumā ir 18 % ad valorem. Tiek saprasts, ka tad, ja DMS lielākās
labvēlības režīma (MFN) nodokļi ES izcelsmes ražojumiem šajā klasifikācijas kategorijā ir zem 25 %, šis jautājums
tiks pārskatīts;
b) muitas nodokļi noteiktas izcelsmes precēm, kas norādītas DMS saraksta PM5 klasifikācijas kategorijas pozīcijās, šā
pielikuma 1. punktā minētajā datumā nodrošina ES noteiktas izcelsmes precēm 5 procentu punktu atsauces
starpību salīdzinājumā ar MFN likmi;
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c) muitas nodokļi noteiktas izcelsmes precēm, kas norādītas DMS saraksta PM40 klasifikācijas kategorijas pozīcijās,
šā pielikuma 1. punktā minētajā datumā ir tādi, kas radušies pakāpeniskās samazināšanas rezultātā, kura notikusi
saskaņā ar turpmāk sniegto grafiku.
1. gads
2000.g.

2. gads

3. gads

4. gads

5. gads

6. gads

7. gads

8. gads

9. gads

Tekstilizstrādājumi –
apģērbs

40

37

34

31

29

26

23

20

(1)

Tekstilizstrādājumi –
audumi

22

20

19

17

15

13

12

10

(1)

Tekstilizstrādājumi –
mājsaimniecībām

35

32

29

26

24

21

18

15

(1)

Tekstilizstrādājumi –
diegi

17

15

14

12

10

8

7

5

(1)

10.
gads

11.
gads

(1) Laikā no 8. līdz 12. gadam DMS nodrošina ES eksportam labvēlības starpību 40 % apmērā, salīdzinot ar MFN tarifu.

8. Muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm, kas norādītas DMS saraksta X klasifikācijas kategorijas pozīcijās, tarifa
samazinājuma saistībās neiekļauj.

B IEDAĻA

Tarifa kvotas (TK) konkrētām precēm
9.

TK, ko DMS nodrošina atbilstīgi šim nolīgumam, pārvalda saskaņā ar šādiem noteikumiem:
a) TK pārvalda rindas kārtībā visai DMS, kad DMS būs ieviesusi muitas pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu šādu
TK pārvaldību;
b) kamēr TK pārvaldības sistēma DMS līmenī vēl nav izveidota, piemēro šādu režīmu:
i)

TK starp DMS valstīm sadala, pamatojoties uz iepriekšējo tirdzniecību, kā norādīts katrai TK,

ii) TK pārvalda rindas kārtībā (izņēmums ir Namībija) un
iii) katra gada 1. septembrī kādas valsts neizmantotās TK dara pieejamas importam kādā citā DMS dalībvalstī.
10. TK, kas tika piemērotas, importējot Dienvidāfrikā ES izcelsmes ražojumus saskaņā arTASN, un kas piešķirtas
saskaņā ar šo nolīgumu uz tādiem pašiem nosacījumiem, piemēro no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma. Ja šā
pielikuma 1. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms 31. decembra,
ražojuma daudzumu, kas Dienvidāfrikā importēts saskaņā ar TASN TK no tā gada, kurā iekrīt šā pielikuma 1.
punktā minētais datums, 1. janvāra līdz minētajam datumam, atskaita no tā ražojuma daudzuma, ko Dienvidāfrikā
var importēt atbilstīgi attiecīgajai TK, kas paredzēta saskaņā ar šo nolīgumu.

11. Muitas nodokļus par precēm, kas ievestas, pārsniedzot šajā iedaļā noteiktos daudzumus, piemēro kā X klasifikācijas
kategorijai, kā aprakstīts A iedaļas 8. punktā, pat ja šīs preces DMS grafikā tā nav apzīmētas.

12. Neatkarīgi no 116. panta Puses pēc kādas Puses lūguma pārskata TK pārvaldību – arī attiecībā uz to efektivitāti
kvotu izpildes nodrošināšanā. Ņemot vērā šīs pārskatīšanas rezultātus, Puses var ieteikt pielāgot TK darbību.

12.
gads
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13. DMS TK atbilstīgi 25. panta 1. punktam piemēro šādas klasifikācijas kategorijas:
a) [kvieši un kviešu un rudzu graudu maisījums] D* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais
daudzums, ko katru kalendāro gadu no šā pielikuma 2. punktā minētā datuma var ievest bez muitas nodokļa, ir
šāds:
Daudzums

300 000 metriskās tonnas.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms 31.
decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi tajā
kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam.
Ražojumus ar šo TK var importēt tikai caur šādām ostām – Walvis Bay Namībijā un Durban un Richards Bay
Dienvidāfrikā.
Ražojumus, ko importē ar šo TK un kas paredzēti galapatēriņam Dienvidāfrikā, ļauj ievest tikai no 1. februāra
līdz 31. oktobrim.
Ražojumus, ko importē ar šo TK un kas paredzēti galapatēriņam Namībijā, ļauj ievest tikai no 1. marta līdz 30.
novembrim;
b) [mieži] E* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru kalendāro gadu no šā
pielikuma 2. punktā minētā datuma var ievest bez muitas nodokļa, ir šāds:
Daudzums

10 000 metriskās tonnas.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms 31.
decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi tajā
kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam;
c) [siers] F* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru kalendāro gadu no šā
pielikuma 1. punktā minētā datuma var ievest Dienvidāfrikā bez muitas nodokļa, ir šāds:
Gads

Daudzums (metriskās tonnas)

2015.g.

7 250

2016.g.

7 400.

No 2016. gada šo daudzumu palielina par 150 metriskajām tonnām gadā.
Izņēmuma kārtā no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma līdz šā pielikuma 2. punktā minētajam datumam
preces, uz kurām attiecas šī TK un kuras klasificē tarifa pozīcijās 04061000, 04062000, 04064000 un
04069099, var ievest Dienvidāfrikā kvotas robežās ar nodokli 50 % no MFN likmes.
No šā pielikuma 2. punktā minētā datuma šajā punktā minēto noteiktas izcelsmes preču kopējo daudzumu šajā
klasifikācijas kategorijā katru kalendāro gadu var ievest DMS bez nodokļa;
d) [cūku tauki] G* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru kalendāro gadu
no šā pielikuma 2. punktā minētā datuma var ievest bez muitas nodokļa, ir šāds:
Daudzums

200 metriskās tonnas.
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Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms 31.
decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi tajā
kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam;
e) [pārtikas izstrādājumi uz graudaugu pamata] H* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais
daudzums, ko katru kalendāro gadu no šā pielikuma 2. punktā minētā datuma var ievest ar muitas nodokli 25 %
apmērā no MFN likmes, ir šāds:
Daudzums

2 300 metriskās tonnas.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms 31.
decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi tajā
kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam.
Šo TK piemēro tikai ražojumiem, ko importē 5 kg vai lielākos iepakojumos.
Noteiktas izcelsmes preces H* klasifikācijas kategorijā pārdod tikai izmantošanai ražošanā. Ražošanas uzņēmumu
norāda DMS esošā saņēmēja vai pircēja tirdzniecības dokumentos;
f) [cūkgaļa] I* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko var ievest katru kalendāro
gadu no šā pielikuma 2. punktā minētā datuma, ir šāds:
Daudzums

1 500 metriskās tonnas.
Šo kopējo daudzumu katru kalendāro gadu var ievest ar muitas nodokli, ko nosaka saskaņā ar šādiem
noteikumiem:
i)

šā pielikuma 2. punktā minētajā datumā katru muitas nodokli samazina līdz 87,5 % no MFN likmes,

ii) 1. janvārī pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk samazina līdz 75 % no
MFN likmes,
iii) pēc viena gada no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 62,5 % no MFN likmes,
iv) pēc diviem (2) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 50 % no MFN likmes,
v) pēc trim (3) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 37,5 % no MFN likmes un
vi) pēc četriem (4) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 25 % no MFN likmes.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms 31.
decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi tajā
kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam;
g) [sviests un citi piena tauki] J* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko var ievest
katru kalendāro gadu no šā pielikuma 2. punktā minētā datuma, ir šāds:
Daudzums

500 metriskās tonnas.
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Šo kopējo daudzumu katru kalendāro gadu var ievest ar muitas nodokli, ko nosaka saskaņā ar šādiem
noteikumiem:
i)

šā pielikuma 2. punktā minētajā datumā katru muitas nodokli samazina līdz 87,5 % no MFN likmes,

ii) 1. janvārī pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk samazina līdz 75 % no
MFN likmes,
iii) pēc viena gada no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 62,5 % no MFN likmes,
iv) pēc diviem (2) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 50 % no MFN likmes,
v) pēc trim (3) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli turpmāk
samazina līdz 37,5 % no MFN likmes un
vi) pēc četriem (4) gadiem no 1. janvāra pēc šā pielikuma 2. punktā minētā datuma katru muitas nodokli
turpmāk samazina līdz 25 % no MFN likmes.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms 31.
decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi tajā
kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam;
h) [saldējums] K* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru kalendāro gadu no
šā pielikuma 2. punktā minētā datuma var ievest ar muitas nodokli 50 % apmērā no MFN likmes, ir šāds:
Daudzums

150 metriskās tonnas.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms 31.
decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi tajā
kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam;
i) [mortadella bologna] L* klasifikācijas kategorijas noteiktas izcelsmes preču kopējais daudzums, ko katru kalendāro
gadu no šā pielikuma 2. punktā minētā datuma var ievest bez muitas nodokļa, ir šāds:
Daudzums

100 metriskās tonnas.
Ja šā pielikuma 2. punktā minētais datums ir kāds datums pēc tā paša kalendārā gada 1. janvāra un pirms 31.
decembra, TK apjomu, kas piemērojams šajā atlikušajā kalendārajā gadā, proporcionāli samazina atbilstīgi tajā
kalendārajā gadā atlikušo dienu skaitam.
Ražojumiem ar šo TK pievieno sertifikātu angliski vai oficiālu tulkojumu angliski, kurā apliecināts, ka ražojums
atbilst “mortadella bologna” ģeogrāfiskās izcelsmes norādes specifikācijai, ir dabīgajā apvalkā un to importē no
Itālijas, kura arī ir tā izcelsmes valsts.

II DAĻA

dms tarifu saraksts
saistība ar dms kopējo nomenklatūru
Šā saraksta noteikumi parasti ir izteikti atbilstīgi DMS kopējai nomenklatūrai, kas ietverta muitas un akcīzes tarifu
sarakstā, un šā saraksta noteikumu, tostarp šā saraksta apakšpozīciju tvēruma, interpretāciju reglamentē DMS kopējās
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nomenklatūras interpretācijas noteikumi, iedaļu piezīmes, nodaļu piezīmes un apakšpozīciju piezīmes. Ciktāl šā saraksta
noteikumi ir identiski attiecīgajiem DMS kopējās nomenklatūras noteikumiem, šā saraksta noteikumiem ir tāda pati
nozīme kā atbilstīgajiem noteikumiem DMS kopējā nomenklatūrā
II PIELIKUMS. Muitas nodokļi, ko DMS piemēro ES izcelsmes ražojumiem

Kods

Apraksts

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

01.01

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi:

0101.2

zirgi:

0101.21

tīršķirnes vaislas lopi

Lauksaimniecība

A

0101.29

citādi

Lauksaimniecība

A

0101.30

ēzeļi

Lauksaimniecība

A

0101.90

citādi

Lauksaimniecība

A

01.02

Dzīvi liellopi:

0102.2

liellopi:

0102.21

tīršķirnes vaislas lopi

Lauksaimniecība

A

0102.29

citādi

Lauksaimniecība

A

0102.3

bifeļi:

0102.31

tīršķirnes vaislas lopi

Lauksaimniecība

A

0102.39

citādi

Lauksaimniecība

A

0102.90

citādi

Lauksaimniecība

A

01.03

Dzīvas cūkas:

0103.10

tīršķirnes vaislas lopi

Lauksaimniecība

A

0103.9

Citādi:

0103.91

kuru svars nepārsniedz 50 kg

Lauksaimniecība

A

0103.92

kuru svars ir 50 kg vai vairāk

Lauksaimniecība

A

01.04

Dzīvas aitas un kazas:

0104.10

aitas

Lauksaimniecība

A

0104.20

kazas

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Apraksts
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

01.05

Dzīvi mājputni, t. i., vistas, pīles, zosis, tītari un pērļu vis
tiņas:

0105.1

svarā līdz 185 g:

0105.11

vistas

Lauksaimniecība

A

0105.12

tītari

Lauksaimniecība

A

0105.13

pīles

Lauksaimniecība

A

0105.14

zosis

Lauksaimniecība

A

0105.15

pērļu vistiņas

Lauksaimniecība

A

0105.9

Citādi:

0105.94

vistas

Lauksaimniecība

A

0105.99

citādi

Lauksaimniecība

A

01.06

Citi dzīvi dzīvnieki:

0106.1

zīdītāji:

0106.11

primāti

Lauksaimniecība

A

0106.12

vaļi, delfīni un cūkdelfīni (vaļveidīgo kārtas zīdītāji); la
mantīni un jūrasgovis (jūrassirēnu kārtas zīdītāji); roņi, jū
raslauvas un valzirgi (roņveidīgo apakškārtas zīdītāji)

Lauksaimniecība

A

0106.13

kamieļi un pārējie kamieļveidīgie (Camelidae)

Lauksaimniecība

A

0106.14

truši un zaķi

Lauksaimniecība

A

0106.19

citādi

Lauksaimniecība

A

0106.20

rāpuļi (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupučus)

Lauksaimniecība

A

0106.3

putni:

0106.31

plēsīgie putni

Lauksaimniecība

A

0106.32

papagaiļveidīgie (ieskaitot papagaiļus, mazos papagaiļus,
makao papagaiļus un kakadu)

Lauksaimniecība

A

0106.33

Strausi; emu (Dromaius novaehollandiae)

0106.33.10

strausi

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Apraksts
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0106.33.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0106.39

citādi

Lauksaimniecība

A

0106.4

kukaiņi:

0106.41

bites

Lauksaimniecība

A

0106.49

citādi

Lauksaimniecība

A

0106.90

citādi

Lauksaimniecība

A

02.01

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa:

0201.10

liemeņi un pusliemeņi

Lauksaimniecība

X

0201.20

citādi neatkauloti izcirtņi:

0201.20.10

Wagyu šķirnes liellopi

Lauksaimniecība

X

0201.20.90

citādi

Lauksaimniecība

X

0201.30

bezkaula izcirtņi:

0201.30.10

Wagyu šķirnes liellopi

Lauksaimniecība

X

0201.30.90

citādi

Lauksaimniecība

X

02.02

Saldēta liellopu gaļa:

0202.10

liemeņi un pusliemeņi

Lauksaimniecība

X

0202.20

citādi neatkauloti izcirtņi:

0202.20.10

Wagyu šķirnes liellopi

Lauksaimniecība

X

0202.20.90

citādi

Lauksaimniecība

X

0202.30

bezkaula izcirtņi:

0202.30.10

Wagyu šķirnes liellopi

Lauksaimniecība

X

0202.30.90

citādi

Lauksaimniecība

X

02.03

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa:

0203.1

svaiga vai atdzesēta:

0203.11

liemeņi un pusliemeņi

Lauksaimniecība

X

0203.12

šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

Lauksaimniecība

X

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0203.19

Citādi:

0203.19.10

ribas

Lauksaimniecība

A

0203.19.90

citādi

Lauksaimniecība

X

0203.2

saldēta:

0203.21

liemeņi un pusliemeņi

Lauksaimniecība

X

0203.22

šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

Lauksaimniecība

I*

0203.29

Citādi:

0203.29.10

ribas

Lauksaimniecība

A

0203.29.90

citādi

Lauksaimniecība

I*

02.04

Svaiga, atdzesēta vai saldēta kazu un aitu gaļa:

0204.10

svaigi vai atdzesēti jēru liemeņi un pusliemeņi

Lauksaimniecība

X

0204.2

citāda svaiga vai atdzesēta aitas gaļa:

0204.21

liemeņi un pusliemeņi

Lauksaimniecība

X

0204.22

citādi neatkauloti izcirtņi

Lauksaimniecība

X

0204.23

atkaulota

Lauksaimniecība

X

0204.30

saldēti jēru liemeņi un pusliemeņi

Lauksaimniecība

X

0204.4

citāda saldēta aitas gaļa:

0204.41

liemeņi un pusliemeņi

Lauksaimniecība

X

0204.42

citādi neatkauloti izcirtņi

Lauksaimniecība

X

0204.43

atkaulota

Lauksaimniecība

X

0204.50

kazas gaļa

Lauksaimniecība

X

0205.00

Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgē
zeļu gaļa

Lauksaimniecība

A

02.06

Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu,
zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti:

0206.10

svaigi vai atdzesēti liellopu subprodukti:

0206.10.10

aknas

Lauksaimniecība

X

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Lauksaimniecība

A*

0206.10.90

citādi

0206.2

saldēti liellopu subprodukti:

0206.21

mēles

Lauksaimniecība

A*

0206.22

aknas

Lauksaimniecība

X

0206.29

citādi

Lauksaimniecība

A*

0206.30

svaigi vai atdzesēti cūku subprodukti

Lauksaimniecība

A*

0206.4

saldēti cūku subprodukti:

0206.41

aknas

Lauksaimniecība

X

0206.49

citādi

Lauksaimniecība

A*

0206.80

citādas, svaigas vai atdzesētas

Lauksaimniecība

X

0206.90

citāda, saldēta

Lauksaimniecība

X

02.07

Pozīcijas 0105 mājputnu gaļa un subprodukti, svaigi, at
dzesēti vai saldēti:

0207.1

vistas:

0207.11

nesadalītas, svaigas vai atdzesētas

Lauksaimniecība

A

0207.12

nesadalītas, saldētas:

0207.12.10

mehāniski atkaulota gaļa

Lauksaimniecība

A

0207.12.20

liemeņi (bez kakliem un subproduktiem), ar nogrieztiem
gabaliem (proti, bez šķiņķiem, spārniem, kājām un krūti
ņas)

Lauksaimniecība

A

0207.12.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0207.13

gabali un subprodukti, svaigi vai atdzesēti

Lauksaimniecība

A

0207.14

saldēti gabali un subprodukti:

0207.14.1

bezkaula:

0207.14.11

krūtiņas

Lauksaimniecība

A

0207.14.13

šķiņķi

Lauksaimniecība

A

0207.14.15

citādi

Lauksaimniecība

A

0207.14.2

subprodukti:

0207.14.21

aknas

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0207.14.23

kājas

Lauksaimniecība

A

0207.14.25

galvas

Lauksaimniecība

A

0207.14.29

citādi

Lauksaimniecība

A

0207.14.9

Citādi:

0207.14.91

uz pusēm pārgriezti putni

Lauksaimniecība

A

0207.14.93

kāju ceturtdaļas

Lauksaimniecība

A

0207.14.95

spārni

Lauksaimniecība

A

0207.14.96

krūtiņas

Lauksaimniecība

A

0207.14.97

šķiņķi

Lauksaimniecība

A

0207.14.98

stilbi

Lauksaimniecība

A

0207.14.99

citādi

Lauksaimniecība

A

0207.2

tītari:

0207.24

nesadalīti, svaigi vai atdzesēti

Lauksaimniecība

A

0207.25

nesadalīti, saldēti

Lauksaimniecība

A

0207.26

gabali un subprodukti, svaigi vai atdzesēti

Lauksaimniecība

A

0207.27

saldēti gabali un subprodukti

Lauksaimniecība

A

0207.4

pīles:

0207.41

nesadalītas, svaigas vai atdzesētas

Lauksaimniecība

A

0207.42

nesadalītas, saldētas

Lauksaimniecība

A

0207.43

treknās aknas, svaigas vai atdzesētas

Lauksaimniecība

A

0207.44

citādas, svaigas vai atdzesētas

Lauksaimniecība

A

0207.45

citādi, saldēti

Lauksaimniecība

A

0207.5

zosis:

0207.51

nesadalītas, svaigas vai atdzesētas

Lauksaimniecība

A

0207.52

nesadalītas, saldētas

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1246

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0207.53

treknās aknas, svaigas vai atdzesētas

Lauksaimniecība

A

0207.54

citādas, svaigas vai atdzesētas

Lauksaimniecība

A

0207.55

citādi, saldēti

Lauksaimniecība

A

0207.60

pērļu vistiņas

Lauksaimniecība

A

02.08

Citāda svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un gaļas subpro
dukti:

0208.10

trušu vai zaķu

Lauksaimniecība

A

0208.30

primātu

Lauksaimniecība

A

0208.40

vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); la
mantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju); roņu,
jūraslauvu un valzirgu (roņveidīgo apakškārtas zīdītāju):

0208.40.10

vaļu gaļa

Lauksaimniecība

A

0208.40.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0208.50

rāpuļu (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupučus)

Lauksaimniecība

A

0208.60

kamieļu un pārējo kamieļveidīgo (Camelidae)

Lauksaimniecība

A

0208.90

Citādi:

0208.90.10

strausu

Lauksaimniecība

A

0208.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

02.09

Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti,
sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez liesuma un
mājputnu tauki:

0209.10

cūku

Lauksaimniecība

G*

0209.90

citādi

Lauksaimniecība

X

02.10

Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un gaļas subpro
dukti; pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi
no gaļas vai gaļas subproduktiem

0210.1

cūkgaļa:

0210.11

šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

Lauksaimniecība

X

0210.12

vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi

Lauksaimniecība

X

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Klasifikācijas
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Lauksaimniecība

X

0210.19

citādi

0210.20

liellopu gaļa:

0210.20.1

žāvēti:

0210.20.11

importēta no Šveices

Lauksaimniecība

X

0210.20.12

citādi

Lauksaimniecība

X

0210.20.90

citādi

Lauksaimniecība

X

0210.9

citādi, ieskaitot pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas iz
strādājumi no gaļas vai gaļas subproduktiem:

0210.91

primātu

Lauksaimniecība

X

0210.92

vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); la
mantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju); roņu,
jūraslauvu un valzirgu (roņveidīgo apakškārtas zīdītāju)

Lauksaimniecība

X

0210.93

rāpuļu (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupučus)

Lauksaimniecība

X

0210.99

Citādi:

0210.99.05

strausu

Lauksaimniecība

X

0210.99.1

citādi, žāvēti:

0210.99.11

importēta no Šveices

Lauksaimniecība

X

0210.99.12

citādi

Lauksaimniecība

X

0210.99.90

citādi

Lauksaimniecība

X

03.01

Dzīvas zivis:

0301.1

dekoratīvās zivis:

0301.11

saldūdens zivis

Zivsaimniecība

A*

0301.19

citādi

Zivsaimniecība

A*

0301.9

citādas dzīvās zivis:

0301.91

foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

Zivsaimniecība

A*

0301.92

zuši (Anguilla spp.)

Zivsaimniecība

A*

Citas piezīmes un/
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0301.93

karpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngo
don idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylop
haryngodon piceus)

Zivsaimniecība

A*

0301.94

Atlantijas un Klusā okeāna zilās tunzivis (Thunnus thynnus,
Thunnus orientalis)

Zivsaimniecība

A*

0301.95

dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

Zivsaimniecība

A*

0301.99

citādi

Zivsaimniecība

A*

03.02

Svaigas vai dzesinātas zivis, izņemot zivju fileju un citādu
zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304:

0302.1

lašu dzimtas zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus:

0302.11

foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

Zivsaimniecība

C*

0302.13

Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus
rhodurus)

Zivsaimniecība

B*

0302.14

Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

Zivsaimniecība

B*

0302.19

citādi

Zivsaimniecība

C*

0302.2

plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae), izņemot to aknas,
ikrus un pieņus:

0302.21

paltusi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglos
sus, Hippoglossus stenolepis)

Zivsaimniecība

A*

0302.22

jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa)

Zivsaimniecība

A*

0302.23

jūrasmēles (Solea spp.)

Zivsaimniecība

A*

0302.24

akmeņplekstes (Psetta maxima)

Zivsaimniecība

A*

0302.29

citādi

Zivsaimniecība

A*

0302.3

Tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis (Euthynnus jeb Kat
suwonus pelamis), izņemot to aknas, ikrus un pieņus:

0302.31

garspuru tunzivis (Thunnus alalunga)

Zivsaimniecība

A*

0302.32

dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares)

Zivsaimniecība

A*

Kods

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1249

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0302.33

svītrainās tunzivis

Zivsaimniecība

A*

0302.34

lielacu tunzivis (Thunnus obesus)

Zivsaimniecība

A*

0302.35

Atlantijas un Klusā okeāna zilās tunzivis (Thunnus thynnus,
Thunnus orientalis)

Zivsaimniecība

A*

0302.36

dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

Zivsaimniecība

A*

0302.39

citādi

Zivsaimniecība

A*

0302.4

siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), anšovi (Engraulis
spp.), sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinel
las (Sardinella spp.), brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus),
makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus), stavridas (Trachurus spp.), kobijas (Rachycentron
canadum) un zobenzivis (Xiphias gladius), izņemot to ak
nas, ikrus un pieņus:

0302.41

siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Zivsaimniecība

A*

0302.42

anšovi (Engraulis spp.)

Zivsaimniecība

A*

0302.43

sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sar
dinella spp.), brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus)

Zivsaimniecība

A*

0302.44

makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)

Zivsaimniecība

A*

0302.45

stavridas (Trachurus spp.)

Zivsaimniecība

A*

0302.46

kobijas (Rachycentron canadum)

Zivsaimniecība

A*

0302.47

zobenzivju (Xiphias gladius)

Zivsaimniecība

A*

0302.5

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Mela
nonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu
zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus

0302.51

mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Zivsaimniecība

A*

0302.52

pikšu (Melanogrammus aeglefinus)

Zivsaimniecība

A*

0302.53

saidas (Pollachius virens)

Zivsaimniecība

A*

0302.54

merlūzas un heki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

Zivsaimniecība

A*

0302.55

Aļaskas saida (Theragra chalcogramma)

Zivsaimniecība

A*

0302.56

putasu (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

Zivsaimniecība

A*

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1250

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Zivsaimniecība

A*

0302.59

citādi

0302.7

Tilapijas (Oreochromis spp.), sami (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpas (Cyprinus carpio, Ca
rassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), zuši (An
guilla spp.), Nīlas asari (Lates niloticus) un čūskgalves
(Channa spp.), izņemot to aknas, ikrus un pieņus:

0302.71

tilapijas (Oreochromis spp.)

Zivsaimniecība

A*

0302.72

sami (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

Zivsaimniecība

A*

0302.73

karpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngo
don idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylop
haryngodon piceus)

Zivsaimniecība

A*

0302.74

zuši (Anguilla spp.)

Zivsaimniecība

A*

0302.79

citādi

Zivsaimniecība

A*

0302.8

citādas zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus:

0302.81

dzeloņu haizivis un citas haizivis

Zivsaimniecība

A*

0302.82

rajas (Rajidae)

Zivsaimniecība

A*

0302.83

ilkņzivis (Dissostichus spp.)

Zivsaimniecība

A*

0302.84

akmeņasari (Dicentrarchus spp.)

Zivsaimniecība

A*

0302.85

zobaines (Sparidae)

Zivsaimniecība

A*

0302.89

citādi

Zivsaimniecība

A*

0302.90

zivju aknas, ikri un pieņi

Zivsaimniecība

A*

03.03

Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīk
stumu, kas minēts pozīcijā 0304:

0303.1

lašu dzimtas zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus:

0303.11

zilmuguras laši (Oncorhynchus nerka)

Zivsaimniecība

A*

0303.12

citādi Klusā okeāna laši (Oncorhynchus gorbuscha, Oncor
hynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus)

Zivsaimniecība

C*

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

L 250/1251

Apraksts

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0303.13

Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

Zivsaimniecība

B*

0303.14

foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

Zivsaimniecība

C*

0303.19

citādi

Zivsaimniecība

C*

0303.2

tilapijas (Oreochromis spp.), sami (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpas (Cyprinus carpio, Ca
rassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), zuši (An
guilla spp.), Nīlas asari (Lates niloticus) un čūskgalves
(Channa spp.), izņemot aknas, ikrus un pieņus:

0303.23

tilapijas (Oreochromis spp.)

Zivsaimniecība

A*

0303.24

sami (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

Zivsaimniecība

A*

0303.25

karpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngo
don idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylop
haryngodon piceus)

Zivsaimniecība

A*

0303.26

zuši (Anguilla spp.)

Zivsaimniecība

A*

0303.29

citādi

Zivsaimniecība

A*

0303.3

plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae), izņemot to aknas,
ikrus un pieņus:

0303.31

paltusi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglos
sus, Hippoglossus stenolepis)

Zivsaimniecība

A*

0303.32

jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa)

Zivsaimniecība

A*

0303.33

jūrasmēles (Solea spp.)

Zivsaimniecība

A*

0303.34

akmeņplekstes (Psetta maxima)

Zivsaimniecība

A*

0303.39

citādi

Zivsaimniecība

A*

0303.4

tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis (Euthynnus jeb Katsu
wonus pelamis), izņemot to aknas, ikrus un pieņus:

0303.41

garspuru tunzivis (Thunnus alalunga)

Zivsaimniecība

A*

0303.42

dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares)

Zivsaimniecība

A*

Kods

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1252

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0303.43

svītrainās tunzivis

Zivsaimniecība

A*

0303.44

lielacu tunzivis (Thunnus obesus)

Zivsaimniecība

A*

0303.45

Atlantijas un Klusā okeāna zilās tunzivis (Thunnus thynnus,
Thunnus orientalis)

Zivsaimniecība

A*

0303.46

dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

Zivsaimniecība

A*

0303.49

citādi

Zivsaimniecība

A*

0303.5

siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardīnes (Sardina
pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brēt
liņas vai šprotes (Sprattus sprattus), makreles (Scomber scom
brus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), stavridas
(Trachurus spp.), kobijas (Rachycentron canadum) un zoben
zivis (Xiphias gladius), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

0303.51

siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Zivsaimniecība

A*

0303.53

sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sar
dinella spp.), brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus)

Zivsaimniecība

A*

0303.54

makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)

Zivsaimniecība

A*

0303.55

stavridas (Trachurus spp.)

Zivsaimniecība

A*

0303.56

kobijas (Rachycentron canadum)

Zivsaimniecība

A*

0303.57

zobenzivis (Xiphias gladius)

Zivsaimniecība

A*

0303.6

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Mela
nonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu
zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus:

0303.63

mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Zivsaimniecība

A*

0303.64

pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

Zivsaimniecība

A*

0303.65

saidas (Pollachius virens)

Zivsaimniecība

A*

0303.66

merlūzas un heki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

Zivsaimniecība

A*

0303.67

Aļaskas saidas (Theragra chalcogramma)

Zivsaimniecība

A*

0303.68

putasu (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

Zivsaimniecība

A*

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1253

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Zivsaimniecība

A*

0303.69

citādi

0303.8

citādas zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus:

0303.81

dzeloņu haizivis un citas haizivis

Zivsaimniecība

A*

0303.82

rajas (Rajidae)

Zivsaimniecība

A*

0303.83

ilkņzivis (Dissostichus spp.)

Zivsaimniecība

A*

0303.84

akmeņasari (Dicentrarchus spp.)

Zivsaimniecība

A*

0303.89

citādi

Zivsaimniecība

A*

0303.90

zivju aknas, ikri un pieņi

Zivsaimniecība

A*

03.04

Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju
mīkstums (malts vai nemalts):

0304.3

svaigas vai atdzesētas tilapiju (Oreochromis spp.), samu
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),
karpu (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyn
godon piceus), zušu (Anguilla spp.), Nīlas asaru (Lates niloti
cus) un čūskgalvju (Channa spp.) filejas:

0304.31

tilapiju (Oreochromis spp.)

Zivsaimniecība

C*

0304.32

samu (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

Zivsaimniecība

C*

0304.33

Nīlas asaru (Lates niloticus)

Zivsaimniecība

C*

0304.39

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.4

svaigas vai atdzesētas citādu zivju filejas:

0304.41

Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus
rhodurus), Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas lašu
(Hucho hucho)

Zivsaimniecība

C*

0304.42

foreļu (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

Zivsaimniecība

C*

0304.43

plekstveidīgo zivju (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae)

Zivsaimniecība

C*

0304.44

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Mela
nonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu
zivju

Zivsaimniecība

C*

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1254

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0304.45

zobenzivju (Xiphias gladius)

Zivsaimniecība

A*

0304.46

ilkņzivju (Dissostichus spp.)

Zivsaimniecība

A*

0304.49

Citādi:

0304.49.10

anšovu (Engraulis spp.) siļķu (Clupea harengus, Clupea palla
sii)

Zivsaimniecība

A*

0304.49.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.5

citādas, svaigas vai atdzesētas:

0304.51

tilapiju (Oreochromis spp.), samu (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpu (Cyprinus carpio, Ca
rassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), zušu (An
guilla spp.), Nīlas asaru (Lates niloticus) un čūskgalvju
(Channa spp.)

Zivsaimniecība

C*

0304.52

lašu dzimtas zivju

Zivsaimniecība

C*

0304.53

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Mela
nonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu
zivju

Zivsaimniecība

C*

0304.54

zobenzivju (Xiphias gladius)

Zivsaimniecība

A*

0304.55

ilkņzivju (Dissostichus spp.)

Zivsaimniecība

A*

0304.59

Citādi:

0304.59.10

anšovu (Engraulis spp.) siļķu (Clupea harengus, Clupea palla
sii)

Zivsaimniecība

A*

0304.59.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.6

saldētas tilapiju (Oreochromis spp.), samu (Pangasius spp., Si
lurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpu (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), zušu
(Anguilla spp.), Nīlas asaru (Lates niloticus) un čūskgalvju
(Channa spp.)filejas:

0304.61

tilapiju (Oreochromis spp.):

0304.61.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.61.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1255

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0304.62

samu (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.):

0304.62.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.62.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.63

Nīlas asaru (Lates niloticus):

0304.63.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.63.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.69

Citādi:

0304.69.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.69.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.7

saldētas Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouri
dae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae
dzimtu zivju filejas:

0304.71

mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0304.71.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.71.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.72

pikšu (Melanogrammus aeglefinus):

0304.72.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.72.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.73

saidu (Pollachius virens):

0304.73.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1256

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Zivsaimniecība

C*

0304.73.90

citādi

0304.74

merlūzu un heku (Merluccius spp., Urophycis spp.):

0304.74.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.74.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.75

Aļaskas saidu (Theragra chalcogramma):

0304.75.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.75.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.79

Citādi:

0304.79.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.79.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.8

citādu zivju saldētas filejas:

0304.81

Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus
rhodurus), Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas lašu
(Hucho hucho):

0304.81.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.81.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.82

foreļu (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster):

0304.82.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.82.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1257

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0304.83

plekstveidīgo zivju (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae):

0304.83.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.83.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.84

zobenzivju (Xiphias gladius):

0304.84.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.84.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0304.85

ilkņzivju (Dissostichus spp.):

0304.85.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.85.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0304.86

siļķu (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Zivsaimniecība

A*

0304.87

tunzivju (Thunnus ģints), svītraino tunzivju (Euthynnus jeb
Katsuwonus pelamis):

0304.87.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.87.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.89

Citādi:

0304.89.10

anšovi (Engraulis spp.)

Zivsaimniecība

A*

0304.89.20

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.89.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0304.9

citāda, saldēta:

0304.91

zobenzivju (Xiphias gladius):

0304.91.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.91.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0304.92

ilkņzivju (Dissostichus spp.):

0304.92.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.92.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0304.93

tilapiju (Oreochromis spp.), samu (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpu (Cyprinus carpio, Ca
rassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), zušu (An
guilla spp.), Nīlas asaru (Lates niloticus) un čūskgalvju
(Channa spp.):

0304.93.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.93.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.94

Aļaskas saidu (Theragra chalcogramma):

0304.94.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.94.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0304.95

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Mela
nonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu
zivju, izņemot Aļaskas saidu (Theragra chalcogramma):

0304.95.10

taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.95.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Apraksts

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0304.99

Citādi:

0304.99.10

anšovu (Engraulis spp.); siļķu (Clupea harengus, Clupea palla
sii); taisnstūra veida blokos, kā svars ir 7 kg vai vairāk, bet
nepārsniedz 8 kg, bez plastmasas starp kārtām (izņemot
blokus ar asakām)

Zivsaimniecība

A*

0304.99.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

03.05

Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis,
arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināša
nas procesā; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai
pārtikā:

0305.10

zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

Zivsaimniecība

A*

0305.20

žāvētas, kūpinātas, sālītas vai sālījumā zivju aknas, ikri un
pieņi

Zivsaimniecība

A*

0305.3

žāvēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja sālījumā, bet ne
kūpināta:

0305.31

tilapiju (Oreochromis spp.), samu (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpu (Cyprinus carpio, Ca
rassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), zušu (An
guilla spp.), Nīlas asaru (Lates niloticus) un čūskgalvju
(Channa spp.)

Zivsaimniecība

C*

0305.32

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Mela
nonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu
zivju

Zivsaimniecība

C*

0305.39

Citādi:

0305.39.10

anšovu (Engraulis spp.)

Zivsaimniecība

A*

0305.39.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0305.4

kūpinātas zivis, ieskaitot filejas, bet izņemot ēdamus zivju
subproduktus:

0305.41

Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus
rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši
(Hucho hucho)

Zivsaimniecība

B*

0305.42

siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Zivsaimniecība

A*

0305.43

foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

Zivsaimniecība

C*

Kods

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0305.44

tilapijas (Oreochromis spp.), sami (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpas (Cyprinus carpio, Ca
rassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), zuši (An
guilla spp.), Nīlas asari (Lates niloticus) un čūskgalves
(Channa spp.)

Zivsaimniecība

C*

0305.49

Citādi:

0305.49.10

anšovi (Engraulis spp.)

Zivsaimniecība

A*

0305.49.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0305.5

vītinātas zivis, izņemot ēdamus zivju subproduktus, sālī
tas vai nesālītas, bet ne kūpinātas:

0305.51

mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Zivsaimniecība

A*

0305.59

Citādi:

0305.59.15

anšovi (Engraulis spp.)

Zivsaimniecība

A*

0305.59.90

citādi

Zivsaimniecība

C*

0305.6

sālītas zivis, bet ne vītinātas vai kūpinātas, un zivis sālī
jumā, izņemot ēdamus zivju subproduktus:

0305.61

siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Zivsaimniecība

A*

0305.62

mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Zivsaimniecība

A*

0305.63

anšovi (Engraulis spp.)

Zivsaimniecība

A*

0305.64

tilapijas (Oreochromis spp.), sami (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpas (Cyprinus carpio, Ca
rassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), zuši (An
guilla spp.), Nīlas asari (Lates niloticus) un čūskgalves
(Channa spp.)

Zivsaimniecība

C*

0305.69

citādi

Zivsaimniecība

C*

0305.7

Zivju spuras, galvas, astes, peldpūšļi un citi ēdami zivju
subprodukti:

0305.71

haizivju spuras:

0305.71.10

kaltētas, arī sālītas, bet ne kūpinātas

Zivsaimniecība

A*

0305.71.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

Kods

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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Kods

Apraksts

L 250/1261

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0305.72

zivju galvas, astes un peldpūšļi:

0305.72.10

anšovu (Engraulis spp.) siļķu (Clupea harengus, Clupea palla
sii) (izņemot kaltētas, arī sālītas, bet ne kūpinātas); un
mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
(izņemot kūpinātas)

Zivsaimniecība

A*

0305.72.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0305.79

Citādi:

0305.79.10

anšovu (Engraulis spp.) siļķu (Clupea harengus, Clupea palla
sii) (izņemot kaltētas, arī sālītas, bet ne kūpinātas); un
mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
(izņemot kūpinātas)

Zivsaimniecība

A*

0305.79.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

03.06

Vēžveidīgie, čaulā vai bez tās, dzīvi, svaigi, atdzesēti, sal
dēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; kūpināti vēžveidīgie, čaulā
vai bez tās, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai
kūpināšanas procesā; vēžveidīgie čaulā, termiski apstrādāti
tvaicējot vai vārot ūdenī, arī dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti
vai sālījumā; vēžveidīgo milti un granulas, kas derīgas lie
tošanai pārtikā

0306.1

saldēti:

0306.11

langusti un citi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Ja
sus spp.):

0306.11.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0306.11.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0306.12

omāri (Homarus spp.):

0306.12.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0306.12.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0306.14

krabji:

0306.14.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0306.14.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0306.15

Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus):

0306.15.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Zivsaimniecība

A*

0306.15.90

citādi

0306.16

aukstūdens garneles un ziemeļgarneles (Pandalus spp.,
Crangon crangon):

0306.16.10

kūpinātas

Zivsaimniecība

A*

0306.16.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0306.17

citas garneles un ziemeļgarneles:

0306.17.10

kūpinātas

Zivsaimniecība

A*

0306.17.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0306.19

citādi, ieskaitot vēžveidīgo miltus un granulas, kas derīgas
lietošanai pārtikā:

0306.19.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0306.19.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0306.2

nesaldēti:

0306.21

langusti un citi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Ja
sus spp.):

0306.21.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0306.21.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0306.22

omāri (Homarus spp.):

0306.22.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0306.22.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0306.24

krabji:

0306.24.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0306.24.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0306.25

Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus):

0306.25.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0306.25.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0306.26

aukstūdens garneles un ziemeļgarneles (Pandalus spp.,
Crangon crangon):

0306.26.10

kūpinātas

Zivsaimniecība

A*

Citas piezīmes un/
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Zivsaimniecība

A*

0306.26.90

citādi

0306.27

citas garneles un ziemeļgarneles:

0306.27.10

kūpinātas

Zivsaimniecība

A*

0306.27.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0306.29

citādi, ieskaitot vēžveidīgo miltus un granulas, kas derīgas
lietošanai pārtikā:

0306.29.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0306.29.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

03.07

Mīkstmieši, čaulā vai bez tās, dzīvi, svaigi, dzesināti, sal
dēti, vītināti, sālīti vai sālījumā; kūpināti mīkstmieši, čaulā
vai bez tās, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai
kūpināšanas procesā; mīkstmiešu milti, rupja maluma
milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

0307.1

austeres:

0307.11

dzīvas, svaigas vai dzesinātas

Zivsaimniecība

A*

0307.19

Citādi:

0307.19.10

kūpinātas

Zivsaimniecība

A*

0307.19.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0307.2

Pecten, Chlamys vai Placopecten ģints ķemmīšgliemenes, ie
skaitot karaliskās vēdekļgliemenes:

0307.21

dzīvas, svaigas vai dzesinātas

Zivsaimniecība

A*

0307.29

Citādi:

0307.29.10

kūpinātas

Zivsaimniecība

A*

0307.29.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0307.3

ēdamgliemenes (Mytilus spp., Perna spp.)

0307.31

dzīvas, svaigas vai dzesinātas

Zivsaimniecība

A*

0307.39

Citādi:

0307.39.10

kūpinātas

Zivsaimniecība

A*

0307.39.20

saldētas, nelobītas (izņemot kūpinātas)

Zivsaimniecība

A*

Citas piezīmes un/
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Nozare

Klasifikācijas
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0307.39.30

saldētas, daļēji izlobītas (izņemot kūpinātas)

Zivsaimniecība

A*

0307.39.40

saldētas, lobītas (izņemot kūpinātas)

Zivsaimniecība

A*

0307.39.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0307.4

sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) un
kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.):

0307.41

dzīvas, svaigas vai dzesinātas

Zivsaimniecība

A*

0307.49

Citādi:

0307.49.10

kūpinātas

Zivsaimniecība

A*

0307.49.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0307.5

astoņkāji (Octopus spp.)

0307.51

dzīvi, svaigi vai dzesināti

Zivsaimniecība

A*

0307.59

Citādi:

0307.59.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0307.59.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0307.60

gliemeži, kas nav jūras gliemeži:

0307.60.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0307.60.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0307.7

gliemenes, sirsniņgliemenes un Arcidae dzimtas gliemenes
(Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactri
dae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Soleni
dae, Tridacnidae un Veneridae dzimta):

0307.71

dzīvas, svaigas vai dzesinātas

Zivsaimniecība

A*

0307.79

Citādi:

0307.79.10

kūpinātas

Zivsaimniecība

A*

0307.79.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0307.8

jūrasausis (Haliotis spp.):

0307.81

dzīvas, svaigas vai dzesinātas

Zivsaimniecība

A*

Citas piezīmes un/
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0307.89

Citādi:

0307.89.10

kūpinātas

Zivsaimniecība

A*

0307.89.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0307.9

citādas, ieskaitot miltus, rupja maluma miltus un granu
las, kas derīgas lietošanai pārtikā:

0307.91

dzīvi, svaigi vai dzesināti

Zivsaimniecība

A*

0307.99

Citādi:

0307.99.30

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0307.99.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

03.08

Ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un mīkst
miešus, dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, vītināti, sālīti vai
sālījumā; kūpināti ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot
vēžveidīgos un mīkstmiešus, arī termiski apstrādāti pirms
kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; ūdens bezmugur
kaulnieku, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus, milti,
rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai
pārtikā:

0308.1

jūrasgurķi (Stichopus japonicus, Holothurioidea):

0308.11

dzīvi, svaigi vai dzesināti

Zivsaimniecība

A*

0308.19

Citādi:

0308.19.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0308.19.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0308.2

jūraseži (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxec
hinus albus, Echinus esculentus):

0308.21

dzīvi, svaigi vai dzesināti

Zivsaimniecība

A*

0308.29

Citādi:

0308.29.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0308.29.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0308.30

medūzas (Rhopilema spp.):

0308.30.10

kūpinātas

Zivsaimniecība

A*

0308.30.90

citādi

Zivsaimniecība

A*
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0308.90

Citādi:

0308.90.10

kūpināti

Zivsaimniecība

A*

0308.90.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

04.01

Piens un krējums, neiebiezināts un bez cukura vai cita sal
dinātāja piedevas:

0401.10

kura tauku saturs nepārsniedz 1 % no svara

0401.10.07

Ultrasterilizēts (UHT) jeb ilgas uzglabāšanas piens 1l vai
mazākos traukos, arī ar pievienotām minerālvielām, vita
mīniem, fermentiem un līdzīgām piedevām ar mērķi vie
nīgi palielināt tā uzturvērtību, ja šīs piedevas pēc dau
dzuma nepārsniedz 1 % no galaražojuma

Lauksaimniecība

A

0401.10.09

citāds piens, arī ar pievienotām minerālvielām, vitamī
niem, fermentiem un līdzīgām piedevām ar mērķi vienīgi
palielināt tā uzturvērtību, ja šīs piedevas pēc daudzuma
nepārsniedz 1 % no galaražojuma

Lauksaimniecība

A

0401.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0401.20

kura tauku saturs ir lielāks par 1 %, bet nepārsniedz 6 %
no svara:

0401.20.07

Ultrasterilizēts (UHT) jeb ilgas uzglabāšanas piens 1l vai
mazākos traukos, arī ar pievienotām minerālvielām, vita
mīniem, fermentiem un līdzīgām piedevām ar mērķi vie
nīgi palielināt tā uzturvērtību, ja šīs piedevas pēc dau
dzuma nepārsniedz 1 % no galaražojuma

Lauksaimniecība

A

0401.20.09

citāds piens, arī ar pievienotām minerālvielām, vitamī
niem, fermentiem un līdzīgām piedevām ar mērķi vienīgi
palielināt tā uzturvērtību, ja šīs piedevas pēc daudzuma
nepārsniedz 1 % no galaražojuma

Lauksaimniecība

A

0401.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0401.40

kura tauku saturs ir lielāks par 6 %, bet nepārsniedz 10 %
no svara:

0401.40.07

Ultrasterilizēts (UHT) jeb ilgas uzglabāšanas piens 1l vai
mazākos traukos, arī ar pievienotām minerālvielām, vita
mīniem, fermentiem un līdzīgām piedevām ar mērķi vie
nīgi palielināt tā uzturvērtību, ja šīs piedevas pēc dau
dzuma nepārsniedz 1 % no galaražojuma

Lauksaimniecība

A
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0401.40.09

citāds piens, arī ar pievienotām minerālvielām, vitamī
niem, fermentiem un līdzīgām piedevām ar mērķi vienīgi
palielināt tā uzturvērtību, ja šīs piedevas pēc daudzuma
nepārsniedz 1 % no galaražojuma

Lauksaimniecība

A

0401.40.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0401.50

kura tauku saturs pārsniedz 10 % no svara:

0401.50.07

Ultrasterilizēts (UHT) jeb ilgas uzglabāšanas piens 1l vai
mazākos traukos, arī ar pievienotām minerālvielām, vita
mīniem, fermentiem un līdzīgām piedevām ar mērķi vie
nīgi palielināt tā uzturvērtību, ja šīs piedevas pēc dau
dzuma nepārsniedz 1 % no galaražojuma

Lauksaimniecība

A

0401.50.09

citāds piens, arī ar pievienotām minerālvielām, vitamī
niem, fermentiem un līdzīgām piedevām ar mērķi vienīgi
palielināt tā uzturvērtību, ja šīs piedevas pēc daudzuma
nepārsniedz 1 % no galaražojuma

Lauksaimniecība

A

0401.50.90

citādi

Lauksaimniecība

A

04.02

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citu saldi
nātāju piedevu:

0402.10

pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura tauku saturs
nepārsniedz 1,5 % no svara:

0402.10.10

nearomatizēts un bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

Lauksaimniecība

X

0402.10.90

citādi

Lauksaimniecība

X

0402.2

pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar tauku saturu
vairāk nekā 1,5 % no svara:

0402.21

bez cukura vai citu saldinātāju piedevas:

0402.21.10

nearomatizēts

Lauksaimniecība

X

0402.21.90

citādi

Lauksaimniecība

X

0402.29

citādi

Lauksaimniecība

X

0402.9

Citādi:

0402.91

bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

Lauksaimniecība

X

Kods
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0402.99

Citādi:

0402.99.10

areosolu balonos

Lauksaimniecība

X

0402.99.90

citādi

Lauksaimniecība

X

04.03

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fer
mentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cu
kura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar
augļiem, riekstiem vai kakao:

0403.10

jogurts

Lauksaimniecība

A

0403.90

Citādi:

0403.90.10

aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

Lauksaimniecība

A

0403.90.20

fermentēti piena produkti, neiebiezināti un bez cukura vai
citu saldinātāju piedevas, nearomatizēti un bez augļiem,
riekstiem vai kakao (izņemot paniņas)

Lauksaimniecība

A

0403.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

04.04

Sūkalas, arī iebiezinātas un ar cukura vai cita saldinātāja
piedevu; produkti, kas satur dabiskās piena sastāvdaļas,
arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kuri nav minēti
vai iekļauti citur:

0404.10

sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī iebiezinātas vai ar cu
kuru vai citiem saldinātājiem

Lauksaimniecība

A

0404.90

Citādi:

0404.90.10

piena pulveru maisījumi, kas beztauku vielā satur vismaz
30 % (m/m) piena proteīna

Lauksaimniecība

X

0404.90.90

citādi

Lauksaimniecība

X

04.05

Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas:

0405.10

sviests:

ex0405.10

tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru 20 kg vai vairāk

Lauksaimniecība

J*

ex0405.10

citādi

Lauksaimniecība

X

0405.20

piena tauku pastas

Lauksaimniecība

X
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Lauksaimniecība

J*

0405.90

citādi

04.06

Siers un biezpiens:

0406.10

svaigs (nenogatavināts un nesālīts) siers, arī sūkalu siers
un biezpiens

Lauksaimniecība

F*

0406.20

visu veidu rīvēts siers vai siera pulveris

Lauksaimniecība

F*

0406.30

kausētais siers, nerīvēts un neberzts

Lauksaimniecība

F*

0406.40

zilie sieri un citādi sieri, kas satur Penicillium roqueforti dzī
slas

Lauksaimniecība

F*

0406.90

citādi sieri:

0406.90.1

Čedaras siers:

0406.90.11

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

0406.90.12

citādi

Lauksaimniecība

F*

0406.90.2

Gaudas siers:

0406.90.21

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

0406.90.22

citādi

Lauksaimniecība

F*

0406.90.9

Citādi:

0406.90.91

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

0406.90.99

citādi

Lauksaimniecība

F*

04.07

Putnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai pagatavotas:

0407.1

apaugļotas olas inkubācijai:

0407.11

Gallus domesticus sugas mājputnu:

0407.11.10

nodokļu nolūkos katras vērtība nepārsniedz 150c

Lauksaimniecība

A

0407.11.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0407.19

Citādi:

0407.19.10

strausu olas

Lauksaimniecība

A

0407.19.90

citādi

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1270

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0407.2

citādas svaigas olas:

0407.21

Gallus domesticus sugas mājputnu:

0407.21.10

nodokļu nolūkos katras vērtība nepārsniedz 150c

Lauksaimniecība

A

0407.21.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0407.29

Citādi:

0407.29.10

strausu olas

Lauksaimniecība

A

0407.29.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0407.90

Citādi:

0407.90.10

strausu olas

Lauksaimniecība

A

0407.90.20

Gallus domesticus sugas mājputnu, nevārītas

Lauksaimniecība

A

0407.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

04.08

Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti,
pagatavoti, tvaicējot vai vārot ūdenī, formēti, saldēti vai
citādi konservēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju pie
devu:

0408.1

olu dzeltenumi:

0408.11

žāvēti

Lauksaimniecība

A

0408.19

citādi

Lauksaimniecība

A

0408.9

Citādi:

0408.91

žāvēti

Lauksaimniecība

A

0408.99

Citādi:

0408.99.10

Gallus domesticus sugas mājputnu olu masa, kas sastāv no
olu dzeltenumiem un baltumiem

Lauksaimniecība

A

0408.99.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0409.00

Dabiskais medus

Lauksaimniecība

A

0410.00

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav mi
nēti un iekļauti:

0410.00.10

areosolu balonos

Lauksaimniecība

A
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0410.00.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0501.00

Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti, sukāti
vai nesukāti; cilvēku matu atkritumi

Lauksaimniecība

A

05.02

Mājas cūku vai mežacūku sari un spalva; āpšu un citu
dzīvnieku spalvas suku ražošanai; šādu saru un spalvu at
kritumi:

0502.10

mājas cūku vai mežacūku sari un spalvas un to atkritumi

Lauksaimniecība

A

0502.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0504.00

Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, atdzesētas, saldētas, sā
lītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un
kuņģi vai to gabali:

0504.00.10

desu apvalki

Lauksaimniecība

A

0504.00.90

citādi

Lauksaimniecība

A

05.05

Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas
un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas bez tālā
kas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrā
dāšanu uzglabāšanai; putnu spalvu vai to daļu pulveris un
atkritumi:

0505.10

putnu spalvas, ko izmanto pildījumam; dūnas (pūka)

Lauksaimniecība

A

0505.90

Citādi:

0505.90.10

strausu

Lauksaimniecība

A

0505.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

05.06

Kauli un ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, sākotnēji
apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi
vai atželatinēti; šo produktu pulveris un atkritumi

0506.10

ar skābi apstrādāts kaulu želatīns un kauli

Lauksaimniecība

A

0506.90

Citādi:

0506.90.10

neapstrādāts, attaukots vai sākotnēji apstrādāts (bet nepie
griezts)

Lauksaimniecība

A

0506.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

05.07

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bār
das bārkstis, ragi, briežragi, nagi un knābji, neapstrādāti
vai sākotnēji apstrādāti, bet negriezti pēc formas; šo pro
duktu pulveris un atkritumi

0507.10

Ziloņkauls; ziloņkaula pulveris un atkritumi

Lauksaimniecība

A
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Lauksaimniecība

A

0507.90

citādi

0508.00

Koraļļi un tamlīdzīgi materiāli, neapstrādāti vai tikai sā
kotnēji apstrādāti; mīkstmiešu, vēžveidīgo vai adatādaiņu
čaulas un vāki, sēpiju skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai
tikai sākotnēji apstrādātas, bet negrieztas pēc formas, šo
produktu pulveris un atkritumi:

0508.00.05

jūrasausu čaulas

Lauksaimniecība

A

0508.00.10

citas čaulas, neapstrādātas vai sākotnēji apstrādātas, bet
nepiegrieztas

Lauksaimniecība

A

0508.00.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0510.00

Ambra, bebru cirkšņu sekrēts, cibets un muskuss; spā
niešu mušas; žults, arī kaltēta; dziedzeri un citi dzīvnieku
izcelsmes produkti, ko izmanto farmaceitisku preparātu
izgatavošanai, svaigi, atdzesēti, saldēti vai citādi konservēti
īslaicīgai glabāšanai

Lauksaimniecība

A

05.11

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai iet
verti; pārtikā nelietojami beigti 1. vai 3. nodaļā minētie
dzīvnieki:

0511.10

buļļu sperma

Lauksaimniecība

A

0511.9

Citādi:

0511.91

zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmu
gurkaulnieku produkti; beigti 3. nodaļā minētie dzīvnieki

0511.91.15

zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmu
gurkaulnieku produkti (izņemot ikrus), neapstrādāti vai
sākotnēji apstrādāti

Zivsaimniecība

A*

0511.91.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

0511.99

Citādi:

0511.99.05

austeru čaulas (neapstrādātas)

Lauksaimniecība

A

0511.99.10

cīpslas un stiegras

Lauksaimniecība

A

0511.99.15

asiņu milti; dzīvnieku sperma; jēlādu atgriezumi un tamlī
dzīgi atkritumi

Lauksaimniecība

A

0511.99.80

citādi dzīvnieku produkti, neapstrādāti vai sākotnēji ap
strādāti

Lauksaimniecība

A

0511.99.90

citādi

Lauksaimniecība

A
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06.01

Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes
ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, ve
ģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes, izņemot po
zīcijā 1212 minētās saknes:

0601.10

sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, vainagi
un sakneņi, neizdīguši

Lauksaimniecība

A

0601.20

sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes
ar lapu rozetēm un sakneņi, veģetējoši vai ziedos; cigo
riņu augi un saknes

Lauksaimniecība

A

06.02

Citi veģetējoši augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un pot
zari; micēlijs:

0602.10

neapsakņoti spraudeņi un potzari

Lauksaimniecība

A

0602.20

koki, krūmi un krūmveidīgie, arī potēti, kas ražo pārtikas
augļus un riekstus

Lauksaimniecība

A

0602.30

rododendri un acālijas, potētas vai nepotētas

Lauksaimniecība

A

0602.40

rozes, potētas vai nepotētas

Lauksaimniecība

A

0602.90

citādi

Lauksaimniecība

A

06.03

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi, kal
tēti, krāsoti, balināti, piesūcināti vai citādi apstrādāti
griezti ziedi un ziedpumpuri:

0603.1

svaigi:

0603.11

rozes

Lauksaimniecība

A

0603.12

neļķes

Lauksaimniecība

A

0603.13

orhidejas

Lauksaimniecība

A

0603.14

krizantēmas

Lauksaimniecība

A

0603.15

lilijas (Lilium spp.)

Lauksaimniecība

A

0603.19

citādi

Lauksaimniecība

A

0603.90

citādi

Lauksaimniecība

A

06.04

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas,
kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrā
dātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un
ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji:

0604.20

svaigas:

0604.20.10

sūnas un ķērpji

Lauksaimniecība

A
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Lauksaimniecība

A

0604.20.90

citādi

0604.90

Citādi:

0604.90.10

sūnas un ķērpji

Lauksaimniecība

A

0604.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

07.01

Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti:

0701.10

sēklas kartupeļi

Lauksaimniecība

A

0701.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0702.00

Svaigi vai atdzesēti tomāti

Lauksaimniecība

A

07.03

Sīpoli, šalotes, ķiploki, puravi un citādi sīpolu dārzeņi,
svaigi vai atdzesēti:

0703.10

sīpoli un šalotes

Lauksaimniecība

A

0703.20

ķiploki

Lauksaimniecība

A

0703.90

puravi un citi sīpolu dārzeņi

Lauksaimniecība

A

07.04

Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti un tam
līdzīgi pārtikas kāpostaugi, svaigi vai atdzesēti:

0704.10

ziedkāposti un brokoļi

Lauksaimniecība

A

0704.20

Briseles kāposti (rožu kāposti)

Lauksaimniecība

A

0704.90

citādi

Lauksaimniecība

A

07.05

Dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cichorium spp.),
svaigi vai atdzesēti:

0705.1

dārza salāti:

0705.11

galviņsalāti

Lauksaimniecība

A

0705.19

citādi

Lauksaimniecība

A

0705.2

cigoriņi:

0705.21

lapu cigoriņi (Cichorium intybus var. foliosum):

Lauksaimniecība

A

0705.29

citādi

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1275

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

07.06

Burkāni, galda rāceņi un kāļi, galda bietes, auzu saknes
(puravlapu plostbārži), sakņu selerijas, redīsi un tamlīdzīgi
sakņu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti:

0706.10

burkāni un galda rāceņi un kāļi

Lauksaimniecība

A

0706.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0707.00

Gurķi un kornišoni, svaigi vai atdzesēti

Lauksaimniecība

A

07.08

Pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai atdzesēti:

0708.10

zirņi (Pisum sativum):

Lauksaimniecība

A

0708.20

pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Lauksaimniecība

A

0708.90

citādi pākšu dārzeņi

Lauksaimniecība

A

07.09

Citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi:

0709.20

sparģeļi

Lauksaimniecība

A

0709.30

baklažāni

Lauksaimniecība

A

0709.40

selerijas, izņemot sakņu selerijas

Lauksaimniecība

A

0709.5

sēnes un trifeles:

0709.51

atmatenes

Lauksaimniecība

A

0709.59

Citādi:

0709.59.10

trifeles

Lauksaimniecība

A

0709.59.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0709.60

Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi

Lauksaimniecība

A

0709.70

spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodene

Lauksaimniecība

A

0709.9

Citādi:

0709.91

artišoki

Lauksaimniecība

A

0709.92

olīvas

Lauksaimniecība

A

0709.93

ķirbji, kabači un pudeļveida ķirbji (Cucurbita spp.)

Lauksaimniecība

A

0709.99

citādi

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1276

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Lauksaimniecība

A

07.10

Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvai
cējot vai vārot ūdenī):

0710.10

kartupeļi

0710.2

pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti:

0710.21

zirņi (Pisum sativum)

Lauksaimniecība

A

0710.22

pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Lauksaimniecība

A

0710.29

citādi

Lauksaimniecība

A

0710.30

spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodene

Lauksaimniecība

A

0710.40

saldā kukurūza

Lauksaimniecība

A

0710.80

citādi dārzeņi:

0710.80.10

trifeles

Lauksaimniecība

A

0710.80.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0710.90

dārzeņu maisījumi

Lauksaimniecība

A

07.11

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar
sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā
šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai:

0711.20

olīvas

Lauksaimniecība

A

0711.40

gurķi un kornišoni (pipargurķīši)

Lauksaimniecība

A

0711.5

sēnes un trifeles:

0711.51

atmatenes

Lauksaimniecība

A

0711.59

citādi

Lauksaimniecība

A

0711.90

citādi dārzeņi: dārzeņu maisījumi:

0711.90.10

šalotes un puravi

Lauksaimniecība

A

0711.90.20

kaperi

Lauksaimniecība

A

0711.90.30

Pimenta ģints dārzeņi

Lauksaimniecība

A

0711.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1277

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Lauksaimniecība

A

07.12

Kaltēti dārzeņi, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sa
smalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti:

0712.20

sīpoli

0712.3

sēnes, ausaines (Auricularia spp.), receklenes (Tremella spp.)
un trifeles:

0712.31

atmatenes

Lauksaimniecība

A

0712.32

ausaines (Auricularia spp.)

Lauksaimniecība

A

0712.33

receklenes (Tremella spp.)

Lauksaimniecība

A

0712.39

citādi

Lauksaimniecība

A

0712.90

citādi dārzeņi: dārzeņu maisījumi:

0712.90.15

kulinārijas garšaugi

Lauksaimniecība

A

0712.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

07.13

Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti:

0713.10

zirņi (Pisum sativum):

0713.10.10

sējai

Lauksaimniecība

A

0713.10.20

citādi, veseli zaļie zirnīši

Lauksaimniecība

A

0713.10.25

zaļie zirnīši, lobīti vai šķelti

Lauksaimniecība

A

0713.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0713.20

aunazirņi:

0713.20.10

sējai

Lauksaimniecība

A

0713.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0713.3

pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713.31

zeltainās pupiņas (Vigna mungo (L.) Hepper vai Vigna ra
diata (L.) Wilczek):

0713.31.10

sējai

Lauksaimniecība

A

0713.31.90

citādi

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1278

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0713.32

šķautnainās pupiņas (Phaseolus jeb Vigna angularis):

0713.32.10

sējai

Lauksaimniecība

A

0713.32.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0713.33

kāršu pupiņas, ieskaitot baltās pupiņas (Phaseolus vulgaris):

0713.33.10

sējai

Lauksaimniecība

A

0713.33.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0713.34

Vigna subterranea vai Voandzeia subterranea sugas pupiņas:

0713.34.10

sējai

Lauksaimniecība

A

0713.34.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0713.35

Vigna unguiculata sugas pupiņas:

0713.35.10

sējai

Lauksaimniecība

A

0713.35.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0713.39

Citādi:

0713.39.10

sējai

Lauksaimniecība

A

0713.39.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0713.40

lēcas:

0713.40.10

sējai

Lauksaimniecība

A

0713.40.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0713.50

rupjsēklu (cūku) pupas (Vicia faba var. major) un sīksēklu
un vidējrupjsēklu pupas (Vicia faba var. equina, Vicia faba
var. minor):

0713.50.10

sējai

Lauksaimniecība

A

0713.50.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0713.60

cūku zirņi (Cajanus cajan):

0713.60.10

sējai

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1279

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0713.60.20

veseli (izņemot sējai)

Lauksaimniecība

A

0713.60.30

lobīti vai šķelti

Lauksaimniecība

A

0713.90

Citādi:

0713.90.01

sējai

Lauksaimniecība

A

0713.90.10

veseli (izņemot sējai)

Lauksaimniecība

A

0713.90.20

lobīti vai šķelti

Lauksaimniecība

A

07.14

Manioks, niedru maranta, saleps, topinambūri, batātes un
tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna
saturu, svaigi, atdzesēti, saldēti vai kaltēti, arī šķēlītēs vai
zirnīšos; sāgo palmas serdes:

0714.10

manioks:

0714.10.10

saldēta

Lauksaimniecība

A

0714.10.20

svaiga vai atdzesēta

Lauksaimniecība

A

0714.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0714.20

batātes:

0714.20.10

saldēta

Lauksaimniecība

A

0714.20.20

svaiga vai atdzesēta

Lauksaimniecība

A

0714.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0714.30

jamss (Dioscorea spp.):

0714.30.10

saldēta

Lauksaimniecība

A

0714.30.20

svaiga vai atdzesēta

Lauksaimniecība

A

0714.30.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0714.40

taro (Colocasia spp.):

0714.40.10

saldēta

Lauksaimniecība

A

0714.40.20

svaiga vai atdzesēta

Lauksaimniecība

A

0714.40.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0714.50

jautijas (Xanthosoma spp.):

0714.50.10

saldēta

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1280

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0714.50.20

svaiga vai atdzesēta

Lauksaimniecība

A

0714.50.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0714.90

Citādi:

0714.90.10

saldēta

Lauksaimniecība

A

0714.90.20

svaiga vai atdzesēta

Lauksaimniecība

A

0714.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

08.01

Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un Indijas rieksti, svaigi vai
kaltēti, arī lobīti vai mizoti:

0801.1

kokosrieksti:

0801.11

žāvēti ar desikantiem:

0801.11.10

nesaldināti

Lauksaimniecība

A

0801.11.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0801.12

nelobīti (endokarpā):

0801.12.10

svaigas

Lauksaimniecība

A

0801.12.20

citādi, veseli

Lauksaimniecība

A

0801.12.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0801.19

Citādi:

0801.19.05

svaigas

Lauksaimniecība

A

0801.19.10

citādi, veseli

Lauksaimniecība

A

0801.19.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0801.2

Brazīlijas rieksti:

0801.21

nelobīti

Lauksaimniecība

A

0801.22

lobīti

Lauksaimniecība

A

0801.3

Indijas rieksti:

0801.31

nelobīti

Lauksaimniecība

A

0801.32

lobīti

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1281

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

08.02

Citādi rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti:

0802.1

mandeles:

0802.11

nelobīti

Lauksaimniecība

A

0802.12

lobīti

Lauksaimniecība

A

0802.2

lazdu un dižlazdu (Corylus spp.) rieksti:

0802.21

nelobīti

Lauksaimniecība

A

0802.22

lobīti

Lauksaimniecība

A

0802.3

valrieksti:

0802.31

nelobīti

Lauksaimniecība

A

0802.32

lobīti

Lauksaimniecība

A

0802.4

ēdamie kastaņi (Castanea spp.):

0802.41

nelobīti

Lauksaimniecība

A

0802.42

lobīti

Lauksaimniecība

A

0802.5

pistācijas:

0802.51

nelobītas

Lauksaimniecība

A

0802.52

lobītas

Lauksaimniecība

A

0802.6

makadāmiju rieksti:

0802.61

nelobīti

Lauksaimniecība

A

0802.62

lobīti

Lauksaimniecība

A

0802.70

kolas rieksti (Cola spp.)

Lauksaimniecība

A

0802.80

beteļrieksti

Lauksaimniecība

A

0802.90

citādi

Lauksaimniecība

A

08.03

Banāni, ieskaitot miltu banānus, svaigi vai žāvēti:

0803.10

miltu banāni:

0803.10.10

svaigi

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1282

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Lauksaimniecība

A

0803.10.90

citādi

0803.90

Citādi:

0803.90.10

svaigas

Lauksaimniecība

A

0803.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

08.04

Dateles, vīģes, ananasi, avokado, gvajaves, mango un
mangostāni, svaigi vai žāvēti:

0804.10

dateles:

0804.10.10

svaigas

Lauksaimniecība

A

0804.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0804.20

vīģes:

0804.20.10

svaigas

Lauksaimniecība

A

0804.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0804.30

ananāsi:

0804.30.10

svaigi

Lauksaimniecība

A

0804.30.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0804.40

avokado:

0804.40.10

svaigi

Lauksaimniecība

A

0804.40.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0804.50

gvajaves, mango un mangostāni:

0804.50.10

svaigi

Lauksaimniecība

A

0804.50.90

citādi

Lauksaimniecība

A

08.05

Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti:

0805.10

apelsīni:

0805.10.10

svaigi

Lauksaimniecība

A

0805.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1283

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

0805.20

mandarīni (arī tanžerīni un sacumas); klementīni, vilkingi
un tamlīdzīgi citrusaugļu hibrīdi:

0805.20.10

svaigi

Lauksaimniecība

A

0805.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0805.40

greipfrūti, ieskaitot pomelo:

0805.40.10

svaigi

Lauksaimniecība

A

0805.40.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0805.50

citroni (Citrus limon, Citrus limonum) un laimi (Citrus auran
tifolia, Citrus latifolia):

0805.50.10

svaigi

Lauksaimniecība

A

0805.50.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0805.90

Citādi:

0805.90.10

svaigi

Lauksaimniecība

A

0805.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

08.06

Vīnogas, svaigas vai žāvētas:

0806.10

svaigas

Lauksaimniecība

A

0806.20

žāvētas

Lauksaimniecība

A

08.07

Svaigas melones (ieskaitot arbūzus) un papaijas:

0807.1

melones un arbūzi:

0807.11

arbūzi

Lauksaimniecība

A

0807.19

citādi

Lauksaimniecība

A

0807.20

papaijas

Lauksaimniecība

A

08.08

Svaigi āboli, bumbieri un cidonijas:

0808.10

āboli

Lauksaimniecība

A

0808.30

bumbieri

Lauksaimniecība

A

0808.40

cidonijas

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1284

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Lauksaimniecība

A

08.09

Svaigas aprikozes, ķirši, persiki (ieskaitot nektarīnus), plū
mes un ērkšķu plūmes:

0809.10

aprikozes

0809.2

ķirši:

0809.21

skābie ķirši (Prunus cerasus)

Lauksaimniecība

A

0809.29

citādi

Lauksaimniecība

A

0809.30

persiki, arī nektarīni

Lauksaimniecība

A

0809.40

plūmes un ērkšķu plūmes

Lauksaimniecība

A

08.10

Citi svaigi augļi:

0810.10

zemenes

Lauksaimniecība

A

0810.20

avenes, kazenes, zīdkoka ogas un kazeņavenes

Lauksaimniecība

A

0810.30

upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas

Lauksaimniecība

A

0810.40

mellenes, brūklenes un citas melleņu (Vaccinium) ģints
ogas

Lauksaimniecība

A

0810.50

kivi

Lauksaimniecība

A

0810.60

duriāni

Lauksaimniecība

A

0810.70

japāņu hurma

Lauksaimniecība

A

0810.90

Citādi:

0810.90.10

pasifloras un ličī

Lauksaimniecība

A

0810.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

08.11

Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski
apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī ar cukura vai citu
saldinātāju piedevu:

0811.10

zemenes

Lauksaimniecība

A

0811.20

avenes, kazenes, zīdkoka ogas, kazeņavenes, upenes, bal
tās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas

Lauksaimniecība

A

0811.90

Citādi:

0811.90.15

pasifloras mīkstums; ličī mīkstums

Lauksaimniecība

A
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Lauksaimniecība

A

Lauksaimniecība

A

0811.90.90

citādi

08.12

Augļi un rieksti, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (pie
mēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā
konservējošā šķīdumā), bet nav derīgi tūlītējai lietošanai
pārtikā:

0812.10

ķirši

0812.90

Citādi:

0812.90.15

pasifloras mīkstums; ličī mīkstums

Lauksaimniecība

A

0812.90.20

zemenes

Lauksaimniecība

A

0812.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

08.13

Žāvēti augļi, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos; šajā
nodaļā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi:

0813.10

aprikozes

Lauksaimniecība

A

0813.20

žāvētas plūmes

Lauksaimniecība

A

0813.30

āboli

Lauksaimniecība

A

0813.40

citādi augļi

Lauksaimniecība

A

0813.50

šajā nodaļā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi

Lauksaimniecība

A

0814.00

Citrusaugļu vai meloņu un arbūzu mizas, svaigas, saldē
tas, kaltētas vai īslaicīgai glabāšanai konservētas sālījumā,
sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā

Lauksaimniecība

A

09.01

Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez ko
feīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstā
jēji, kas satur kafiju jebkurā samērā:

0901.1

negrauzdēta kafija:

0901.11

ar kofeīnu:

0901.11.10

coffea arabica

Lauksaimniecība

A

0901.11.20

coffea robusta

Lauksaimniecība

A

0901.11.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0901.12

bez kofeīna:

0901.12.10

coffea arabica

Lauksaimniecība

A
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0901.12.20

coffea robusta

Lauksaimniecība

A

0901.12.90

citādi

Lauksaimniecība

A

0901.2

grauzdēta kafija:

0901.21

ar kofeīnu

Lauksaimniecība

A

0901.22

bez kofeīna

Lauksaimniecība

A

0901.90

Citādi:

0901.90.10

kafijas pupiņu čaumalas un apvalki

Lauksaimniecība

A

0901.90.20

kafijas aizstājēji, kas satur kafiju

Lauksaimniecība

A

09.02

Tēja, arī aromatizēta:

0902.10

zaļā tēja (nefermentēta) tiešajā iepakojumā ar tīro svaru
ne vairāk kā 3 kg

Lauksaimniecība

A

0902.20

citāda zaļā tēja (nefermentēta)

Lauksaimniecība

A

0902.30

melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta tēja tiešajā ie
pakojumā ar tīro svaru ne vairāk kā 3 kg

Lauksaimniecība

A

0902.40

citāda melnā tēja (fermentēta) un citāda daļēji fermentēta
tēja

Lauksaimniecība

A

0903.00

Mate

Lauksaimniecība

A

09.04

Piper ģints pipari; kaltēti, saberzti vai malti Capsicum un
Pimenta ģints dārzeņi:

0904.1

pipari:

0904.11

negrūsti un nemalti

Lauksaimniecība

A

0904.12

grūsti vai malti

Lauksaimniecība

A

0904.2

Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi:

0904.21

kaltēti, negrūsti un nemalti

0904.21.10

Capsicum ģints dārzeņi

Lauksaimniecība

A

0904.21.30

Pimenta ģints dārzeņi

Lauksaimniecība

A

0904.22

grūsti vai malti:

0904.22.10

Capsicum ģints dārzeņi

Lauksaimniecība

A
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Lauksaimniecība

A

0904.22.30

Pimenta ģints dārzeņi

09.05

Vaniļa:

0905.10

neberzta un nemalta

Lauksaimniecība

A

0905.20

saberzta vai malta

Lauksaimniecība

A

09.06

Kanēlis un kanēļkoka ziedi:

0906.1

neberzti, nemalti

0906.11

kanēlis (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Lauksaimniecība

A

0906.19

citādi

Lauksaimniecība

A

0906.20

saberzti vai malti

Lauksaimniecība

A

09.07

Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji):

0907.10

neberzti un nemalti

Lauksaimniecība

A

0907.20

saberzti vai malti

Lauksaimniecība

A

09.08

Muskatrieksti, muskatriekstu mizas un kardamons:

0908.1

muskatrieksti:

0908.11

neberztas un nemaltas

Lauksaimniecība

A

0908.12

saberzti vai malti

Lauksaimniecība

A

0908.2

muskatriekstu mizas:

0908.21

neberzti un nemalti

Lauksaimniecība

A

0908.22

saberztas vai maltas

Lauksaimniecība

A

0908.3

kardamons:

0908.31

neberzts un nemalts

Lauksaimniecība

A

0908.32

saberzts vai malts

Lauksaimniecība

A

09.09

Parastā anīsa, zvaigžņotā anīsa, fenheļa, koriandra, ku
mīna vai ķimeņu sēklas; kadiķogas:

0909.2

koriandra sēklas:

0909.21

neberztas un nemaltas

Lauksaimniecība

A
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Lauksaimniecība

A

0909.22

saberztas vai maltas

0909.3

kumīna sēklas:

0909.31

neberztas un nemaltas

Lauksaimniecība

A

0909.32

saberztas vai maltas

Lauksaimniecība

A

0909.6

Parastā anīsa, zvaigžņotā anīsa, ķimeņu vai fenheļa sēklas;
kadiķogas:

0909.61

neberztas un nemaltas

Lauksaimniecība

A

0909.62

saberztas vai maltas

Lauksaimniecība

A

09.10

Ingvers, safrāns, kurkuma, mārsils, lauru lapas, karijs un
citas garšvielas:

0910.1

ingvers:

0910.11

neberzts un nemalts

Lauksaimniecība

A

0910.12

saberzts vai malts

Lauksaimniecība

A

0910.20

safrāns

Lauksaimniecība

A

0910.30

kurkuma

Lauksaimniecība

A

0910.9

citādas garšvielas:

0910.91

maisījumi, kas minēti šās nodaļas 1. piezīmes b) apakš
punktā

Lauksaimniecība

A

0910.99

citādi

Lauksaimniecība

A

10.01

Kvieši un kviešu un rudzu maisījums:

1001.1

cietie kvieši:

1001.11

sēklai

Lauksaimniecība

A

1001.19

citādi

Lauksaimniecība

A

1001.9

Citādi:

1001.91

sēklai

Lauksaimniecība

D*

1001.99

citādi

Lauksaimniecība

D*

10.02

Rudzi:

1002.10

sēklai

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1289

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Lauksaimniecība

A

1002.90

citādi

10.03

Mieži:

1003.10

sēklai

Lauksaimniecība

E*

1003.90

citādi

Lauksaimniecība

E*

10.04

Auzas:

1004.10

sēklai

Lauksaimniecība

A

1004.90

citādi

Lauksaimniecība

A

10.05

Kukurūza:

1005.10

sēklai

Lauksaimniecība

X

1005.90

Citādi:

1005.90.10

kaltēti graudi, kas derīgi lietošanai pārtikā, bez tālākas ap
strādes un kas nav iepakoti kā sēklas (izņemot plīsējkuku
rūzu (Zea mays Everta))

Lauksaimniecība

X

1005.90.90

citādi

Lauksaimniecība

X

10.06

Rīsi:

1006.10

izkulti, nelobīti rīsi

Lauksaimniecība

A

1006.20

lobīti rīsi

Lauksaimniecība

A

1006.30

daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti

Lauksaimniecība

A

1006.40

šķeltie rīsi

Lauksaimniecība

A

10.07

Graudu sorgo:

1007.10

sēklai

Lauksaimniecība

A

1007.90

citādi

Lauksaimniecība

A

10.08

Griķi, sāre un miežabrāļi; citādi graudaugu produkti:

1008.10

griķi

Lauksaimniecība

A

1008.2

sāre:

1008.21

sēklai

Lauksaimniecība

A
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1008.29

citādi

Lauksaimniecība

A

1008.30

miežabrāļi

Lauksaimniecība

A

1008.40

fonio (Digitaria spp.)

Lauksaimniecība

A

1008.50

kvinoja (Chenopodium quinoa)

Lauksaimniecība

A

1008.60

tritikāle

Lauksaimniecība

A

1008.90

citi graudaugi

Lauksaimniecība

A

1101.00

Kviešu vai labības maisījuma milti:

1101.00.10

brūni kviešu milti, ko iegūst, maļot veselus graudus (klijas,
dīgli un endospermu) (izņemot atdalītas kviešu klijas, at
dalītus kviešu dīgļus vai atdalītus kviešu mannas putrai
mus vai endospermu)

Lauksaimniecība

X

1101.00.90

citādi

Lauksaimniecība

X

11.02

Labības milti, izņemot kviešu miltus un labības maisījuma
miltus:

1102.20

kukurūzas milti

Lauksaimniecība

X

1102.90

Citādi:

1102.90.15

auzu milti

Lauksaimniecība

A

1102.90.30

sorgo milti

Lauksaimniecība

A

1102.90.40

rīsu milti

Lauksaimniecība

A

1102.90.50

rudzu milti

Lauksaimniecība

A

1102.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

11.03

Labības putraimi, rupja maluma milti un granulas:

1103.1

putraimi un rupja maluma milti:

1103.11

kviešu

Lauksaimniecība

X

1103.13

kukurūzas:

1103.13.10

tālāk neapstrādāti kukurūzas milti, vienīgi pievienojot mi
nerālvielas un vitamīnus, kuru daudzums galaražojumā
nepārsniedz 1 % no masas, tikai ar mērķi palielināt uztur
vērtību

Lauksaimniecība

X

1103.13.90

citādi

Lauksaimniecība

X
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1103.19

citas labības:

1103.19.10

auzu

Lauksaimniecība

A

1103.19.20

rīsu

Lauksaimniecība

A

1103.19.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1103.20

granulas:

1103.20.10

kviešu

Lauksaimniecība

X

1103.20.20

auzu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru virs 10 kg

Lauksaimniecība

A

1103.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

11.04

Citādi apstrādāti labības graudi (piemēram, atsēnaloti, pla
cināti, pārslas, grūbas, šķelti vai drupināti), izņemot pozī
cijas 1006 rīsus; graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās
vai malti:

1104.1

placināti graudi vai graudu pārslas:

1104.12

auzu

Lauksaimniecība

A

1104.19

citas labības:

1104.19.10

miežu

Lauksaimniecība

A*

1104.19.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1104.2

Citādi apstrādāti graudi (piemēram, atsēnaloti, grūbas,
šķelti vai drupināti):

1104.22

auzu

Lauksaimniecība

A

1104.23

kukurūzas:

1104.23.10

sasmalcināti kaltēti graudi, tālāk nesagatavoti un neapstrā
dāti

Lauksaimniecība

X

1104.23.90

citādi

Lauksaimniecība

X

1104.29

citas labības:

1104.29.10

miežu

Lauksaimniecība

A*

1104.29.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1104.30

graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti

Lauksaimniecība

A
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Lauksaimniecība

A

11.05

Kartupeļu milti, pulveris, pārslas, granulas un zirnīši:

1105.10

milti, rupja maluma milti un pulveris

1105.20

pārslas, granulas un zirnīši:

1105.20.10

zirnīši no kartupeļu gabaliņiem

Lauksaimniecība

A

1105.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

11.06

Pozīcijas 0713 kaltēto pākšu dārzeņu, pozīcijas 0714
sāgo palmas serdes un sakņu vai bumbuļu, vai 8. nodaļā
minēto produktu milti, rupja maluma milti un pulveris:

1106.10

pozīcijā 0713 minēto kaltēto pākšu dārzeņu:

1106.10.10

kaltētu pupiņu

Lauksaimniecība

A

1106.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1106.20

pozīcijā 0714 minēto sāgo vai sakņu un bumbuļu

Lauksaimniecība

A

1106.30

produktu, kas iekļauti 8. nodaļā:

1106.30.10

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

1106.30.90

citādi

Lauksaimniecība

A

11.07

Iesals, arī grauzdēts:

1107.10

negrauzdēts:

1107.10.10

kviešu

Lauksaimniecība

A*

1107.10.20

miežu

Lauksaimniecība

A

1107.10.25

auzu

Lauksaimniecība

A

1107.10.50

sorgo

Lauksaimniecība

A

1107.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1107.20

grauzdēts

1107.20.10

kviešu

Lauksaimniecība

A*

1107.20.20

miežu

Lauksaimniecība

A
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1107.20.25

auzu

Lauksaimniecība

A

1107.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

11.08

cietes; inulīns:

1108.1

cietes:

1108.11

kviešu ciete:

1108.11.10

tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 1,5 kg

Lauksaimniecība

A*

1108.11.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1108.12

kukurūzas ciete:

1108.12.10

tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 1,5 kg

Lauksaimniecība

A

1108.12.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1108.13

kartupeļu ciete:

1108.13.10

tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 1,5 kg

Lauksaimniecība

A

1108.13.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1108.14

manioka ciete:

1108.14.10

tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 1,5 kg

Lauksaimniecība

A

1108.14.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1108.19

citādas cietes:

1108.19.10

tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 1,5 kg

Lauksaimniecība

A

1108.19.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1108.20

inulīns

Lauksaimniecība

A

1109.00

Kviešu lipeklis, arī kaltēts

Lauksaimniecība

A

12.01

Sojas pupas, arī šķeltas:

1201.10

sēklai

Lauksaimniecība

A

1201.90

citādi

Lauksaimniecība

A
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Lauksaimniecība

A

12.02

Zemesrieksti, negrauzdēti un citādi termiski neapstrādāti,
arī lobīti vai šķelti:

1202.30

sēklai

1202.4

Citādi:

1202.41

nelobīti

Lauksaimniecība

A

1202.42

lobīti, arī šķelti

Lauksaimniecība

A

1203.00

Kopra

Lauksaimniecība

A

1204.00

Linsēklas, arī šķeltas

Lauksaimniecība

A

12.05

Rapšu vai ripšu sēklas, arī šķeltas:

1205.10

rapšu vai ripšu sēklas ar zemu erukskābes saturu

Lauksaimniecība

A

1205.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1206.00

Saulespuķu sēklas, arī šķeltas

Lauksaimniecība

A

12.07

Citu eļļas augu sēklas un augļi, arī sasmalcināti:

1207.10

palmu rieksti un kodoli

Lauksaimniecība

A

1207.2

kokvilnas sēklas:

1207.21

sēklai

Lauksaimniecība

A

1207.29

citādi

Lauksaimniecība

A

1207.30

rīcinauga sēklas

Lauksaimniecība

A

1207.40

sezama sēklas

Lauksaimniecība

A

1207.50

sinepju sēklas

Lauksaimniecība

A

1207.60

saflora (Carthamus tinctorius) sēklas

Lauksaimniecība

A

1207.70

meloņu sēklas

Lauksaimniecība

A

1207.9

Citādi:

1207.91

magoņu sēklas

Lauksaimniecība

A
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L 250/1295

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Lauksaimniecība

A

1207.99

citādi

12.08

Eļļas augu sēklu vai augļu, izņemot sinepju, milti un rupja
maluma milti:

1208.10

sojas pupu

Lauksaimniecība

A

1208.90

citādi

Lauksaimniecība

A

12.09

Sēklas, augļi un sporas sējai:

1209.10

cukurbiešu sēklas

Lauksaimniecība

A

1209.2

lopbarības augu sēklas:

1209.21

lucernas sēklas

Lauksaimniecība

A

1209.22

āboliņa (Trifolium spp.) sēklas

Lauksaimniecība

A

1209.23

auzeņu sēklas

Lauksaimniecība

A

1209.24

pļavas skareņu (Poa pratensis L.) sēklas

Lauksaimniecība

A

1209.25

aireņu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) sēklas

Lauksaimniecība

A

1209.29

citādi

Lauksaimniecība

A

1209.30

galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo zālaugu sēklas

Lauksaimniecība

A

1209.9

Citādi:

1209.91

dārzeņu sēklas

Lauksaimniecība

A

1209.99

Citādi:

1209.99.10

sēklai

Lauksaimniecība

A

1209.99.90

citādi

Lauksaimniecība

A

12.10

Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, arī maltas, pulverī vai
granulās; lupulīns:

1210.10

apiņu rogas, kas nav smalcinātas, ne arī pulverī vai granu
lās

Lauksaimniecība

A

1210.20

apiņu rogas, sasmalcinātas, pulverī vai granulās; lupulīns

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
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16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

12.11

Augi vai augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko iz
manto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu
un fungicīdu pagatavošanai un tamlīdzīgiem mērķiem,
svaigi vai žāvēti, arī sagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī:

1211.20

žeņšeņa saknes

Lauksaimniecība

A

1211.30

kokas lapas

Lauksaimniecība

A

1211.40

magoņu stiebri

Lauksaimniecība

A

1211.90

Citādi:

1211.90.10

zeltpīpenīte

Lauksaimniecība

A

1211.90.20

baziliks, gurķene, izops, piparmētra, rozmarīns, rūta un
salvija, nemalti un neberzti

Lauksaimniecība

A

1211.90.30

baziliks, gurķene, izops, piparmētra, rozmarīns, rūta un
salvija, malti vai saberzti

Lauksaimniecība

A

1211.90.40

lakricas saknes

Lauksaimniecība

A

1211.90.80

izmantošanai galvenokārt farmācijā

Lauksaimniecība

A

1211.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

12.12

Ceratoniju pākstis, jūras aļģes un citādas aļģes, cukurbie
tes un cukurniedres, svaigas, dzesinātas, saldētas vai žāvē
tas, arī samaltas; augļu kauliņi un kodoli un citi galveno
kārt pārtikā lietojami augu produkti (ieskaitot negrauzdē
tas Cichorium intybus sativum šķirnes cigoriņu saknes), kuri
citur nav minēti un iekļauti:

1212.2

jūras aļģes un citas aļģes:

1212.21

derīgas lietošanai pārtikā:

1212.21.10

saldētas

Lauksaimniecība

A

1212.21.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1212.29

Citādi:

1212.29.10

saldētas

Lauksaimniecība

A

1212.29.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1212.9

Citādi:

1212.91

cukurbietes

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
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L 250/1297

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

1212.92

ceratoniju pākstis (jāņmaizītes koka pākstis):

1212.92.10

kaltētas, veselas, šķeltas, saberztas vai pulverī, tālāk nesa
gatavotas un neapstrādātas (izņemot sējai)

Lauksaimniecība

A

1212.92.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1212.93

cukurniedres

Lauksaimniecība

A

1212.94

cigoriņu saknes

Lauksaimniecība

A

1212.99

citādi

Lauksaimniecība

A

1213.00

Graudaugu salmi un sēnalas, arī smalcinātas, maltas, pre
sētas vai granulās

Lauksaimniecība

A

12.14

Lopbarības kāļi, lopbarības bietes (runkuļi), lopbarības
saknes, siens, lucerna, āboliņš, sējas esparsetes, lopbarības
kāposti, lupīna, vīķi un tamlīdzīgi lopbarības produkti, arī
granulu veidā:

1214.10

lucernas rupja maluma milti un granulas

Lauksaimniecība

A

1214.90

citādi

Lauksaimniecība

A

13.01

Šellaka; dabiskie sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi un
oleosveķi (piemēram, balzami):

1301.20

gumiarābiks

Lauksaimniecība

A

1301.90

citādi

Lauksaimniecība

A

13.02

augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars
un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinā
tāji, arī modificēti:

1302.1

augu sulas un ekstrakti:

1302.11

opijs

Lauksaimniecība

A

1302.12

lakricas

Lauksaimniecība

A

1302.13

apiņu

Lauksaimniecība

A

1302.19

Citādi:

1302.19.05

vaniļas oleosveķi (vaniļas ekstrakts)

Lauksaimniecība

A

1302.19.07

no zeltpīpenītes vai tādu augu saknēm, kuri satur rote
nonu

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
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Apraksts

Nozare

Klasifikācijas
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1302.19.11

citādi, piemēroti izmantošanai farmācijā, importēti no
Šveices

Lauksaimniecība

X

1302.19.12

citādi, piemēroti izmantošanai farmācijā

Lauksaimniecība

A

1302.19.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1302.20

pektīni, pektināti un pektāti

Lauksaimniecība

A

1302.3

no augu valsts produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji,
arī modificēti:

1302.31

agars

Lauksaimniecība

A

1302.32

recinātāji un biezinātāji, arī pārveidoti, no ceratoniju pāk
stīm vai sēklām vai no guaras sēklām:

1302.32.10

nemodificēti

Lauksaimniecība

A

1302.32.20

modificēti

Lauksaimniecība

A

1302.39

Citādi:

1302.39.10

nemodificēti

Lauksaimniecība

A

1302.39.20

modificēti

Lauksaimniecība

A

14.01

Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai (pie
mēram, bambusi, rotangpalmas, niedres, meldri, kārkli,
rafijas, attīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu salmi un
liepu mizas):

1401.10

bambusi

Lauksaimniecība

A

1401.20

rotangpalmas

Lauksaimniecība

A

1401.90

Citādi:

1401.90.10

kārkls

Lauksaimniecība

A

1401.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

14.04

Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:

1404.20

kokvilnas īsšķiedras:

1404.20.10

neapstrādātas

Lauksaimniecība

A

1404.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

Kods
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Lauksaimniecība

A

1404.90

citādi

15.01

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot
pozīcijā 0209 vai 1503 minētos:

1501.10

kausēti cūku tauki

Lauksaimniecība

A

1501.20

citādi cūku tauki

Lauksaimniecība

A

1501.90

citādi

Lauksaimniecība

A

15.02

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minē
tos:

1502.10

tauki (tallow)

Lauksaimniecība

A

1502.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1503.00

Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa,
neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota

Lauksaimniecība

A

15.04

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafi
nētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas:

1504.10

zivju aknu eļļas un to frakcijas

Zivsaimniecība

A*

1504.20

zivju tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot aknu eļļas

Zivsaimniecība

A*

1504.30

jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas

Zivsaimniecība

A*

1505.00

Vilnas tauki un taukvielas, ko iegūst no tiem (ieskaitot la
nolīnu):

1505.00.10

neapstrādāti vilnas tauki

Lauksaimniecība

A

1505.00.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1506.00

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas
vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas:

1506.00.15

kaulu eļļa

Lauksaimniecība

A

1506.00.90

citādi

Lauksaimniecība

A

15.07

Sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas,
bet ķīmiski nepārveidotas:

1507.10

neapstrādāta eļļa, attīrīta vai neattīrīta no līmvielām

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Lauksaimniecība

A

Lauksaimniecība

A

1507.90

citādi

15.08

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinē
tas, bet ķīmiski nepārveidotas:

1508.10

neapstrādāta eļļa

1508.90

Citādi:

1508.90.10

pārdota un piegādāta izmantošanai pārtikas produktu pa
gatavošanā

Lauksaimniecība

A

1508.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

15.09

Olīveļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmi
ski nepārveidotas:

1509.10

neapstrādāta:

1509.10.10

areosolu balonos

Lauksaimniecība

A

1509.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1509.90

Citādi:

1509.90.10

areosolu balonos

Lauksaimniecība

A

1509.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1510.00

Citādas eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām,
arī rafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas, ieskaitot šo eļļu
vai frakciju maisījumus ar eļļām vai frakcijām, kas minētas
pozīcijā 1509:

1510.00.10

areosolu balonos

Lauksaimniecība

A

1510.00.90

citādi

Lauksaimniecība

A

15.11

Palmu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķī
miski nepārveidotas:

1511.10

neapstrādāta eļļa

Lauksaimniecība

A

1511.90

citādi

Lauksaimniecība

A

15.12

Saulespuķu eļļa, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakci
jas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas:

1512.1

saulespuķu vai saflora eļļa un tās frakcijas:

1512.11

neapstrādāta eļļa

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
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1512.19

Citādi:

1512.19.10

pārdota un piegādāta izmantošanai pārtikas produktu pa
gatavošanā

Lauksaimniecība

A

1512.19.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1512.2

kokvilnas eļļa un tās frakcijas:

1512.21

neapstrādāta eļļa, ar atdalītu vai neatdalītu gosipolu

Lauksaimniecība

A

1512.29

Citādi:

1512.29.10

pārdota un piegādāta izmantošanai pārtikas produktu pa
gatavošanā

Lauksaimniecība

A

1512.29.90

citādi

Lauksaimniecība

A

15.13

Kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa vai babasū
eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski
nepārveidotas:

1513.1

kokosriekstu (kopras) eļļa un tās frakcijas:

1513.11

neapstrādāta eļļa

Lauksaimniecība

A

1513.19

citādi

Lauksaimniecība

A

1513.2

palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas:

1513.21

neapstrādāta eļļa

Lauksaimniecība

A

1513.29

citādi

Lauksaimniecība

A

15.14

Rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un to frakcijas, rafinētas vai
nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas:

1514.1

rapšu eļļa ar zemu erukskābes saturu un tās frakcijas:

1514.11

neapstrādāta eļļa

Lauksaimniecība

A

1514.19

Citādi:

1514.19.10

tarā ar 205 l vai mazāku tilpumu

Lauksaimniecība

A

1514.19.90

citādi

Lauksaimniecība

A

Kods
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Lauksaimniecība

A

1514.9

Citādi:

1514.91

neapstrādāta eļļa

1514.99

Citādi:

1514.99.10

tarā ar 205 l vai mazāku tilpumu

Lauksaimniecība

A

1514.99.90

citādi

Lauksaimniecība

A

15.15

Citādas negaistošās augu eļļas un tauki (ieskaitot jojobas
eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski
nepārveidotas:

1515.1

linsēklu eļļa un tās frakcijas:

1515.11

neapstrādāta eļļa

Lauksaimniecība

A

1515.19

citādi

Lauksaimniecība

A

1515.2

kukurūzas eļļa un tās frakcijas:

1515.21

neapstrādāta eļļa

Lauksaimniecība

A

1515.29

Citādi:

1515.29.10

pārdota un piegādāta izmantošanai pārtikas produktu pa
gatavošanā tarā ar 205 l vai mazāku tilpumu

Lauksaimniecība

A

1515.29.20

citādi, tarā ar 205 l vai mazāku tilpumu

Lauksaimniecība

A

1515.29.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1515.30

rīcineļļa un tās frakcijas

Lauksaimniecība

A

1515.50

sēzama eļļa un tās frakcijas:

1515.50.10

pārdota un piegādāta izmantošanai pārtikas produktu pa
gatavošanā

Lauksaimniecība

A

1515.50.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1515.90

Citādi:

1515.90.10

pārdota un piegādāta izmantošanai pārtikas produktu pa
gatavošanā

Lauksaimniecība

A
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Lauksaimniecība

A

1515.90.90

citādi

15.16

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi
vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai
elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādā
tas:

1516.10

dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas:

1516.10.10

pilnīgi iegūtas no zivīm vai jūras zīdītājiem

Zivsaimniecība

A*

1516.10.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1516.20

augu tauki un eļļas un to frakcijas:

1516.20.10

rīcineļļa

Lauksaimniecība

A

1516.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

15.17

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti,
kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai
dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas
nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas
pozīcijā 1516:

1517.10

margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

1517.10.10

ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā
15 % no svara

Lauksaimniecība

A

1517.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1517.90

Citādi:

1517.90.10

ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā
15 % no svara

Lauksaimniecība

A

1517.90.20

pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, ko izmanto
veidņu eļļām

Lauksaimniecība

A

1517.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1518.00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas,
oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas
ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveido
tas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 iz
strādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šās no
daļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi
vai izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti:

1518.00.10

linoksīns

Lauksaimniecība

A
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1518.00.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1520.00

neattīrīts glicerīns; glicerīnūdens un glicerīna sārmi

Lauksaimniecība

A

15.21

Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti vai nerafinēti augu vaski (iz
ņemot triglicerīdus), bišu vasks, citu kukaiņu vaski un
spermacets:

1521.10

augu vaski:

1521.10.10

karnaubas vasks

Lauksaimniecība

A

1521.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1521.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1522.00

degra; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes at
liekas

Lauksaimniecība

A

1601.00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subpro
duktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu
bāzes:

1601.00.10

Paté de foie gras un foie gras (zosu aknu pastēte)

Lauksaimniecība

A

ex1601.00

Mortadella Bologna

Lauksaimniecība

L*

1601.00.90

citādi

Lauksaimniecība

X

16.02

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, subpro
duktiem vai asinīm:

1602.10

homogenizēti produkti

Lauksaimniecība

A*

1602.20

no jebkuru dzīvnieku aknām:

1602.20.10

Paté de foie gras un foie gras (zosu aknu pastēte)

Lauksaimniecība

A

1602.20.90

citādi

Lauksaimniecība

X

1602.3

no mājputniem, kas minēti pozīcijā 0105:

1602.31

tītariem

Lauksaimniecība

A

1602.32

vistu:

1602.32.10

pastētes

Lauksaimniecība

A

1602.32.90

citādi

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
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1602.39

Citādi:

1602.39.10

pastētes

Lauksaimniecība

A

1602.39.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1602.4

cūku:

1602.41

šķiņķi un to izcirtņi

Lauksaimniecība

X

1602.42

pleči un to izcirtņi

Lauksaimniecība

X

1602.49

citādi, ieskaitot maisījumus:

1602.49.30

termiski apstrādātas ribas, nemarinētas, tiešajā iepakojumā
ar tīro svaru 10 kg vai vairāk

Lauksaimniecība

A

1602.49.90

citādi

Lauksaimniecība

X

1602.50

liellopu:

1602.50.30

kuņģa daļa

Lauksaimniecība

A*

1602.50.40

citādi, dehidrēti, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru 5 kg vai
vairāk

Lauksaimniecība

A*

1602.50.90

citādi

Lauksaimniecība

X

1602.90

citādi, ieskaitot izstrādājumus no jebkuru dzīvnieku asi
nīm:

1602.90.05

sagatavota vai konservēta strausa gaļa

Lauksaimniecība

X

1602.90.10

pastētes

Lauksaimniecība

X

1602.90.20

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Lauksaimniecība

A*

1602.90.90

citādi

Lauksaimniecība

X

1603.00

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens
bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas:

1603.00.10

gaļas ekstrakti (ieskaitot vaļa gaļas)

Lauksaimniecība

A

1603.00.15

vaļa gaļas ekstrakti un sulas

Zivsaimniecība

A*

1603.00.20

citas gaļas sulas

Lauksaimniecība

A
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Zivsaimniecība

C*

1603.00.30

zivju ekstrakti

1603.00.9

Citādi:

1603.00.91

jūrasausu ekstrakts un sula

Zivsaimniecība

A*

1603.00.99

citādi

Zivsaimniecība

A*

16.04

Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aiz
stājēji, kas gatavoti no zivju ikriem:

1604.1

zivis, nesadalītas vai gabalos, izņemot maltas zivis:

1604.11

laši

Zivsaimniecība

A*

1604.12

siļķes:

1604.12.10

saldētas

Zivsaimniecība

A*

1604.12.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1604.13

sardīnes, sardinellas un brētliņas vai šprotes:

1604.13.05

sardīnes (sardine pilchardus) eļļā, hermētiski noslēgtos me
tāla traukos

Zivsaimniecība

C*

1604.13.10

šprotes (sprattus sprattus) eļļā, hermētiski noslēgtos metāla
traukos

Zivsaimniecība

A*

1604.13.12

sardinellas (sardinella spp.), hermētiski noslēgtos metāla
traukos, lietošanai pārtikā

Zivsaimniecība

A*

1604.13.15

citādi, sardinellas (sardinella spp.), hermētiski noslēgtos me
tāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1604.13.17

sardīnes (sardinops spp.), hermētiski noslēgtos metāla trau
kos, lietošanai pārtikā

Zivsaimniecība

A*

1604.13.20

citādi, sardīnes (sardinops spp.), hermētiski noslēgtos me
tāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1604.13.80

citādi, saldēti

Zivsaimniecība

A*

1604.13.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1604.14

tunzivis, svītrainās tunzivis un pelamīdas (Sarda spp.):

1604.14.10

saldētas

Zivsaimniecība

A*

1604.14.90

citādi

Zivsaimniecība

A*
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1604.15

makreles:

1604.15.10

saldētas

Zivsaimniecība

A*

1604.15.20

hermētiskos metāla traukos, nesaldētas

Zivsaimniecība

A*

1604.15.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1604.16

anšovi

Zivsaimniecība

A*

1604.17

zuši:

1604.17.10

saldētas

Zivsaimniecība

C*

1604.17.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1604.19

Citādi:

1604.19.10

saldētas

Zivsaimniecība

C*

1604.19.20

stavridas (trachurus trachurus), hermētiski noslēgtos metāla
traukos, nesaldētas

Zivsaimniecība

A*

1604.19.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1604.20

citi gatavi izstrādājumi no zivīm vai zivju konservi:

1604.20.10

zivju pastētes

Zivsaimniecība

A*

1604.20.20

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1604.20.30

citādi anšovi

Zivsaimniecība

A*

1604.20.35

citādas sardīnes (sardinops spp.) un sardinellas (sardinella
spp.), maltas, hermētiski noslēgtos metāla traukos, lietoša
nai pārtikā

Zivsaimniecība

A*

1604.20.40

citādas sardīnes (sardinops spp.) makreles un stavridas (trac
hurus trachurus.), hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1604.20.80

citādi, saldēti

Zivsaimniecība

C*

1604.20.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1604.3

kaviārs un kaviāra aizstājēji:

1604.31

kaviārs

Zivsaimniecība

A*

1604.32

kaviāra aizstājēji

Zivsaimniecība

A*
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16.05

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkst
miešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem:

1605.10

krabju:

1605.10.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.10.80

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.10.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.2

garneļu un ziemeļgarneļu:

1605.21

nehermētiskā tarā:

1605.21.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.21.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.29

Citādi:

1605.29.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.29.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.30

omāru:

1605.30.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.30.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.40

citu vēžveidīgo:

1605.40.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.40.80

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.40.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.5

mīkstmiešu:

1605.51

austeru:

1605.51.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.51.20

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.51.90

citādi

Zivsaimniecība

A*
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1605.52

ķemmīšgliemeņu, arī karalisko vēdekļgliemeņu:

1605.52.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.52.20

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.52.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.53

mīdiju:

1605.53.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.53.20

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.53.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.54

sēpiju un kalmāru:

1605.54.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.54.20

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.54.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.55

astoņkāju:

1605.55.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.55.20

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.55.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.56

gliemeņu, sirsniņgliemeņu un arkshells gliemeņu:

1605.56.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.56.20

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.56.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.57

jūrasausu:

1605.57.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.57.20

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.57.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1310

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

1605.58

gliemeži, kas nav jūras gliemeži:

1605.58.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.58.20

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.58.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.59

Citādi:

1605.59.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.59.20

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.59.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.6

citu ūdens bezmugurkaulnieku:

1605.61

jūrasgurķu:

1605.61.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.61.20

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.61.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.62

jūrasežu:

1605.62.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.62.20

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.62.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.63

medūzu:

1605.63.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*

1605.63.20

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.63.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

1605.69

Citādi:

1605.69.10

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Zivsaimniecība

A*
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1605.69.20

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Zivsaimniecība

A*

1605.69.90

citādi

Zivsaimniecība

A*

17.01

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saha
roze cietā veidā:

1701.1

jēlcukurs bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām:

1701.12

biešu cukurs

Lauksaimniecība

X

1701.13

niedru cukurs, kas norādīts šīs nodaļas 2. piezīmē par
apakšpozīcijām

Lauksaimniecība

X

1701.14

citāds niedru cukurs

Lauksaimniecība

X

1701.9

Citādi:

1701.91

ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām

Lauksaimniecība

X

1701.99

citādi

Lauksaimniecība

X

17.02

Citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, gli
kozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizē
tāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisī
jumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs:

1702.1

laktoze un laktozes sīrups:

1702.11

kas satur 99 % no svara vai vairāk laktozi, kas izteikta kā
bezūdens laktoze, aprēķinot sausnā

Lauksaimniecība

A

1702.19

citādi

Lauksaimniecība

A

1702.20

kļavu cukurs un kļavu sīrups

Lauksaimniecība

A

1702.30

glikoze un glikozes sīrups, kas nesatur fruktozi vai sausā
veidā satur mazāk par 20 % no svara fruktozi

Lauksaimniecība

A

1702.40

glikoze un glikozes sīrups, kas sausā veidā satur vismaz
20 % no svara, bet mazāk par 50 % no svara fruktozi, ne
skaitot invertcukuru

Lauksaimniecība

A

1702.50

ķīmiski tīra fruktoze

Lauksaimniecība

A
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1702.60

citāda fruktoze un fruktozes sīrups, kas sausā veidā satur
fruktozi, izņemot invertcukuru, vairāk par 50 % no svara

Lauksaimniecība

A

1702.90

citādi produkti, ieskaitot invertcukuru un citus cukurus,
un cukura sīrupa maisījumus, kas sausā veidā satur 50 %
no svara fruktozi

Lauksaimniecība

A

17.03

Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru:

1703.10

cukurniedru melase

Lauksaimniecība

A

1703.90

citādi

Lauksaimniecība

A

17.04

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi)
bez kakao piedevas:

1704.10

košļājamā gumija ar cukura pārklājumu vai bez tā

Lauksaimniecība

X

1704.90

citādi

Lauksaimniecība

25 %

1801.00

Kakao pupiņas, veselas vai šķeltas, negrauzdētas vai
grauzdētas

Lauksaimniecība

A

1802.00

Kakao pupiņu čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao at
likumi

Lauksaimniecība

A

18.03

Kakao pasta, attaukota vai neattaukota:

1803.10

neattaukota

Lauksaimniecība

A

1803.20

pilnīgi vai daļēji attaukota

Lauksaimniecība

A

1804.00

Kakao sviests, tauki un eļļa

Lauksaimniecība

A

1805.00

Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

Lauksaimniecība

A

18.06

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu:

1806.10

kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

Lauksaimniecība

A

1806.20

citādi izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru
svars pārsniedz 2 kg, vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu
veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešajā iepa
kojumā ar tilpību lielāku par 2 kg:

1806.20.10

šokolāde un cukura konditorejas izstrādājumi, kas satur
kakao

Lauksaimniecība

A

Kods
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Lauksaimniecība

A

1806.20.90

citādi

1806.3

citādi, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā:

1806.31

ar pildījumu

Lauksaimniecība

A

1806.32

bez pildījuma

Lauksaimniecība

A

1806.90

citādi

Lauksaimniecība

A

19.01

Iesala ekstrakts; ārtikas izstrādājumi no miltiem, putrai
miem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta,
kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk
par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti ci
tur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 pre
cēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur
mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai ie
kļauti citur:

1901.10

pārtikas produkti zīdaiņiem, safasēti mazumtirdzniecībai

Lauksaimniecība

A

1901.20

maisījumi un mīklas pozīcijā 1905 minēto maizes un
konditorejas izstrādājumu ražošanai

Lauksaimniecība

A

1901.90

Citādi:

1901.90.10

kukurūzas milti

Lauksaimniecība

A

1901.90.20

tradicionālais Āfrikas alus pulveris, kā definēts 19. noda
ļas 1. papildu piezīmē

Lauksaimniecība

X

1901.90.30

piena pulveru maisījumi, kas beztauku vielā satur vismaz
30 % (m/m) piena proteīna

Lauksaimniecība

X

ex1901.90

citādi, tiešajā iepakojumā ar svaru 5 kg vai vairāk

Lauksaimniecība

H*

1901.90.90

citādi

Lauksaimniecība

X

19.02

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar
pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagata
voti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas,
pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesaga
tavots:

1902.1

termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi, bez pildījuma
un citādi nesagatavoti:

1902.11

ar olu piedevu

Lauksaimniecība

A

1902.19

citādi

Lauksaimniecība

A
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1902.20

pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrā
dāti vai citādi sagatavoti:

1902.20.10

pildīti ar gaļu

Lauksaimniecība

A

1902.20.20

pildīti ar zivīm, vēžveidīgajiem vai mīkstmiešiem

Lauksaimniecība

A

1902.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1902.30

citādi pastas izstrādājumi

Lauksaimniecība

A

1902.40

kuskuss:

1902.40.10

nesagatavots

Lauksaimniecība

A

1902.40.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1903.00

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu,
graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

Lauksaimniecība

A

19.04

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauz
dējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pār
slas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu
veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (iz
ņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), ie
priekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav ci
tur minēti un iekļauti:

1904.10

gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauz
dējot graudus vai graudu produktus

Lauksaimniecība

A

1904.20

gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no neapgrauzdētām
graudu pārslām vai no neapgrauzdēto graudu pārslu un
grauzdēto graudu pārslu maisījumiem vai no uzpūstiem
graudiem:

1904.20.10

samaisījumu (Müsli) veida izstrādājumi uz neapgrauzdētu
graudu pārslu bāzes

Lauksaimniecība

A

1904.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

1904.30

bulguri

Lauksaimniecība

A

1904.90

Citādi:

1904.90.10

sagatavoti rīsi

Lauksaimniecība

A

1904.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
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19.05

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes
un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās;
dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un
tamlīdzīgi izstrādājumi

1905.10

sausmaizītes

Lauksaimniecība

A

1905.20

piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi

Lauksaimniecība

A

1905.3

saldie cepumi; vafeles:

1905.31

saldie cepumi

Lauksaimniecība

A

1905.32

vafeles

Lauksaimniecība

A

1905.40

sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi

Lauksaimniecība

A

1905.90

Citādi:

1905.90.10

lipekļa maize

Lauksaimniecība

A

1905.90.20

dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un
tamlīdzīgi izstrādājumi

Lauksaimniecība

A

1905.90.30

rīvmaize

Lauksaimniecība

A

1905.90.40

tumšā maize (no mīklas, kas gatavota no tumšajiem
kviešu miltiem un ūdens, arī ar citām sastāvdaļām, kas
fermentēta ar raugu vai citādi raudzēta un kas cepta jeb
kādā formā, izmērā vai apveidā)

Lauksaimniecība

A

1905.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

20.01

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi,
rieksti un citas ēdamas augu daļas:

2001.10

gurķi un kornišoni (pipargurķīši)

Lauksaimniecība

A

2001.90

Citādi:

2001.90.10

olīvas

Lauksaimniecība

A

2001.90.20

sīpoli

Lauksaimniecība

A

2001.90.30

saldā kukurūza (zea mays var. saccharata)

Lauksaimniecība

A

2001.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A
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20.02

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti:

2002.10

tomāti, veseli vai sagriezti:

2002.10.10

saldēti (izņemot gatavos ēdienus)

Lauksaimniecība

A

2002.10.80

citādi, hermētiski noslēgtos metāla traukos

Lauksaimniecība

A

2002.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2002.90

citādi

Lauksaimniecība

A

20.03

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas sēnes
un trifeles:

2003.10

atmatenes:

2003.10.10

saldēti (izņemot gatavos ēdienus)

Lauksaimniecība

A

2003.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2003.90

Citādi:

2003.90.05

trifeles

Lauksaimniecība

A

2003.90.10

saldētas (izņemot gatavos ēdienus)

Lauksaimniecība

A

2003.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

20.04

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti
citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

2004.10

kartupeļi:

2004.10.10

miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

Lauksaimniecība

A

2004.10.20

čipsi vai frī kartupeļi

Lauksaimniecība

A

2004.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2004.90

citādi dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

2004.90.10

kāposti, gurķi un kornišoni (pipargurķīši)

Lauksaimniecība

A
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2004.90.20

zirņi (pisum sativum), pupiņas (vigna spp., phaseolus spp.) un
lēcas

Lauksaimniecība

A

2004.90.30

olīvas

Lauksaimniecība

A

2004.90.40

saldā kukurūza (zea mays var. saccharata)

Lauksaimniecība

A

2004.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

20.05

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesasal
dēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

2005.10

homogenizēti dārzeņi:

2005.10.10

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2005.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2005.20

kartupeļi:

2005.20.10

miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

Lauksaimniecība

A

2005.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2005.40

zirņi (Pisum sativum):

2005.40.10

tāda veida izstrādājumi no miltiem vai rupja maluma mil
tiem, ko izmanto zīdaiņu pārtikā diētiskām vai kulinārijas
vajadzībām

Lauksaimniecība

A

2005.40.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2005.5

pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005.51

lobītas pupiņas

Lauksaimniecība

A

2005.59

citādi

Lauksaimniecība

A

2005.60

sparģeļi

Lauksaimniecība

A

2005.70

olīvas

Lauksaimniecība

A

2005.80

saldā kukurūza (zea mays var. saccharata)

Lauksaimniecība

A

2005.9

citādi dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

2005.91

bambusa dzinumi

Lauksaimniecība

A

Kods
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2005.99

Citādi:

2005.99.1

Marinādes, sinepes, čatnijs un tamlīdzīgi izstrādājumi:

2005.99.11

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2005.99.12

citādi

Lauksaimniecība

A

2005.99.2

lēcas, gurķi un kornišoni (pipargurķīši):

2005.99.21

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2005.99.22

citādi

Lauksaimniecība

A

2005.99.3

skābie kāposti:

2005.99.31

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2005.99.32

citādi

Lauksaimniecība

A

2005.99.9

Citādi:

2005.99.91

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2005.99.99

citādi

Lauksaimniecība

A

2006.00

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas,
konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas):

2006.00.10

iecukurotas mizas

Lauksaimniecība

A

2006.00.20

iecukuroti augļi

Lauksaimniecība

A

2006.00.30

ķirši, žāvēti vai glazēti

Lauksaimniecība

A

2006.00.40

saldā kukurūza (zea mays var. saccharata)

Lauksaimniecība

A

2006.00.90

citādi

Lauksaimniecība

A

20.07

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu bie
zeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, ar
cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās:

2007.10

homogenizēti produkti

Lauksaimniecība

A

2007.9

Citādi:

2007.91

citrusaugļi

Lauksaimniecība

A
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Lauksaimniecība

A

2007.99

citādi

20.08

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav
minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu
paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta
piedevu:

2008.1

rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, arī maisījumā:

2008.11

zemesrieksti:

2008.11.10

zemesriekstu sviests

Lauksaimniecība

A

2008.11.20

grauzdēti zemesrieksti

Lauksaimniecība

A

2008.11.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2008.19

citādi, ieskaitot maisījumus

Lauksaimniecība

A

2008.20

ananāsi

Lauksaimniecība

A

2008.30

citrusaugļi

Lauksaimniecība

A

2008.40

bumbieri

Lauksaimniecība

A

2008.50

aprikozes

Lauksaimniecība

A

2008.60

ķirši

Lauksaimniecība

A

2008.70

persiki, arī nektarīni

Lauksaimniecība

A

2008.80

zemenes

Lauksaimniecība

A

2008.9

citādi, arī maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 200819 mi
nētos:

2008.91

palmu galotņu pumpuri

Lauksaimniecība

A

2008.93

dzērvenes (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vac
cinium vitis-idaea)

Lauksaimniecība

A

2008.97

maisījumi

Lauksaimniecība

A

2008.99

Citādi:

2008.99.40

tamarindi

Lauksaimniecība

A
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2008.99.50

sīrupā konservēts ingvers tiešajā iepakojumā ar tīro svaru
45 kg vai vairāk

Lauksaimniecība

A

2008.99.60

saldā kukurūza (zea mays var. saccharata)

Lauksaimniecība

A

2008.99.90

citādi

Lauksaimniecība

A

20.09

Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, ne
raudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai cita sal
dinātāja piedevu:

2009.1

apelsīnu sula:

2009.11

saldēta

Lauksaimniecība

A

2009.12

nesaldēta, kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20

Lauksaimniecība

A

2009.19

citādi

Lauksaimniecība

A

2009.2

greipfrūtu (ieskaitot pomelo) sula:

2009.21

kuru Briksa vērtība nepārsniedz 20

Lauksaimniecība

A

2009.29

citādi

Lauksaimniecība

A

2009.3

citu viena veida citrusu augļu sula:

2009.31

kuru Briksa vērtība nepārsniedz 20

Lauksaimniecība

A

2009.39

citādi

Lauksaimniecība

A

2009.4

ananāsu sula:

2009.41

kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20

Lauksaimniecība

A

2009.49

citādi

Lauksaimniecība

A

2009.50

tomātu sula

Lauksaimniecība

A

2009.6

vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu):

2009.61

kuras Briksa vērtība nepārsniedz 30

Lauksaimniecība

A

Kods
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Lauksaimniecība

A

2009.69

citādi

2009.7

ābolu sula:

2009.71

kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20

Lauksaimniecība

A

2009.79

citādi

Lauksaimniecība

A

2009.8

citu viena veida augļu vai dārzeņu sulas:

2009.81

dzērveņu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vac
cinium vitis-idaea) sula:

2009.81.10

koncentrāts, kurā nav cukura vai citu saldinātāju piedevas
un kura Briksa vērtība pārsniedz 45

Lauksaimniecība

A

2009.81.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2009.89

Citādi:

2009.89.10

kivi sulas koncentrāts, kurā nav cukura vai citu saldinātāju
piedevas un kura Briksa vērtība pārsniedz 60

Lauksaimniecība

A

2009.89.20

granātābolu sulas koncentrāts, kurā nav cukura vai citu
saldinātāju piedevas un kura Briksa vērtība pārsniedz 60

Lauksaimniecība

A

2009.89.30

ķiršu sulas koncentrāts, kurā nav cukura vai citu saldinā
tāju piedevas un kura Briksa vērtība pārsniedz 60

Lauksaimniecība

A

2009.89.40

pasifloras sulas koncentrāts, kurā nav cukura vai citu sal
dinātāju piedevas un kura Briksa vērtība pārsniedz 45

Lauksaimniecība

A

2009.89.50

citu augļu sulas

Lauksaimniecība

A

2009.89.60

dārzeņu sulas

Lauksaimniecība

A

2009.90

sulu maisījumi:

2009.90.10

augļu sulas

Lauksaimniecība

A

2009.90.20

dārzeņu sulas

Lauksaimniecība

A
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21.01

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti
un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates
bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji
un to ekstrakti, esences un koncentrāti

2101.1

kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi
uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz kafi
jas bāzes:

2101.11

ekstrakti, esences un koncentrāti:

2101.11.10

maltas grauzdētas kafijas maisījumi ar augu taukiem

Lauksaimniecība

A

2101.11.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2101.12

izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču vai koncentrātu
bāzes vai uz kafijas bāzes:

2101.12.10

maltas grauzdētas kafijas maisījumi ar augu taukiem

Lauksaimniecība

A

2101.12.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2101.20

tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrā
dājumi uz ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz
tējas vai mates bāzes

Lauksaimniecība

A

2101.30

grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to
ekstrakti, esences un koncentrāti:

2101.30.10

grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji

Lauksaimniecība

A

2101.30.90

citādi

Lauksaimniecība

A

21.02

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi neaktīvi vienšūnu organi
smi (izņemot vakcīnas, kas minētas pozīcijā 3002); gatavi
cepamie pulveri:

2102.10

aktīvie raugi

Lauksaimniecība

A

2102.20

neaktīvi raugi; citi nedzīvi vienšūnu mikroorganismi

Lauksaimniecība

A

2102.30

gatavi cepamie pulveri

Lauksaimniecība

A

21.03

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu mai
sījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un
gatavas sinepes:

2103.10

sojas mērce

Lauksaimniecība

A
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Lauksaimniecība

A

2103.20

tomātu kečups un citādas tomātu mērces

2103.30

sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103.30.1

sinepju pulveris:

2103.30.11

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2103.30.12

citādi

Lauksaimniecība

A

2103.30.2

gatavas sinepes:

2103.30.21

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2103.30.22

citādi

Lauksaimniecība

A

2103.90

Citādi:

2103.90.10

mērces un produkti to gatavošanai no miltiem, rupja ma
luma miltiem vai iesala ekstrakta

Lauksaimniecība

A

2103.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

21.04

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai;
homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi:

2104.10

gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai:

2104.10.10

izstrādājumi zupu un buljonu pagatavošanai

Lauksaimniecība

A

2104.10.20

citādi, pulverī, cietā veidā vai koncentrātā

Lauksaimniecība

A

2104.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2104.20

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Lauksaimniecība

A

2105.00

Saldējums, ar vai bez kakao:

2105.00.10

saldējums, kas nesatur kakao vai pievienotu cukuru

Lauksaimniecība

K*

2105.00.20

saldējums, kas satur kakao vai pievienotu cukuru

Lauksaimniecība

K*

2105.00.90

citādi

Lauksaimniecība

K*
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21.06

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur:

2106.10

proteīna koncentrāti un strukturētas olbaltumvielas:

2106.10.10

sojas proteīna koncentrāti pulverī, ar proteīna saturu
sausnā vairāk nekā 65 %

Lauksaimniecība

A

2106.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2106.90

Citādi:

2106.90.17

zīdaiņu pārtika bez disaharīda, pulverī

Lauksaimniecība

A

2106.90.25

sīrupi (izņemot sīrupus no augļu sulas)

Lauksaimniecība

A

2106.90.35

saldinātāji (izņemot saldinātājus uz saharīna bāzes)

Lauksaimniecība

A

2106.90.50

ķīmisku vielu un pārtikas produktu maisījumi, ko iz
manto pārtikas produktu sagatavošanā

Lauksaimniecība

A

2106.90.67

salikti alkohola izstrādājumi, ko izmanto dzērienu ražo
šanā (izņemot uz smaržvielu bāzes)

Lauksaimniecība

A

2106.90.69

salmiņi dzeršanai, kas satur aromatizējošus preparātus

Lauksaimniecība

A

2106.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

22.01

Ūdens, ieskaitot dabiskos vai mākslīgos minerālūdeņus un
gāzētos ūdeņus, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas,
nearomatizēts; ledus un sniegs:

2201.10

minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi:

Lauksaimniecība

A

2201.90

citādi

Lauksaimniecība

A

22.02

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cu
kura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi
bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas,
kas iekļautas pozīcijā 2009:

2202.10

ūdens, ieskaitot minerālūdeni un gāzēto ūdeni ar cukura
vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizētu minerālūdeni
un gāzēto ūdeni:

2202.10.10

slēgtos traukos ar ietilpību 2,5 l vai mazāk (izņemot sa
spiežamos plastmasas traukos)

Lauksaimniecība

A
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Lauksaimniecība

A

2202.10.90

citādi

2202.90

Citādi:

2202.90.20

slēgtos traukos ar ietilpību 2,5 l vai mazāk (izņemot sa
spiežamos plastmasas traukos un uz piena bāzes)

Lauksaimniecība

A

2202.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2203.00

Iesala alus:

2203.00.05

tradicionālais Āfrikas alus, kā definēts 22. nodaļas 1. pa
pildu piezīmē

Lauksaimniecība

A

2203.00.90

citādi

Lauksaimniecība

A

22.04

Svaigu vīnogu vīns, ieskaitot stiprinātos vīnus; vīnogu
misa, izņemot pozīcijā 2009 minēto:

2204.10

dzirkstošais vīns

Lauksaimniecība

A

2204.2

citādi vīni; vīnogu misa, kuras rūgšana ir pārtraukta, pie
vienojot spirtu:

2204.21

tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu:

2204.21.30

vīnogu misa, kuras rūgšana ir pārtraukta, pievienojot
spirtu

Lauksaimniecība

A

2204.21.4

nestiprināti vīni:

2204.21.41

kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 4,5 tilp. %, bet
nepārsniedz 16,5 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2204.21.42

citādi

Lauksaimniecība

A

2204.21.5

stiprināti vīni:

2204.21.51

kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 15 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2204.21.52

citādi

Lauksaimniecība

A

2204.29

Citādi:

2204.29.30

vīnogu misa, kuras rūgšana ir pārtraukta, pievienojot
spirtu

Lauksaimniecība

A
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2204.29.4

nestiprināti vīni:

2204.29.41

kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 4,5 tilp. %, bet
nepārsniedz 16,5 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2204.29.42

citādi

Lauksaimniecība

A

2204.29.5

stiprināti vīni:

2204.29.51

kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 15 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2204.29.52

citādi

Lauksaimniecība

A

2204.30

citāda vīnogu misa

Lauksaimniecība

A

22.05

Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar au
giem vai aromātiskām vielām:

2205.10

tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu:

2205.10.10

dzirkstošie

Lauksaimniecība

A

2205.10.2

nestiprināti:

2205.10.21

kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 4,5 tilp. %, bet
nepārsniedz 15 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2205.10.22

citādi

Lauksaimniecība

A

2205.10.3

stiprināti:

2205.10.31

kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 15 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2205.10.32

citādi

Lauksaimniecība

A

2205.90

Citādi:

2205.90.2

nestiprināti:

2205.90.21

kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 4,5 tilp. %, bet
nepārsniedz 15 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2205.90.22

citādi

Lauksaimniecība

A

Kods
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2205.90.3

stiprināti:

2205.90.31

kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 15 tilp. %, bet
nepārsniedz 22 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2205.90.32

citādi

Lauksaimniecība

A

2206.00

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru vīns,
medalus); raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzē
rienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav
minēti un iekļauti:

2206.00.05

dzirkstoši augļu dzērieni un dzirkstošs medalus

Lauksaimniecība

A

2206.00.15

tradicionālais Āfrikas alus, kā definēts 22. nodaļas 1. pa
pildu piezīmē

Lauksaimniecība

A

2206.00.17

citādi fermentēti dzērieni, nestiprināti, ar spirta tilpum
koncentrāciju mazāk par 2,5 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2206.00.19

citādi fermentēti dzērieni no neiesalinātiem labības grau
diem, nestiprināti, kuru spirta tilpumkoncentrācija pār
sniedz 2,5 tilp. %, bet nepārsniedz 9 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2206.00.81

citādi fermentēti ābolu vai bumbieru dzērieni, nestipri
nāti, kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 2,5 tilp. %,
bet nepārsniedz 15 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2206.00.82

citādi fermentēti augļu un medalus dzērieni, tostarp tādu
fermentētu dzērienu maisījumi, kas iegūti augļu vai me
dus fermentācijā, nestiprināti, kuru spirta tilpumkoncen
trācija ir vismaz 2,5 tilp. %, bet nepārsniedz 15 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2206.00.83

citādi fermentēti ābolu vai bumbieru dzērieni, stiprināti,
kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 15 tilp. %, bet
nepārsniedz 23 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2206.00.84

citādi fermentēti augļu un medalus dzērieni, tostarp tādu
fermentētu dzērienu maisījumi, kas iegūti augļu vai me
dus fermentācijā, stiprināti, kuru spirta tilpumkoncentrā
cija ir vismaz 15 tilp. %, bet nepārsniedz 23 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2206.00.85

citādi fermentētu augļu vai medalus dzērienu un nealko
holisko dzērienu maisījumi, nestiprināti, kuru spirta til
pumkoncentrācija ir vismaz 2,5 tilp. %, bet nepārsniedz
15 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2206.00.87

citādi fermentētu augļu vai medalus dzērienu un nealko
holisko dzērienu maisījumi, stiprināti, kuru spirta tilpum
koncentrācija ir vismaz 15 tilp. %, bet nepārsniedz 23
tilp. %

Lauksaimniecība

A

Kods
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Lauksaimniecība

A

2206.00.90

citādi

22.07

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80
tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti,
denaturēti:

2207.10

nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80
tilp. % vai vairāk

Lauksaimniecība

A

2207.20

etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti

Lauksaimniecība

A

22.08

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir
mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri
un citi alkoholiski dzērieni:

2208.20

alkoholiski šķidrumi, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu vai
vīnogu čagas:

2208.20.10

tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

Lauksaimniecība

A

2208.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2208.30

viskiji:

2208.30.10

tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

Lauksaimniecība

A

2208.30.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2208.40

rums un citi alkoholiskie dzērieni, kas iegūti, destilējot
raudzētus cukurniedru produktus:

2208.40.10

tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

Lauksaimniecība

A

2208.40.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2208.50

džins un kadiķu degvīns (Geneva):

2208.50.10

tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

Lauksaimniecība

A

2208.50.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2208.60

degvīns:

2208.60.10

tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

Lauksaimniecība

A

2208.60.90

citādi

Lauksaimniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1329

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

2208.70

liķieri un uzlijas:

2208.70.2

tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu:

2208.70.21

kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 15 tilp. %, bet
nepārsniedz 23 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2208.70.22

citādi

Lauksaimniecība

A

2208.70.9

Citādi:

2208.70.91

kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 15 tilp. %, bet
nepārsniedz 23 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2208.70.92

citādi

Lauksaimniecība

A

2208.90

Citādi:

2208.90.2

tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu:

2208.90.21

kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 15 tilp. %, bet
nepārsniedz 23 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2208.90.22

citādi

Lauksaimniecība

A

2208.90.9

Citādi:

2208.90.91

kuru spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 15 tilp. %, bet
nepārsniedz 23 tilp. %

Lauksaimniecība

A

2208.90.92

citādi

Lauksaimniecība

A

2209.00

Etiķis un etiķa aizstājēji, kas iegūti no etiķskābes

Lauksaimniecība

A

23.01

Milti un granulas no gaļas vai gaļas subproduktiem, zivīm
vai vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bez
mugurkaulniekiem, nederīgas pārtikai; dradži (grības):

2301.10

gaļas vai gaļas subproduktu milti un granulas; dradži (grī
bas):

2301.10.10

vaļu gaļa

Lauksaimniecība

A

2301.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2301.20

zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugur
kaulnieku milti un granulas

Lauksaimniecība

A
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23.02

Klijas, atsijas un citi atlikumi, granulēti vai negranulēti,
kas iegūti, sijājot, maļot vai citādi apstrādājot labības
graudus vai pākšaugus:

2302.10

kukurūzas

Lauksaimniecība

A

2302.30

kviešu

Lauksaimniecība

X

2302.40

citu graudaugu

Lauksaimniecība

A

2302.50

pākšaugu

Lauksaimniecība

A

23.03

Cietes ražošanas atlikumi un tamlīdzīgi atlikumi, biešu
mīkstums, cukurniedru rauši un citi cukura ražošanas at
kritumi, drabiņas vai šķiedenis un atkritumi, granulēti vai
negranulēti:

2303.10

cietes ražošanas atliekas un tamlīdzīgas atliekas

Lauksaimniecība

A

2303.20

biešu mīkstums, cukurniedru rauši un citi cukura ražoša
nas atkritumi

Lauksaimniecība

A

2303.30

alus vai spirta rūpniecības šķiedenis un atkritumi

Lauksaimniecība

A

2304.00

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai gra
nulēti, kas iegūti, ekstrahējot sojas pupu eļļu

Lauksaimniecība

A

2305.00

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai gra
nulēti, kas iegūti ekstrahējot zemesriekstu eļļu

Lauksaimniecība

A

23.06

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai gra
nulēti, kas iegūti ekstrahējot augu taukus un eļļas, izņe
mot pozīcijā 2304 vai 2305 minētās:

2306.10

kokvilnas sēklas

Lauksaimniecība

A

2306.20

linsēklas

Lauksaimniecība

A

2306.30

saulespuķu sēklas

Lauksaimniecība

A

2306.4

rapšu vai ripšu sēklu:

2306.41

no rapšu sēklām ar zemu erukskābes saturu

Lauksaimniecība

A

2306.49

citādi

Lauksaimniecība

A

2306.50

kokosriekstu vai kopras

Lauksaimniecība

A
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2306.60

palmu riekstu vai kodolu

Lauksaimniecība

A

2306.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2307.00

vīna nogulsnes; vīnakmens

Lauksaimniecība

A

2308.00

Augu izcelsmes materiāli un augu atkritumi, atliekas un
blakusprodukti, granulēti vai negranulēti, izmantojami
dzīvnieku barībai, kas citur nav minēti un iekļauti

Lauksaimniecība

A

23.09

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā:

2309.10

suņu vai kaķu barība, safasēta mazumtirdzniecībai:

2309.10.10

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2309.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2309.90

Citādi:

2309.90.10

saldināta barība

Lauksaimniecība

A

2309.90.15

izstrādājumi, kas safasēti kā vēžveidīgo barība; izstrādā
jumi, kas safasēti kā lašu barība

Lauksaimniecība

A

2309.90.20

barības piedevas (izņemot piena aizstājējus), kas satur an
tibiotiku piedevas

Lauksaimniecība

A

2309.90.30

barības piedevas, kas satur melengestrola acetātu

Lauksaimniecība

A

2309.90.35

barības piedevas, kas pēc svara satur 40 % vai vairāk ho
līna hlorīda

Lauksaimniecība

A

2309.90.40

proteīna koncentrāti, kas iegūti no lucernas sulas

Lauksaimniecība

A

2309.90.50

palmeļļas taukskābju kalcija sāļi

Lauksaimniecība

A

2309.90.60

barības piedevas, kas satur furazolidonu

Lauksaimniecība

A

2309.90.65

barības piedevas, kas pēc svara satur 40 % vai vairāk li
sīna, arī antibiotiku piedevu vai melengestrola acetāta pie
devu

Lauksaimniecība

A

2309.90.70

atsevišķi vitamīni un to atvasinājumi, stabilizēti ar antiok
sidantiem vai pretsalipes vielām

Lauksaimniecība

A

2309.90.75

izstrādājumi, kas satur raktopamīnu

Lauksaimniecība

A
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2309.90.77

izstrādājumi, kas pēc svara satur 85 % vai vairāk metio
nīna

Lauksaimniecība

A

2309.90.80

zivju šķīstošās atliekas

Lauksaimniecība

A

2309.90.9

Citādi:

2309.90.91

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2309.90.92

citādi

Lauksaimniecība

A

24.01

Neapstrādāta tabaka; tabakas atkritumi:

2401.10

tabaka ar neizgrieztu vidējo dzīslu

Lauksaimniecība

A

2401.20

tabaka ar daļēji vai pilnīgi izgrieztu vidējo dzīslu

Lauksaimniecība

A

2401.30

tabakas atkritumi

Lauksaimniecība

A

24.02

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai
tabakas aizstājējiem:

2402.10

cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku:

2402.10.10

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2402.10.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2402.20

cigaretes, kas satur tabaku:

2402.20.10

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2402.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2402.90

Citādi:

2402.90.1

cigāri, Manilas cigāri un cigarilli no tabakas aizstājējiem:

2402.90.12

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2402.90.14

citādi

Lauksaimniecība

A

2402.90.2

cigaretes no tabakas aizstājējiem:

2402.90.22

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2402.90.24

citādi

Lauksaimniecība

A

Kods
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Lauksaimniecība

A

24.03

Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstā
jēji; “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka; tabakas ekstra
kti un esences:

2403.1

smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas aizstājē
jus jebkurā samērā:

2403.11

ūdenspīpes tabaka, kas minētas šīs nodaļas 1. piezīmē par
apakšpozīcijām

2403.19

Citādi:

2403.19.10

pīpes tabaka tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 5 kg

Lauksaimniecība

A

2403.19.20

citāda pīpes tabaka

Lauksaimniecība

A

2403.19.30

cigarešu tabaka

Lauksaimniecība

A

2403.9

Citādi:

2403.91

“homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka:

2403.91.10

importēts no Šveices

Lauksaimniecība

X

2403.91.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2403.99

Citādi:

2403.99.10

šņaucamtabaka

Lauksaimniecība

A

2403.99.20

tabakas ekstrakti un esences

Lauksaimniecība

A

2403.99.30

citādi cigarešu tabakas aizstājēji

Lauksaimniecība

A

2403.99.40

citādi pīpes tabakas aizstājēji

Lauksaimniecība

A

2403.99.90

citādi

Lauksaimniecība

A

2501.00

vārāmā sāls (ieskaitot galda un denaturēto) un tīrs nātrija
hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināta vai ar pievieno
tām pretsalipes vielām un nesējvielām; jūras ūdens:

2501.00.10

nederīgs pārtikai

Rūpniecība

A

2501.00.90

citādi

Rūpniecība

A
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2502.00

Neapdedzināti dzelzs pirīti

Rūpniecība

A

2503.00

Visu veidu sērs, izņemot sublimēto, nogulsnēto un koloi
dālo sēru

Rūpniecība

A

25.04

Dabiskais grafīts:

2504.10

pulvera vai granulu veidā

Rūpniecība

A

2504.90

citādi

Rūpniecība

A

25.05

Dažāda dabiskā smilts, iekrāsota vai nekrāsota, izņemot
26. nodaļā iekļautās metālu saturošās smiltis:

2505.10

silīcijsmilts un kvarca smilts

Rūpniecība

A

2505.90

citādi

Rūpniecība

A

25.06

Kvarcs (izņemot dabiskās smiltis); kvarcīts, rupji sadrupi
nāts vai nesadrupināts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi
sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai
plātnēs:

2506.10

kvarcs

Rūpniecība

A

2506.20

kvarcīts

Rūpniecība

A

2507.00

Kaolīns un citādi kaolīnmāli, kalcinēti vai nekalcinēti

Rūpniecība

A

25.08

Citādi māli (izņemot pozīcijas 6806 uzpūstos mālus), an
daluzīts, kianīts un silimanīts, karsēts vai nekarsēts; mu
līts; šamots vai dinasa zemes:

2508.10

bentonīts

Rūpniecība

A

2508.30

ugunsizturīgs māls

Rūpniecība

A

2508.40

citādi māli

Rūpniecība

A

2508.50

andaluzīts, kianīts un silimanīts

Rūpniecība

A

2508.60

mulīts

Rūpniecība

A

2508.70

šamots vai dinasa zemes

Rūpniecība

A

2509.00

Krīts

Rūpniecība

A
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25.10

Dabiskie kalcija fosfāti, dabiskie alumīnija kalcija fosfāti
un fosfātkrīts:

2510.10

nemalti

Rūpniecība

A

2510.20

malti

Rūpniecība

A

25.11

Dabiskais bārija sulfāts (barīts); dabiskais bārija karbonāts
(viterīts), karsēts vai nekarsēts, izņemot pozīcijas 2816 bā
rija oksīdu:

2511.10

dabiskais bārija sulfāts (barīts)

Rūpniecība

A

2511.20

dabiskais bārija karbonāts (viterīts)

Rūpniecība

A

2512.00

Infuzoriju silīcijzemes (piemēram, kalnu milti, trepelis,
diatomīts) un analoģiskas silīcijzemes, nekarsētas vai kar
sētas, ar īpatnējo svaru 1 vai mazāku

Rūpniecība

A

25.13

Pumeks; smirģelis; dabiskais korunds, dabiskais granāts
un citādi dabiskie abrazīvie materiāli, termiski apstrādāti
vai neapstrādāti:

2513.10

pumeks

Rūpniecība

A

2513.20

smirģelis, dabiskais korunds, dabiskais granāts un citādi
dabiskie abrazīvie materiāli

Rūpniecība

A

2514.00

Slāneklis, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai
nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kva
drātveida) blokos vai plātnēs

Rūpniecība

A

25.15

Marmors, travertīns, ekausīns un citi kaļķa ieži pieminek
ļiem vai būvniecībai, ar īpatsvaru 2,5 vai vairāk, sīkgrau
dainais ģipšakmens (alabastrs), rupji apstrādāti vai neap
strādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūr
veida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs:

2515.1

marmors un travertīns:

2515.11

neapstrādāts vai rupji apstrādāts

Rūpniecība

A

2515.12

tikai sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot
kvadrātveida) blokos vai plātnēs

Rūpniecība

A

2515.20

ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai būvniecībai;
sīkgraudainais ģipsis

Rūpniecība

A
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25.16

Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un citādi akmeņi
pieminekļiem vai būvniecībai, rupji apstrādāti vai neap
strādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūr
veida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs:

2516.1

granīts:

2516.11

neapstrādāts vai rupji apstrādāts

Rūpniecība

A

2516.12

tikai sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot
kvadrātveida) blokos vai plātnēs

Rūpniecība

A

2516.20

smilšakmens

Rūpniecība

A

2516.90

citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai

Rūpniecība

A

25.17

Oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko parasti iz
manto betona masā ceļu šosēšanai vai dzelzceļu un tamlī
dzīgam balastam, oļi un krams, termiski apstrādāts vai ne
apstrādāts; izdedžu, sārņu vai tamlīdzīgu rūpniecības at
kritumu šķembas, kas satur vai nesatur pozīcijas pirmajā
daļā minētos materiālus; darvotas šķembas (makadams);
pozīcijā 2515 vai 2516 minēto akmeņu granulas, sīkas
šķembas un pulveris, termiski apstrādāts vai neapstrādāts

2517.10

oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko parasti iz
manto betona masā ceļu šosēšanai vai dzelzceļu un tamlī
dzīgam balastam, oļi un krams, termiski apstrādāts vai ne
apstrādāts

Rūpniecība

A

2517.20

izdedžu vai tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu šķembu se
gums, kas satur vai nesatur apakšpozīcijā 251710 minē
tos materiālus

Rūpniecība

A

2517.30

darvotas šķembas (makadams)

Rūpniecība

A

2517.4

pozīcijā 2515 vai 2516 minēto akmeņu granulas, sīkas
šķembas un pulveris, termiski apstrādāts vai neapstrādāts:

2517.41

marmora

Rūpniecība

A

2517.49

citādi

Rūpniecība

A

25.18

Dolomīts, arī karsēts vai dedzināts, arī rupji apstrādāts vai
neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts do
lomīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai
plātnēs; dolomīta blietējums:

2518.10

nekarsēts un nededzināts dolomīts

Rūpniecība

A
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2518.20

karsēts vai dedzināts dolomīts

Rūpniecība

A

2518.30

dolomīta blietējums

Rūpniecība

A

25.19

dabiskais magnija karbonāts (magnezīts); kausētais mag
nēzijs; aglomerētais magnēzijs, kuram pirms aglomerēša
nas nelielos daudzumos ir pievienoti vai nav pievienoti
citi oksīdi; citāds magnija oksīds, tīrs vai ar piemaisīju
miem:

2519.10

dabiskais magnija karbonāts (magnezīts)

Rūpniecība

A

2519.90

citādi

Rūpniecība

A

25.20

Ģipšakmens; anhidrīts; ģipsis (no dedzinātā ģipšakmens
vai kalcija sulfāta), nekrāsots vai iekrāsots, kas satur vai
nesatur nelielu daudzumu paātrinātāju vai palēninātāju:

2520.10

Ģipšakmens; anhidrīts

Rūpniecība

A

2520.20

ģipsis

Rūpniecība

A

2521.00

Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un citādi kaļķa ieži, ko iz
manto kaļķu vai cementa ražošanai

Rūpniecība

A

25.22

Neveldzētie, veldzētie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kal
cija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti pozīcijā 2825:

2522.10

neveldzētie kaļķi

Rūpniecība

A

2522.20

veldzētie kaļķi

Rūpniecība

A

2522.30

hidrauliskie kaļķi

Rūpniecība

A

25.23

Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais
un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti vai iekrāsoti
vai klinkeru veidā:

2523.10

cementa klinkeri

Rūpniecība

A

2523.2

portlandcements:

2523.21

baltais cements, mākslīgi iekrāsots vai nekrāsots

Rūpniecība

A

2523.29

citādi

Rūpniecība

A

2523.30

aluminātcements

Rūpniecība

A

2523.90

citādi hidrauliskā cementa veidi

Rūpniecība

A
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25.24

Azbests:

2524.10

krosidolīts:

2524.10.10

krizotils

Rūpniecība

A

2524.10.90

citādi

Rūpniecība

A

2524.90

Citādi:

2524.90.01

aktinolīts

Rūpniecība

A

2524.90.02

antofilīts

Rūpniecība

A

2524.90.03

amozīts

Rūpniecība

A

2524.90.04

tremolīts

Rūpniecība

A

2524.90.90

citādi

Rūpniecība

A

25.25

Vizla, ieskaitot drumstalas; vizlas atkritumi:

2525.10

neapstrādāta vizla un plāksnītēs vai zvīņās sašķelta vizla

Rūpniecība

A

2525.20

vizlas pulveris

Rūpniecība

A

2525.30

vizlas atkritumi

Rūpniecība

A

25.26

Dabiskais steatīts, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazā
ģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskai
tot kvadrātveida) blokos vai plātnēs; talks:

2526.10

nedrupināts un nemalts

Rūpniecība

A

2526.20

drupināts vai malts

Rūpniecība

A

2528.00

Dabiskie borāti un to koncentrāti (karsēti vai nekarsēti),
taču izņemot borātus, kas izdalīti no dabiskiem šķīdu
miem; dabiskā borskābe, kas sausnā satur ne vairāk par
85 % H3BO3

Rūpniecība

A

25.29

laukšpats; leicīts; nefelīns un nefelīna sienīts; fluoršpats:

2529.10

laukšpats

Rūpniecība

A
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2529.2

fluoršpats:

2529.21

kas satur 97 % no svara vai mazāk kalcija fluorīdu

Rūpniecība

A

2529.22

kas satur vairāk par 97 % no svara kalcija fluorīdu

Rūpniecība

A

2529.30

leicīts; nefelīns un nefelīna sienīts

Rūpniecība

A

25.30

Minerālvielas, kas citur nav minētas un iekļautas

2530.10

neputots vermikulīts, perlīts un hlorīti

Rūpniecība

A

2530.20

kizerīts, epsomīts (dabiskie magnija sulfāti)

Rūpniecība

A

2530.90

citādi

Rūpniecība

A

26.01

Dzelzs rūdas un koncentrāti, ieskaitot apdedzināto dzelzs
pirītu:

2601.1

Dzelzs rūdas un koncentrāti, izņemot apdedzināto dzelzs
pirītu:

2601.11

neaglomerētie

Rūpniecība

A

2601.12

aglomerētie

Rūpniecība

A

2601.20

apdedzinātie dzelzs pirīti

Rūpniecība

A

2602.00

Mangāna rūdas un koncentrāti, ieskaitot dzelzi saturošas
mangāna rūdas, un koncentrāti, kas sausnā satur 20 % no
svara vai vairāk mangānu

Rūpniecība

A

2603.00

Vara rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A

2604.00

Niķeļa rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A

2605.00

Kobalta rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A

2606.00

Alumīnija rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A

2607.00

Svina rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A

2608.00

Cinka rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A

2609.00

Alvas rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A

2610.00

Hroma rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

2611.00

Volframa rūdas un koncentrāti

26.12

Urāna vai torija rūdas un koncentrāti:

2612.10

urāna rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A

2612.20

torija rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A

26.13

Molibdēna rūdas un koncentrāti:

2613.10

apdedzināti

Rūpniecība

A

2613.90

citādi

Rūpniecība

A

2614.00

Titāna rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A

26.15

Niobija, tantala, vanādija vai cirkonija rūdas un koncen
trāti:

2615.10

cirkonija rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A

2615.90

citādi

Rūpniecība

A

26.16

Dārgmetālu rūdas un koncentrāti:

2616.10

sudraba rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A

2616.90

citādi

Rūpniecība

A

26.17

Citādas rūdas un koncentrāti:

2617.10

antimona rūdas un koncentrāti

Rūpniecība

A

2617.90

citādi

Rūpniecība

A

2618.00

Dzelzs vai tērauda ražošanas procesā iegūstamie granulē
tie sārņi (sārņu smilts)

Rūpniecība

A

2619.00

Izdedži, sārņi (izņemot granulētos sārņus), plāva un citādi
dzelzs vai tērauda ražošanas atkritumi

Rūpniecība

A

26.20

Izdedži, pelni un atliekas (izņemot dzelzs vai tērauda ra
žošanas procesā radušās), kas satur metālus, arsēnu vai to
savienojumus:

2620.1

kas satur galvenokārt cinku:

2620.11

tehnisko cinku

Rūpniecība

A

2620.19

citādi

Rūpniecība

A
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2620.2

kas satur galvenokārt svinu:

2620.21

etilēta benzīna nosēdumi un etilēta antidetonācijas savie
nojuma nosēdumi

Rūpniecība

A

2620.29

citādi

Rūpniecība

A

2620.30

kas satur galvenokārt varu

Rūpniecība

A

2620.40

kas satur galvenokārt alumīniju

Rūpniecība

A

2620.60

kas satur arsēnu, dzīvsudrabu, talliju vai to maisījumus un
ko izmanto arsēna vai minēto metālu ieguvei vai to ķīmi
sko savienojumu ražošanā

Rūpniecība

A

2620.9

Citādi:

2620.91

kas satur antimonu, beriliju, kadmiju, hromu vai to maisī
jumus

Rūpniecība

A

2620.99

citādi

Rūpniecība

A

26.21

Citādi izdedži un pelni, ieskaitot jūras aļģu pelnus; pelni
un atliekas, kas rodas, sadedzinot sadzīves atkritumus:

2621.10

pelni un atliekas, kas rodas, sadedzinot sadzīves atkritu
mus

Rūpniecība

A

2621.90

citādi

Rūpniecība

A

27.01

Akmeņogles; briketes, olveida neaglomerētas akmeņogles
un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no akmeņo
glēm:

2701.1

neaglomerētas akmeņogles, pulverizētas vai nepulverizē
tas:

2701.11

antracīts

Rūpniecība

A

2701.12

bitumenogles

Rūpniecība

A

2701.19

citādas akmeņogles

Rūpniecība

A

2701.20

briketes, olveida neaglomerētas akmeņogles un tamlīdzīgs
cietais kurināmais, kas iegūts no akmeņoglēm

Rūpniecība

A

27.02

Aglomerēts vai neaglomerēts lignīts, izņemot cietogli:

2702.10

neaglomerēts lignīts, pulverizēts vai nepulverizēts

Rūpniecība

A

2702.20

aglomerēts lignīts

Rūpniecība

A
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2703.00

Aglomerēta vai neaglomerēta kūdra (ieskaitot kūdras
drupni)

Rūpniecība

A

2704.00

Aglomerēts vai neaglomerēts akmeņogļu, lignīta vai kū
dras kokss un puskokss; retortogles

Rūpniecība

A

2705.00

Akmeņogļu gāze, ūdens gāze, domnas gāze un tamlīdzī
gas gāzes, izņemot naftas gāzes un citus gāzveida ogļū
deņražus

Rūpniecība

A

2706.00

Darva, destilēta no akmeņoglēm, lignīta vai kūdras, citā
das minerāldarvas, atūdeņotas vai neatūdeņotas vai daļēji
destilētas, ieskaitot reģenerētas darvas

Rūpniecība

A

27.07

Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas iegūti augst
temperatūras pārtvaicē; tamlīdzīgi produkti, kuros aromā
tisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu
svaru:

2707.10

benzols

Rūpniecība

A

2707.20

toluols

Rūpniecība

A

2707.30

ksilols

Rūpniecība

A

2707.40

naftalīns

Rūpniecība

A

2707.50

citādi aromātisko ogļūdeņražu maisījumi, no kuru til
puma vismaz 65 % (ieskaitot zudumus) destilējas 250 °C
temperatūrā (metode ASTM D 86)

Rūpniecība

A

2707.9

Citādi:

2707.91

kreozotu eļļas

Rūpniecība

A

2707.99

Citādi:

2707.99.10

fenoli

Rūpniecība

A

2707.99.20

darvas eļļas

Rūpniecība

A

2707.99.90

citādi

Rūpniecība

A

27.08

Piķis un piķa kokss, kas iegūts no akmeņogļu darvas vai
citām minerāldarvām:

2708.10

piķis

Rūpniecība

X

2708.20

piķa kokss

Rūpniecība

X

2709.00

Neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegū
tas eļļas

Rūpniecība

X

Kods
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27.10

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņe
mot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pār
strādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas
eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir
pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi:

2710.1

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas (izņe
mot neapstrādātas), un citur neminēti un neiekļauti naftas
produkti, kas satur 70 % vai vairāk naftas eļļas vai no bi
tumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir produktu pa
mata sastāvdaļas, izņemot eļļas, kuras satur biodīzeli, un
izņemot eļļas atkritumus:

2710.12

vieglās naftas eļļas un vieglie naftas produkti:

2710.12.01

aviācijas benzīns, kā definēts 1.a papildu piezīmē

Rūpniecība

A

2710.12.02

degviela, kā definēts 1.b papildu piezīmē

Rūpniecība

X

2710.12.07

aviācijas petroleja, kā definēts 1.d papildu piezīmē

Rūpniecība

A

2710.12.09

degviela benzīna-petrolejas dzinējiem, kā definēts 1.e pa
pildu piezīmē

Rūpniecība

A

2710.12.15

apgaismošanas petroleja, kā definēts 1.f papildu piezīmē,
marķēta

Rūpniecība

A

2710.12.26

apgaismošanas petroleja, kā definēts 1.f papildu piezīmē,
nemarķēta

Rūpniecība

A

2710.12.30

destilēta degviela, kā definēts 1.g papildu piezīmē

Rūpniecība

X

2710.12.35

degvieleļļas, kā definēts 1.h papildu piezīmē

Rūpniecība

A

2710.12.37

konkrēti alifātisko ogļūdeņražu šķīdinātāji, kā definēts 1.ij
papildu piezīmē, marķēti

Rūpniecība

A

2710.12.39

konkrēti alifātisko ogļūdeņražu šķīdinātāji, kā definēts 1.ij
papildu piezīmē, nemarķēti

Rūpniecība

A

2710.12.40

lakbenzīns (vaitspirts), kā definēts 1.k papildu piezīmē

Rūpniecība

X

2710.12.45

sajaukti alkilēni

Rūpniecība

X

2710.12.47

konsistentā smērviela

Rūpniecība

X

2710.12.49

gatavas smēreļļas iepakojumā, kas nepārsniedz 5 l

Rūpniecība

X
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2710.12.52

citādas gatavas smēreļļas

Rūpniecība

X

2710.12.55

pamateļļas gatavām smēreļļām, kas ražotas, rafinējot lie
totu smēreļļu vai citu lietotu eļļu

Rūpniecība

X

2710.12.57

citādas pamateļļas gatavām smēreļļām

Rūpniecība

X

2710.12.60

transformatora eļļa un kabeļu eļļa

Rūpniecība

A

2710.12.70

citāda izolācijas eļļa vai dielektriska eļļa

Rūpniecība

X

2710.12.80

hidraulisko pārvadu šķidrumi

Rūpniecība

X

2710.12.90

citādi

Rūpniecība

X

2710.19

citādi

Rūpniecība

X

2710.20

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas (izņe
mot neapstrādātas), un citur neminēti un neiekļauti naftas
produkti, kas satur 70 % vai vairāk naftas eļļas vai no bi
tumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir produktu pa
mata sastāvdaļas, un kas satur biodīzeli, izņemot eļļas at
kritumus

Rūpniecība

X

2710.9

eļļas atkritumi:

2710.91

satur polihlorbifenilus (PCBs), polihlorterfenilus (PCTs) vai
polibrombifenilus (PBBs)

Rūpniecība

X

2710.99

Citādi:

2710.99.10

eļļas atkritumi, kā definēts 3.a piezīmē

Rūpniecība

X

2710.99.20

eļļas atkritumi, kā definēts 3.b piezīmē

Rūpniecība

X

2710.99.30

citādi

Rūpniecība

X

27.11

Naftas gāzes un citādi gāzveida ogļūdeņraži:

2711.1

sašķidrināti:

2711.11

dabasgāze

Rūpniecība

A

2711.12

propāns

Rūpniecība

A
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2711.13

butāni:

2711.13.10

tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 250 g

Rūpniecība

A

2711.13.90

citādi

Rūpniecība

A

2711.14

etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns

Rūpniecība

X

2711.19

citādi

Rūpniecība

A

2711.2

gāzveida stāvoklī:

2711.21

dabasgāze

Rūpniecība

A

2711.29

Citādi:

2711.29.10

butāni tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 250 g

Rūpniecība

A

2711.29.90

citādi

Rūpniecība

A

27.12

Vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks,
ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks,
citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sin
tēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti:

2712.10

vazelīns:

2712.10.10

tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 5 kg

Rūpniecība

A

2712.10.20

tiešajā iepakojumā ar tīro svaru virs 5 kg

Rūpniecība

A

2712.20

parafīna vasks, kura eļļas saturs ir mazāks par 0,75 % no
kopējās masas

Rūpniecība

X

2712.90

Citādi:

2712.90.10

parafīna vasks

Rūpniecība

X

2712.90.20

mikrokristāliskais vasks

Rūpniecība

X

2712.90.30

montānvasks

Rūpniecība

X

2712.90.50

ogļu putekļu vasks

Rūpniecība

X

2712.90.90

citādi

Rūpniecība

X
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27.13

Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai
no bitumenminerāliem iegūtu eļļu pārstrādes atlikumi:

2713.1

naftas kokss:

2713.11

nekalcinēts

Rūpniecība

A

2713.12

kalcinēts

Rūpniecība

A

2713.20

naftas bitumens

Rūpniecība

A

2713.90

citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu
atlikumi

Rūpniecība

A

27.14

Dabiskais bitums un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis
un darvas smilts; asfaltīti un asfalta ieži:

2714.10

bitumena vai naftas slāneklis un darvas smilts

Rūpniecība

A

2714.90

Citādi:

2714.90.10

bitums un asfalts, kas pēc svara satur mazāk par 60 % mi
nerālvielu

Rūpniecība

A

2714.90.20

bitums un asfalts, kas pēc svara satur 60 % vai vairāk mi
nerālvielu

Rūpniecība

A

2714.90.90

citādi

Rūpniecība

A

2715.00

Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma,
naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bā
zes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena la
kas):

2715.00.10

emulsijas

Rūpniecība

A

2715.00.20

mastikas

Rūpniecība

A

2715.00.90

citādi

Rūpniecība

A

2716.00

Elektroenerģija

Rūpniecība

A

28.01

Fluors, hlors, broms, jods:

2801.10

hlors

Rūpniecība

A

2801.20

jods

Rūpniecība

A

2801.30

fluors; broms

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1347

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

2802.00

Sērs, sublimēts vai izgulsnēts; koloidālais sērs

Rūpniecība

A

2803.00

Ogleklis (sodrēji un citādi oglekļa veidi, kas citur nav mi
nēti)

Rūpniecība

A

28.04

Ūdeņradis, cēlgāzes un citādi nemetāli:

2804.10

ūdeņradis

Rūpniecība

A

2804.2

cēlgāzes:

2804.21

argons

Rūpniecība

A

2804.29

citādi

Rūpniecība

A

2804.30

slāpeklis

Rūpniecība

A

2804.40

skābeklis

Rūpniecība

A

2804.50

bors; telūrs

Rūpniecība

A

2804.6

silīcijs:

2804.61

kas satur silīciju ne mazāk kā 99,99 % no kopējās masas

Rūpniecība

A

2804.69

citādi

Rūpniecība

A

2804.70

fosfors

Rūpniecība

A

2804.80

arsēns

Rūpniecība

A

2804.90

selēns

Rūpniecība

A

28.05

sārmu vai sārmzemju metāli; retzemju metāli, skandijs un
itrijs, atsevišķi vai maisījumos vai sakausējumos; dzīvsu
drabs:

2805.1

sārmu vai sārmzemju metāli:

2805.11

nātrijs

Rūpniecība

A

2805.12

kalcijs

Rūpniecība

A

2805.19

citādi

Rūpniecība

A

2805.30

retzemju metāli, skandijs un itrijs, atsevišķi vai maisīju
mos vai sakausējumos

Rūpniecība

A

2805.40

dzīvsudrabs

Rūpniecība

A
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28.06

hlorūdeņradis (sālsskābe); hlorsulfoskābe:

2806.10

hlorūdeņradis (sālsskābe)

Rūpniecība

A

2806.20

hlorsulfoskābe

Rūpniecība

A

2807.00

Sērskābe; oleums

Rūpniecība

A

2808.00

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes

Rūpniecība

A

28.09

fosfora (V) oksīds; fosforskābe; polifosforskābes ar no
teiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu:

2809.10

fosfora (V) oksīds

Rūpniecība

A

2809.20

fosforskābe un polifosforskābes

Rūpniecība

A

2810.00

Bora oksīdi; borskābes

Rūpniecība

A

28.11

Citādas neorganiskās skābes un citādi neorganiskie neme
tālu savienojumi ar skābekli:

2811.1

citādas neorganiskās skābes:

2811.11

fluorūdeņradis (fluorūdeņražskābe)

Rūpniecība

A

2811.19

Citādi:

2811.19.10

ciānūdeņradis (ciānūdeņražskābe)

Rūpniecība

A

2811.19.90

citādi

Rūpniecība

A

2811.2

citādi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli:

2811.21

oglekļa dioksīds

Rūpniecība

A

2811.22

silīcija dioksīds

Rūpniecība

A

2811.29

citādi

Rūpniecība

A

28.12

Nemetālu halogenīdi un oksihalogenīdi:

2812.10

hlorīdi un hlora oksīdi:

2812.10.10

arsēna trihlorīds

Rūpniecība

A

2812.10.20

fosgēns (karbonilhlorīds)

Rūpniecība

A
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2812.10.30

fosfora oksihlorīds

Rūpniecība

A

2812.10.40

fosfora trihlorīds

Rūpniecība

A

2812.10.50

fosfora pentahlorīds

Rūpniecība

A

2812.10.60

sēra monohlorīds

Rūpniecība

A

2812.10.70

sēra dihlorīds

Rūpniecība

A

2812.10.80

tionilhlorīds

Rūpniecība

A

2812.10.90

citādi

Rūpniecība

A

2812.90

citādi

Rūpniecība

A

28.13

Nemetālu sulfīdi; tehniskais fosfora trisulfīds:

2813.10

oglekļa disulfīds (sērogleklis)

Rūpniecība

A

2813.90

citādi

Rūpniecība

A

28.14

Bezūdens amonjaks vai amonjaka ūdens šķīdums:

2814.10

bezūdens amonjaks

Rūpniecība

A

2814.20

amonjaka ūdens šķīdums

Rūpniecība

A

28.15

nātrija hidroksīds (kaustiskā soda); kālija hidroksīds (kau
stiskais potašs); nātrija vai kālija peroksīdi:

2815.1

nātrija hidroksīds (kaustiskā soda):

2815.11

cietais

Rūpniecība

X

2815.12

ūdens šķīdumā (nātrija sārms jeb šķidrā soda)

Rūpniecība

X

2815.20

kālija hidroksīds (kaustiskais potašs)

Rūpniecība

A

2815.30

nātrija vai kālija peroksīdi

Rūpniecība

A

28.16

magnija hidroksīds un peroksīds; stroncija un bārija ok
sīdi, hidroksīdi un peroksīdi:

2816.10

magnija hidroksīds un peroksīds

Rūpniecība

A
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2816.40

stroncija un bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi

Rūpniecība

A

2817.00

Cinka oksīds; cinka peroksīds

Rūpniecība

A

28.18

mākslīgais korunds, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu;
alumīnija oksīds; alumīnija hidroksīds:

2818.10

mākslīgais korunds, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu

Rūpniecība

A

2818.20

alumīnija oksīdi, kas nav mākslīgais korunds

Rūpniecība

A

2818.30

alumīnija hidroksīds

Rūpniecība

A

28.19

Hroma oksīdi un hidroksīdi:

2819.10

hroma trioksīds

Rūpniecība

A

2819.90

citādi

Rūpniecība

A

28.20

Mangāna oksīdi:

2820.10

mangāna dioksīds

Rūpniecība

A

2820.90

citādi

Rūpniecība

A

28.21

dzelzs oksīdi un hidroksīdi; krāszemes, kas satur 70 % no
kopējās masas vai vairāk saistītās dzelzs, kas izteikta kā
Fe2O3:

2821.10

dzelzs oksīdi un hidroksīdi

Rūpniecība

A

2821.20

krāszemes

Rūpniecība

A

2822.00

Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta oksīdi

Rūpniecība

A

2823.00

Titāna oksīdi

Rūpniecība

A

28.24

Svina oksīdi; svina mīnijs, sarkanais un oranžais:

2824.10

svina monoksīds (glets, svina oksīds)

Rūpniecība

A

2824.90

citādi

Rūpniecība

A

28.25

hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi; citā
das neorganiskās bāzes; citādi metālu oksīdi, hidroksīdi
un peroksīdi:

2825.10

hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi

Rūpniecība

A
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2825.20

litija oksīds un hidroksīds

Rūpniecība

A

2825.30

vanādija oksīdi un hidroksīdi

Rūpniecība

A

2825.40

niķeļa oksīdi un hidroksīdi

Rūpniecība

A

2825.50

vara oksīdi un hidroksīdi

Rūpniecība

A

2825.60

germānija oksīdi un cirkonija dioksīds

Rūpniecība

A

2825.70

molibdēna oksīdi un hidroksīdi

Rūpniecība

A

2825.80

antimona oksīdi

Rūpniecība

A

2825.90

citādi

Rūpniecība

A

28.26

fluorīdi; fluorsilikāti, fluoralumināti un citi kompleksie
fluora sāļi:

2826.1

fluorīdi:

2826.12

alumīnija

Rūpniecība

A

2826.19

citādi

Rūpniecība

A

2826.30

nātrija heksafluoralumināts (sintētiskais kriolīts)

Rūpniecība

A

2826.90

citādi

Rūpniecība

A

28.27

Hlorīdi, oksihlorīdi un hidroksihlorīdi; bromīdi un oksi
bromīdi; jodīdi un oksijodīdi:

2827.10

amonija hlorīds

Rūpniecība

A

2827.20

kalcija hlorīds

Rūpniecība

A

2827.3

citādi hlorīdi:

2827.31

magnija

Rūpniecība

A

2827.32

alumīnija

Rūpniecība

A

2827.35

niķeļa

Rūpniecība

A

2827.39

Citādi:

2827.39.10

dzelzs

Rūpniecība

A

2827.39.90

citādi

Rūpniecība

A
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2827.4

oksihlorīdi un hidroksihlorīdi:

2827.41

no vara

Rūpniecība

A

2827.49

citādi

Rūpniecība

A

2827.5

bromīdi un oksibromīdi:

2827.51

nātrija vai kālija bromīdi

Rūpniecība

A

2827.59

citādi

Rūpniecība

A

2827.60

jodīdi un oksijodīdi

Rūpniecība

A

28.28

Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlorīti; hipobro
mīti:

2828.10

tehniskais kalcija hipohlorīts un citādi kalcija hipohlorīti

Rūpniecība

A

2828.90

citādi

Rūpniecība

A

28.29

Hlorāti un perhlorāti; bromāti un perbromāti; jodāti un
perjodāti:

2829.1

hlorāti:

2829.11

nātrija

Rūpniecība

A

2829.19

citādi

Rūpniecība

A

2829.90

citādi

Rūpniecība

A

28.30

Sulfīdi; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polisulfīdi:

2830.10

nātrija sulfīdi

Rūpniecība

A

2830.90

citādi

Rūpniecība

A

28.31

Ditionīti un sulfoksilāti:

2831.10

nātrija

Rūpniecība

A

2831.90

citādi

Rūpniecība

A

28.32

Sulfīti; tiosulfāti:

2832.10

nātrija sulfīti

Rūpniecība

A
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2832.20

citādi sulfīti

Rūpniecība

A

2832.30

tiosulfāti

Rūpniecība

A

28.33

Sulfāti; alauni; peroksisulfāti (persulfāti):

2833.1

nātrija sulfāti:

2833.11

nātrija sulfāts

Rūpniecība

A

2833.19

citādi

Rūpniecība

A

2833.2

citādi sulfāti:

2833.21

magnija

Rūpniecība

A

2833.22

alumīnija

Rūpniecība

A

2833.24

niķeļa

Rūpniecība

A

2833.25

no vara

Rūpniecība

A

2833.27

bārija

Rūpniecība

A

2833.29

Citādi:

2833.29.10

cinka

Rūpniecība

A

2833.29.90

citādi

Rūpniecība

A

2833.30

alauni

Rūpniecība

A

2833.40

peroksisulfāti (persulfāti)

Rūpniecība

A

28.34

nitrīti; nitrāti:

2834.10

nitrīti

Rūpniecība

A

2834.2

nitrāti:

2834.21

kālija

Rūpniecība

A

2834.29

citādi

Rūpniecība

A

28.35

Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti), un fosfāti; noteikta
vai nenoteikta ķīmiska sastāva polifosfāti:

2835.10

fosfināti (hipofosfīti) un fosfonāti (fosfīti)

Rūpniecība

A
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2835.2

fosfāti:

2835.22

mononātrija vai dinātrija

Rūpniecība

A

2835.24

kālija

Rūpniecība

A

2835.25

kalcija hidrogēnortofosfāts (dikalcija fosfāts)

Rūpniecība

A

2835.26

citādi kalcija fosfāti:

2835.26.10

monokalcija fosfāts

Rūpniecība

A

2835.26.90

citādi

Rūpniecība

A

2835.29

citādi

Rūpniecība

A

2835.3

polifosfāti:

2835.31

nātrija trifosfāts (nātrija tripolifosfāts)

Rūpniecība

A

2835.39

citādi

Rūpniecība

A

28.36

karbonāti; peroksikarbonāti (perkarbonāti); tehniskais
amonija karbonāts, kas satur amonija karbamātu:

2836.20

nātrija karbonāts

Rūpniecība

X

2836.30

nātrija hidrogēnkarbonāts (nātrija bikarbonāts)

Rūpniecība

A

2836.40

kālija karbonāti

Rūpniecība

A

2836.50

kalcija karbonāts

Rūpniecība

A

2836.60

bārija karbonāts

Rūpniecība

A

2836.9

Citādi:

2836.91

litija karbonāti

Rūpniecība

A

2836.92

stroncija karbonāts

Rūpniecība

A

2836.99

citādi

Rūpniecība

A

28.37

Cianīdi, oksicianīdi un kompleksie cianīdi:

2837.1

cianīdi un oksicianīdi:

2837.11

nātrija

Rūpniecība

A
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2837.19

citādi

Rūpniecība

A

2837.20

kompleksie cianīdi

Rūpniecība

A

28.39

Silikāti; tehniskie sārmu metālu silikāti:

2839.1

nātrija:

2839.11

nātrija metasilikāti

Rūpniecība

A

2839.19

citādi

Rūpniecība

A

2839.90

citādi

Rūpniecība

A

28.40

Borāti; peroksiborāti (perborāti):

2840.1

dinātrija tetraborāts (attīrītais boraks):

2840.11

bezūdens

Rūpniecība

A

2840.19

citādi

Rūpniecība

A

2840.20

citādi borāti

Rūpniecība

A

2840.30

peroksiborāti (perborāti)

Rūpniecība

A

28.41

Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi:

2841.30

nātrija dihromāts

Rūpniecība

A

2841.50

citādi hromāti un dihromāti; peroksihromāti

Rūpniecība

A

2841.6

manganīti, manganāti un permanganāti:

2841.61

kālija permanganāts

Rūpniecība

A

2841.69

citādi

Rūpniecība

A

2841.70

molibdāti

Rūpniecība

A

2841.80

volframāti

Rūpniecība

A

2841.90

citādi

Rūpniecība

A

28.42

Neorganisko skābju vai peroksiskābju citi sāļi (ieskaitot
alumosilikātus ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sa
stāvu), izņemot azīdus:

2842.10

dubultie vai kompleksie silikāti, ieskaitot alumosilikātus ar
noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

Rūpniecība

A

2842.90

citādi

28.43

koloidālie dārgmetāli; dārgmetālu noteikta vai nenoteikta
ķīmiska sastāva organiskie un neorganiskie savienojumi;
dārgmetālu amalgamas:

2843.10

koloidālie dārgmetāli

2843.2

sudraba savienojumi:

2843.21

sudraba nitrāts

Rūpniecība

A

2843.29

citādi

Rūpniecība

A

2843.30

zelta savienojumi

Rūpniecība

A

2843.90

citādi savienojumi; amalgamas

Rūpniecība

A

28.44

Radioaktīvie ķīmiskie elementi un radioaktīvie izotopi (ie
skaitot sabrūkošos un reproducējošos ķīmiskos elementus
un izotopus) un to savienojumi; maisījumi un atlikumi,
kas satur šos produktus:

2844.10

dabiskais urāns un tā savienojumi; sakausējumi, dispersi
jas (ieskaitot metālkeramiku), keramikas produkti un mai
sījumi, kas satur dabisko urānu vai dabiskā urāna savieno
jumus

Rūpniecība

A

2844.20

ar urānu-235 bagātināts urāns un tā savienojumi; pluto
nijs un tā savienojumi; sakausējumi, dispersijas (ieskaitot
metālkeramiku), keramikas produkti un maisījumi, kas sa
tur ar urānu-235 bagātinātu urānu, plutoniju vai šo pro
duktu savienojumus

Rūpniecība

A

2844.30

urāns ar samazinātu urāna-235 saturu un tā savienojumi;
torijs un tā savienojumi; sakausējumi, dispersijas (ieskaitot
metālkeramiku), keramikas produkti un maisījumi, kas sa
tur urānu ar samazinātu urāna-235 saturu, toriju vai šo
produktu savienojumus

Rūpniecība

A

2844.40

radioaktīvie elementi, izotopi un savienojumi, izņemot
apakšpozīcijās 284410, 284420 vai 284430 minētos; sa
kausējumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), kerami
kas produkti un maisījumi, kas satur šos elementus, izoto
pus vai to savienojumus; radioaktīvie atlikumi

Rūpniecība

A

2844.50

izlietotie (ar samazinātu radioaktivitāti) kodolreaktoru
degvielas elementi (kasetes)

Rūpniecība

A

28.45

Izotopi, izņemot pozīcijā 2844 minētos; minēto izotopu
neorganiskie un organiskie savienojumi ar noteiktu vai
nenoteiktu ķīmisko sastāvu:

2845.10

smagais ūdens (deitērija oksīds)

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

2845.90

citādi

28.46

Retzemju metālu, itrija, skandija un šo metālu maisījumu
organiskie un neorganiskie savienojumi:

2846.10

cērija savienojumi

Rūpniecība

A

2846.90

citādi

Rūpniecība

A

2847.00

Ūdeņraža peroksīds, arī stabilizēts ar urīnvielu:

2847.00.15

nestabilizēts ar urīnvielu

Rūpniecība

A

2847.00.30

stabilizēts ar urīnvielu

Rūpniecība

A

2848.00

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva fosfīdi, izņemot
dzelzs fosforus

Rūpniecība

A

28.49

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva karbīdi:

2849.10

kalcija

Rūpniecība

A

2849.20

silīcija

Rūpniecība

A

2849.90

citādi

Rūpniecība

A

2850.00

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva hidrīdi, nitrīdi,
azīdi, silicīdi un borīdi, izņemot savienojumus, kas ir arī
pozīcijā 2849 minētie karbīdi

Rūpniecība

A

28.52

Neorganiskie vai organiskie dzīvsudraba savienojumi ar
noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu, izņemot amalga
mas:

2852.10

ar noteiktu ķīmisko sastāvu

Rūpniecība

A

2852.90

citādi

Rūpniecība

A

2853.00

Citādi neorganiskie savienojumi (ieskaitot destilēto ūdeni
vai vadītspējīgu ūdeni un līdzīgas tīrības ūdeni); sašķidri
nāts gaiss (atbrīvots vai neatbrīvots no cēlgāzēm); sa
spiests gaiss; amalgamas, izņemot dārgmetālu amalgamas:

2853.00.10

ciānhlorīds

Rūpniecība

A

2853.00.90

citādi

Rūpniecība

A

29.01

Acikliskie ogļūdeņraži:

2901.10

piesātinātie

Rūpniecība

A
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2901.2

nepiesātinātie:

2901.21

etilēns

Rūpniecība

A

2901.22

propēns (propilēns)

Rūpniecība

A

2901.23

butēns (butilēns) un tā izomēri

Rūpniecība

A

2901.24

buta-1,3-diēns un izoprēns

Rūpniecība

A

2901.29

citādi

Rūpniecība

A

29.02

Cikliskie ogļūdeņraži:

2902.1

ciklāni, ciklēni un cikloterpēni:

2902.11

cikloheksāns

Rūpniecība

A

2902.19

citādi

Rūpniecība

A

2902.20

benzols

Rūpniecība

A

2902.30

toluols

Rūpniecība

A

2902.4

ksiloli:

2902.41

o-ksilols

Rūpniecība

A

2902.42

m-ksilols

Rūpniecība

A

2902.43

p-ksilols

Rūpniecība

A

2902.44

ksilola izomēru maisījumi

Rūpniecība

A

2902.50

stirols

Rūpniecība

A

2902.60

etilbenzols

Rūpniecība

A

2902.70

kumols

Rūpniecība

A

2902.90

citādi

Rūpniecība

A

29.03

Halogenētie ogļūdeņražu atvasinājumi:

2903.1

aciklisko ogļūdeņražu piesātinātie hlora atvasinājumi:

2903.11

hlormetāns (metilhlorīds) un hloretāns (etilhlorīds)

Rūpniecība

A
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2903.12

dihlormetāns (metilēnhlorīds)

Rūpniecība

A

2903.13

hloroforms (trihlormetāns)

Rūpniecība

A

2903.14

tetrahlorogleklis

Rūpniecība

A

2903.15

etilēna dihlorīds (ISO) (1,2-dihloretāns)

Rūpniecība

A

2903.19

Citādi:

2903.19.10

1,1,1-trihloretāns (metilhloroforms)

Rūpniecība

A

2903.19.90

citādi

Rūpniecība

A

2903.2

aciklisko ogļūdeņražu nepiesātinātie hlora atvasinājumi:

2903.21

vinilhlorīds (hloretilēns)

Rūpniecība

A

2903.22

trihloretilēns

Rūpniecība

A

2903.23

tetrahloretilēns (perhloretilēns)

Rūpniecība

A

2903.29

citādi

Rūpniecība

A

2903.3

fluorizēti, brominizēti vai jodizēti acikliskā ogļūdeņraža
atvasinājumi:

2903.31

etilēna dibromīds (ISO) (1,2-dibromoetāns)

Rūpniecība

A

2903.39

Citādi:

2903.39.10

perfluoroktānsulfonilfluorīds (PFOSF)

Rūpniecība

A

2903.39.20

brommetāns (metilbromīds)

Rūpniecība

A

2903.39.90

citādi

Rūpniecība

A

2903.7

aciklisko ogļūdeņražu halogenētie atvasinājumi, kas satur
divus vai vairākus dažādus halogēnus:

2903.71

hlordifluormetāns

Rūpniecība

A

2903.72

dihlortrifluoretāni

Rūpniecība

A

2903.73

dihlorfluoretāni

Rūpniecība

A

2903.74

hlordifluoretāni

Rūpniecība

A
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2903.75

dihlorpentafluorpropāni

Rūpniecība

A

2903.76

bromhlordifluormetāns, bromtrifluormetāns un dibrom
tetrafluoretāni

Rūpniecība

A

2903.77

citādi atvasinājumi, kas perhalogenēti tikai ar fluoru un
hloru:

2903.77.05

trihlorfluormetāns

Rūpniecība

A

2903.77.10

dihlordifluormetāns

Rūpniecība

A

2903.77.15

trihlortrifluoretāni

Rūpniecība

A

2903.77.20

dihlortetrafluoretāni un hlorpentafluoretāns

Rūpniecība

A

2903.77.25

hlortrifluormetāns

Rūpniecība

A

2903.77.30

pentahlorfluoretāns

Rūpniecība

A

2903.77.35

tetrahlordifluoretāni

Rūpniecība

A

2903.77.40

heptahlorfluorpropāni

Rūpniecība

A

2903.77.45

heksahlordifluorpropāni

Rūpniecība

A

2903.77.50

pentahlortrifluorpropāni

Rūpniecība

A

2903.77.55

tetrahlortetrafluorpropāni

Rūpniecība

A

2903.77.60

trihlorpentafluorpropāni

Rūpniecība

A

2903.77.65

dihlorheksafluorpropāni

Rūpniecība

A

2903.77.70

hlorheptafluorpropāni

Rūpniecība

A

2903.77.90

citādi

Rūpniecība

A

2903.78

citādi perhalogenētie atvasinājumi

Rūpniecība

A

2903.79

Citādi:

2903.79.10

hlortetrafluoretāni

Rūpniecība

A

2903.79.20

dihlordifluoretāni

Rūpniecība

A

2903.79.30

citādi metāna, etāna vai propāna atvasinājumi, kas haloge
nēti vienīgi ar fluoru un hloru

Rūpniecība

A
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Klasifikācijas
kategorija

2903.79.40

citādi metāna, etāna vai propāna atvasinājumi, kas haloge
nēti vienīgi ar fluoru un bromu

Rūpniecība

A

2903.79.90

citādi

Rūpniecība

A

2903.8

ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ogļūdeņražu halogēnat
vasinājumi:

2903.81

1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksāns (HCH (ISO)), ieskaitot
lindānu (ISO, INN):

2903.81.10

lindāns (ISO, INN)

Rūpniecība

A

2903.81.20

alfa-heksahlorcikloheksāns (α-HCH)

Rūpniecība

A

2903.81.30

beta-heksahlorcikloheksāns (β-HCH)

Rūpniecība

A

2903.81.90

citādi

Rūpniecība

A

2903.82

aldrīns (ISO), hlordāns (ISO) un heptahlors (ISO):

2903.82.10

aldrīns (ISO)

Rūpniecība

A

2903.82.20

hlordāns (ISO)

Rūpniecība

A

2903.82.30

heptahlors

Rūpniecība

A

2903.89

Citādi:

2903.89.10

mirekss

Rūpniecība

A

2903.89.20

polihlordibenzo-p-dioksīni

Rūpniecība

A

2903.89.30

dibenzofurāni

Rūpniecība

A

2903.89.40

heksabromdifenilēteris (c-oktaBDE)

Rūpniecība

A

2903.89.90

citādi

Rūpniecība

A

2903.9

aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi:

2903.91

hlorbenzols, o-dihlorbenzols un p-dihlorbenzols

Rūpniecība

A

2903.92

heksahlorbenzols (ISO) un DDT (ISO) (klofenotāns (INN),
1,1,1-trihloro-2,2-bis(p-hlorofenil)etāns):

2903.92.10

DDT (ISO) (klofenotāns (INN), 1,1,1-trihloro-2,2-bis(phlorofenil)etāns)

Rūpniecība

A

Kods

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1362

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Rūpniecība

A

2903.92.90

citādi

2903.99

Citādi:

2903.99.05

polibrombifenili (PBB) (36355-01-8 (heksa-))

Rūpniecība

A

2903.99.10

polibrombifenili (PBB) (36355-01-8 (deka-))

Rūpniecība

A

2903.99.15

polibrombifenili (PBB) (36355-01-8 (okta-))

Rūpniecība

A

2903.99.20

polihlorbifenili (PCB)

Rūpniecība

A

2903.99.25

polihlorterfenili (PCT)

Rūpniecība

A

2903.99.30

heksabrombifenils (HBB)

Rūpniecība

A

2903.99.35

pentahlorbenzols (PeCB)

Rūpniecība

A

2903.99.90

citādi

Rūpniecība

A

29.04

Sulfurēti, nitrēti vai nitrozēti ogļūdeņražu atvasinājumi,
halogenēti vai nehalogenēti:

2904.10

atvasinājumi, kas satur tikai sulfogrupas, to sāļi un etiles
teri:

2904.10.10

sulfonskābes

Rūpniecība

A

2904.10.90

citādi

Rūpniecība

A

2904.20

atvasinājumi, kas satur tikai nitrogrupas vai nitrozogru
pas

Rūpniecība

A

2904.90

Citādi:

2904.90.10

trihlornitrometāns (hlorpikrīns)

Rūpniecība

A

2904.90.90

citādi

Rūpniecība

A

29.05

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai
nitrozētie atvasinājumi:

2905.1

piesātinātie vienvērtīgie spirti:

2905.11

metanols (metilspirts)

Rūpniecība

A

2905.12

propan-1-ols (propilspirts) un propan-2-ols (izopropil
spirts) .

Rūpniecība

A
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2905.13

butān-1-ols (n-butilspirts)

Rūpniecība

A

2905.14

citādi butanoli

Rūpniecība

A

2905.16

oktanols (oktilspirts) un tā izomēri

Rūpniecība

A

2905.17

dodekan-1-ols (laurilspirts), heksadekan-1-ols (cetilspirts)
un oktadekan-1-ols (stearīnspirts)

Rūpniecība

A

2905.19

Citādi:

2905.19.10

3,3-dimetilbutān-2-ols (pinakolilspirts)

Rūpniecība

A

2905.19.20

pentanols (amilspirts) un tā izomēri

Rūpniecība

A

2905.19.90

citādi

Rūpniecība

A

2905.2

nepiesātinātie vienvērtīgie spirti:

2905.22

acikliskie terpēnspirti

Rūpniecība

A

2905.29

citādi

Rūpniecība

A

2905.3

dioli:

2905.31

etilēnglikols (etāndiols)

Rūpniecība

A

2905.32

propilēnglikols (propān-1,2-diols)

Rūpniecība

A

2905.39

citādi

Rūpniecība

A

2905.4

citādi daudzvērtīgie spirti:

2905.41

2-etil-2-(hidroksimetil)propān-1,3-diols
pāns)

Rūpniecība

A

2905.42

pentaeritrīts

Rūpniecība

A

2905.43

mannīts

Lauksaimniecība

A

2905.44

D-glicīts (sorbīts)

Lauksaimniecība

A

2905.45

glicerīns

Lauksaimniecība

A

2905.49

citādi

Rūpniecība

A

(trimetilolpro
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2905.5

aciklisko spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozē
tie atvasinājumi:

2905.51

ethlorvinols (INN)

Rūpniecība

A

2905.59

citādi

Rūpniecība

A

29.06

Cikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai ni
trozētie atvasinājumi:

2906.1

ciklānspirti, ciklēnspirti un cikloterpēnspirti:

2906.11

mentols

Rūpniecība

A

2906.12

cikloheksanols, metilcikloheksanoli un dimetilcikloheksa
noli

Rūpniecība

A

2906.13

sterīni un inozitoli

Rūpniecība

A

2906.19

citādi

Rūpniecība

A

2906.2

aromātiskie:

2906.21

benzilspirts

Rūpniecība

A

2906.29

citādi

Rūpniecība

A

29.07

fenoli; fenolu spirti:

2907.1

monofenoli:

2907.11

fenols (hidroksibenzols) un tā sāļi

Rūpniecība

A

2907.12

krezoli un to sāļi

Rūpniecība

A

2907.13

oktilfenols, nonilfenols un to izomēri; šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2907.15

naftoli un to sāļi

Rūpniecība

A

2907.19

citādi

Rūpniecība

A

2907.2

polifenoli; fenolu spirti:

2907.21

rezorcīns un tā sāļi

Rūpniecība

A

2907.22

hidrohinons (hinols) un tā sāļi

Rūpniecība

A
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2907.23

4,4′-izopropilidēndifenols (bis-fenols A, difenilpropāns)
un tā sāļi

Rūpniecība

A

2907.29

citādi

Rūpniecība

A

29.08

Fenolu vai fenolu spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai
nitrozētie atvasinājumi:

2908.1

atvasinājumi, kas satur tikai halogēnu aizvietotājus, un to
sāļi:

2908.11

pentahlorofenols (ISO)

Rūpniecība

A

2908.19

citādi

Rūpniecība

A

2908.9

Citādi:

2908.91

dinosebs (ISO) un tā sāļi

Rūpniecība

A

2908.92

4,6-dinitro-o-krezols (DNOC (ISO)) un tā sāļi

Rūpniecība

A

2908.99

citādi

Rūpniecība

A

29.09

Ēteri, hidroksiēteri, alkoksifenoli, alkoksifenolspirti, spirtu
peroksīdi, ēteru peroksīdi, ketonu peroksīdi (noteikta vai
nenoteikta ķīmiskā sastāva) un to halogenētie, sulfurētie,
nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

2909.1

acikliskie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai ni
trozētie atvasinājumi:

2909.11

dietilēteris

Rūpniecība

A

2909.19

citādi

Rūpniecība

A

2909.20

ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ēteri un to halogenētie,
sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Rūpniecība

A

2909.30

aromātiskie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai
nitrozētie atvasinājumi:

2909.30.10

pentabromdifenilēteris (c-pentaBDE)

Rūpniecība

A

2909.30.20

tetrabromdifenilēteris

Rūpniecība

A

2909.30.90

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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2909.4

ēteru spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitro
zētie atvasinājumi:

2909.41

2,2′-oksidietanols (dietilēnglikols, digols)

Rūpniecība

A

2909.43

etilēnglikola vai dietilēnglikola monobutilēteri

Rūpniecība

A

2909.44

citādi etilēnglikola vai dietilēnglikola monoalkilēteri

Rūpniecība

A

2909.49

citādi

Rūpniecība

A

2909.50

alkoksifenoli, alkoksifenolspirti un to halogenētie, sulfurē
tie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

Rūpniecība

A

2909.60

spirtu, ēteru un ketonu peroksīdi un to halogenētie, sulfu
rētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Rūpniecība

A

29.10

Trīslocekļu cikla epoksīdi, epoksispirti, epoksifenoli un
epoksiēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitro
zētie atvasinājumi:

2910.10

oksirāns (etilēnoksīds)

Rūpniecība

A

2910.20

metiloksirāns (propilēnoksīds)

Rūpniecība

A

2910.30

1-hlor-2,3-epoksipropāns (epihlorhidrīns)

Rūpniecība

A

2910.40

dīldrins (ISO, INN)

Rūpniecība

A

2910.90

Citādi:

2910.90.10

endrīns

Rūpniecība

A

2910.90.90

citādi

Rūpniecība

A

2911.00

Acetāli un pusacetāli ar vēl kādu skābekļa funkcionālo
grupu vai bez tās un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai
nitrozētie atvasinājumi

Rūpniecība

A

29.12

Aldehīdi, kas satur vai nesatur citas skābekļa funkcionālās
grupas; cikliskie aldehīdu polimēri; paraformaldehīds:

2912.1

acikliskie aldehīdi, kas nesatur citas skābekļa funkcionālās
grupas:

2912.11

metanāls (formaldehīds)

Rūpniecība

A
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2912.12

etanāls (acetaldehīds)

Rūpniecība

A

2912.19

citādi

Rūpniecība

A

2912.2

cikliskie aldehīdi, kas nesatur citas skābekļa funkcionālās
grupas:

2912.21

benzaldehīds

Rūpniecība

A

2912.29

citādi

Rūpniecība

A

2912.4

spirtu aldehīdi, ēteru aldehīdi, fenolu aldehīdi un citi skā
bekli saturoši aldehīdi:

2912.41

vanilīns (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīds)

Rūpniecība

A

2912.42

etilvanilīns (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehīds)

Rūpniecība

A

2912.49

Citādi:

2912.49.10

aldehīdspirti

Rūpniecība

A

2912.49.90

citādi

Rūpniecība

A

2912.50

cikliskie aldehīdu polimēri

Rūpniecība

A

2912.60

paraformaldehīds

Rūpniecība

A

2913.00

Pozīcijā 2912 minēto produktu halogenētie, sulfurētie, ni
trētie un nitrozētie atvasinājumi

Rūpniecība

A

29.14

Ketoni un hinoni, kas satur vai nesatur vēl kādu skābekļa
funkcionālo grupu, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie
vai nitrozētie atvasinājumi:

2914.1

acikliskie ketoni, kas nesatur citas skābekļa funkcionālās
grupas:

2914.11

acetons

Rūpniecība

A

2914.12

butanons (metiletilketons)

Rūpniecība

A

2914.13

4-metil-2-pentān-2-ons (metilizobutilketons)

Rūpniecība

A

2914.19

citādi

Rūpniecība

A

2914.2

ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ketoni, kas nesatur citas
skābekļa funkcionālās grupas:

2914.22

cikloheksanons un metilcikloheksanoni

Rūpniecība

A

2914.23

jononi un metiljononi

Rūpniecība

A
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2914.29

Citādi:

2914.29.10

kampars

Rūpniecība

A

2914.29.90

citādi

Rūpniecība

A

2914.3

aromātiskie ketoni, kas nesatur citas skābekļa funkcionā
lās grupas:

2914.31

fenilacetons (fenilpropan-2-ons)

Rūpniecība

A

2914.39

citādi

Rūpniecība

A

2914.40

ketospirti un ketoaldehīdi

Rūpniecība

A

2914.50

ketofenoli un ketoni, kas satur citas skābekļa funkcionālās
grupas

Rūpniecība

A

2914.6

hinoni:

2914.61

antrahinons

Rūpniecība

A

2914.69

citādi

Rūpniecība

A

2914.70

halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

2914.70.10

hlordekons

Rūpniecība

A

2914.70.90

citādi

Rūpniecība

A

29.15

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi,
halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu
halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

2915.1

skudrskābe, tās sāļi un esteri:

2915.11

skudrskābe

Rūpniecība

A

2915.12

skudrskābes sāļi

Rūpniecība

A

2915.13

skudrskābes esteri

Rūpniecība

A

2915.2

etiķskābe un tās sāļi; etiķskābes anhidrīds:

2915.21

etiķskābe

Rūpniecība

A

2915.24

etiķskābes anhidrīds

Rūpniecība

A

2915.29

Citādi:

2915.29.10

nātrija acetāts

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

2915.29.90

citādi

2915.3

etiķskābes esteri:

2915.31

etilacetāts

Rūpniecība

A

2915.32

vinilacetāts

Rūpniecība

A

2915.33

n-butilacetāts

Rūpniecība

A

2915.36

dinoseba acetāts

Rūpniecība

A

2915.39

Citādi:

2915.39.20

dietilēnglikolmonobutilētera acetāts; etilēnglikolmonobuti
lētera acetāts

Rūpniecība

A

2915.39.30

etilēnglikolmonometilētera acetāts; etilēnglikolmonopropi
lētera acetāts

Rūpniecība

A

2915.39.35

izobutilacetāts

Rūpniecība

A

2915.39.40

amilacetāts

Rūpniecība

A

2915.39.45

2-etoksietilacetāts

Rūpniecība

A

2915.39.60

citādi etiķskābes šķidrie aromātiskie esteri

Rūpniecība

A

2915.39.90

citādi

Rūpniecība

A

2915.40

monohloretiķskābe, dihloretiķskābe vai trihloretiķskābe,
to sāļi un esteri

Rūpniecība

A

2915.50

propionskābe, tās sāļi un esteri:

2915.50.30

kalcija propionāts

Rūpniecība

A

2915.50.90

citādi

Rūpniecība

A

2915.60

butānskābes, pentānskābes, to sāļi un esteri

Rūpniecība

A

2915.70

palmitīnskābe, stearīnskābe, to sāļi un esteri

Rūpniecība

A

2915.90

Citādi:

2915.90.10

perfluoroktānsulfonilskābe (PFOS)

Rūpniecība

A

2915.90.90

citādi

Rūpniecība

A
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29.16

Nepiesātinātās acikliskās monokarbonskābes, cikliskās
monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi
un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie,
nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

2916.1

nepiesātinātās acikliskās monokarbonskābes, to anhidrīdi,
halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu
atvasinājumi:

2916.11

akrilskābe un tās sāļi:

2916.11.10

akrilskābe

Rūpniecība

A

2916.11.20

sāļi

Rūpniecība

A

2916.12

akrilskābes esteri:

2916.12.10

metilakrilāts

Rūpniecība

A

2916.12.20

etilakrilāts

Rūpniecība

A

2916.12.30

butilakrilāts

Rūpniecība

A

2916.12.40

2-etilheksilakrilāts

Rūpniecība

A

2916.12.90

citādi

Rūpniecība

A

2916.13

metakrilskābe un tās sāļi

Rūpniecība

A

2916.14

metakrilskābes esteri

Rūpniecība

A

2916.15

oleīnskābe, linolskābe vai linolēnskābe, to sāļi un esteri

Rūpniecība

A

2916.16

binapakrils (ISO)

Rūpniecība

A

2916.19

citādi

Rūpniecība

A

2916.20

ciklānu, ciklēnu un cikloterpēnu monokarbonskābes, to
anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo sa
vienojumu atvasinājumi

Rūpniecība

A

2916.3

aromātiskās monokarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi,
peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi:

2916.31

benzoskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

A

2916.32

benzoilperoksīds un benzoilhlorīds

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

2916.34

feniletiķskābe un tās sāļi

2916.39

Citādi:

2916.39.10

feniletiķskābes esteri

Rūpniecība

A

2916.39.90

citādi

Rūpniecība

A

29.17

Polikarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi
un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie,
nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

2917.1

acikliskās polikarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, pe
roksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi:

2917.11

skābeņskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

A

2917.12

adipīnskābe, tās sāļi un esteri:

2917.12.20

dioktiladipāts

Rūpniecība

A

2917.12.90

citādi

Rūpniecība

A

2917.13

azelaīnskābe un sebacīnskābe, to sāļi un esteri

Rūpniecība

A

2917.14

maleīnskābes anhidrīds

Rūpniecība

A

2917.19

Citādi:

2917.19.35

fumārskābe

Rūpniecība

A

2917.19.45

citādas skābes

Rūpniecība

A

2917.19.90

citādi

Rūpniecība

A

2917.20

ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu polikarbonskābes, to an
hidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savie
nojumu atvasinājumi

Rūpniecība

A

2917.3

aromātiskās polikarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi,
peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi:

2917.32

dioktilortoftalāti

Rūpniecība

A

2917.33

dinonilortoftalāti vai didecilortoftalāti

Rūpniecība

A

2917.34

citādi ortoftalskābes esteri

Rūpniecība

A
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2917.35

ftalskābes anhidrīds

Rūpniecība

A

2917.36

tereftalskābe un tās sāļi

Rūpniecība

A

2917.37

dimetiltereftalāts

Rūpniecība

A

2917.39

Citādi:

2917.39.10

dibutilortoftalāti

Rūpniecība

A

2917.39.90

citādi

Rūpniecība

A

29.18

Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa funkcionālās
grupas, un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksi
skābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai
nitrozētie atvasinājumi:

2918.1

karbonskābes, kas satur spirta funkcionālās grupas, bet
nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas, to anhidrīdi,
halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu
atvasinājumi:

2918.11

pienskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

A

2918.12

vīnskābe

Rūpniecība

A

2918.13

vīnskābes sāļi un esteri

Rūpniecība

A

2918.14

citronskābe

Rūpniecība

A

2918.15

citronskābes sāļi un esteri

Rūpniecība

A

2918.16

glikonskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

A

2918.18

hlorobenzilāts (ISO)

Rūpniecība

A

2918.19

Citādi:

2918.19.10

ābolskābe

Rūpniecība

A

2918.19.30

2,2-difenil-2-hidroksietiķskābe (benzilskābe)

Rūpniecība

A

2918.19.90

citādi

Rūpniecība

A

2918.2

karbonskābes, kas satur fenola funkcionālo grupu, bet ne
satur citas skābekļa funkcionālās grupas, to anhidrīdi, ha
logenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu at
vasinājumi:

2918.21

salicilskābe un tās sāļi

Rūpniecība

A
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2918.22

o-acetilsalicilskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

A

2918.23

citādi salicilskābes esteri un to sāļi

Rūpniecība

A

2918.29

citādi

Rūpniecība

A

2918.30

karbonskābes, kas satur aldehīdu vai ketonu funkcionālo
grupu, bet nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas, to
anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo sa
vienojumu atvasinājumi

Rūpniecība

A

2918.9

Citādi:

2918.91

2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trihlorofenoksietiķskābe), tās sāļi un
esteri

Rūpniecība

A

2918.99

citādi

Rūpniecība

A

29.19

Fosforskābes esteri un to sāļi, ieskaitot laktofosfātu; to ha
logenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

2919.10

tri(2,3-dibromopropil) fosfāts

Rūpniecība

A

2919.90

citādi

Rūpniecība

A

29.20

Nemetālu pārējo neorganisko skābju esteri (izņemot halo
gēnūdeņražu esterus) un to sāļi; šo savienojumu halogenē
tie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

2920.1

thiofosfora esteri (fosforotioāti) un to sāļi; to halogenētie,
sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

2920.11

parations (ISO) un parationa-metils (ISO) (metila-para
tions):

2920.11.01

emulsiju koncentrāti, kas pēc svara satur 19,5 % metilaparationa

Rūpniecība

A

2920.11.02

emulsiju koncentrāti, kas pēc svara satur 40 % metila-pa
rationa

Rūpniecība

A

2920.11.03

emulsiju koncentrāti, kas pēc svara satur 50 % metila-pa
rationa

Rūpniecība

A

2920.11.04

emulsiju koncentrāti, kas pēc svara satur 60 % metila-pa
rationa

Rūpniecība

A

2920.11.05

putekļi, kas pēc svara satur 1,5 % metila-parationa

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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2920.11.06

putekļi, kas pēc svara satur 2 % metila-parationa

Rūpniecība

A

2920.11.07

putekļi, kas pēc svara satur 3 % metila-parationa

Rūpniecība

A

2920.11.09

parations (ISO)

Rūpniecība

A

2920.11.90

citādi

Rūpniecība

A

2920.19

citādi

Rūpniecība

A

2920.90

Citādi:

2920.90.10

trimetilfosfīts

Rūpniecība

A

2920.90.20

trietilfosfīts

Rūpniecība

A

2920.90.30

dimetilfosfīts

Rūpniecība

A

2920.90.40

dietilfosfīts

Rūpniecība

A

2920.90.90

citādi

Rūpniecība

A

29.21

Savienojumi ar amīnu funkcionālajām grupām:

2921.1

acikliskie monoamīni un to atvasinājumi; šo savienojumu
sāļi:

2921.11

metilamīns, dimetilamīns vai trimetilamīns un to sāļi

Rūpniecība

A

2921.19

Citādi:

2921.19.15

etilamīns; monoizopropilamīns

Rūpniecība

A

2921.19.20

bis (2-hloretil) etilamīns

Rūpniecība

A

2921.19.25

hlormetīns (INN) (bis (2-hloretil) metilamīns)

Rūpniecība

A

2921.19.30

trihlormetīns (INN) (tris (2-hloretil) amīns)

Rūpniecība

A

2921.19.35

N,N-dialkil (Me, Et, n-Pr vai i-Pr) 2-hloretilamīni vai to
protonētie sāļi

Rūpniecība

A

2921.19.80

citādi, ar ogļūdeņražu ķēdes garumu C[8] – C[22]

Rūpniecība

A

2921.19.90

citādi

Rūpniecība

A

2921.2

acikliskie poliamīni un to atvasinājumi; šo savienojumu
sāļi:

2921.21

etilēndiamīns un tā sāļi

Rūpniecība

A
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2921.22

heksametilēndiamīns un tā sāļi

Rūpniecība

A

2921.29

citādi

Rūpniecība

A

2921.30

ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu monoamīni vai polia
mīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2921.4

aromātiskie monoamīni un to atvasinājumi; šo savieno
jumu sāļi:

2921.41

anilīns un tā sāļi

Rūpniecība

A

2921.42

anilīna atvasinājumi un to sāļi

Rūpniecība

A

2921.43

toluidīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2921.44

difenilamīns un tā atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

2921.44.20

difenilamīns; oktildifenilamīns

Rūpniecība

A

2921.44.90

citādi

Rūpniecība

A

2921.45

1-naftilamīns (α-naftilamīns), 2-naftilamīns (β-naftilamīns)
un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2921.46

amfetamīns (INN), benzfetamīns (INN), deksamfetamīns
(INN), etilamfetamīns (INN), fenkamfamīns (INN), lefeta
mīns (INN), levamfetamīns (INN), mefenorekss (INN) un
fentermīns (INN); šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2921.49

citādi

Rūpniecība

A

2921.5

aromātiskie poliamīni un to atvasinājumi; šo savienojumu
sāļi:

2921.51

o-, m-, p-fenilēndiamīns, diaminotoluoli un to atvasinā
jumi; šo savienojumu sāļi:

2921.51.20

o-, m-, p-fenilēndiamīna atvasinājumi

Rūpniecība

A

2921.51.90

citādi

Rūpniecība

A

2921.59

citādi

Rūpniecība

A

29.22

Aminosavienojumi, kas satur skābekļa funkcionālo grupu:

2922.1

aminospirti, to ēteri un esteri, izņemot savienojumus, kas
satur vairāk nekā viena veida skābekļa funkcionālās gru
pas; šo savienojumu sāļi:

2922.11

monoetanolamīns un tā sāļi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

2922.12

dietanolamīns un tā sāļi

2922.13

trietanolamīns un tā sāļi:

2922.13.10

trietanolamīns

Rūpniecība

A

2922.13.20

sāļi

Rūpniecība

A

2922.14

dekstropropoksifēns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

A

2922.19

Citādi:

2922.19.20

etildietanolamīns

Rūpniecība

A

2922.19.30

metildietanolamīns

Rūpniecība

A

2922.19.40

N,N-dimetil-2-aminoetanols un tā protonētie sāļi

Rūpniecība

A

2922.19.50

N,N-dietil-2-aminoetanols un tā protonētie sāļi

Rūpniecība

A

2922.19.60

N-N-dialkil- (metil-, etil-, n-propil- vai izopropil-)-2-ami
noetanoli un to protonētie sāļi, kas citur nav minēti vai
iekļauti

Rūpniecība

A

2922.19.90

citādi

Rūpniecība

A

2922.2

aminonaftoli un citādi aminofenoli, to ēteri un esteri, iz
ņemot savienojumus, kas satur vairāk kā viena veida skā
bekļa funkcionālās grupas; šo savienojumu sāļi:

2922.21

aminohidroksinaftalīnsulfoskābes un to sāļi

Rūpniecība

A

2922.29

citādi

Rūpniecība

A

2922.3

aminoaldehīdi, aminoketoni un aminohinoni, izņemot sa
vienojumus, kas satur vairāk nekā viena veida skābekļa
funkcionālās grupas; šo savienojumu sāļi:

2922.31

amfepramons (INN), metadons (INN) un normetadons
(INN); šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2922.39

citādi

Rūpniecība

A

2922.4

aminoskābes un to esteri, izņemot savienojumus, kas sa
tur vairāk nekā viena veida skābekļa funkcionālās grupas;
šo savienojumu sāļi:

2922.41

lizīns un tā esteri; šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2922.42

glutamīnskābe un tās sāļi

Rūpniecība

A
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2922.43

antranilskābe un tās sāļi

Rūpniecība

A

2922.44

tilidīns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

A

2922.49

citādi

Rūpniecība

A

2922.50

aminospirtu fenoli, aminoskābju fenoli un citādi aminosa
vienojumi ar skābekļa funkcionālajām grupām

Rūpniecība

A

29.23

Četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; lecitīni un citi
fosfoaminolipīdi ar ķīmiski noteiktu vai nenoteiktu sa
stāvu

2923.10

holīns un tā sāļi

Rūpniecība

A

2923.20

lecitīni un citādi fosfoaminolipīdi

Rūpniecība

A

2923.90

citādi

Rūpniecība

A

29.24

Savienojumi, kas satur karboksiamīda funkcionālo grupu;
ogļskābes savienojumi, kas satur amīda funkcionālo
grupu

2924.1

acikliskie amīdi (ieskaitot acikliskos karbamātus) un to at
vasinājumi; šo savienojumu sāļi:

2924.11

meprobamāts (INN)

Rūpniecība

A

2924.12

fluoroacetamīds (ISO), monokrotofoss (ISO) un fosfami
dons (ISO):

2924.12.10

šķīstoši šķidrumi, kas satur vairāk nekā 1 000g/l fosfami
dona (ISO)

Rūpniecība

A

2924.12.20

fluoracetamīds

Rūpniecība

A

2924.12.30

monokrotofoss (ISO)

Rūpniecība

A

2924.12.90

citādi

Rūpniecība

A

2924.19

citādi

Rūpniecība

A

2924.2

cikliskie amīdi (ieskaitot cikliskos karbamātus) un to atva
sinājumi; šo savienojumu sāļi:

2924.21

ureīdi un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

2924.21.10

diurons

Rūpniecība

A

2924.21.90

citādi

Rūpniecība

A
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2924.23

2-acetamīdbenzoskābe (N-acetilantranilskābe) un tās sāļi

Rūpniecība

A

2924.24

etianamāts (INN)

Rūpniecība

A

2924.29

Citādi:

2924.29.05

acetaminofenols

Rūpniecība

X

2924.29.90

citādi

Rūpniecība

A

29.25

Savienojumi, kas satur karboksiimīda funkcionālo grupu
(ieskaitot saharīnu un tā sāļus), un savienojumi, kas satur
imīna funkcionālo grupu:

2925.1

imīdi un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

2925.11

saharīns un tā sāļi

Rūpniecība

A

2925.12

glutetimīds (INN)

Rūpniecība

A

2925.19

citādi

Rūpniecība

A

2925.2

imīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

2925.21

hlordimeforms (ISO)

Rūpniecība

A

2925.29

citādi

Rūpniecība

A

29.26

Savienojumi, kas satur nitrila funkcionālo grupu:

2926.10

akrilnitrils

Rūpniecība

A

2926.20

1-ciānguanidīns (diciāndiamīds)

Rūpniecība

A

2926.30

fenoproporekss (INN) un tā sāļi; metadona (INN) starp
produkts (4-ciān-2-dimetilamino-4,4-difenilbutāns)

Rūpniecība

A

2926.90

citādi

Rūpniecība

A

2927.00

Diazosavienojumi, azosavienojumi vai azoksisavienojumi

Rūpniecība

A

2928.00

Hidrazīna vai hidroksilamīna organiskie atvasinājumi

Rūpniecība

A

29.29

Savienojumi, kas satur citas slāpekļa funkcionālās grupas:

2929.10

izocianāti

Rūpniecība

A
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2929.90

Citādi:

2929.90.10

kalcija ciklamāts; nātrija ciklamāts

Rūpniecība

A

2929.90.20

N,N-dialkil- (metil-, etil-, n-propil- vai izopropil-) fosfa
mīdu dihalogenīdi

Rūpniecība

A

2929.90.30

dialkil- (metil-, etil-, n-propil- vai izopropil-), N,N-dialkil(metil-, etil-, n-propil- vai izopropil-) amidofosfāti

Rūpniecība

A

2929.90.90

citādi

Rūpniecība

A

29.30

Sēra organiskie savienojumi:

2930.20

tiokarbamāti un ditiokarbamāti

Rūpniecība

A

2930.30

tiurāma monosulfīdi, -disulfīdi vai -tetrasulfīdi:

2930.30.10

ar tiurāma masas saturu 15 % vai vairāk

Rūpniecība

A

2930.30.90

citādi

Rūpniecība

A

2930.40

metionīns

Rūpniecība

A

2930.50

kaptafols (ISO) un metamidofoss (ISO):

2930.50.10

kaptafols (ISO)

Rūpniecība

A

2930.50.20

metamidofoss (ISO)

Rūpniecība

A

2930.90

Citādi:

2930.90.01

[S-2-(dialkil (Me, Et, n-Pr vai i-Pr) amino) etil] hidroalkil
-(Me, Et, n-Pr vai i-Pr) fosfonotioāti un to O-alkil- (ieskai
tot cikloalkil-) esteri; to alkilētie vai protonētie sāļi

Rūpniecība

A

2930.90.03

2-hloretilhlormetilsulfīds

Rūpniecība

A

2930.90.05

bis (2-hloretil) sulfīds

Rūpniecība

A

2930.90.07

bis (2-hloretiltio) metāns

Rūpniecība

A

2930.90.09

1,2-bis (2-hloretiltio) etāns

Rūpniecība

A

2930.90.11

1,3-bis (2-hloretiltio) n-propāns

Rūpniecība

A
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2930.90.13

1,4-bis (2-hloretiltio) n-butāns

Rūpniecība

A

2930.90.15

1,5-bis (2-hloretiltio) n-pentāns

Rūpniecība

A

2930.90.17

bis(2-hloretiltiometil) ēteris

Rūpniecība

A

2930.90.19

bis(2-hloretiltioetil) ēteris

Rūpniecība

A

2930.90.21

O,O-dietil- S-[2-(dietilamino)etil-] fosfotioāts un tā alkilē
tie vai protonētie sāļi

Rūpniecība

A

2930.90.23

N,N-dialkil- (Me, Et, n-Pr vai i-Pr) aminoetān-2-tioli un to
protonētie sāļi

Rūpniecība

A

2930.90.25

tiodiglikola (INN) (bis(2-hidroksietil-) sulfīds

Rūpniecība

A

2930.90.27

O-etil-S-feniletilfosfontioltionāts (fonofoss)

Rūpniecība

A

2930.90.29

citādi, ar fosfora atomu, kam piesaistīta viena metil-, etil-,
n-propil- vai izopropil- grupa, bet ne citi oglekļa atomi

Rūpniecība

A

2930.90.30

ditiokarbonāti (ksantāti)

Rūpniecība

A

2930.90.90

citādi

Rūpniecība

A

29.31

Citādi elementorganiskie savienojumi:

2931.10

tetrametilsvins un tetraetilsvins

Rūpniecība

A

2931.20

tributilalvas savienojumi:

2931.20.10

tributilalvas oksīds

Rūpniecība

A

2931.20.20

tributilalvas fluorīds

Rūpniecība

A

2931.20.30

tributilalvas metakrilāts

Rūpniecība

A

2931.20.40

tributilalvas benzoāts

Rūpniecība

A

2931.20.50

tributilalvas hlorīds

Rūpniecība

A

2931.20.60

tributilalvas linoleāts

Rūpniecība

A

2931.20.70

tributilalvas naftenāts

Rūpniecība

A

2931.90

Citādi:

2931.90.10

O-alkil- (ieskaitot cikloalkil-) alkil- (Me, Et, n-Pr vai i-Pr)
fluorofosfonāti

Rūpniecība

A
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2931.90.15

O-alkil- (ieskaitot cikloalkil-) N,N dialkil- (metil-, etil-, npropil- vai izopropil-) amidociānfosfāti

Rūpniecība

A

2931.90.20

2-hlorvinildihlorarsīns

Rūpniecība

A

2931.90.25

bis (2-hlorvinil) hlorarsīns

Rūpniecība

A

2931.90.30

tris (2-hlorvinil) arsīns

Rūpniecība

A

2931.90.35

alkil- (metil-, etil-, n-propil- vai izopropil-) fosfonildifluo
rīdi

Rūpniecība

A

2931.90.40

[O-2-(dialkil (Me, Et, n-Pr vai i-Pr) amino) etil] hidroalkil
-(Me, Et, n-Pr vai i-Pr) fosfonīti un to O-alkil- (ieskaitot ci
kloalkil-) esteri; to alkilētie vai protonētie sāļi

Rūpniecība

A

2931.90.45

O-izopropilmetilhlorfosfonāts

Rūpniecība

A

2931.90.50

O-pinakolilmetilhlorfosfonāts

Rūpniecība

A

2931.90.55

citādi, ar fosfora atomu, kam piesaistīta viena metil-, etil-,
n-propil- vai izopropil- grupa, bet ne citi oglekļa atomi

Rūpniecība

A

2931.90.90

citādi

Rūpniecība

A

29.32

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa hete
roatomu(-us):

2932.1

savienojumi, kas satur nekondensētu furāna gredzenu (hi
drogenētu vai nehidrogenētu):

2932.11

tetrahidrofurāns

Rūpniecība

A

2932.12

2-furaldehīds (furfuraldehīds)

Rūpniecība

A

2932.13

furfurilspirts un tetrahidrofurfurilspirts

Rūpniecība

A

2932.19

citādi

Rūpniecība

A

2932.20

laktoni:

2932.20.10

kumarīns, metilkumarīni un etilkumarīni

Rūpniecība

A

2932.20.20

fenolftaleīns (izņemot jodofenolftaleīnu)

Rūpniecība

A

2932.20.90

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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2932.9

Citādi:

2932.91

izosafrols

Rūpniecība

A

2932.92

1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-ons)

Rūpniecība

A

2932.93

piperonāls

Rūpniecība

A

2932.94

safrols

Rūpniecība

A

2932.95

tetrahidrokanabinols (visi izomēri)

Rūpniecība

A

2932.99

Citādi:

2932.99.10

ar karbofurāna masas saturu 10 % vai vairāk

Rūpniecība

A

2932.99.90

citādi

Rūpniecība

A

29.33

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa hete
roatomu(s):

2933.1

savienojumi, kas satur nekondensētu pirazola gredzenu
(hidrogenētu vai nehidrogenētu):

2933.11

fenazons (antipirīns) un tā atvasinājumi

Rūpniecība

A

2933.19

citādi

Rūpniecība

A

2933.2

savienojumi, kas satur nekondensētu imidazola gredzenu
(hidrogenētu vai nehidrogenētu):

2933.21

hidantoīns un tā atvasinājumi

Rūpniecība

A

2933.29

citādi

Rūpniecība

A

2933.3

savienojumi, kas satur nekondensētu piridīna gredzenu
(hidrogenētu vai nehidrogenētu):

2933.31

piridīns un tā sāļi

Rūpniecība

A

2933.32

piperidīns un tā sāļi

Rūpniecība

A

2933.33

alfentanils (INN), anileridīns (INN), bezitramīds (INN), bro
mazepāms (INN), difenoksīns (INN), difenoksilāts (INN),
dipipanons (INN), fentanils (INN), ketobemidons (INN),
metilfenidāts (INN), pentazocīns (INN), pentidīns (INN),
pentidīna (INN) starpprodukts A, fenciklidīns (INN) (PCP),
fenoperidīns (INN), pipradols (INN), piritramīds (INN),
propirāms (INN) un trimeperidīns (INN); šo savienojumu
sāļi

Rūpniecība

A
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2933.39

Citādi:

2933.39.10

3-hinuklidinilbenzilāts

Rūpniecība

A

2933.39.20

hinuklidīn-3-ols

Rūpniecība

A

2933.39.90

citādi

Rūpniecība

A

2933.4

savienojumi, kas satur hinolīna vai izohinolīna gredzenu
(hidrogenētu vai nehidrogenētu), bez tālākas kondensāci
jas:

2933.41

levorfanols (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

A

2933.49

Citādi:

2933.49.10

polimerizēts 1, 2 dihidro-2, 2, 4-trimetil-hinolīns

Rūpniecība

A

2933.49.90

citādi

Rūpniecība

A

2933.5

savienojumi, kas satur pirimidīna gredzenu (hidrogenētu
vai nehidrogenētu) vai piperazīna gredzenu:

2933.52

malonilurīnviela (barbitūrskābe) un tās sāļi

Rūpniecība

A

2933.53

alobarbitāls (INN), amobarbitāls (INN), barbitāls (INN), bu
talbitāls (INN), butobarbitāls (INN), ciklobarbitāls (INN),
metilfenobarbitāls (INN), pentobarbitāls (INN), fenobarbi
tāls (INN), sekbutabarbitāls (INN), sekobarbitāls (INN) un
vinilbitāls (INN); šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2933.54

citādi malonilurīnvielas (barbitūrskābes) atvasinājumi; šo
savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2933.55

loprazolāms (INN), meklokvalons (INN), metakvalons
(INN) un zipeprols (INN); šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2933.59

Citādi:

2933.59.10

trimetoprims (INN)

Rūpniecība

A

2933.59.20

tenofovira disoproksilfumarāts

Rūpniecība

A

2933.59.30

Piperazīna citrāts; piperazīna heksahidrāts; piperazīna adi
pāts

Rūpniecība

A

2933.59.80

bromacils; O,O-dietil- 0-4 metil- 2 isopropilpirimid 6 fos
fortioāts

Rūpniecība

A
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2933.59.85

citådas urīnvielas sastāvdaļas

Rūpniecība

A

2933.59.90

citādi

Rūpniecība

A

2933.6

savienojumi, kas satur nekondensētu triazīna gredzenu
(hidrogenētu vai nehidrogenētu):

2933.61

melamīns

Rūpniecība

A

2933.69

Citādi:

2933.69.20

cianurhlorīds

Rūpniecība

A

2933.69.30

atrazīns

Rūpniecība

A

2933.69.40

simazīns

Rūpniecība

A

2933.69.90

citādi

Rūpniecība

A

2933.7

laktāmi:

2933.71

6-heksalaktāms (ε-kaprolaktāms)

Rūpniecība

A

2933.72

klobazāms (INN) un metiprilons (INN)

Rūpniecība

A

2933.79

citādi laktāmi

Rūpniecība

A

2933.9

Citādi:

2933.91

alprazolāms (INN), kamazepāms (INN), hlordiazepoksīds
(INN), klonazepāms (INN), klorazepāts (INN), deloraze
pāms (INN), diazepāms (INN), estazolāms (INN), etillofla
zepāts (INN), fludiazepāms (INN), flunitrazepāms (INN),
flurazepāms (INN), halazepāms (INN), lorazepāms (INN),
lormetazepāms (INN), mazindols (INN), medazepāms
(INN), midazolāms (INN), nimetazepāms (INN), nitraze
pāms (INN), nordazepāms (INN), oksazepāms (INN), pina
zepāms (INN), prazepāms (INN), pirovalerons (INN), te
mazepāms (INN), tetrazepāms (INN) un triazolāms (INN);
šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2933.99

Citādi:

2933.99.10

kas satur benomilu ne mazāk kā 7 % no kopējās masas

Rūpniecība

A

2933.99.90

citādi

Rūpniecība

A

29.34

Nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķīmisko sa
stāvu; citādi heterocikliskie savienojumi:

2934.10

savienojumi, kas satur nekondensētu tiazola gredzenu (hi
drogenētu vai nehidrogenētu)

Rūpniecība

A
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2934.20

savienojumi, kas satur benztiazola gredzenu (hidrogenētu
vai nehidrogenētu), bez tālākas kondensācijas

Rūpniecība

A

2934.30

savienojumi, kas satur feniotiazīna gredzenu (hidrogenētu
vai nehidrogenētu), bez tālākas kondensācijas

Rūpniecība

A

2934.9

Citādi:

2934.91

aminorekss (INN), brotizolāms (INN), klotiazepāms (INN),
kloksazolāms (INN), dekstromoramīds (INN), haloksazo
lāms (INN), ketazolāms (INN), mezokarbs (INN), oksazo
lāms (INN), pemolīns (INN), fendimetrazīns (INN), fenme
trazīns (INN) un sufentanils (INN); šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2934.99

citādi

Rūpniecība

A

2935.00

Sulfonamīdi

Rūpniecība

A

29.36

Dabiskie un sintezētie provitamīni un vitamīni (ieskaitot
dabiskos koncentrātus), to atvasinājumi, ko izmanto gal
venokārt kā vitamīnus, un šo savienojumu maisījumi, arī
šķīdinātājā:

2936.2

vitamīni un to atvasinājumi, tīrā veidā:

2936.21

A vitamīni un to atvasinājumi

Rūpniecība

A

2936.22

B1 vitamīns un tā atvasinājumi

Rūpniecība

A

2936.23

B2 vitamīns un tā atvasinājumi

Rūpniecība

A

2936.24

D- vai DL-pantotēnskābe (B3 vai B5 vitamīni) un tās atva
sinājumi

Rūpniecība

A

2936.25

B6 vitamīns un tā atvasinājumi

Rūpniecība

A

2936.26

B12 vitamīns un tā atvasinājumi

Rūpniecība

A

2936.27

C vitamīns un tā atvasinājumi

Rūpniecība

A

2936.28

E vitamīns un tā atvasinājumi

Rūpniecība

A

2936.29

citi vitamīni un to atvasinājumi

Rūpniecība

A

2936.90

citādi, ieskaitot dabiskos koncentrātus

Rūpniecība

A

Kods
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29.37

Dabiskie vai sintezētie hormoni, prostaglandīni, trombok
sāni un leikotrīni; to atvasinājumi un struktūras analogi,
arī polipeptīdi ar modificētu ķēdi, kurus izmanto galveno
kārt kā hormonus:

2937.1

polipeptīdu hormoni, proteīnu hormoni un glikoproteīnu
hormoni, to atvasinājumi un struktūras analogi:

2937.11

somatropīns, tā atvasinājumi un struktūras analogi

Rūpniecība

A

2937.12

insulīns un tā sāļi

Rūpniecība

A

2937.19

citādi

Rūpniecība

A

2937.2

steroidālie hormoni, to atvasinājumi un struktūras ana
logi:

2937.21

kortizons, hidrokortizons, prednizons (dehidrokortizons)
un prednizolons (dehidrohidrokortizons)

Rūpniecība

A

2937.22

virsnieru garozas hormonu halogenētie atvasinājumi

Rūpniecība

A

2937.23

estrogēni un progestogēni

Rūpniecība

A

2937.29

citādi

Rūpniecība

A

2937.50

prostaglandīni, tromboksāni un leikotrīni, to atvasinājumi
un struktūras analogi

Rūpniecība

A

2937.90

Citādi:

2937.90.10

epinefrīns

Rūpniecība

A

2937.90.20

citādi kateholamīna hormoni, to atvasinājumi un struktū
ras analogi

Rūpniecība

A

2937.90.30

aminoskābju atvasinājumi

Rūpniecība

A

2937.90.90

citādi

Rūpniecība

A

29.38

Dabiskie vai sintezētie glikozīdi un to sāļi, ēteri un esteri
un citādi atvasinājumi:

2938.10

rutozīds (rutīns) un tā atvasinājumi

Rūpniecība

A

2938.90

citādi

Rūpniecība

A
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29.39

Dabiskie vai sintezētie augu alkaloīdi un to sāļi, ēteri un
esteri un citādi atvasinājumi:

2939.1

opija alkaloīdi un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

2939.11

magoņu stiebru koncentrāti; buprenorfīns (INN), kodeīns,
dihidrokodeīns (INN), etilmorfīns, etorfīns (INN), heroīns,
hidrokodons (INN), hidromorfons (INN), morfīns, niko
morfīns (INN), oksikodons (INN), oksimorfons (INN),
folkodīns (INN), tebakons (INN) un tebaīns; šo savieno
jumu sāļi:

2939.11.10

kodeīna fosfāts

Rūpniecība

X

2939.11.90

citādi

Rūpniecība

X

2939.19

citādi

Rūpniecība

X

2939.20

hinīnkoka alkaloīdi un to atvasinājumi; šo savienojumu
sāļi

Rūpniecība

A

2939.30

kofeīns un tā sāļi

Rūpniecība

A

2939.4

efedrīni un to sāļi:

2939.41

efedrīns un tā sāļi

Rūpniecība

A

2939.42

pseidoefedrīns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

A

2939.43

katīns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

A

2939.44

norefedrīns un tā sāļi

Rūpniecība

A

2939.49

citādi

Rūpniecība

A

2939.5

teofilīns un aminofilīns (teofilīnetilēndiamīns) un to atva
sinājumi; šo savienojumu sāļi:

2939.51

fenetilīns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

A

2939.59

citādi

Rūpniecība

A

2939.6

melno rudzu graudu alkaloīdi un to atvasinājumi; šo sa
vienojumu sāļi:

2939.61

ergometrīns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

A

2939.62

ergotamīns (INN) un tā sāļi

Rūpniecība

A

2939.63

lizergīnskābe un tās sāļi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

Rūpniecība

A

2939.69

citādi

2939.9

Citādi:

2939.91

kokaīns, ekgonīns, levometamfetamīns, metamfetamīns
(INN), metamfetamīna racemāts; šo savienojumu sāļi, es
teri un citi atvasinājumi

2939.99

Citādi:

2939.99.10

skopolamīns (hioscīns) un tā atvasinājumi

Rūpniecība

A

2939.99.20

teobromīns; emetīns

Rūpniecība

A

2939.99.90

citādi

Rūpniecība

A

2940.00

Ķīmiski tīri cukuri, izņemot saharozi, laktozi, maltozi, gli
kozi un fruktozi; ukuru ēteri, cukuru acetāli un cukuru
esteri un to sāļi, izņemot pozīcijās 2937, 2938 un 2939
minētos produktus

Rūpniecība

A

29.41

Antibiotikas:

2941.10

penicilīni un to atvasinājumi ar penicilānskābes struktūru;
šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2941.20

streptomicīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2941.30

tetraciklīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2941.40

hloramfenikols un tā atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2941.50

eritromicīns un tā atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

Rūpniecība

A

2941.90

citādi

Rūpniecība

A

2942.00

Citādi organiskie savienojumi

Rūpniecība

A

30.01

Dziedzeri un citi orgāni ārstnieciskām vajadzībām, izkal
tēti, sasmalcināti vai nesasmalcināti pulverī; dziedzeru vai
citu orgānu ekstrakti vai to sekrētu ekstrakti ārstnieciskām
vajadzībām; heparīns un tā sāļi; citas cilvēku vai dzīvnieku
izcelsmes vielas, kas sagatavotas ārstnieciskām vai profi
lakses vajadzībām un citur nav minētas:

3001.20

dziedzeru vai citu orgānu vai to sekrētu ekstrakti

Rūpniecība

A

3001.90

citādi

Rūpniecība

A
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30.02

cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecī
bas, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi,
citādas asins frakcijas un imūnpreparāti, kuri ir vai nav
modificēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas,
toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un
tamlīdzīgi produkti:

3002.10

imūnserumi, citādas asins frakcijas un imūnpreparāti, kuri
ir vai nav modificēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesos

Rūpniecība

A

3002.20

vakcīnas cilvēkiem

Rūpniecība

A

3002.30

veterinārās vakcīnas

Rūpniecība

A

3002.90

Citādi:

3002.90.10

saksitoksīns

Rūpniecība

A

3002.90.20

rīcins

Rūpniecība

A

3002.90.90

citādi

Rūpniecība

A

30.03

Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005, 3006 minē
tos), kas sastāv no diviem vai vairākiem ārstnieciskām vai
profilaktiskām vajadzībām sajauktiem komponentiem, bet
nav safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdznie
cībai:

3003.10

kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilānskā
bes struktūru vai satur streptomicīnus vai to atvasināju
mus

Rūpniecība

A

3003.20

kas satur citas antibiotikas

Rūpniecība

A

3003.3

kas satur hormonus vai citus pozīcijas 2937 produktus,
bet nesatur antibiotikas:

3003.31

kas satur insulīnu

Rūpniecība

A

3003.39

citādi

Rūpniecība

A

3003.40

kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus, bet nesatur hor
monus, citus pozīcijas 2937 produktus un antibiotikas:

3003.40.10

kas satur kodeīna fosfātu

Rūpniecība

A

3003.40.90

citādi

Rūpniecība

A

3003.90

citādi

Rūpniecība

A
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30.04

Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005, 3006 minē
tos izstrādājumus), kas sastāv no ārstnieciskām vai profi
laktiskām vajadzībām sajauktiem vai nesajauktiem pro
duktiem, kuri ir safasēti nomērītās devās (ieskaitot devas
ievadīšanai zem ādas) vai iepakoti mazumtirdzniecībai:

3004.10

kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilānskā
bes struktūru vai satur streptomicīnus vai to atvasināju
mus:

3004.10.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3004.10.90

citādi

Rūpniecība

A

3004.20

kas satur citas antibiotikas:

3004.20.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3004.20.90

citādi

Rūpniecība

A

3004.3

kas satur hormonus vai citus pozīcijas 2937 produktus,
bet nesatur antibiotikas:

3004.31

kas satur insulīnu:

3004.31.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3004.31.90

citādi

Rūpniecība

A

3004.32

kas satur virsnieru garozas (kortikosteroīdos) hormonus,
to atvasinājumus vai struktūras analogus:

3004.32.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3004.32.90

citādi

Rūpniecība

A

3004.39

Citādi:

3004.39.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3004.39.90

citādi

Rūpniecība

A

3004.40

kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus, bet nesatur hor
monus, citus pozīcijas 2937 produktus un antibiotikas:

3004.40.05

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3004.40.10

citādi, kas satur kodeīna fosfātu

Rūpniecība

A

3004.40.90

citādi

Rūpniecība

A
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3004.50

citādi medikamenti, kas satur vitamīnus vai citādus pozī
cijas 2936 produktus:

3004.50.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3004.50.90

citādi

Rūpniecība

A

3004.90

Citādi:

3004.90.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3004.90.90

citādi

Rūpniecība

A

30.05

Vate, marle, pārsēji un tamlīdzīgi materiāli (piemēram,
pārsienamie materiāli, leikoplasti, sautējošas kompreses),
kas piesūcināti vai pārklāti ar farmaceitiskām vielām un
safasēti vai iepakoti mazumtirdzniecībai un paredzēti me
dicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas vaja
dzībām:

3005.10

adhezīvie pārsienamie materiāli un citādi materiāli ar li
pīgu slāni

Rūpniecība

A

3005.90

Citādi:

3005.90.10

Absorbējoša marle vai muslīns; pārsēji (izņemot tos, kas
ražoti no poliuretāna sveķiem un austa stikla šķiedras au
duma); bora vai citāda absorbējoša higroskopiskā šarpija;
marles vai muslīna tamponi (ieskaitot tos, kas satur rent
gena staros detektējamu diegu vai lentu)

Rūpniecība

A

3005.90.90

citādi

Rūpniecība

A

30.06

Farmācijas izstrādājumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē:

3006.10

sterils ķirurģiskais ketguts, tamlīdzīgi sterili materiāli
šuvju uzlikšanai (tajā skaitā, sterili absorbējoši ķirurģiskie
vai stomatoloģiskie diegi) un sterili adhēzijas audumi ķi
rurģisko brūču savilkšanai; sterilas laminārijas un sterili
lamināriju tamponi; sterili absorbējoši ķirurģiskie vai sto
matoloģiskie hemostatiskie līdzekļi; sterili ķirurģiskie vai
stomatoloģiskie adhēzijas audumi, arī absorbējoši

Rūpniecība

A

3006.20

reaģenti asins grupu noteikšanai

Rūpniecība

A

3006.30

kontrastpreparāti rentgenoloģiskai izmeklēšanai; slimnie
kiem ievadāmie diagnostiskie reaģenti

Rūpniecība

A

3006.40

zobu cementi un citādi zobu plombēšanas materiāli; ce
menti cieto audu atjaunošanai (kaulu cements)

Rūpniecība

A

3006.50

pirmās palīdzības sanitārās somas un aptieciņas

Rūpniecība

A
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3006.60

ķīmiskie pretapaugļošanas līdzekļi uz hormonu bāzes, uz
citu pozīcijas 2937 produktu bāzes un uz spermicīdu bā
zes

Rūpniecība

A

3006.70

gelveida preparāti, kas paredzēti izmantošanai cilvēku ār
stēšanā un veterinārijā ķermeņa daļu ieziešanai ķirurģiskās
operācijās vai fizikālās terapijas izmeklēšanā, vai kā ķer
meņa un medicīnas instrumenta savienojošie līdzekļi

Rūpniecība

A

3006.9

Citādi:

3006.91

ierīces, kas paredzētas stomas šķidruma savākšanai

Rūpniecība

A

3006.92

farmācijas atkritumi

Rūpniecība

A

3101.00

Dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi, sajaukti
vai nesajaukti kopā vai ķīmiski apstrādāti; mēslošanas
līdzekļi, kas iegūti, sajaucot vai ķīmiski apstrādājot augu
un dzīvnieku izcelsmes produktus

Rūpniecība

A

31.02

Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi:

3102.10

urīnviela, arī ūdens šķīdumā

Rūpniecība

A

3102.2

amonija sulfāts; amonija sulfāta un amonija nitrāta du
bultsāļi un maisījumi:

3102.21

amonija sulfāts

Rūpniecība

A

3102.29

citādi

Rūpniecība

A

3102.30

amonija nitrāts, arī ūdens šķīdumā

Rūpniecība

A

3102.40

amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām
neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi

Rūpniecība

A

3102.50

nātrija nitrāts

Rūpniecība

A

3102.60

kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi

Rūpniecība

A

3102.80

urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amon
jaka šķīdumā

Rūpniecība

A

3102.90

citādi, ieskaitot maisījumus, kas nav minēti iepriekšējās
apakšpozīcijās

Rūpniecība

A

31.03

Minerālie vai ķīmiskie fosfora mēslošanas līdzekļi:

3103.10

superfosfāti

Rūpniecība

A

Kods
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Rūpniecība

A

3103.90

citādi

31.04

Minerālie vai ķīmiskie kālija mēslošanas līdzekļi:

3104.20

kālija hlorīds

Rūpniecība

A

3104.30

kālija sulfāts

Rūpniecība

A

3104.90

citādi

Rūpniecība

A

31.05

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus
vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju; ci
tādi mēslošanas līdzekļi; šajā nodaļā minētie izstrādājumi
tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru
bruto svars nepārsniedz 10 kg:

3105.10

šajā nodaļā minētās preces, tabletēs vai tamlīdzīgās formās
vai iepakojumos ar bruto svaru līdz 10 kg

Rūpniecība

A

3105.20

minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur trīs
mēslojuma elementus: slāpekli, fosforu un kāliju

Rūpniecība

A

3105.30

diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts)

Rūpniecība

A

3105.40

amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un
tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija
fosfātu)

Rūpniecība

A

3105.5

citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur
divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu:

3105.51

kas satur nitrātus un fosfātus

Rūpniecība

A

3105.59

citādi

Rūpniecība

A

3105.60

minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus
mēslojuma elementus – fosforu un kāliju

Rūpniecība

A

3105.90

citādi

Rūpniecība

A

32.01

Augu izcelsmes miecvielu ekstrakti; tanīni un to sāļi, ēteri
un esteri un citādi atvasinājumi

3201.10

kvebraho ekstrakts

Rūpniecība

A

3201.20

mimozu ekstrakts

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1394

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Rūpniecība

A

3201.90

citādi

32.02

sintētiskās organiskās miecvielas; neorganiskās miecvielas;
miecēšanas preparāti, kas satur vai nesatur dabiskās miec
vielas; ermentu preparāti sākotnējai miecēšanai:

3202.10

sintētiskās organiskās miecvielas

Rūpniecība

A

3202.90

citādi

Rūpniecība

A

3203.00

Augu vai dzīvnieku izcelsmes krāsvielas (ieskaitot krāsoša
nas ekstraktus, bet izņemot dzīvnieku ogli) ar noteiktu vai
nenoteiktu ķīmisko sastāvu; šīs nodaļas 3. piezīmē minē
tie preparāti uz augu vai dzīvnieku izcelsmes krāsvielu bā
zes

Rūpniecība

A

32.04

Sintētiskās organiskās krāsvielas ar noteiktu vai neno
teiktu ķīmisko sastāvu; šīs nodaļas 3. piezīmē minētie pre
parāti uz sintētisko organisko krāsvielu bāzes; intētiskie
organiskie produkti, ko izmanto par fluorescējošiem bali
nātājiem vai luminoforiem, ar noteiktu vai nenoteiktu ķī
misko sastāvu:

3204.1

sintētiskās organiskās krāsvielas un uz to bāzes izgatavotie
preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē:

3204.11

dispersās krāsvielas un preparāti uz to bāzes

Rūpniecība

A

3204.12

skābās krāsvielas, kodinātas vai nekodinātas, un preparāti
uz to bāzes; kodināmās krāsvielas un preparāti uz to bā
zes

Rūpniecība

A

3204.13

bāziskās krāsvielas un preparāti uz to bāzes

Rūpniecība

A

3204.14

tiešās krāsvielas un preparāti uz to bāzes

Rūpniecība

A

3204.15

kubla krāsvielas (arī tādas, kas izmantojamas par pigmen
tiem) un preparāti uz to bāzes

Rūpniecība

A

3204.16

ķīmiski aktīvās krāsvielas un preparāti uz to bāzes

Rūpniecība

A

3204.17

pigmenti un preparāti uz to bāzes:

3204.17.10

Šādi azopigmenti ar to starptautiskā krāsu indeksa numu
riem: C.I. pigments, dzeltens 1, nr. 11680- C.I. pigments,
dzeltens 3, nr. 11710- C.I. pigments, dzeltens 12, nr.
21090- C.I. pigments, dzeltens 13, nr. 21100- C.I. pig
ments, dzeltens 14, nr. 21095- C.I. pigments, oranžs 13,
nr. 21110- C.I. pigments, sarkans 4, nr. 12085- C.I. pig
ments, sarkans 57, nr. 15850- C.I. pigments, sarkans
48:2, nr. 15865- C.I. pigments, sarkans 48:4, nr. 15865

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

3204.17.90

citādi

3204.19

citādi, ieskaitot divu un vairāku apakšpozīcijās 320411–
320419 minēto krāsvielu maisījumus:

3204.19.10

šādi maisījumi uz azopigmentu bāzes ar to starptautiskā
krāsu indeksa numuriem: C.I. pigments, dzeltens 1, nr.
11680- C.I. pigments, dzeltens 3, nr. 11710- C.I. pig
ments, dzeltens 12, nr. 21090- C.I. pigments, dzeltens
13, nr. 21100- C.I. pigments, dzeltens 14, nr. 21095- C.I.
pigments, oranžs 13, nr. 21110- C.I. pigments, sarkans 4,
nr. 12085- C.I. pigments, sarkans 57, nr. 15850- C.I. pig
ments, sarkans 48:2, nr. 15865- C.I. pigments, sarkans
48:4, nr. 15865

Rūpniecība

A

3204.19.90

citādi

Rūpniecība

A

3204.20

sintētiskie organiskie produkti, ko izmanto par fluorescē
jošiem balinātājiem

Rūpniecība

A

3204.90

citādi

Rūpniecība

A

3205.00

Lakas; uz to bāzes izgatavotie preparāti, kas minēti šīs no
daļas 3. piezīmē

Rūpniecība

A

32.06

Citādas krāsvielas; preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. pie
zīmē, izņemot pozīcijās 3203, 3204 vai 3205 minētos;
neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus, ar no
teiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu:

3206.1

pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz titāna dioksīda
bāzes:

3206.11

kas sausnā satur 80 % no svara vai vairāk titāna dioksīdu:

Rūpniecība

A

3206.19

Citādi:

3206.19.10

vizla ar titāna dioksīda pārklājumu

Rūpniecība

A

3206.19.90

citādi

Rūpniecība

A

3206.20

pigmenti un preparāti uz hroma savienojumu bāzes:

3206.20.10

pigmenti un preparāti uz hroma oksīda zaļā, svina hro
māta, cinka hromāta, bārija hromāta vai stroncija hro
māta bāzes, šādi neorganiskie pigmenti ar to starptautiskā
krāsu indeksa numuriem:- C.I. pigments, dzeltens 34, nr.
77603- C.I. pigments, dzeltens 34, nr. 77600- C.I. pig
ments, sarkans 104, nr. 77605- C.I. pigments, sarkans
104 un 84:4, nr. 77605 un nr. 15865- C.I. pigments, zaļš
15 un 84:15, nr. 77603 un nr. 77520- C.I. pigments, zaļš
13 un 84:15, nr. 77603 un nr. 74200- C.I. pigments, zaļš
17, nr. 77288- C.I. pigments, dzeltens 32, nr. 77839- C.I.
pigments, dzeltens 36, nr. 77955

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

3206.20.90

citādi

3206.4

citādas krāsvielas un krāsošanas preparāti:

3206.41

ultramarīns un preparāti uz tā bāzes

Rūpniecība

A

3206.42

litopons un citi pigmenti un preparāti uz cinka sulfīda bā
zes

Rūpniecība

A

3206.49

Citādi:

3206.49.10

melnā paraugpartija

Rūpniecība

A

3206.49.20

Šādi neorganiskie pigmenti ar to starptautiskā krāsu in
deksa numuriem: -C.I. pigments, zils 27, nr. 77510

Rūpniecība

A

3206.49.90

citādi

Rūpniecība

A

3206.50

neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus

Rūpniecība

A

32.07

Gatavi pigmenti, gatavas opalescentas vielas un gatavas
krāsas, stiklveida emaljas un glazūras, angobas jeb aplē
jumi, šķidrie spīdumi (lustri) un tamlīdzīgi preparāti, ko
izmanto keramikā, emaljēšanai vai stikla ražošanā; stikla
frite un citāds stikls pulveru, granulu vai kristālu veidā:

3207.10

gatavi pigmenti, gatavi stikla blāvotāji (opalescentas vie
las), gatavas krāsas un tamlīdzīgi preparāti

Rūpniecība

A

3207.20

stiklveida emaljas un glazūras, angobas jeb aplējumi un
tamlīdzīgi preparāti:

3207.20.10

stiklveida glazūras un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

A

3207.20.20

stiklveida glazūras, angobas jeb aplējumi un tamlīdzīgi
preparāti

Rūpniecība

A

3207.30

šķidrie spīdumi (lustri) un tamlīdzīgi preparāti

Rūpniecība

A

3207.40

stikla frite un citāds stikls pulveru, granulu vai kristālu
veidā

Rūpniecība

A

32.08

Krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un glazūras) uz sintēti
sko polimēru vai ķīmiski modificētu dabisko polimēru bā
zes, disperģētas vai izšķīdinātas neūdens vidē; šķīdumi,
kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē:

3208.10

uz poliesteru bāzes

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

3208.20

uz akrila vai vinila polimēru bāzes

3208.90

Citādi:

3208.90.30

silikonu šķīdumi, kā definēts šīs nodaļas 4. piezīmē

Rūpniecība

A

3208.90.90

citādi

Rūpniecība

A

32.09

Krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un spožos pārklājumus)
uz sintētisko polimēru vai ķīmiski apstrādātu dabisko po
limēru bāzes, disperģētas vai izšķīdinātas ūdens vidē:

3209.10

uz akrila vai vinila polimēru bāzes:

3209.10.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3209.10.90

citādi

Rūpniecība

A

3209.90

Citādi:

3209.90.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3209.90.90

citādi

Rūpniecība

A

3210.00

Citādas krāsas un lakas (ieskaitot emaljas, spožos pārklāju
mus un līmes krāsas); gatavi ūdenī šķīstoši krāsu pig
menti, ko izmanto ādas apretēšanai:

3210.00.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3210.00.90

citādi

Rūpniecība

A

3211.00

Gatavi sikatīvi

Rūpniecība

A

32.12

Pigmenti (ieskaitot metāla pulverus un kristālus), disper
ģēti neūdens vidē, šķidruma vai pastas veidā, ko izmanto
krāsu (ieskaitot emaljas) ražošanā; spieduma folijas; citā
das krāsvielas, safasētas mazumtirdzniecībai:

3212.10

spieduma folijas

Rūpniecība

A

3212.90

Citādi:

3212.90.10

alumīnija pulveri vai pārslas, kas izšķīdinātas neūdens
vidē

Rūpniecība

A

3212.90.90

citādi

Rūpniecība

A
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32.13

Krāsas māksliniekiem, skolniekiem vai plakātu krāsas, pār
velkoša krāsojuma krāsas, krāsas izklaidei un tamlīdzīgas
krāsas tabletēs, tūbiņās, burciņās, pudelēs, bļodiņās vai
tamlīdzīgās formās vai iepakojumos:

3213.10

krāsu komplekti:

3213.10.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3213.10.90

citādi

Rūpniecība

A

3213.90

Citādi:

3213.90.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3213.90.90

citādi

Rūpniecība

A

32.14

Stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas mai
sījumi un citas mastikas; krāsotāju špakteļtepes; fasāžu,
iekšējo sienu, grīdu, griestu vai tamlīdzīgu virsmu apstrā
des ugunsnedroši maisījumi

3214.10

Stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas mai
sījumi un citas mastikas; krāsotāju špakteļtepes

Rūpniecība

A

3214.90

citādi

Rūpniecība

A

32.15

Tipogrāfijas krāsas, tinte vai tuša un citas tintes, arī kon
centrētas, šķidras vai cietas:

3215.1

tipogrāfijas krāsas:

3215.11

melna

Rūpniecība

A

3215.19

citādi

Rūpniecība

A

3215.90

citādi

Rūpniecība

A

33.01

Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem),
ieskaitot konkrēteļļas un absolūteļļas; rezinoīdi; ekstrahēti
oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļ
ļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ar tvaiku ab
sorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas ra
dušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko
eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi:

3301.1

citrusaugļu ēteriskās eļļas:

3301.12

apelsīnu

Lauksaimniecība

A

3301.13

citronu

Lauksaimniecība

A
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3301.19

Citādi:

3301.19.10

laimu

Lauksaimniecība

A

3301.19.90

citādi

Lauksaimniecība

A

3301.2

ēteriskās eļļas, izņemot citrusaugļu eļļas:

3301.24

piparmētru (Mentha piperita)

Lauksaimniecība

A

3301.25

citādu mētru

Lauksaimniecība

A

3301.29

Citādi:

3301.29.10

ģerāniju

Lauksaimniecība

A

3301.29.20

jasmīnu

Lauksaimniecība

A

3301.29.30

lavandu vai lavandīnu

Lauksaimniecība

A

3301.29.90

citādi

Lauksaimniecība

A

3301.30

rezinoīdi (smaržīgie sveķu ekstrakti)

Lauksaimniecība

A

3301.90

Citādi:

3301.90.10

ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi

Lauksaimniecība

A

3301.90.20

ekstrahēti oleosveķi, kas iegūti opija ekstrakcijas rezultātā

Lauksaimniecība

A

3301.90.30

ekstrahēti oleosveķi, kas iegūti lakricas ekstrakcijas rezul
tātā

Lauksaimniecība

A

3301.90.40

ekstrahēti oleosveķi, kas iegūti apiņu ekstrakcijas rezultātā

Lauksaimniecība

A

3301.90.50

ekstrahēti oleosveķi, kas iegūti zeltpīpenītes vai tādu augu
sakņu, kuri satur rotenonu, ekstrakcijas rezultātā

Lauksaimniecība

A

3301.90.60

citādi ekstrahēti oleosveķi, kas iegūti dabisku šūnainu ne
apstrādātu augu materiālu, kas piemēroti izmantošanai
farmācijā, ekstrakcijas rezultātā

Lauksaimniecība

A

3301.90.80

ekstrahēti oleosveķi, ko izmanto pārtikas rūpniecībā un
kas iegūti, ekstrahējot Capsicum ģints dārzeņus

Lauksaimniecība

A

3301.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A
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Rūpniecība

A

33.02

Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot spirta šķīdu
mus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kurus iz
manto kā rūpniecības izejvielas; citādi izstrādājumi uz
smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā:

3302.10

izmantošanai pārtikas vai dzērienu rūpniecībā

3302.90

Citādi:

3302.90.10

kā etil- vai propilspirta tilpumkoncentrācija ir 50 % vai
vairāk (izņemot smaržu bāzes)

Rūpniecība

A

3302.90.90

citādi

Rūpniecība

A

3303.00

Smaržas (parfīmi) un tualetes ūdeņi:

3303.00.10

pastas un citi starpprodukti, kas nav sagatavoti pārdošanai
mazumtirdzniecībā

Rūpniecība

A

3303.00.90

citādi

Rūpniecība

A

33.04

Kosmētikas vai dekoratīvās kosmētikas līdzekļi un ādas
kopšanas līdzekļi (izņemot medikamentozos), ieskaitot
pretiedeguma un iedeguma līdzekļus; manikīra un pedi
kīra līdzekļi:

3304.10

lūpu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi:

3304.10.10

pastas un citi starpprodukti, kas nav sagatavoti pārdošanai
mazumtirdzniecībā

Rūpniecība

A

3304.10.20

izstrādājumi, kuru saules aizsardzības faktors (SPF) ir 15
vai vairāk

Rūpniecība

A

3304.10.90

citādi

Rūpniecība

A

3304.20

acu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi:

3304.20.10

pastas un citi starpprodukti, kas nav sagatavoti pārdošanai
mazumtirdzniecībā

Rūpniecība

A

3304.20.90

citādi

Rūpniecība

A

3304.30

manikīra un pedikīra līdzekļi:

3304.30.10

pastas un citi starpprodukti, kas nav sagatavoti pārdošanai
mazumtirdzniecībā

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

3304.30.90

citādi

3304.9

Citādi:

3304.91

pūderis, ieskaitot kompakto:

3304.91.10

pastas un citi starpprodukti, kas nav sagatavoti pārdošanai
mazumtirdzniecībā

Rūpniecība

A

3304.91.20

bērnu pūderi

Rūpniecība

A

3304.91.30

izstrādājumi, kuru saules aizsardzības faktors (SPF) ir 15
vai vairāk

Rūpniecība

A

3304.91.90

citādi

Rūpniecība

A

3304.99

Citādi:

3304.99.10

pastas un citi starpprodukti, kas nav sagatavoti pārdošanai
mazumtirdzniecībā

Rūpniecība

A

3304.99.20

barjerkrēms iepakojumā, kas sver 5kg vai vairāk

Rūpniecība

A

3304.99.30

izstrādājumi, kuru saules aizsardzības faktors (SPF) ir 15
vai vairāk

Rūpniecība

A

3304.99.90

citādi

Rūpniecība

A

33.05

Matu kopšanas līdzekļi:

3305.10

šampūni

Rūpniecība

A

3305.20

ilgviļņu vai matu iztaisnošanas līdzekļi:

3305.20.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3305.20.90

citādi

Rūpniecība

A

3305.30

matu lakas:

3305.30.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3305.30.90

citādi

Rūpniecība

A

3305.90

citādi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

33.06

Mutes dobuma vai zobu higiēnas līdzekļi, ieskaitot pro
tēžu fiksēšanas pastas un pulverus; zobu diegs (vaskots
diegs zobstarpu tīrīšanai), atsevišķā mazumtirdzniecības
iepakojumā:

3306.10

zobu pastas

3306.20

zobu diegs (vaskots diegs zobstarpu tīrīšanai):

3306.20.10

augstas stiprības aramīda diega

Rūpniecība

A

3306.20.90

citādi

Rūpniecība

A

3306.90

citādi

Rūpniecība

A

33.07

Pirms skūšanās, pēc skūšanās vai skūšanās laikā izmanto
jamie līdzekļi, ķermeņa dezodoranti, vannošanās līdzekļi,
depilācijas un citādi parfimērijas, kosmētikas vai ķermeņa
kopšanas līdzekļi, kas citur nav minēti vai ietverti; telpu
dezodoranti, arī aromatizēti vai ar dezinficējošām īpašī
bām:

3307.10

pirms skūšanās, pēc skūšanās un skūšanās laikā izmanto
jamie līdzekļi:

3307.10.10

asiņošanu apturoši zīmuļi

Rūpniecība

A

3307.10.20

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3307.10.90

citādi

Rūpniecība

A

3307.20

ķermeņa dezodoranti un pretsviedru līdzekļi:

3307.20.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3307.20.90

citādi

Rūpniecība

A

3307.30

aromatizētie vannas sāļi un citādi vannošanās līdzekļi

Rūpniecība

A

3307.4

telpu aromatizēšanas vai dezodorēšanas līdzekļi, ieskaitot
smaržīgās vielas reliģiskiem rituāliem:

3307.41

agarbati un citas smaržvielas, kas degot izplata smaržas

Rūpniecība

A

3307.49

Citādi:

3307.49.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3307.49.90

citādi

Rūpniecība

A
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3307.90

Citādi:

3307.90.10

konaktlēcu vai mākslīgo acu šķidrumi, ieskaitot šķīdinā
mas tabletes

Rūpniecība

A

3307.90.90

citādi

Rūpniecība

A

34.01

Ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi, ko iz
manto kā ziepes, stieņos, gabalos vai figūru veidā un kas
satur vai nesatur ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un
līdzekļi ķermeņa mazgāšanai, šķidri vai krēmveida, safa
sēti mazumtirdzniecībai, kuri satur vai nesatur ziepes; pa
pīrs, vate, filcs un neaustās drānas, piesūcināti, pārklāti
vai apsmidzināti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem:

3401.1

ziepes un organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi stie
ņos, gabalos un figūru veidā un papīrs, vate, filcs un ne
austās drānas, piesūcināti vai pārklāti ar ziepēm vai maz
gāšanas līdzekļiem:

3401.11

tualetes ziepes (ieskaitot ziepes ar medikamentiem)

Rūpniecība

A

3401.19

citādi

Rūpniecība

A

3401.20

ziepes citādās formās

Rūpniecība

A

3401.30

organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi ķermeņa mazgā
šanai, šķidri vai krēmveida, safasēti mazumtirdzniecībai,
kuri satur vai nesatur ziepes

Rūpniecība

A

34.02

organiskās virsmaktīvās vielas (izņemot ziepes); virsmaktī
vie līdzekļi, mazgāšanas līdzekļi (ieskaitot mazgāšanas pa
līglīdzekļus) un tīrīšanas līdzekļi, kas satur vai nesatur zie
pes, izņemot pozīcijā 3401 minētos:

3402.1

organiskās virsmaktīvās vielas, safasētas vai nefasētas ma
zumtirdzniecībai:

3402.11

anjonu:

3402.11.10

tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 10 kg

Rūpniecība

A

3402.11.20

tiešajā iepakojumā ar tīro svaru virs 10 kg

Rūpniecība

A

3402.12

katjonu

Rūpniecība

A

3402.13

bezjonu

Rūpniecība

A

Kods
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3402.19

citādi

Rūpniecība

A

3402.20

līdzekļi, kas safasēti mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

A

3402.90

citādi

Rūpniecība

A

34.03

Eļļošanas līdzekļi (ieskaitot griezējinstrumentu eļļošanas,
skrūvju un uzgriežņu vītņu eļļošanas, rūsas noņemšanas
vai pretkorozijas līdzekļus un veidņu eļļas un līdzekļus,
kas izgatavoti uz eļļošanas līdzekļu bāzes), līdzekļi, ko iz
manto tekstilmateriālu, ādu, kažokādu, citu materiālu ap
strādei ar taukiem vai eļļām, bet izņemot līdzekļus, kuros
kā pamatkomponents 70 % no svara vai vairāk ir naftas
eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem:

3403.1

kas satur naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumen
materiāliem:

3403.11

tekstilmateriālu, ādas, kažokādu un citu materiālu apstrā
des līdzekļi

Rūpniecība

A

3403.19

citādi

Rūpniecība

A

3403.9

Citādi:

3403.91

tekstilmateriālu, ādas, kažokādu un citu materiālu apstrā
des līdzekļi

Rūpniecība

A

3403.99

citādi

Rūpniecība

A

34.04

Mākslīgie un gatavie vaski:

3404.20

no poli(oksietilēna) (polietilēnglikola)

Rūpniecība

A

3404.90

Citādi:

3404.90.10

no oksidēta polietiēna

Rūpniecība

A

3404.90.90

citādi

Rūpniecība

A

34.05

Apavu, mēbeļu, grīdas, transporta iekārtu, stikla vai me
tālu pulēšanas līdzekļi un krēmi, tīrīšanas pastas un pul
veri un tamlīdzīgi līdzekļi (arī papīra, vates, filca, neaustu
drānu, porainas plastmasas vai porainas gumijas formā,
piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar šiem līdzekļiem),
izņemot vaskus, kas minēti pozīcijā 3404:

3405.10

apavu vai ādu spodrināšanas līdzekļi, krēmi un tamlīdzīgi
preparāti:

3405.10.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

3405.10.90

citādi

3405.20

koka mēbeļu, grīdas un citu koka izstrādājumu pulēšanas
līdzekļi, krēmi un tamlīdzīgi izstrādājumi:

3405.20.10

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3405.20.90

citādi

Rūpniecība

A

3405.30

transportlīdzekļu virsbūvju pulēšanas līdzekļi un tamlī
dzīgi preparāti, izņemot metālu pulēšanas līdzekļus

Rūpniecība

A

3405.40

tīrīšanas pastas, pulveri un citādi tīrīšanas līdzekļi

Rūpniecība

A

3405.90

Citādi:

3405.90.10

preparāti dimanta putekļu, pulvera vai smilšu saberšanai

Rūpniecība

A

3405.90.90

citādi

Rūpniecība

A

3406.00

Sveces, svecītes un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

A

3407.00

Veidošanas pastas, ieskaitot bērnu rokdarbiem safasētās;
zobtehnikas vaski jeb zobu atliešanas sastāvi, iepakoti
komplektos, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai
plāksnīšu, pakavu, nūjiņu vai tamlīdzīgā formā; citādi iz
strādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes (apdedzināts
ģipsis vai kalcija sulfāts)

Rūpniecība

A

35.01

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna lī
mes:

3501.10

kazeīns

Lauksaimniecība

A

3501.90

citādi

Lauksaimniecība

A

35.02

Albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu kon
centrātus, kas sausnā satur vairāk par 80 % no kopējās
masas sūkalu proteīnus), albumināti un citi albumīna at
vasinājumi:

3502.1

olu albumīns:

3502.11

žāvēts

Lauksaimniecība

A

3502.19

Citādi:

3502.19.10

šķidri

Lauksaimniecība

A
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3502.19.90

citādi

Lauksaimniecība

A

3502.20

piena albumīns, ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu
koncentrātus

Lauksaimniecība

A

3502.90

citādi

Lauksaimniecība

A

3503.00

Želatīns (ieskaitot želatīnu taisnstūrveida, arī kvadrātveida,
plāksnēs, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, iekrāsots
vai nekrāsots) un želatīna atvasinājumi; zivju līme; citādas
dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes, kas mi
nētas pozīcijā 3501:

3503.00.10

želatīns tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 10 kg

Lauksaimniecība

A

3503.00.15

želatīns tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 10 kg

Lauksaimniecība

A

3503.00.30

želatīna atvasinājumi

Lauksaimniecība

A

3503.00.35

zivju līme un citādas dzīvnieku izcelsmes līmes

Lauksaimniecība

A

3503.00.90

citādi

Lauksaimniecība

A

3504.00

Peptoni un to atvasinājumi; citādas olbaltumvielas un to
atvasinājumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; hromētās
vai nehromētās ādas pulveris

Lauksaimniecība

A

35.05

Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatini
zētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai
citādas modificētas cietes bāzes:

3505.10

dekstrīni un citādas modificētās cietes

Lauksaimniecība

A

3505.20

līmes

Lauksaimniecība

A

35.06

Gatavas līmes un citādas gatavās līmvielas, kas citur nav
minētas vai iekļautas; produkti, kas paredzēti izmantoša
nai kā līmes vai līmvielas, safasēti pārdošanai mazum
tirdzniecībā kā līmes vai līmvielas, ar tīro masu līdz 1 kg:

3506.10

produkti, kas paredzēti izmantošanai kā līmes un līmvie
las, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā līmes vai
līmvielas, ar tīro masu līdz 1 kg

Rūpniecība

A

3506.9

Citādi:

3506.91

adhezīvi uz pozīcijās 3901–3913 minēto polimēru bāzes
vai uz kaučuka bāzes

Rūpniecība

A

3506.99

citādi

Rūpniecība

A
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35.07

Fermenti; gatavi fermenti, kas citur nav minēti un iekļauti

3507.10

himozīns (renīns) un tā koncentrāti

Rūpniecība

A

3507.90

citādi

Rūpniecība

A

3601.00

Šaujampulveri

Rūpniecība

A

3602.00

Gatavas sprāgstvielas, izņemot šaujampulverus

Rūpniecība

A

3603.00

Degauklas; detonējošās auklas; triecienkapseles vai deto
natora kapseles; degļi; elektrodetonatori

Rūpniecība

A

36.04

Uguņošanas ierīces, signālraķetes, lietus raķetes, miglas
signāli un citi pirotehnikas izstrādājumi:

3604.10

uguņošanas ierīces

Rūpniecība

A

3604.90

citādi

Rūpniecība

A

3605.00

Sērkociņi, izņemot pirotehnikas izstrādājumus, kas minēti
pozīcijā 3604

Rūpniecība

A

36.06

ferocērijs un visu veidu citādi pirofori sakausējumi; de
gošu materiālu izstrādājumi, kas minēti šīs nodaļas 2. pie
zīmē:

3606.10

šķidra un sašķidrināta deggāze konteineros ar tilpumu
līdz 300 ml, ko izmanto cigarešu šķiltavu vai tamlīdzīgu
šķiltavu uzpildei un atkārtotai uzpildei

Rūpniecība

A

3606.90

citādi

Rūpniecība

A

37.01

Neeksponētas gaismjutīgas plakanās fotoplates un fotofil
mas no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu
vai tekstilmateriālu; neeksponētās gaismjutīgas plakanās
filmas momentfotogrāfijai, iepakotas vai neiepakotas:

3701.10

rentgenfilmas:

3701.10.10

fluorogrāfijas plates un filma plakanā veidā

Rūpniecība

A

3701.10.90

citādi

Rūpniecība

A

3701.20

momentfotogrāfijai

Rūpniecība

A

3701.30

citas fotofilmas un fotoplates, kurām kāda no malām ir
garāka par 255 mm:

3701.30.25

alumīnija ofseta galvenās un litogrāfijas plāksnes

Rūpniecība

A
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3701.30.60

citādas, ortohromatiskas

Rūpniecība

A

3701.30.90

citādi

Rūpniecība

A

3701.9

Citādi:

3701.91

krāsu fotofilmas (daudzkrāsu)

Rūpniecība

A

3701.99

Citādi:

3701.99.45

alumīnija ofseta galvenās un litogrāfijas plāksnes

Rūpniecība

A

3701.99.70

citādas, ortohromatiskas

Rūpniecība

A

3701.99.90

citādi

Rūpniecība

A

37.02

Gaismjutīgas neeksponētas fotofilmas ruļļos, no jebkura
materiāla, izņemot papīru, kartonu un tekstilmateriālu;
gaismjutīgas neeksponētas filmas momentfotogrāfijai, ruļ
ļos:

3702.10

rentgenfilmas

Rūpniecība

A

3702.3

citādas neperforētās filmas, ne platākas par 105 mm:

3702.31

krāsu fotofilmas (daudzkrāsu)

Rūpniecība

A

3702.32

citādas, ar sudraba halogenīdu emulsiju:

3702.32.10

ortohromatiska filma

Rūpniecība

A

3702.32.90

citādi

Rūpniecība

A

3702.39

Citādi:

3702.39.10

ortohromatiska filma

Rūpniecība

A

3702.39.90

citādi

Rūpniecība

A

3702.4

citādas neperforētās filmas, platākas par 105 mm:

3702.41

daudzkrāsu fotofilmas, platākas par 610 mm un garākas
par 200 m

Rūpniecība

A

3702.42

platākas par 610 mm un garākas par 200 m (izņemot
krāsu fotofilmas):

3702.42.10

momentfotogrāfijai

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

3702.42.90

citādi

3702.43

platākas par 610 mm un ne garākas par 200 m:

3702.43.10

ortohromatiska filma

Rūpniecība

A

3702.43.90

citādi

Rūpniecība

A

3702.44

ar platumu vairāk nekā 105 mm, bet ne vairāk kā
610 mm:

3702.44.10

ortohromatiska filma

Rūpniecība

A

3702.44.90

citādi

Rūpniecība

A

3702.5

citādas krāsu fotofilmas (daudzkrāsu):

3702.52

ne platākas par 16 mm un garākas par 14 m

Rūpniecība

A

3702.53

platākas par 16 mm, bet ne platākas par 35 mm, un ne
garākas par 30 m, diapozitīviem

Rūpniecība

A

3702.54

platākas par 16 mm, bet ne platākas par 35 mm, un ne
garākas par 30 m, kas nav paredzētas diapozitīviem

Rūpniecība

A

3702.55

platākas par 16 mm, bet ne platākas par 35 mm un garā
kas par 30 m

Rūpniecība

A

3702.56

platākas par 35 mm

Rūpniecība

A

3702.9

Citādi:

3702.96

ne platākas par 35 mm un ne garākas par 30 m:

3702.96.10

ortohromatiska filma

Rūpniecība

A

3702.96.90

citādi

Rūpniecība

A

3702.97

ne platākas par 35 mm un garākas par 30 m:

3702.97.10

ortohromatiska filma

Rūpniecība

A

3702.97.90

citādi

Rūpniecība

A

3702.98

ar platumu vairāk nekā 35 mm:

3702.98.10

ortohromatiska filma

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

3702.98.90

citādi

37.03

Fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, gaismjutīgi, neek
sponēti:

3703.10

ruļļos, kas platāki par 610 mm:

3703.10.10

papīrs, ruļļos, kas platāki par 1 000 mm un garāki par
100 m

Rūpniecība

A

3703.10.90

citādi

Rūpniecība

A

3703.20

citādi (daudzkrāsu), kas paredzēti krāsu fotogrāfijai

Rūpniecība

A

3703.90

citādi

Rūpniecība

A

3704.00

Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, kartons un tekstilmate
riāli, eksponēti, bet neattīstīti:

3704.00.10

kinofilmas

Rūpniecība

A

3704.00.90

citādi

Rūpniecība

A

37.05

Eksponētas un attīstītas fotoplates un fotofilmas, izņemot
kinofilmas

3705.10

ofsetreproducēšanai

Rūpniecība

A

3705.90

Citādi:

3705.90.10

mikrofilmas

Rūpniecība

A

3705.90.90

citādi

Rūpniecība

A

37.06

Eksponētas un attīstītas kinofilmas ar skaņas celiņu vai
bez tā, vai tādas, kurām ir tikai skaņas celiņš:

3706.10

35 mm platas vai platākas

Rūpniecība

A

3706.90

citādi

Rūpniecība

A

37.07

Fotoķimikālijas (izņemot lakas, līmes, līmvielas un tamlī
dzīgus izstrādājumus); fotogrāfijā izmantojami nesajaukti
produkti, safasēti vai iepakoti pārdošanai mazumtirdznie
cībā, gatavi lietošanai:

3707.10

gaismjutīgas emulsijas

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

3707.90

citādi

38.01

Mākslīgais grafīts; koloidālais vai puskoloidālais grafīts; iz
strādājumi uz grafīta vai citāda oglekļa bāzes pastas, bri
kešu, plātņu vai citādu pusfabrikātu veidā:

3801.10

mākslīgais grafīts:

3801.10.10

neapstrādāti elektrodi

Rūpniecība

A

3801.10.90

citādi

Rūpniecība

A

3801.20

koloidālais un puskoloidālais grafīts

Rūpniecība

A

3801.30

oglekļa pastas elektrodiem un tamlīdzīgas pastas krāšņu
oderējumam

Rūpniecība

A

3801.90

citādi

Rūpniecība

A

38.02

Aktivētā ogle; aktivēti dabiskie minerālprodukti; dzīvnieku
ogle, ieskaitot izmantotu dzīvnieku ogli:

3802.10

aktivētā ogle

Rūpniecība

A

3802.90

citādi

Rūpniecība

A

3803.00

Rafinēta vai nerafinēta taleļļa

Rūpniecība

A

3804.00

Koksnes celulozes ražošanas atsārmi, koncentrēti vai ne
koncentrēti, atcukuroti vai ķīmiski apstrādāti, ieskaitot lig
nīna sulfonātus, bet izņemot taleļļu, kas minēta pozīcijā
3803

Rūpniecība

A

38.05

Sveķu, koksnes terpentīns vai sulfātterpentīns un citādas
terpentīneļļas, kas iegūtas skujkoku koksnes destilēšanas
vai citādas apstrādes rezultātā; neattīrīts dipentēns; sulfīt
terpentīns un citi neattīrīti paracimēni; priežu eļļa, kuras
pamatsastāvdaļa ir α-terpineols:

3805.10

sveķu, koksnes terpentīna vai sulfātterpentīna eļļas

Rūpniecība

A

3805.90

citādi

Rūpniecība

A

38.06

Kolofonijskābe un sveķskābe un to atvasinājumi; kolofo
nija spirts un kolofonija eļļas; kausēti sveķi:

3806.10

kolofonijskābe un sveķskābe

Rūpniecība

A

3806.20

kolofonija, sveķskābju vai kolofonija vai sveķskābju atvasi
nājumu sāļi, izņemot kolofonija pievienošanās produktu
sāļus

Rūpniecība

A
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3806.30

esteru sveķi

Rūpniecība

A

3806.90

citādi

Rūpniecība

A

3807.00

Koka darva; koka darvas eļļas; koksnes kreozots; koka
spirts; augu piķis; alus piķis un tamlīdzīgi produkti uz ko
lofonija, sveķskābju vai augu piķa bāzes

Rūpniecība

A

38.08

Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, pretdīgšanas
līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un
tamlīdzīgi produkti, iepakojumā vai safasēti pārdošanai
mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā
(piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un
mušpapīrs):

3808.50

preces, kas uzskaitītas šīs nodaļas 1. piezīmē par apakšpo
zīcijām:

3808.50.21

insekticīdi (izņemot tos, kas satur kamfehloru (ISO) (tok
safēnu) aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.50.23

insekticīdi (izņemot tos, kas satur kamfehloru (ISO) (tok
safēnu) ne aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.50.25

produkti kas satur kamfehloru (ISO) (toksafēnu) aerosolu
balonos

Rūpniecība

A

3808.50.27

produkti kas satur kamfehloru (ISO) (toksafēnu) ne aero
solu balonos

Rūpniecība

A

3808.50.29

Fungicīdi, kas piemēroti koka, augu, koku vai sēklu ap
strādei (izņemot tos, kuru aktīvā viela ir vara, hroma un
arsēna savienojumi vai ditiokarbamātu vai bis-ditiokarba
mātu savienojumi ar metāliem, bet iekļaujot tos fungicī
dus, kas satur etilēn-bis-ditiokarbamāta (polimēru) kom
pleksu un aktīvo vielu cinka sāļus, aerosola balonos

Rūpniecība

A

3808.50.31

Fungicīdi, kas piemēroti koka, augu, koku vai sēklu ap
strādei (izņemot tos, kuru aktīvā viela ir vara, hroma un
arsēna savienojumi vai ditiokarbamātu vai bis-ditiokarba
mātu savienojumi ar metāliem, bet iekļaujot tos fungicī
dus, kas satur etilēn-bis-ditiokarbamāta (polimēru) kom
pleksu un aktīvo vielu cinka sāļus, ne aerosola balonos

Rūpniecība

A

3808.50.33

citādi fungicīdi, aerosola alonos

Rūpniecība

A

3808.50.35

citādi fungicīdi, ne aerosola alonos

Rūpniecība

A
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3808.50.37

herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori ar
vienu no šādām aktīvajām vielām: atrazīns; alahlors; 2metil-4-hlorofenoksiacetātskābe vai tās atvasinājumi; 2,4dihlorofenoksiacetātskābe vai tās atvasinājumi; trifluralīns,
areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.50.39

herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori ar
vienu no šādām aktīvajām vielām: atrazīns; alahlors; 2metil-4-hlorofenoksiacetātskābe vai tās atvasinājumi; 2,4dihlorofenoksiacetātskābe vai tās atvasinājumi; trifluralīns,
ne areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.50.41

citādi herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regula
tori, kuru aktīvā viela ir diurons vai simazīns, areosolu
balonos

Rūpniecība

A

3808.50.43

citādi herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regula
tori, kuru aktīvā viela ir diurons vai simazīns, ne areosolu
balonos

Rūpniecība

A

3808.50.45

citādi augšanas regulatori un pretdīgšanas līdzekļi, areo
solu balonos

Rūpniecība

A

3808.50.47

citādi augšanas regulatori un pretdīgšanas līdzekļi, ne
areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.50.49

dezinfekcijas līdzekļi, areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.50.51

citādi dezinfekcijas līdzekļi tiešajā iepakojumā ar tīro
svaru līdz 5 kg vai tarā ar tilpumu līdz 5 l

Rūpniecība

A

3808.50.53

trihlorocianūrskābe (TCIA),
līdzekļus, areosolu balonos

kas

satur

dezinfekcijas

Rūpniecība

A

3808.50.55

trihlorocianūrskābe (TCIA), kas
līdzekļus, ne areosolu balonos

satur

dezinfekcijas

Rūpniecība

A

3808.50.59

citādi dezinfekcijas līdzekļi, kuru aktīvā viela ir akmeņo
gļu darva, areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.50.61

citādi dezinfekcijas līdzekļi, kuru aktīvā viela ir akmeņo
gļu darva, ne areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.50.9

Citādi:

3808.50.91

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.50.99

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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3808.9

Citādi:

3808.91

insekticīdi:

3808.91.1

satur bromometānu (metila bromīdu) vai bromohlorome
tānu:

3808.91.11

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.91.19

citādi

Rūpniecība

A

3808.91.9

Citādi:

3808.91.91

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.91.99

citādi

Rūpniecība

A

3808.92

fungicīdi:

3808.92.2

piemēroti koka, augu, koku vai sēklu apstrādei (izņemot
tos, kuru aktīvā viela ir vara, hroma un arsēna savieno
jumi vai ditiokarbamātu vai bis-ditiokarbamātu savieno
jumi ar metāliem, bet iekļaujot tos, kas satur etilēn-bis-di
tiokarbamāta (polimēru) kompleksu un aktīvo vielu cinka
sāļus:

3808.92.21

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.92.29

citādi

Rūpniecība

A

3808.92.3

citādi, satur bromometānu (metila bromīdu) vai bromoh
lorometānu:

3808.92.31

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.92.39

citādi

Rūpniecība

A

3808.92.9

Citādi:

3808.92.91

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.92.99

citādi

Rūpniecība

A

3808.93

herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regula
tori:

3808.93.04

kā aktīvā viela ir atrazīns, aerosolu balonos

Rūpniecība

A
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3808.93.07

kā aktīvā viela ir atrazīns, ne aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.93.09

kā aktīvā viela ir alahlors, aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.93.13

kā aktīvā viela ir alahlors, ne aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.93.16

kā aktīvā viela ir diurons or simazīns, aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.93.19

kā aktīvā viela ir diurons or simazīns, ne aerosolu balo
nos

Rūpniecība

A

3808.93.31

kā aktīvā viela ir 2-metil-4-hlorofenoksiacetātskābe vai tās
atvasinājumi, aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.93.33

kā aktīvā viela ir 2-metil-4-hlorofenoksiacetātskābe vai tās
atvasinājumi, ne aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.93.34

kā aktīvā viela ir 2,4-dihlorofenoksiacetātskābe vai tās at
vasinājumi, aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.93.37

kā aktīvā viela ir 2,4-dihlorofenoksiacetātskābe vai tās at
vasinājumi, ne aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.93.41

kā aktīvā viela ir trifluralīns, aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.93.43

kā aktīvā viela ir trifluralīns, ne aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.93.77

citādi augšanas regulatori un pretdīgšanas līdzekļi, areo
solu balonos

Rūpniecība

A

3808.93.79

citādi augšanas regulatori un pretdīgšanas līdzekļi, ne
areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.93.83

citādi, satur bromometānu (metila bromīdu) vai bromoh
lorometānu, aerosolu balonos:

Rūpniecība

A

3808.93.85

citādi, satur bromometānu (metila bromīdu) vai bromoh
lorometānu, ne aerosolu balonos:

Rūpniecība

A

3808.93.9

Citādi:

3808.93.91

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.93.99

citādi

Rūpniecība

A
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3808.94

dezinfekcijas līdzekļi:

3808.94.1

tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 5 kg vai tarā ar til
pumu līdz 5 l:

3808.94.11

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.94.19

citādi

Rūpniecība

A

3808.94.3

trihlorocianūrskābe
līdzekļus:

3808.94.31

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.94.39

citādi

Rūpniecība

A

3808.94.4

citādi, kuru aktīvā viela ir akmeņogļu darvas atvasinā
jums:

3808.94.41

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.94.49

citādi

Rūpniecība

A

3808.94.8

citādi, satur bromometānu (metila bromīdu) vai bromoh
lorometānu:

3808.94.81

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.94.89

citādi

Rūpniecība

A

3808.94.9

Citādi:

3808.94.91

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.94.99

citādi

Rūpniecība

A

3808.99

Citādi:

3808.99.1

citādi, satur bromometānu (metila bromīdu) vai bromoh
lorometānu:

3808.99.11

areosolu balonos

Rūpniecība

A

3808.99.19

citādi

Rūpniecība

A

3808.99.9

Citādi:

3808.99.91

areosolu balonos

Rūpniecība

A

(TCIA),

kas

satur

dezinfekcijas
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Rūpniecība

A

Lauksaimniecība

A

3808.99.99

citādi

38.09

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrinā
šanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un
preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izman
tojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlī
dzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti:

3809.10

uz vielu ar cietes īpašībām bāzes

3809.9

Citādi:

3809.91

izmantojami tekstilrūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs

Rūpniecība

A

3809.92

izmantojami papīrrūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs

Rūpniecība

A

3809.93

izmantojami ādu vai tamlīdzīgā rūpniecībā

Rūpniecība

A

38.10

Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citi palīg
preparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai;
pastas un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metinā
šanai, kuri sastāv no metāla un citiem materiāliem; prepa
rāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklājumus metināšanas
elektrodiem vai stieņiem:

3810.10

metāla virsmu kodināšanas preparāti; pastas un pulveri
mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kuri sastāv
no metāla un citiem materiāliem

Rūpniecība

A

3810.90

citādi

Rūpniecība

A

38.11

Gatavi antidetonatori, oksidācijas inhibitori, pārsveķoša
nās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un citādas
gatavās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai ci
tiem šķidrumiem, ko izmanto tādām pašām vajadzībām
kā minerāleļļas:

3811.1

antidetonatori:

3811.11

uz svina savienojumu bāzes

Rūpniecība

A

3811.19

citādi

Rūpniecība

A

3811.2

piedevas ziežeļļām:

3811.21

kas satur naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumen
materiāliem

Rūpniecība

A

3811.29

citādi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

3811.90

citādi

38.12

Gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai
plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas citur nav mi
nēti un iekļauti; antioksidanti un citi kaučuka un plastma
sas stabilizēšanas savienojumi:

3812.10

gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji

Rūpniecība

A

3812.20

kaučuka vai plastmasu plastificēšanas savienojumi

Rūpniecība

A

3812.30

antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabilizēšanas
savienojumi:

3812.30.10

antioksidanti kaučukam

Rūpniecība

A

3812.30.20

stabilizēšanas savienojumi, kas satur kadmija kaprilātu,
kadmija naftanātbenzoātu, kadmija oktanoātu, bārija ka
prilātu, bārija nonilfenātu, dibutiltīna tioglikolātu, dimetil
tīna tioglikolātu, cinka oktoātu, kālija oktanoātu vai cinka
stearātu

Rūpniecība

A

3812.30.90

citādi

Rūpniecība

A

3813.00

Ugunsdzēšamo aparātu maisījumi un lādiņi; uzpildītas
ugundzēšamās granātas:

3813.00.25

šķidri preparāti, kas satur fluora savienojumus vai pro
teīnu, aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3813.00.27

šķidri preparāti, kas satur fluora savienojumus vai pro
teīnu, ne aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3813.00.29

citādi, kas satur bromhlordifluormetānu, bromtrifluorme
tānu un dibromtetrafluoretānus, aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3813.00.31

citādi, kas satur bromhlordifluormetānu, bromtrifluorme
tānu un dibromtetrafluoretānus, ne aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3813.00.33

citādi, kas satur metāna, etāna vai propāna hidrobromo
fluorokarbonātus (HBFC), aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3813.00.35

citādi, kas satur metāna, etāna vai propāna hidrobromo
fluorokarbonātus (HBFC), ne aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3813.00.37

citādi, kas satur metāna, etāna vai propāna hidrohloro
fluorokarbonātus (HCFC), aerosolu balonos

Rūpniecība

A
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3813.00.39

citādi, kas satur metāna, etāna vai propāna hidrohloro
fluorokarbonātus (HCFC), ne aerosolu balonos

Rūpniecība

A

3813.00.41

citādi, kas satur bromhlormetānu, aerosola alonos

Rūpniecība

A

3813.00.43

citādi, kas satur bromhlormetānu, ne aerosola alonos

Rūpniecība

A

3813.00.90

citādi

Rūpniecība

A

3814.00

Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas citur nav
minēti un iekļauti; gatavi sastāvi krāsu un laku noņemša
nai:

3814.00.10

kas satur metāna, etāna vai propāna hlorofluorokarbonā
tus (CFC), satur vai nesatur hidrohlorofluorokarbonātus
(HCFC)

Rūpniecība

A

3814.00.20

kas satur metāna, etāna vai propāna hidrohlorofluorokar
bonātus (HCFC), bet nesatur hlorofluorokarbonātus (CFC)

Rūpniecība

A

3814.00.30

kas satur tetrahloroglekli, bromhlormetānu vai 1,1,1-trih
loroetānu (metilhloroformu)

Rūpniecība

A

3814.00.90

citādi

Rūpniecība

A

38.15

Ķīmisko reakciju iniciatori, paātrinātāji un katalizatori,
kas citur nav minēti un iekļauti:

3815.1

katalizatori uz nesējiem:

3815.11

kuru aktīvais komponents ir niķelis vai niķeļa savieno
jumi

Rūpniecība

A

3815.12

kuru aktīvais komponents ir dārgmetāli vai dārgmetālu
savienojumi

Rūpniecība

A

3815.19

citādi

Rūpniecība

A

3815.90

citādi

Rūpniecība

A

3816.00

Ugunsizturīgie cementi, būvjava, betoni un tamlīdzīgi
maisījumi, izņemot pozīcijā 3801 minētos

Rūpniecība

A

3817.00

Jaukti alkilbenzoli un jaukti alkilnaftalīni, izņemot pozīci
jās 2707 vai 2902 minētos

3817.00.10

jaukti alkilbenzoli

Rūpniecība

A

3817.00.20

jaukti alkilnaftalīni

Rūpniecība

A

Kods
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3818.00

Leģēti ķīmiskie elementi, kurus izmanto elektronikā,
disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās; leģēti ķīmiskie savie
nojumi, kurus izmanto elektronikā:

3818.00.10

ķīmiskie elementi

Rūpniecība

A

3818.00.20

ķīmiskie savienojumi, kas iepakoti pārdošanai mazum
tirdzniecībā

Rūpniecība

A

3818.00.90

citādi

Rūpniecība

A

3819.00

Bremžu šķidrumi un citādi gatavie šķidrumi hidrauliska
jiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk par 70 % no
kopējās masas naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitu
menminerāliem:

3819.00.10

hidraulisko bremžu šķidrumi

Rūpniecība

A

3819.00.20

gatavi hidrauliskās transmisijas šķidrumi, kas pēc svara sa
tur 44 % vai vairāk dietilglikola un 38 % vai vairāk etilēna
vai propilēna kopolimēru

Rūpniecība

A

3819.00.90

citādi

Rūpniecība

A

3820.00

Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi

Rūpniecība

A

3821.00

Gatavas barotnes mikroorganismu (ieskaitot vīrusus un
tamlīdzīgi) vai augu, cilvēka vai dzīvnieku šūnu audzēša
nai vai uzturēšanai

Rūpniecība

A

3822.00

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un
gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamat
nes vai bez tās, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 3002
vai 3006; sertificēti standarta materiāli

Rūpniecība

A

38.23

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas
skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti:

3823.1

rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtās skā
bās eļļas:

3823.11

stearīnskābe

Rūpniecība

A

3823.12

oleīnskābe

Rūpniecība

A

3823.13

taleļļas taukskābes

Rūpniecība

A

3823.19

citādi

Rūpniecība

A

3823.70

rūpnieciskie alifātiskie spirti

Rūpniecība

A
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38.24

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serde
ņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie pro
dukti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur da
bīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti ci
tur:

3824.10

gatavas saistvielas lietņu veidnēm vai serdeņiem

Rūpniecība

A

3824.30

neaglomerēti metālu karbīdi, sajaukti savstarpēji vai ar
metāliskām saistvielām

Rūpniecība

A

3824.40

gatavas piedevas cementiem, javām vai betoniem

Rūpniecība

A

3824.50

ugunsneizturīgas javas un betoni

Rūpniecība

A

3824.60

sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 290544 minēto

Lauksaimniecība

A

3824.7

maisījumi, kas satur halogenētos metāna, etāna vai pro
pāna atvasinājumus:

3824.71

satur hlorofluorokarbonātus (CFCs), satur vai nesatur hi
drohlorofluorokarbonātus (HCFCs), perfluorokarbonātus
(PFCs) vai hidrofluorokarbonātus (HFCs):

3824.71.05

satur acikliskos ogļūdeņražus, kuri perhalogenēti tikai ar
fluoru un hloru, izņemot tos, kas satur hlordifluorme
tānu, dihlordifluormetānu vai trihlordifluormetānu

Rūpniecība

A

3824.71.20

kas satur dihlordifluormetānu vai trihlordifluormetānu

Rūpniecība

A

3824.71.30

citādi, satur aciklisko ogļūdeņražu perhalogenētus atvasi
nājumus, kuri satur divus vai vairākus dažādus halogēnus

Rūpniecība

A

3824.71.90

citādi

Rūpniecība

A

3824.72

satur bromohlorodifluorometānu, bromotrifluorometānu
vai dibromotetrafluoroetānus:

3824.72.05

satur acikliskos ogļūdeņražus, kuri perhalogenēti tikai ar
fluoru un hloru, izņemot tos, kas satur hlordifluorme
tānu, dihlordifluormetānu vai trihlordifluormetānu

Rūpniecība

A

3824.72.20

kas satur dihlordifluormetānu vai trihlordifluormetānu

Rūpniecība

A

3824.72.30

citādi, satur aciklisko ogļūdeņražu perhalogenētus atvasi
nājumus, kuri satur divus vai vairākus dažādus halogēnus

Rūpniecība

A

3824.72.90

citādi

Rūpniecība

A
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3824.73

satur hidrobromofluorokarbonātus (HBFCs):

3824.73.05

satur acikliskos ogļūdeņražus, kuri perhalogenēti tikai ar
fluoru un hloru, izņemot tos, kas satur hlordifluorme
tānu, dihlordifluormetānu vai trihlordifluormetānu

Rūpniecība

A

3824.73.20

kas satur dihlordifluormetānu vai trihlordifluormetānu

Rūpniecība

A

3824.73.30

citādi, satur aciklisko ogļūdeņražu perhalogenētus atvasi
nājumus, kuri satur divus vai vairākus dažādus halogēnus

Rūpniecība

A

3824.73.90

citādi

Rūpniecība

A

3824.74

satur hidrohlorofluorokarbonātus (HCFCs), satur vai nesa
tur perfluorokarbonātus (PFCs) vai hidrofluorokarbonātus
(HFCs), taču nesatur hlorofluorokarbonātus (CFCs):

3824.74.05

satur acikliskos ogļūdeņražus, kuri perhalogenēti tikai ar
fluoru un hloru, izņemot tos, kas satur hlordifluorme
tānu, dihlordifluormetānu vai trihlordifluormetānu

Rūpniecība

A

3824.74.20

kas satur dihlordifluormetānu vai trihlordifluormetānu

Rūpniecība

A

3824.74.30

citādi, satur aciklisko ogļūdeņražu perhalogenētus atvasi
nājumus, kuri satur divus vai vairākus dažādus halogēnus

Rūpniecība

A

3824.74.90

citādi

Rūpniecība

A

3824.75

satur oglekļa tetrahlorīdu

Rūpniecība

A

3824.76

satur 1,1,1-trihloroetānu (metila hloroformu)

Rūpniecība

A

3824.77

satur bromometānu (metila bromīdu) vai bromohlorome
tānu:

3824.77.05

satur acikliskos ogļūdeņražus, kuri perhalogenēti tikai ar
fluoru un hloru, izņemot tos, kas satur hlordifluorme
tānu, dihlordifluormetānu vai trihlordifluormetānu

Rūpniecība

A

3824.77.20

kas satur dihlordifluormetānu vai trihlordifluormetānu

Rūpniecība

A

3824.77.30

citādi, satur aciklisko ogļūdeņražu perhalogenētus atvasi
nājumus, kuri satur divus vai vairākus dažādus halogēnus

Rūpniecība

A
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3824.77.90

citādi

Rūpniecība

A

3824.78

satur perfluorokarbonātus (PFCs) vai hidrofluorokarbonā
tus (HFCs), taču nesatur hlorofluorokarbonātus (CFCs) vai
hidrohlorofluorokarbonātus (HCFCs)

Rūpniecība

A

3824.79

Citādi:

3824.79.05

satur acikliskos ogļūdeņražus, kuri perhalogenēti tikai ar
fluoru un hloru, izņemot tos, kas satur hlordifluorme
tānu, dihlordifluormetānu vai trihlordifluormetānu

Rūpniecība

A

3824.79.20

kas satur dihlordifluormetānu vai trihlordifluormetānu

Rūpniecība

A

3824.79.30

citādi, satur aciklisko ogļūdeņražu perhalogenētus atvasi
nājumus, kuri satur divus vai vairākus dažādus halogēnus

Rūpniecība

A

3824.79.90

citādi

Rūpniecība

A

3824.8

mikstūras un medikamenti, kas satur oksirānu (etilēna ok
sīdu), polibrombifenilus (PBBs), polihlorbifenilus (PCBs),
polihlorterfenilus (PCTs) vai tris(2,3-dibromopropil)fos
fātu:

3824.81

satur oksirānu (etilēnoksīdu)

Rūpniecība

A

3824.82

satur polihlorbifenilus (PCBs), polihlorterfenilus (PCTs) vai
polibrombifenilus (PBBs):

3824.82.10

satur polihlorbifenilus (PCBs)

Rūpniecība

A

3824.82.90

citādi

Rūpniecība

A

3824.83

satur tris(2,3-dibromopropil) fosfātu

Rūpniecība

A

3824.90

Citādi:

3824.90.01

ogļūdeņražu un smērvielu maisījumi

Rūpniecība

A

3824.90.25

flotācijas reaģenti, kas satur dikresilditiofosforskābi vai al
kilditiofosfātus

Rūpniecība

A

3824.90.37

glicerīna mono-, di- un triesteri ar nemodificētām tauk
skābēm, ar ziepju saturu (aprēķina kā nātrija stearātu) pēc
svara 3,5 % vai vairāk un 1-monoglicerīda saturu pēc
svara ne vairāk kā 38 %

Rūpniecība

A
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3824.90.40

glicerīna mono-, di- un triesteri ar ziepju saturu (aprēķina
kā nātrija stearātu) pēc svara ne vairāk kā 3,5 % un 1-mo
noglicerīda saturu pēc svara ne vairāk kā 45 %

Rūpniecība

A

3824.90.45

sajauktu alifātisko spirtu ftalskābes esteri

Rūpniecība

A

3824.90.47

izstrādājumi, kas safasēti kā korektūras šķidrumi

Rūpniecība

A

3824.90.50

hlorēti parafīni

Rūpniecība

A

3824.90.60

citādi maisījumi, kuri sastāv galvenokārt no ķīmiskām vie
lām ar fosfora atomu, kam piesaistīta viena metil-, etil-, npropil- vai izopropil- grupa, bet ne citi oglekļa atomi

Rūpniecība

A

3824.90.90

citādi

Rūpniecība

A

38.25

Citur neminēti ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atli
kumi; sadzīves atkritumi; notekūdeņu dūņas; citādi atkri
tumi, kas minēti šīs nodaļas 6. piezīmē:

3825.10

sadzīves atkritumi

Rūpniecība

A

3825.20

notekūdeņu dūņas

Rūpniecība

A

3825.30

ārstniecības atkritumi

Rūpniecība

A

3825.4

izlietoto organisko šķīdinātāju atkritumi:

3825.41

halogenēti

Rūpniecība

A

3825.49

citādi

Rūpniecība

A

3825.50

metālu kodinātāju, hidraulisko šķidrumu, bremžu šķi
drumu un antifrīzu šķidrumu atkritumi

Rūpniecība

A

3825.6

citādi ķīmijas un saskarnozaru atkritumi:

3825.61

kas satur galvenokārt organiskus komponentus

Rūpniecība

A

3825.69

citādi

Rūpniecība

A

3825.90

citādi

Rūpniecība

A

3826.00

Biodīzelis un tā maisījumi, kuri nesatur vai satur mazāk
par 70 % no svara naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bi
tumenminerāliem:

3826.00.10

biodīzelis, kā definēts 38. nodaļas 1.a papildu piezīmē

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

3826.00.90

citādi

39.01

Etilēna polimēri pirmformās:

3901.10

polietilēns, kura blīvums ir mazāks par 0,94:

3901.10.10

neapstrādāts

Rūpniecība

A

3901.10.90

citādi

Rūpniecība

A

3901.20

polietilēns ar blīvumu 0,94 vai vairāk:

3901.20.10

neapstrādāts

Rūpniecība

A

3901.20.90

citādi

Rūpniecība

A

3901.30

etilēna–vinilacetāta kopolimēri:

3901.30.10

nodokļu nolūkos vērtība nepārsniedz 220c/kg

Rūpniecība

A

3901.30.20

nodokļu nolūkos vērtība pārsniedz 220c/kg

Rūpniecība

A

3901.90

Citādi:

3901.90.10

etilēna un akrilskābes vai metakrilskābes kopolimēri, ku
ros karboksilgrupas ir daļēji saistītas vai tās daļēji neitra
lizē metāla joni

Rūpniecība

A

3901.90.20

citāds etilēnmetakrilāts

Rūpniecība

A

3901.90.30

citāds, satur hloru

Rūpniecība

A

3901.90.90

citādi

Rūpniecība

A

39.02

Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmformās:

3902.10

polipropilēns:

3902.10.10

EPP

Rūpniecība

A

3902.10.9

Citādi:

3902.10.91

neapstrādāts

Rūpniecība

A

3902.10.99

citādi

Rūpniecība

A

3902.20

poliizobutilēns

Rūpniecība

A
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3902.30

propilēna kopolimēri

Rūpniecība

A

3902.90

citādi

Rūpniecība

A

39.03

Polymers of styrene, in primary forms:

3903.1

polistirols:

3903.11

izplesties spējīgs

Rūpniecība

A

3903.19

Citādi:

3903.19.10

neapstrādāts

Rūpniecība

A

3903.19.90

citādi

Rūpniecība

A

3903.20

stirola–akrilnitrila (SAN) kopolimēri

Rūpniecība

A

3903.30

akrilnitrila, butadiēna un stirola (ABS) kopolimēri:

3903.30.10

neapstrādāti

Rūpniecība

A

3903.30.90

citādi

Rūpniecība

A

3903.90

citādi

Rūpniecība

A

39.04

Vinilhlorīda vai citu halogenēto olefīnu polimēri pirmfor
mās:

3904.10

ar citām vielām nesajaukts poli(vinilhlorīds)

Rūpniecība

A

3904.2

citādi poli(vinilhlorīdi):

3904.21

neplastificēti:

3904.21.10

neapstrādāti

Rūpniecība

A

3904.21.90

citādi

Rūpniecība

A

3904.22

plastificēti:

3904.22.10

neapstrādāti

Rūpniecība

A

3904.22.90

citādi

Rūpniecība

A

3904.30

vinilhlorīda un vinilacetāta kopolimēri

Rūpniecība

A

3904.40

citādi vinilhlorīda kopolimēri

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

3904.50

vinilidēnhlorīda polimēri

3904.6

fluorpolimēri:

3904.61

politetrafluoretilēns

Rūpniecība

A

3904.69

citādi

Rūpniecība

A

3904.90

citādi

Rūpniecība

A

39.05

Vinilacetāta vai citu vinilesteru polimēri pirmformās; ci
tādi vinilpolimēri pirmformās:

3905.1

poli(vinilacetāts):

3905.12

disperģēts ūdenī

Rūpniecība

A

3905.19

citādi

Rūpniecība

A

3905.2

vinilacetāta kopolimēri:

3905.21

disperģēts ūdenī

Rūpniecība

A

3905.29

citādi

Rūpniecība

A

3905.30

poli(vinilspirts), kas satur vai nesatur nehidrolizētas ace
tātgrupas

Rūpniecība

A

3905.9

Citādi:

3905.91

kopolimēri

Rūpniecība

A

3905.99

citādi

Rūpniecība

A

39.06

Akrilpolimēri pirmformās:

3906.10

poli(metilmetakrilāts)

Rūpniecība

A

3906.90

Citādi:

3906.90.20

šķidrumi un pastas [izņemot poliakrilamīdu vielas, kas ie
rosina vielu pārslošanos, un tamlīdzīgi (anjonu un ne
jonu)]

Rūpniecība

A

3906.90.90

citādi

Rūpniecība

A

39.07

Poliacetāli, citādi poliēteri un epoksīdsveķi pirmformās;
polikarbonāti, alkīdsveķi, polialilesteri un citādi poliesteri
pirmformās:

3907.10

poliacetāli

Rūpniecība

A
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3907.20

citādi poliēteri

3907.20.15

poliēteru polioli, kas satur 2 vai vairāk hidroksilgrupas,
šķidrumi vai pastas ar hidroksilskaitli lielāku par 100 mg
KOH/g, bet ne lielāku par 800 mg KOH/g

Rūpniecība

A

3907.20.90

citādi

Rūpniecība

A

3907.30

epoksīdsveķi

Rūpniecība

A

3907.40

polikarbonāti

Rūpniecība

A

3907.50

alkīdsveķi

Rūpniecība

A

3907.60

poli(etilēntereftalāts):

3907.60.1

šķidrumi un pastas:

3907.60.11

neapstrādāti

Rūpniecība

A

3907.60.19

citādi

Rūpniecība

A

3907.60.9

Citādi:

3907.60.91

neapstrādāti

Rūpniecība

A

3907.60.99

citādi

Rūpniecība

A

3907.70

Poli(laktitola skābe)

Rūpniecība

A

3907.9

citādi poliesteri:

3907.91

nepiesātinātie

Rūpniecība

A

3907.99

citādi

Rūpniecība

A

39.08

Poliamīdi pirmformās:

3908.10

poliamīds-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vai -6,12

Rūpniecība

A

3908.90

citādi

Rūpniecība

A

39.09

Amīnsveķi, fenolsveķi un poliuretāni pirmformās:

3909.10

karbamīdsveķi; tiokarbamīdsveķi

Rūpniecība

A

3909.20

melamīnsveķi

Rūpniecība

A

3909.30

citādi amīnsveķi

Rūpniecība

A

Kods
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3909.40

fenolsveķi:

3909.40.20

eļļās šķīstoši sveķi

Rūpniecība

A

3909.40.90

citādi

Rūpniecība

A

3909.50

poliuretāni

Rūpniecība

A

3910.00

Silikoni pirmformās

Rūpniecība

A

39.11

Naftas sveķi, kumarona–indēna sveķi, politerpēni, polisul
fīdi, polisulfoni un citādi produkti pirmformās, kas minēti
šīs nodaļas 3. piezīmē un citur nav minēti un iekļauti:

3911.10

naftas sveķi, kumarona sveķi, indēna sveķi vai kumarona–
indēna sveķi un politerpēni

Rūpniecība

A

3911.90

citādi

Rūpniecība

A

39.12

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi pirmformās, kas ci
tur nav minēti un iekļauti:

3912.1

celulozes acetāti:

3912.11

neplastificēti

Rūpniecība

A

3912.12

plastificēti

Rūpniecība

A

3912.20

celulozes nitrāti (ieskaitot kolodijus)

Rūpniecība

A

3912.3

celulozes ēteri:

3912.31

karboksimetilceluloze un tās sāļi

Rūpniecība

A

3912.39

citādi

Rūpniecība

A

3912.90

citādi

Rūpniecība

A

39.13

Dabiskie polimēri (piemēram, algīnskābe) un modificētie
dabiskie polimēri (piemēram, cietinātie proteīni, dabiskā
kaučuka ķīmiskie atvasinājumi) pirmformās, kas citur nav
minēti un iekļauti:

3913.10

algīnskābe, tās sāļi un esteri

Rūpniecība

A

3913.90

citādi

Rūpniecība

A

3914.00

Jonu apmaiņas sveķi pirmformās uz pozīcijās 3901–3913
minēto polimēru bāzes

Rūpniecība

A
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39.15

Plastmasu atkritumi, atgriezumi un atlūzas:

3915.10

etilēna polimēru:

3915.10.10

polietilēns, kura blīvums ir mazāks par 0,94

Rūpniecība

A

3915.10.90

polietilēns ar blīvumu 0,94 vai vairāk

Rūpniecība

A

3915.20

stirola polimēru

Rūpniecība

A

3915.30

vinilhlorīda polimēru

Rūpniecība

A

3915.90

citu plastmasu

3915.90.40

karboksimetilcelulozes

Rūpniecība

A

3915.90.9

Citādi:

3915.90.91

polipropilēns

Rūpniecība

A

3915.90.93

poli(etilēntereftalāts)

Rūpniecība

A

3915.90.99

citādi

Rūpniecība

A

39.16

Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu lielāku par
1 mm, stieņi, serdeņi un profili ar apstrādātu vai neapstrā
dātu virsmu, bet citādi neapstrādāti:

3916.10

no etilēna polimēriem

Rūpniecība

A

3916.20

no vinilhlorīda polimēriem

3916.20.20

pinamie materiāli ar rotangpalmas serdi

Rūpniecība

A

3916.20.90

citādi

Rūpniecība

A

3916.90

citu plastmasu

3916.90.10

no fenolsveķiem savienojumā ar šķiedru, audumu vai pa
pīru

Rūpniecība

A

3916.90.20

no silikoniem

Rūpniecība

A

3916.90.60

no celulozes nitrātiem

Rūpniecība

A

3916.90.70

no mākslīgajiem sveķiem

Rūpniecība

A

3916.90.90

citādi

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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39.17

Plastmasas caurulītes, caurules, šļūtenes un to savienotāje
lementi (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas):

3917.10

mākslīgās desu ādas no cietinātiem proteīniem vai celulo
zes materiāliem:

3917.10.30

neapdrukātas

Rūpniecība

A

3917.10.90

citādi

Rūpniecība

A

3917.2

cietās caurulītes, caurules un šļūtenes:

3917.21

no etilēna polimēriem:

3917.21.10

bezšuves, ar ārējā šķērsgriezuma izmēru 305 mm vai vai
rāk, bet nepārsniedzot 495 mm, ar integrētu spirālisku
deflektoru bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.21.90

citādi

Rūpniecība

A

3917.22

no propilēna polimēriem

Rūpniecība

A

3917.23

no vinilhlorīda polimēriem

Rūpniecība

A

3917.29

no citādām plastmasām

3917.29.10

bezšuves, no fenoplastiem savienojumā ar šķiedru, au
dumu vai papīru, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.29.20

no silikoniem, bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.29.30

no stirola polimēriem, bezšuves, bez savienotājelemen
tiem

Rūpniecība

A

3917.29.40

no vinilidēna polimēriem, vinilacetāta polimēriem, polivi
nilspirta vai akrila polimēriem, bezšuves, bez savienotāje
lementiem

Rūpniecība

A

3917.29.50

no citādiem kondensācijas, polikondensācijas vai polipie
vienošanas produktiem, bezšuves, bez savienotājelemen
tiem

Rūpniecība

A

3917.29.60

no citādiem polimerizācijas vai kopolimerizācijas produk
tiem, bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.29.70

no celulozes nitrāta, bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.29.80

no citādiem mākslīgajiem sveķiem, bezšuves, bez savieno
tājelementiem

Rūpniecība

A

3917.29.85

citādi, bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.29.90

citādi

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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3917.3

citādas caurulītes, caurules un šļūtenes:

3917.31

elastīgas caurulītes, caurules un šļūtenes, kam pārraušanas
spiediens ir vismaz 27,6 MPa:

3917.31.05

kompozītcaurules, kas sastāv no poliesteru pamata cauru
les un poliuretāna ārējās caurules ar tekstilšķiedras pi
numu stiprinājumu starp pamata cauruli un ārējo cauruli,
bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.31.10

no silikoniem, bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.31.20

no etilēna polimēriem, bezšuves, bez savienotājelemen
tiem

Rūpniecība

A

3917.31.30

no stirola polimēriem, bezšuves, bez savienotājelemen
tiem

Rūpniecība

A

3917.31.40

no vinilhlorīda polimēriem, bezšuves, bez savienotājele
mentiem

Rūpniecība

A

3917.31.50

no propilēna polimēriem, bezšuves, bez savienotājelemen
tiem

Rūpniecība

A

3917.31.60

no vinilidēnhlorīda polimēriem, vinilacetāta polimēriem,
polivinilspirta vai akrila polimēriem, bezšuves, bez savie
notājelementiem

Rūpniecība

A

3917.31.70

no celulozes nitrāta, bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.31.75

no citādiem kondensācijas, polikondensācijas vai polipie
vienošanas produktiem, bezšuves, bez savienotājelemen
tiem

Rūpniecība

A

3917.31.80

no citādiem polimerizācijas vai kopolimerizācijas produk
tiem, bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.31.85

citādi, bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.31.90

citādi

Rūpniecība

A

3917.32

citādas, kas nav stiegrotas vai citādi savienotas ar citiem
materiāliem, bez savienotājelementiem:

3917.32.03

Mākslīgās zarnas (desu apvalki), ar šuvēm vai ar slēgtiem
galiem, neapdrukātas

Rūpniecība

A

3917.32.05

Mākslīgās zarnas (desu apvalki), ar šuvēm vai ar slēgtiem
galiem, apdrukātas

Rūpniecība

A

3917.32.10

no silikona, bezšuves

Rūpniecība

A

3917.32.15

etilēna polimēru bezformas bezšuves caurules ar biezumu
200 mikroni vai vairāk, bet ne vairāk kā 300 mikroni, ap
drukātas, kam pārraušanas spiediens ir mazāks par
0,5 MPa un iekšējais šķērsgriezums 200 cm vai vairāk,
bet ne vairāk kā 500 cm

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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3917.32.20

citādi, etilēna polimēru, bezšuves

Rūpniecība

A

3917.32.30

stirola polimēru, bezšuves

Rūpniecība

A

3917.32.40

vinilhlorīda polimēru, bezšuves

Rūpniecība

A

3917.32.50

propilēna polimēru, bezšuves

Rūpniecība

A

3917.32.60

vinilidēnhlorīda polimēru, vinilacetāta polimēru, polivinil
spirta vai akrila polimēru, bezšuves

Rūpniecība

A

3917.32.70

celulozes nitrātu, bezšuves

Rūpniecība

A

3917.32.75

no citādiem kondensācijas, polikondensācijas vai polipie
vienošanas produktiem, bezšuves

Rūpniecība

A

3917.32.80

no citādiem polimerizācijas vai kopolimerizācijas produk
tiem, bezšuves

Rūpniecība

A

3917.32.85

citādi, bezšuves

Rūpniecība

A

3917.32.90

citādi

Rūpniecība

A

3917.33

citādas, kas nav stiegrotas vai citādi savienotas ar citiem
materiāliem, ar savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.39

Citādi:

3917.39.10

no silikoniem, bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.39.15

bezšuves, no fenoplastiem savienojumā ar šķiedru, au
dumu vai papīru, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.39.20

no etilēna polimēriem, bezšuves, bez savienotājelemen
tiem

Rūpniecība

A

3917.39.25

no stirola polimēriem, bezšuves, bez savienotājelemen
tiem

Rūpniecība

A

3917.39.30

no vinilhlorīda polimēriem, bezšuves, bez savienotājele
mentiem (izņemot pinamos materiālus ar rotangpalmas
serdi)

Rūpniecība

A

3917.39.35

vinilhlorīda polimēru pinamie materiāli ar rotangpalmas
serdi, bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.39.40

no propilēna polimēriem, bezšuves, bez savienotājelemen
tiem

Rūpniecība

A

3917.39.45

no vinilidēnhlorīda polimēriem, vinilacetāta polimēriem,
polivinilspirta vai akrila polimēriem, bezšuves, bez savie
notājelementiem

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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3917.39.50

no celulozes nitrāta, bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.39.55

no citādiem kondensācijas, polikondensācijas vai polipie
vienošanas produktiem, bezšuves, bez savienotājelemen
tiem

Rūpniecība

A

3917.39.60

no citādiem polimerizācijas vai kopolimerizācijas produk
tiem, bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.39.65

citādi, bezšuves, bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

3917.39.90

citādi

Rūpniecība

A

3917.40

cauruļu savienotājelementi

Rūpniecība

A

39.18

Plastmasas segumi grīdai, arī pašlīmējoši, ruļļos vai plāks
nēs; plastmasas sienu vai griestu segumi, kas minēti šīs
nodaļas 9. piezīmē:

3918.10

no vinilhlorīda polimēriem

Rūpniecība

A

3918.90

no citādām plastmasām

3918.90.20

no polietilēntereftalātiem, nav pašlīmējoši

Rūpniecība

A

3918.90.30

no silikoniem

Rūpniecība

A

3918.90.40

no citādiem kondensācijas, polikondensācijas vai polipie
vienošanas produktiem

Rūpniecība

A

3918.90.90

citādi

Rūpniecība

A

39.19

Plastmasas pašlīmējošas plātnes, loksnes, plēves, folijas,
lentes, sloksnes un citādas plakanās formas, ruļļos vai citā
veidā:

3919.10

ruļļos, kuru platums nepārsniedz 20 cm:

3919.10.01

no alkīdiem, ar stikla mikrolodīšu vai mikroprizmu pār
klājumu

Rūpniecība

A

3919.10.03

no polietilēna tereftalātiem

Rūpniecība

A

3919.10.05

no silikoniem

Rūpniecība

A

3919.10.06

no šūnainā poliuretāna, pašlīmējoša no abām pusēm, pa
zīstama kā abpusējā līmlenta

Rūpniecība

A

3919.10.07

no citādiem kondensācijas, polikondensācijas vai polipie
vienošanas produktiem

Rūpniecība

A

3919.10.10

no etilēna polimēriem

Rūpniecība

A

Kods
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3919.10.13

stirola polimēru

Rūpniecība

A

3919.10.30

no vinilhlorīda polimēriem

Rūpniecība

A

3919.10.35

no vinilidēna hlorīda, biezumā nepārsniedzot 0,05 mm,
neapdrukāta

Rūpniecība

A

3919.10.37

no vinilidēna hlorīda polimēriem (izņemot to, kas bie
zumā nepārsniedz 0,05 mm, neapdrukātu), vinilacetāta
polimēriem un polivinilspirta

Rūpniecība

A

3919.10.39

no akrila polimēriem, ar mikrolodīšu vai mikroprizmu
pārklājumu

Rūpniecība

A

3919.10.40

no akrila polimēriem

Rūpniecība

A

3919.10.41

no biaksiāli orientētiem propilēna polimēriem (izņemot
abpusēji pašlīmējošu), platumā nepārsniedzot 25 mm un
vērtībai nodokļu nolūkos pārsniedzot 1 300c/m2

Rūpniecība

A

3919.10.43

no biaksiāli orientētiem propilēna polimēriem (izņemot
abpusēji pašlīmējošu), platumā nepārsniedzot 150 mm

Rūpniecība

A

3919.10.47

citādi, no biaksiāli orientētiem propilēna polimēriem

Rūpniecība

A

3919.10.50

citādi, no propilēna polimēriem

Rūpniecība

A

3919.10.53

no citādiem polimerizācijas vai kopolimerizācijas produk
tiem

Rūpniecība

A

3919.10.55

no reģenerētas celulozes plēves

Rūpniecība

A

3919.10.57

no celulozes nitrātiem

Rūpniecība

A

3919.10.60

no cietinātiem proteīniem

Rūpniecība

A

3919.10.63

no kaučuka hidrohlorīdiem, ne biezāki par 0,05 mm

Rūpniecība

A

3919.10.65

no kaučuka hidrohlorīdiem, biezāki par 0,05 mm

Rūpniecība

A

3919.10.67

no citādiem mākslīgajiem sveķiem

Rūpniecība

A

3919.10.90

citādi

Rūpniecība

A

3919.90

Citādi:

3919.90.01

no poliuretāna alkīdiem, ar stikla mikrolodīšu pārklājumu

Rūpniecība

A
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3919.90.03

no polietilēna tereftalātiem

Rūpniecība

A

3919.90.05

no silikoniem

Rūpniecība

A

3919.90.06

no šūnainā poliuretāna, pašlīmējoša no abām pusēm, pa
zīstama kā abpusējā līmlenta

Rūpniecība

A

3919.90.07

no citādiem kondensācijas, polikondensācijas vai polipie
vienošanas produktiem, bezšuves, bez savienotājelemen
tiem

Rūpniecība

A

3919.90.10

no etilēna polimēriem

Rūpniecība

A

3919.90.13

stirola polimēru

Rūpniecība

A

3919.90.21

no vinilhlorīda polimēriem, biezumā nepārsniedzot
0,25 mm, ar stikla mikrolodīšu pārklājumu

Rūpniecība

A

3919.90.23

citādi vinilhlorīda polimēri, ar biezumu 50 mikroni vai
vairāk, bet ne biezāki par 100 mikroniem, ruļļos, kuru
platums ir 450 mm vai vairāk, bet nepārsniedz
1 350 mm, un garums ir 1 000 m vai vairāk

Rūpniecība

A

3919.90.30

no citādiem vinilhlorīda polimēriem

Rūpniecība

A

3919.90.33

no vinilidēna hlorīda, biezumā nepārsniedzot 0,05 mm,
neapdrukāta

Rūpniecība

A

3919.90.35

no vinilidēna hlorīda polimēriem (izņemot to, kas bie
zumā nepārsniedz 0,05 mm, neapdrukātu), vinilacetāta
polimēriem un polivinilspirta

Rūpniecība

A

3919.90.36

no akrila polimēriem, ar stikla mikrolodīšu pārklājumu

Rūpniecība

A

3919.90.37

no citādiem akrila polimēriem

Rūpniecība

A

3919.90.40

no biaksiāli orientētiem propilēna polimēriem (izņemot
abpusēji pašlīmējošu)

Rūpniecība

A

3919.90.43

citādi, no biaksiāli orientētiem propilēna polimēriem

Rūpniecība

A

3919.90.45

citādi, no propilēna polimēriem

Rūpniecība

A

3919.90.47

no citādiem polimerizācijas vai kopolimerizācijas produk
tiem

Rūpniecība

A

3919.90.50

no reģenerētas celulozes plēves

Rūpniecība

A

3919.90.53

no celulozes nitrāta

Rūpniecība

A
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3919.90.55

no cietinātiem proteīniem

Rūpniecība

A

3919.90.59

no kaučuka hidrohlorīdiem, biezāki par 0,05 mm

Rūpniecība

A

3919.90.63

no citādiem mākslīgajiem sveķiem

Rūpniecība

A

3919.90.90

citādi

Rūpniecība

A

39.20

Citādas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un len
tes, bez porām, un kas nav stiegrotas, kārtainas, uz pa
matnes vai tamlīdzīgi savienotas ar citiem materiāliem:

3920.10

no etilēna polimēriem:

3920.10.10

apdrukātas

Rūpniecība

A

3920.10.90

citādi

Rūpniecība

A

3920.20

no propilēna polimēriem:

3920.20.25

biaksiāli orientētas, biezākas par 0,012 mm, bet ne biezā
kas par 0,06 mm, karstumā nesarūkošas, apdrukātas, ne
metalizētas

Rūpniecība

A

3920.20.30

biaksiāli orientētas, biezākas par 0,012 mm, bet ne biezā
kas par 0,06 mm, karstumā nesarūkošas, neapdrukātas,
nemetalizētas

Rūpniecība

A

3920.20.35

biaksiāli orientētas, biezākas par 0,012 mm, bet ne biezā
kas par 0,06 mm, karstumā nesarūkošas, apdrukātas, me
talizētas

Rūpniecība

A

3920.20.40

biaksiāli orientētas, biezākas par 0,012 mm, bet ne biezā
kas par 0,06 mm, karstumā nesarūkošas, neapdrukātas,
metalizētas

Rūpniecība

A

3920.20.45

citādas, biaksiāli orientētas, apdrukātas, nemetalizētas

Rūpniecība

A

3920.20.50

citādas, biaksiāli orientētas, neapdrukātas, nemetalizētas

Rūpniecība

A

3920.20.55

citādas, biaksiāli orientētas

Rūpniecība

A

3920.20.9

Citādi:

3920.20.91

apdrukātas un metalizētas

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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3920.20.93

neapdrukātas un metalizētas

Rūpniecība

A

3920.30

stirola polimēru

Rūpniecība

A

3920.4

no vinilhlorīda polimēriem:

3920.43

ar plastifikatoru saturu ne mazāk kā 6 % no svara

Rūpniecība

A

3920.49

citādi

Rūpniecība

A

3920.5

no akrila polimēriem:

3920.51

no poli(metilmetakrilāta)

Rūpniecība

A

3920.59

citādi

Rūpniecība

A

3920.6

no polikarbonātiem, alkīdsveķiem, polialilesteriem un ci
tiem poliesteriem:

3920.61

no polikarbonātiem

Rūpniecība

A

3920.62

no poli(etilēntereftalāta):

3920.62.10

biezākas par 0,18 mm, bet ne biezākas par 6 mm

Rūpniecība

A

3920.62.90

citādi

Rūpniecība

A

3920.63

no nepiesātinātiem poliesteriem

Rūpniecība

A

3920.69

no citiem poliesteriem

Rūpniecība

A

3920.7

no celulozes vai tās ķīmiskajiem atvasinājumiem:

3920.71

no reģenerētas celulozes

Rūpniecība

A

3920.73

no acetilcelulozes

Rūpniecība

A

3920.79

no citādiem celulozes atvasinājumiem:

3920.79.10

no celulozes nitrāta

Rūpniecība

A

3920.79.90

citādi

Rūpniecība

A

3920.9

no citādām plastmasām

3920.91

no poli(vinilbutirāla)

Rūpniecība

A
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3920.92

no poliamīdiem

Rūpniecība

A

3920.93

no amīnsveķiem

Rūpniecība

A

3920.94

no fenolsveķiem

Rūpniecība

A

3920.99

no citādām plastmasām

3920.99.05

no silikoniem

Rūpniecība

A

3920.99.10

no citādiem kondensācijas, polikondensācijas vai polipie
vienošanas produktiem

Rūpniecība

A

3920.99.15

no vinilidēna hlorīda, biezumā nepārsniedzot 0,05 mm,
neapdrukāta

Rūpniecība

A

3920.99.20

no citādiem vinilidēna hlorīda polimēriem, vinilacetāta
polimēriem vai polivinilspirta

Rūpniecība

A

3920.99.25

politetrafluoroetilēna sloksne, kas piemērota kā izolējoša
lenta

Rūpniecība

A

3920.99.30

no citādiem polimerizācijas vai kopolimerizācijas produk
tiem

Rūpniecība

A

3920.99.40

no cietinātiem proteīniem

Rūpniecība

A

3920.99.50

no kaučuka hidrohlorīdiem, ne biezāki par 0,05 mm

Rūpniecība

A

3920.99.60

no kaučuka hidrohlorīdiem, biezāki par 0,05 mm

Rūpniecība

A

3920.99.70

no citādiem mākslīgajiem sveķiem

Rūpniecība

A

3920.99.90

citādi

Rūpniecība

A

39.21

Citādas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un len
tes:

3921.1

porainās:

3921.11

no stirola polimēriem

Rūpniecība

A

3921.12

no vinilhlorīda polimēriem

Rūpniecība

A

3921.13

no poliuretāniem

Rūpniecība

A

3921.14

no reģenerētas celulozes

Rūpniecība

A
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3921.19

no citām plastmasām:

3921.19.10

no polietilēna tereftalātiem

Rūpniecība

A

3921.19.30

no citādiem kondensācijas, polikondensācijas un polipie
vienošanas produktiem

Rūpniecība

A

3921.19.40

no etilēna polimēriem

Rūpniecība

A

3921.19.50

no vinilidēna polimēriem, vinilacetāta polimēriem vai po
livinilspirta

Rūpniecība

A

3921.19.55

no akrila polimēriem

Rūpniecība

A

3921.19.60

no citādiem polimerizācijas vai kopolimerizācijas produk
tiem

Rūpniecība

A

3921.19.65

no celulozes nitrāta

Rūpniecība

A

3921.19.70

no cietinātiem proteīniem

Rūpniecība

A

3921.19.75

no kaučuka hidrohlorīdiem, ne biezāki par 0,05 mm

Rūpniecība

A

3921.19.80

no kaučuka hidrohlorīdiem, biezāki par 0,05 mm

Rūpniecība

A

3921.19.85

no citādiem mākslīgajiem sveķiem

Rūpniecība

A

3921.19.90

citādi

Rūpniecība

A

3921.90

Citādi:

3921.90.07

fenolsveķu lamināti uz papīra pamata, termoreaktīvi

Rūpniecība

A

3921.90.09

fenolsveķu lamināti uz tekstilšķiedras pamata, termoreak
tīvi

Rūpniecība

A

3921.90.12

citādi fenolsveķu lamināti, termoreaktīvi

Rūpniecība

A

3921.90.14

no alkīdsveķiem, ar stikla mikrolodīšu pārklājumu

Rūpniecība

A

3921.90.16

tekstilaudumi, kas iestrādāti poliuretānā vai pārklāti vai
no abām pusēm nosegti ar to

Rūpniecība

A

3921.90.18

no polietilēna tereftalātiem

Rūpniecība

A
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3921.90.20

no silikoniem

Rūpniecība

A

3921.90.22

no citādiem kondensācijas, polikondensācijas vai polipie
vienošanas produktiem

Rūpniecība

A

3921.90.24

tekstilaudumi, kas iestrādāti etilēna polimēros, vai pārklāti
vai no abām pusēm nosegti ar tiem

Rūpniecība

A

3921.90.25

citādi, etilēna polimēru, apdrukāti

Rūpniecība

A

3921.90.27

citādi, etilēna polimēru, neapdrukāti

Rūpniecība

A

3921.90.28

no stirola polimēriem

Rūpniecība

A

3921.90.47

no vinilhlorīda polimēriem

Rūpniecība

A

3921.90.50

no vinilidēna hlorīda, biezumā nepārsniedzot 0,05 mm,
neapdrukāta

Rūpniecība

A

3921.90.52

no vinilidēna hlorīda polimēriem (izņemot to, kas bie
zumā nepārsniedz 0,05 mm, neapdrukātu), vinilacetāta
polimēriem vai polivinilspirta

Rūpniecība

A

3921.90.53

no akrila polimēriem, ar stikla mikrolodīšu pārklājumu

Rūpniecība

A

3921.90.54

no citādiem akrila polimēriem

Rūpniecība

A

3921.90.63

no propilēna polimēriem

Rūpniecība

A

3921.90.64

tekstilaudumi, kas iestrādāti polimerizācijas vai kopolime
rizācijas produktos, vai pārklāti vai no abām pusēm no
segti ar tiem

Rūpniecība

A

3921.90.66

no citādiem polimerizācijas vai kopolimerizācijas produk
tiem

Rūpniecība

A

3921.90.68

reģenerētas celulozes plēve

Rūpniecība

A

3921.90.70

no celulozes nitrāta

Rūpniecība

A

3921.90.72

no cietinātiem proteīniem

Rūpniecība

A

3921.90.74

no kaučuka hidrohlorīda, ne biezāki par 0,05 mm

Rūpniecība

A

3921.90.76

no kaučuka hidrohlorīda, biezāki par 0,05 mm

Rūpniecība

A
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3921.90.78

no citādiem mākslīgajiem sveķiem

Rūpniecība

A

3921.90.90

citādi

Rūpniecība

A

39.22

Plastmasas vannas, dušas, izlietnes, bidē, klozeta podi,
riņķi un vāki, skalojamās kastes un tamlīdzīgi sanitārteh
nikas izstrādājumi:

3922.10

vannas, dušas un izlietnes

Rūpniecība

A

3922.20

klozeta riņķi un vāki

Rūpniecība

A

3922.90

Citādi:

3922.90.10

pārvietojamas plastmasas tualetes, kuru svars nepārsniedz
5 kg un noņemamas savākšanas tvertnes tilpums nepār
sniedz 20 l

Rūpniecība

A

3922.90.90

citādi

Rūpniecība

A

39.23

Plastmasas izstrādājumi preču pārvadāšanai un iepakoša
nai; plastmasas aizbāžņi, vāki, vāciņi un citādi izstrādā
jumi aizvākošanai:

3923.10

kārbas, kastes, redeļu kastes un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

A

3923.2

maisiņi un kulītes (ieskaitot tūtas):

3923.21

no etilēna polimēriem:

3923.21.07

iepirkumu maisiņi, kuru biezums ir 24 mikroni vai vairāk

Rūpniecība

A

3923.21.17

maisiņi, kuru biezums ir 24 mikroni vai vairāk (izņemot
tiešo iepakojumu, rāvējslēdzēja veidā noslēdzamus maisi
ņus un mājsaimniecības maisiņus, ieskaitot atkritumu
maisus un atkritumu tvertņu maisiņus)

Rūpniecība

A

3923.21.20

zema blīvuma polietilēna maisiņi, kuru izmērs nepār
sniedz 15 cm × 23 cm, bez atvēruma, ar vienu perforētu
malu un noslēdzami ar aukliņu, kas pārklāta ar plastmasu

Rūpniecība

A

3923.21.90

citādi

Rūpniecība

A

3923.29

no citām plastmasām:

3923.29.40

iepirkumu maisiņi no citādiem termoplastiskiem materiā
liem, kuru biezums ir 24 mikroni vai vairāk

Rūpniecība

A
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3923.29.50

maisiņi no citādiem termoplastiskiem materiāliem, kuru
biezums ir 24 mikroni vai vairāk (izņemot tiešo iepako
jumu, rāvējslēdzēja veidā noslēdzamus maisiņus un māj
saimniecības maisiņus, ieskaitot atkritumu maisus un at
kritumu tvertņu maisiņus)

Rūpniecība

A

3923.29.90

citādi

Rūpniecība

A

3923.30

baloni, pudeles, flakoni un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

A

3923.40

spoles, saivas, rullīši un tamlīdzīgi turētāji:

3923.40.10

izmantošanai tekstilmašīnās

Rūpniecība

A

3923.40.90

citādi

Rūpniecība

A

3923.50

aizbāžņi, vāki, vāciņi un citi aizvākošanas izstrādājumi:

3923.50.10

cilindriski aizvākošanas izstrādājumi, kuru garums nepār
sniedz 75 mm un diametrs – 15 mm vai vairāk, bet ne
vairāk kā 24 mm

Rūpniecība

A

3923.50.20

maisiņu noslēdzēji no nešūnaina polistirola, plakani, bie
zumā zem 2 mm un nevienai malai nepārsniedzot
30 mm

Rūpniecība

A

3923.50.90

citādi

Rūpniecība

A

3923.90

Citādi:

3923.90.10

tekstilmateriālu vērpšanas tvertnes

Rūpniecība

A

3923.90.20

kapsulas un izliekti apliekamie pudelēm un tamlīdzīgai ta
rai

Rūpniecība

A

3923.90.90

citādi

Rūpniecība

A

39.24

Plastmasas galda un virtuves piederumi, citādi sadzīves
priekšmeti un higiēnas vai tualetes piederumi:

3924.10

galda un virtuves piederumi

Rūpniecība

A

3924.90

citādi

Rūpniecība

A

39.25

Plastmasas būvizstrādājumi, kas citur nav minēti un ie
kļauti:

3925.10

rezervuāri, cisternas, tvertnes un tamlīdzīgas tilpnes ar
vairāk nekā 300 l ietilpību

Rūpniecība

A

Kods
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3925.20

durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi:

3925.20.10

logi un to rāmji

Rūpniecība

A

3925.20.90

citādi

Rūpniecība

A

3925.30

slēģi, necaurredzami aizkari (ieskaitot žalūzijas), tamlī
dzīgi izstrādājumi un to daļas

Rūpniecība

A

3925.90

citādi

Rūpniecība

A

39.26

Citādi plastmasas izstrādājumi un izstrādājumi no citiem
materiāliem, kas minēti pozīcijās 3901–3914:

3926.10

kancelejas vai skolas piederumi

Rūpniecība

A

3926.20

apģērba gabali un apģērba piederumi (ieskaitot cimdus –
pirkstaiņus un dūraiņus):

3926.20.20

aizsargtērpa augšdaļa un aizsargtērpi vienā gabalā, ieskai
tot aprīkojumu, lai pievienotos elpošanas ierīcei

Rūpniecība

A

3926.20.90

citādi

Rūpniecība

A

3926.30

mēbeļu un transportlīdzekļu piederumi un tamlīdzīgi iz
strādājumi

Rūpniecība

A

3926.40

statuetes un citādi dekoratīvie izstrādājumi

Rūpniecība

A

3926.90

Citādi:

3926.90.03

krelles, kas nav pārklātas ar pērļu esenci

Rūpniecība

A

3926.90.05

galvenokārt polietilēna gabali, kuru viena mala nepār
sniedz 160 mm un otra mala nepārsniedz 450 mm, un
kuriem pievienotas 16 plakanas plastmasas karotes

Rūpniecība

A

3926.90.15

karstumā sarūkoši vai iepriekš izstiepti aizsargi, kas īpaši
paredzēti, lai pasargātu un izolētu vadus, kabeļus, kabeļu
savienojumus un tamlīdzīgi no nobrāzumiem, rūsēšanas
un mitruma un novērstu to deformāciju

Rūpniecība

A

3926.90.17

laboratoriju priekšmeti (izņemot no vinilhlorīda polimē
riem)

Rūpniecība

A

3926.90.20

transmisijas siksnas

Rūpniecība

A

3926.90.25

jaudas pārvada sistēmas aprīkojums

Rūpniecība

A

3926.90.27

paplāksnes

Rūpniecība

A
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3926.90.30

ausu aizsargi pret troksni

Rūpniecība

A

3926.90.33

perforēta kinofilma bez skaņas celiņa

Rūpniecība

A

3926.90.36

zvejas tīklu pludiņi

Rūpniecība

A

3926.90.43

sejas aizsargi

Rūpniecība

A

3926.90.80

plastmasas birkas ar uzdrukātiem identifikācijas marķēju
miem, ko izmanto dzīvu zivju marķēšanai

Rūpniecība

A

3926.90.85

segli

Rūpniecība

A

3926.90.87

prezervatīvi

Rūpniecība

A

3926.90.90

citādi

Rūpniecība

A

40.01

Dabiskais kaučuks, balata, gutaperča, gvajule, čikle un
tamlīdzīgi dabiskie sveķi pirmformā vai plātnēs, loksnēs
vai lentēs:

4001.10

dabiskā kaučuka vulkanizētais vai nevulkanizētais latekss

Rūpniecība

A

4001.2

dabiskais kaučuks citās formās:

4001.21

dūmotās loksnes

Rūpniecība

A

4001.22

tehniski specializētais dabiskais kaučuks (TSNR)

Rūpniecība

A

4001.29

citādi

Rūpniecība

A

4001.30

balata, gutaperča, gvajule, čikle un tamlīdzīgi dabiskie
sveķi:

4001.30.15

sajaukumi (izņemot rievotu zoļu gumiju)

Rūpniecība

A

4001.30.90

citādi

Rūpniecība

A

40.02

No eļļām iegūtais sintētiskais kaučuks un faktiss pirmfor
mās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs; jebkuru pozīcijā
4001 minēto produktu maisījumi ar jebkuru šīs pozīcijas
produktu pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs:

4002.1

butadiēnstirolkaučuks (SBR); karboksilēts butadiēnstirol
kaučuks (XSBR):

4002.11

latekss:

4002.11.20

iepriekš vulkanizēts

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

4002.11.90

citādi

4002.19

Citādi:

4002.19.20

stirols-butadiēns-stirols

Rūpniecība

A

4002.19.90

citādi

Rūpniecība

A

4002.20

butadiēnkaučuks (BR):

4002.20.20

iepriekš vulkanizēts latekss

Rūpniecība

A

4002.20.30

citāds latekss

Rūpniecība

A

4002.20.90

citādi

Rūpniecība

A

4002.3

izobutilēnizoprēnkaučuks (butilkaučuks) (HR); haloizobu
tilēnizoprēnkaučuks (CIIR vai BUR):

4002.31

izobutilēnizoprēnkaučuks (butilkaučuks) (HR):

4002.31.30

latekss (izņemot iepriekš vulkanizētu lateksu)

Rūpniecība

A

4002.31.90

citādi

Rūpniecība

A

4002.39

Citādi:

4002.39.30

latekss (izņemot iepriekš vulkanizētu lateksu)

Rūpniecība

A

4002.39.90

citādi

Rūpniecība

A

4002.4

hloroprēnkaučuks (hlorbutadiēnkaučuks) (CR):

4002.41

latekss:

4002.41.20

iepriekš vulkanizēts

Rūpniecība

A

4002.41.30

citādi, kas pēc svara satur 90 % vai vairāk hloroprēnu
cietā veidā

Rūpniecība

A

4002.41.90

citādi

Rūpniecība

A

4002.49

citādi

Rūpniecība

A

4002.5

akrilnitrilbutadiēnkaučuks (NBR):

4002.51

latekss:

4002.51.20

iepriekš vulkanizēts

Rūpniecība

A
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4002.51.90

citādi

Rūpniecība

A

4002.59

citādi

Rūpniecība

A

4002.60

izoprēnkaučuks (IR)

Rūpniecība

A

4002.70

nekonjugēts etilēnpropilēndiēnkaučuks (EPDM):

4002.70.30

latekss (izņemot iepriekš vulkanizētu lateksu)

Rūpniecība

A

4002.70.90

citādi

Rūpniecība

A

4002.80

jebkuru pozīcijā 4001 minēto produktu maisījumi ar jeb
kuru šīs pozīcijas produktu

Rūpniecība

A

4002.9

Citādi:

4002.91

latekss:

4002.91.20

vinilpiridīnbutadiēnstirola latekss

Rūpniecība

A

4002.91.30

citādi, iepriekš vulkanizēts

Rūpniecība

A

4002.91.90

citādi

Rūpniecība

A

4002.99

citādi

Rūpniecība

A

4003.00

Reģenerētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai
sloksnēs

Rūpniecība

A

4004.00

Kaučuka (izņemot cieto kaučuku) atkritumi, atgriezumi
un atlūzas un no tiem iegūtie pulveri un granulas

Rūpniecība

A

40.05

Kombinētais nevulkanizētais kaučuks pirmformās vai
plātnēs, loksnēs vai sloksnēs:

4005.10

kombinēts ar sodrējiem vai ar silīciju

Rūpniecība

A

4005.20

šķīdumi; dispersijas, izņemot apakšpozīcijā 400510 minē
tās

Rūpniecība

A

4005.9

Citādi:

4005.91

plātnes, loksnes un sloksnes:

4005.91.30

sloksnes (izņemot no balatas, gutaperčas vai faktisa), pa
šlīmējošas, pārklātas ar stikla mikrolodītēm

Rūpniecība

A

4005.91.90

citādi

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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4005.99

Citādi:

4005.99.10

nevulkanizēta dabiskā kaučuka vai sintētiskā kaučuka gra
nulas, kas sagatavotas vulkanizēšanai; dabiskā un sintēti
skā kaučuka maisījumi

Rūpniecība

A

4005.99.20

dabiskais kaučuks un gutaperča

Rūpniecība

A

4005.99.30

butadiēnstirolkaučuks (SBR)

Rūpniecība

A

4005.99.40

butadiēnkaučuks (BR)

Rūpniecība

A

4005.99.90

citādi

Rūpniecība

A

40.06

Citādas formas (piemēram, stieņi, caurules un fasonprofili)
un izstrādājumi (piemēram, diski un gredzeni) no nevul
kanizēta kaučuka:

4006.10

sagataves gumijas riepu atjaunošanai

Rūpniecība

A

4006.90

citādi

Rūpniecība

A

4007.00

Vulkanizēta kaučuka pavedieni un kordi

Rūpniecība

A

40.08

Plātnes, loksnes, sloksnes, stieņi un fasonprofili no vulka
nizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku:

4008.1

no porainās gumijas:

4008.11

plātnes, loksnes un sloksnes:

4008.11.30

sloksnes, pašlīmējošas, ar stikla mikrolodīšu pārklājumu

Rūpniecība

A

4008.11.90

citādi

Rūpniecība

A

4008.19

citādi

Rūpniecība

A

4008.2

no bezporu kaučuka:

4008.21

plātnes, loksnes un sloksnes:

4008.21.40

sloksnes, pašlīmējošas, ar stikla mikrolodīšu pārklājumu

Rūpniecība

A

4008.21.70

apdrukas plātnes ar mikrogranulētu virsmu, kuru stan
darta biezums ir 1 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā
2,58 mm, un elastība jeb stiepšanās spēja pie 500 N/5 cm
nepārsniedz 0,7 %

Rūpniecība

A

4008.21.80

citādi, kas pēc svara satur 90 % vai vairāk dabiskā kau
čuka

Rūpniecība

A

Kods
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4008.21.90

citādi

Rūpniecība

A

4008.29

citādi

Rūpniecība

A

40.09

Caurules, caurulītes un šļūtenes no vulkanizēta kaučuka,
izņemot cieto kaučuku, ar savienotājelementiem vai bez
tiem (piemēram, salaidumiem, līkumiem, uzmavām):

4009.1

nestiegrotas un ar citiem materiāliem citādi nekombinē
tas:

4009.11

bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

4009.12

ar savienotājelementiem

Rūpniecība

A

4009.2

stiegrotas vai citādā veidā tikai ar metāliem kombinētas:

4009.21

bez savienotājelementiem:

4009.21.10

ar iekšējo diametru 100 mm vai mazāku

Rūpniecība

A

4009.21.90

citādi

Rūpniecība

A

4009.22

ar savienotājelementiem

Rūpniecība

A

4009.3

stiegrotas vai citādā veidā tikai ar tekstilmateriāliem kom
binētas:

4009.31

bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

4009.32

ar savienotājelementiem

Rūpniecība

A

4009.4

stiegrotas vai citādi kombinētas ar citiem materiāliem:

4009.41

bez savienotājelementiem

Rūpniecība

A

4009.42

ar savienotājelementiem

Rūpniecība

A

40.10

Transportieru lentes un dzensiksnas vai transmisijas siks
nas vai dzensiksnas no vulkanizēta kaučuka:

4010.1

transportieru lentes vai dzensiksnas:

4010.11

stiegrotas tikai ar metālu

Rūpniecība

A

4010.12

stiegrotas tikai ar tekstilmateriāliem

Rūpniecība

A

4010.19

citādi

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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4010.3

transmisijas siksnas vai dzensiksnas:

4010.31

bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu
(ķīļsiksnas), ar V veida rievojumu, kuru apkārtmērs pār
sniedz 60 cm, bet nepārsniedz 180 cm

Rūpniecība

A

4010.32

bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu
(ķīļsiksnas), kurām nav V veida rievojuma un kuru apkārt
mērs pārsniedz 60 cm, bet nepārsniedz 180 cm

Rūpniecība

A

4010.33

bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu
(ķīļsiksnas), ar V veida rievojumu, kuru apkārtmērs pār
sniedz 180 cm, bet nepārsniedz 240 cm

Rūpniecība

A

4010.34

bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu
(ķīļsiksnas), kurām nav V veida rievojuma un kuru apkārt
mērs pārsniedz 180 cm, bet nepārsniedz 240 cm

Rūpniecība

A

4010.35

bezgalu sinhronās siksnas, kuru apkārtmērs pārsniedz
60 cm, bet nepārsniedz 150 cm

Rūpniecība

A

4010.36

bezgalu sinhronās siksnas, kuru apkārtmērs pārsniedz
150 cm, bet nepārsniedz 198 cm

Rūpniecība

A

4010.39

citādi

Rūpniecība

A

40.11

Jaunas gumijas pneimatiskās riepas:

4011.10

vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru auto
furgonus un sacīkšu automobiļus):

4011.10.01

ar loka izmēru līdz 33 cm (13 collas)

Rūpniecība

15 %

Tyres 4

4011.10.03

ar loka izmēru 35 cm (14 collas)

Rūpniecība

15 %

Tyres 4

4011.10.05

ar loka izmēru 38 cm (15 collas)

Rūpniecība

15 %

Tyres 4

4011.10.07

ar loka izmēru 41 cm (16 collas)

Rūpniecība

15 %

Tyres 4

4011.10.09

ar loka izmēru 43 cm (17 collas)

Rūpniecība

15 %

Tyres 4

4011.20

autobusiem vai kravas automobiļiem:

4011.20.1

kuru slodzes indekss nepārsniedz 121:

4011.20.16

ar loka izmēru līdz 35 cm (14 collas)

Rūpniecība

15 %

Tyres 1

4011.20.18

ar loka izmēru 38 cm (15 collas) vai lielāku

Rūpniecība

15 %

Tyres 1
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4011.20.2

kuru slodzes indekss pārsniedz 121:

4011.20.22

ar loka izmēru līdz 44 cm (17,5 collas)

Rūpniecība

15 %

Tyres 1

4011.20.24

ar loka izmēru, kas pārsniedz 44 cm (17,5 collas), bet
nepārsniedz 51 cm (20 collas)

Rūpniecība

15 %

Tyres 1

4011.20.26

ar loka izmēru, kas pārsniedz 51 cm (20 collas)

Rūpniecība

15 %

Tyres 1

4011.30

izmantojamas aviācijā

Rūpniecība

A

4011.40

motocikliem

Rūpniecība

A

4011.50

velosipēdiem

Rūpniecība

A

4011.6

citādas, ar protektora skujiņas zīmējumu vai tamlīdzīgām
protektorrievām:

4011.61

lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem
un mašīnām:

4011.61.10

ar loka izmēru līdz 91 cm

Rūpniecība

10 %

4011.61.20

ar loka izmēru 91 cm vai lielāku

Rūpniecība

A

4011.62

būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlīdzek
ļiem un mašīnām, ar loka izmēru līdz 61 cm

Rūpniecība

10 %

Tyres 3

4011.63

būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlīdzek
ļiem un mašīnām, ar loka izmēru vairāk nekā 61 cm:

4011.63.10

ar loka izmēru līdz 91 cm

Rūpniecība

10 %

Tyres 3

4011.63.20

ar loka izmēru 91 cm vai lielāku

Rūpniecība

A

4011.69

Citādi:

4011.69.10

ar loka izmēru līdz 91 cm

Rūpniecība

10 %

4011.69.20

ar loka izmēru 91 cm vai lielāku

Rūpniecība

A

4011.9

Citādi:

4011.92

lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem
un mašīnām:

4011.92.10

ar loka izmēru līdz 91 cm

Rūpniecība

10 %

Tyres 3

Tyres 3

Tyres 3
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4011.92.20

ar loka izmēru 91 cm vai lielāku

Rūpniecība

A

4011.93

būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlīdzek
ļiem un mašīnām, ar loka izmēru līdz 61 cm

Rūpniecība

10 %

Tyres 3

4011.94

būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlīdzek
ļiem un mašīnām, ar loka izmēru vairāk nekā 61 cm:

4011.94.10

ar loka izmēru līdz 91 cm

Rūpniecība

10 %

Tyres 3

4011.94.20

ar loka izmēru 91 cm vai lielāku

Rūpniecība

A

4011.99

Citādi:

4011.99.10

ar loka izmēru līdz 91 cm (izņemot izmantošanai inva
līdu ratiņos)

Rūpniecība

10 %

4011.99.90

citādi

Rūpniecība

A

40.12

Atjaunotas vai lietotas gumijas pneimatiskās riepas; gumi
jas cietās vai pildītās riepas, protektori un loka lentes:

4012.1

atjaunotas riepas:

4012.11

vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru auto
furgonus un sacīkšu automobiļus)

Rūpniecība

15 %

Tyres 1

4012.12

autobusiem vai kravas automobiļiem

Rūpniecība

15 %

Tyres 1

4012.13

izmantojamas aviācijā

Rūpniecība

A

4012.19

citādi

Rūpniecība

15 %

4012.20

lietotas pneimatiskās riepas:

4012.20.10

vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru auto
furgonus un sacīkšu automobiļus)

Rūpniecība

A

4012.20.20

autobusiem vai kravas automobiļiem:

Rūpniecība

A

4012.20.90

citādi

Rūpniecība

A

4012.90

citādi

Rūpniecība

15 %

Tyres 3

Tyres 1

Tyres 1
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40.13

Gumijas kameras:

4013.10

vieglajiem automobiļiem (ieskaitot autofurgonus un sa
cīkšu automobiļus), autobusiem vai kravas furgoniem

Rūpniecība

A

4013.20

velosipēdiem

Rūpniecība

A

4013.90

citādi

Rūpniecība

A

40.14

Higiēniskie vai farmaceitiskie izstrādājumi (ieskaitot knu
pīšus) no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku, arī
ar piederumiem no cietā kaučuka:

4014.10

prezervatīvi

Rūpniecība

A

4014.90

Citādi:

4014.90.50

šļirces, kuru kapacitāte pārsniedz 230 cm3; klizmas; (apļ
veida) spilveni un citi piepūšami izstrādājumi izmantoša
nai specializētā aprūpē; skābekļa somas, kaniles, iztvaicē
tāji un citi izstrādājumi slimību ārstēšanai vai profilaksei
(ieskaitot ausu korķus); karstā ūdens pudeles

Rūpniecība

A

4014.90.90

citādi

Rūpniecība

A

40.15

Apģērba gabali un apģērba piederumi (ieskaitot cimdus –
pirkstaiņus un dūraiņus) no vulkanizēta kaučuka, izņemot
cietā kaučuka izstrādājumus, dažādām vajadzībām:

4015.1

cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi):

4015.11

ķirurģiskie

Rūpniecība

A

4015.19

Citādi:

4015.19.10

īpaši paredzēti sportošanai vai spēlēm brīvā dabā (izņe
mot niršanai)

Rūpniecība

A

4015.19.90

citādi

Rūpniecība

A

4015.90

citādi

Rūpniecība

A

40.16

Citādi vulkanizēta kaučuka izstrādājumi, izņemot cietā
kaučuka izstrādājumus:

4016.10

no porainās gumijas:

4016.10.10

identificējami kā rūpniecisko iekārtu neatņemama sastāv
daļa

Rūpniecība

A

Kods
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Rūpniecība

11 %

4016.10.90

citādi

4016.9

Citādi:

4016.91

grīdas segumi un pārklāji

Rūpniecība

A

4016.92

dzēšamgumijas

Rūpniecība

A

4016.93

starplikas, paplākšņi un citādi blīvējumi:

4016.93.10

identificējami kā rūpniecisko iekārtu neatņemama sastāv
daļa

Rūpniecība

A

4016.93.90

citādi

Rūpniecība

A

4016.94

laivu vai pietauvošanās amortizatori, arī piepūšamie

Rūpniecība

A

4016.95

citādi piepūšamie izstrādājumi:

4016.95.10

identificējami kā rūpniecisko iekārtu neatņemama sastāv
daļa

Rūpniecība

A

4016.95.20

no gumijota auduma ar hermētiski noslēgtiem galiem, iz
mantošanai par veidnēm betona cauruļu, cauru bloku,
siju vai paneļu ražošanā, veidošanā vai uzturēšanā

Rūpniecība

A

4016.95.30

no gumijota auduma ar hermētiski noslēgtiem galiem, iz
mantošanai par noslēgiem cauruļu aizvēršanā vai noblīvē
šanā

Rūpniecība

A

4016.95.90

citādi

Rūpniecība

A

4016.99

Citādi:

4016.99.10

dzelzceļa un tramvaja lokomotīvju un ritošā sastāva daļas;
dzelzceļa un tramvaja ceļa un aprīkojuma daļas; mehāni
skais aprīkojums bez elektrības pievades, lai signalizētu
sauszemes, dzelzceļa vai citiem transportlīdzekļiem, ku
ģiem vai lidaparātiem vai tos kontrolētu

Rūpniecība

A

4016.99.13

vulkanizētas gumijas siksnas tiešajā iepakojumā, kā svars
ir 20 kg vai vairāk

Rūpniecība

A

4016.99.15

daļas pneimatiskajām bremzēm, vakuuma bremzēm, hi
drauliskajām-pneimatiskajām bremzēm vai hidrauliska
jām-vakuuma bremzēm, kas piemērotas izmantošanai
smagajos mehāniskajos transportlīdzekļos

Rūpniecība

A

4016.99.17

neuzmontētas gumijas sloksnes automašīnu stiklu tīrītā
jiem

Rūpniecība

A

4016.99.20

citādas daļas izmantošanai transportlīdzekļos

Rūpniecība

10 %

Citas piezīmes un/
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4016.99.30

lidaparātu, izpletņu, rotējošo izpletņu, aparatūras un ie
rīču gaisa kuģu palaišanai, uztveršanas ierīču uz klāja un
tamlīdzīgu ierīču un lidojumu simulācijas trenažieru ie
kārtu daļas

Rūpniecība

A

4016.99.40

vannu un izlietņu korķi

Rūpniecība

A

4016.99.50

kastrēšanas gredzeni

Rūpniecība

A

4016.99.60

planieru palaišanas kabeļi

Rūpniecība

A

4016.99.70

saliekami konteineri ar ietilpību 2 m3 vai vairāk

Rūpniecība

A

4016.99.85

citādi, identificējami kā rūpniecisko iekārtu neatņemama
sastāvdaļa

Rūpniecība

A

4016.99.87

ar tēraudu stiprināti profili, kas garāki par 175 cm, bet ne
garāki par 225 cm, ar divām vai vairāk, bet ne vairāk kā
sešām rievām garumā

Rūpniecība

A

4016.99.90

citādi

Rūpniecība

A

4017.00

Jebkura veida cietais kaučuks (piemēram, ebonīts), arī at
kritumi un atlūzas; cietā kaučuka izstrādājumi

Rūpniecība

A

41.01

Liellopu vai zirgu jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sār
motas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas,
pergamentētas vai tālāk apstrādātas), atmatotas vai neat
matotas un šķeltas vai nešķeltas:

4101.20

veselas ādas, nešķeltas, kuru svars katrai vienkārši kaltētai
ādai nepārsniedz 8 kg, sausi sālītai – 10 kg un svaigai,
slapji sālītai vai citādi konservētai ādai – 16 kg:

4101.20.10

liellopu, vienas vienības virsmas laukums pārsniedz
2,15m2 un ir noticis miecēšanas process (ieskaitot iepriek
šēju miecēšanu), kas ir reversīvs

Lauksaimniecība

A

4101.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A

4101.50

veselas ādas, kuru svars pārsniedz 16 kg:

4101.50.10

kam ir noticis miecēšanas process (ieskaitot iepriekšēju
miecēšanu), kas ir reversīvs

Lauksaimniecība

A

4101.50.90

citādi

Lauksaimniecība

A

4101.90

citādas, ieskaitot mugurdaļas un vēderus

4101.90.10

kam ir noticis miecēšanas process (ieskaitot iepriekšēju
miecēšanu), kas ir reversīvs

Lauksaimniecība

A

Kods
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Lauksaimniecība

A

Lauksaimniecība

A

4101.90.90

citādi

41.02

Aitu vai jēru jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas,
piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, perga
mentētas vai tālāk apstrādātas), ar vilnu vai bez tās, šķel
tas vai nešķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1. piezīmes
c) apakšpunkts:

4102.10

ar vilnu

4102.2

bez apmatojuma:

4102.21

piķelētas:

4102.21.10

kam ir noticis miecēšanas process (ieskaitot iepriekšēju
miecēšanu), kas ir reversīvs

Lauksaimniecība

A

4102.21.90

citādi

Lauksaimniecība

A

4102.29

Citādi:

4102.29.10

kam ir noticis miecēšanas process (ieskaitot iepriekšēju
miecēšanu), kas ir reversīvs

Lauksaimniecība

A

4102.29.90

citādi

Lauksaimniecība

A

41.03

Citādas jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķe
lētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentē
tas vai tālāk apstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķel
tas vai nešķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1. piezīmes
b) vai c) apakšpunkts:

4103.20

rāpuļu ādas

Lauksaimniecība

A

4103.30

cūku ādas

Lauksaimniecība

A

4103.90

Citādi:

4103.90.10

strausu

Lauksaimniecība

A

4103.90.90

citādi

Lauksaimniecība

A

41.04

Miecētas vai miecētas un žāvētas liellopu (arī bifeļu) vai
zirgu ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk
neapstrādātas:

4104.1

mitrā veidā (ieskaitot mitrus hroma pusfabrikātus)

4104.11

nešķeltas; šķeltas:

4104.11.10

liellopu, nešķeltas, vienas vienības virsmas laukums nepār
sniedz 2,15m2

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Rūpniecība

A

4104.11.90

citādi

4104.19

Citādi:

4104.19.10

veselas liellopu ādas, vienas vienības virsmas laukums
nepārsniedz 2,15m2 (izņemot nupat šķeltas)

Rūpniecība

A

4104.19.90

citādi

Rūpniecība

A

4104.4

kaltētā veidā (miecētas un žāvētas):

4104.41

nešķeltas; šķeltas:

4104.41.10

veselas liellopu ādas, vienas vienības virsmas laukums
nepārsniedz 2,15m2

Rūpniecība

A

4104.41.90

citādi

Rūpniecība

A

4104.49

Citādi:

4104.49.10

veselas liellopu ādas, vienas vienības virsmas laukums
nepārsniedz 2,15m2 (izņemot nupat šķeltas)

Rūpniecība

A

4104.49.90

citādi

Rūpniecība

A

41.05

Miecētas vai miecētas un žāvētas aitu un jēru ādas bez vil
nas, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas:

4105.10

mitrā veidā (arī mitri hroma pusfabrikāti)

Rūpniecība

A

4105.30

kaltētā veidā (miecētas un žāvētas)

Rūpniecība

A

41.06

Miecētas vai miecētas un žāvētas citu dzīvnieku ādas bez
apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas:

4106.2

kazu vai kazlēnu ādas:

4106.21

mitrā veidā (arī mitri hroma pusfabrikāti)

Rūpniecība

A

4106.22

kaltētā veidā (miecētas un žāvētas)

Rūpniecība

A

4106.3

cūku:

4106.31

mitrā veidā (arī mitri hroma pusfabrikāti)

Rūpniecība

A

4106.32

kaltētā veidā (miecētas un žāvētas)

Rūpniecība

A

4106.40

rāpuļu ādas

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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4106.9

Citādi:

4106.91

mitrā veidā (ieskaitot mitrus hroma pusfabrikātus)

4106.91.10

strausu

Rūpniecība

A

4106.91.90

citādi

Rūpniecība

A

4106.92

kaltētā veidā (miecētas un žāvētas):

4106.92.10

strausu

Rūpniecība

A

4106.92.90

citādi

Rūpniecība

A

41.07

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk ap
strādāta liellopu (arī bifeļu) vai zirgu āda, ieskaitot perga
mentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņe
mot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114:

4107.1

veselas ādas:

4107.11

nešķeltas:

4107.11.10

liellopu, vienas vienības virsmas laukums nepārsniedz
2,15m2

Rūpniecība

A

4107.11.90

citādi

Rūpniecība

A

4107.12

šķeltas:

4107.12.10

liellopu, vienas vienības virsmas laukums nepārsniedz
2,15m2

Rūpniecība

A

4107.12.90

citādi

Rūpniecība

A

4107.19

Citādi:

4107.19.10

liellopu, vienas vienības virsmas laukums nepārsniedz
2,15m2 (izņemot nupat šķeltas)

Rūpniecība

A

4107.19.90

citādi

Rūpniecība

A

4107.9

citāda, ieskaitot sānus:

4107.91

nešķeltas

Rūpniecība

A

4107.92

šķeltņi:

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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4107.99

citādi

Rūpniecība

A

4112.00

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk ap
strādāta aitāda vai jērāda, ieskaitot pergamentētu ādu bez
apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas ie
kļauta pozīcijā 4114:

Rūpniecība

A

41.13

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk ap
strādāta citu dzīvnieku āda, ieskaitot pergamentētu ādu
bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas ie
kļauta pozīcijā 4114:

4113.10

kazu vai kazlēnu āda

Rūpniecība

A

4113.20

cūkāda

Rūpniecība

A

4113.30

rāpuļu ādas

Rūpniecība

A

4113.90

Citādi:

4113.90.10

strausu

Rūpniecība

A

4113.90.90

citādi

Rūpniecība

A

41.14

Zamšāda (ieskaitot kombinēto zamšādu); lakāda un lakā
das imitācija; metalizēta āda:

4114.10

zamšāda (ieskaitot mākslīgo zamšādu)

Rūpniecība

A

4114.20

lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

Rūpniecība

A

41.15

Kompozītā āda ar ādas vai ādas šķiedru pamatni, gabalos,
loksnēs vai sloksnēs, arī ruļļos; ādas vai kompozītās ādas
atgriezumi un citi atkritumi, kas neder ādas izstrādājumu
ražošanai; ādas putekļi, pulveris un milti:

4115.10

kompozītā āda ar ādas vai ādas šķiedru pamatni, gabalos,
loksnēs vai sloksnēs, arī ruļļos

Rūpniecība

A

4115.20

ādas vai kompozītās ādas atgriezumi un citi atkritumi,
kas neder ādas izstrādājumu ražošanai; ādas putekļi, pul
veris un milti

Rūpniecība

A

4201.00

Zirglietas un iejūgs jebkuriem dzīvniekiem (ieskaitot atsai
tes, pavadas, ceļsargus, uzpurņus, seglu segas, seglu so
mas, suņu segas un tamlīdzīgus izstrādājumus) no jebkāda
materiāla

Rūpniecība

20 %

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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42.02

Koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi,
skolassomas, briļļu futrāļi, binokļu somas, fotosomas, mū
zikas instrumentu futrāļi, ieroču makstis un tamlīdzīgi iz
strādājumi; ceļojuma somas, izolēti pārtikas vai dzērienu
maisiņi, kosmētikas somas, mugursomas, rokassomas, ie
pirkumu somas, kabatas portfeļi, maki, karšu futrāļi, ciga
rešu etvijas, tabakmaki, rīku somas, sporta somas, futrāļi
pudelēm, dārglietu lādītes, pūdernīcas, asu priekšmetu fu
trāļi un tamlīdzīgi izstrādājumi no ādas vai kompozītās
ādas, no plastmasas plēves, no tekstilmateriāliem, no vul
kanizētas šķiedras vai no kartona, vai arī pilnīgi vai lielā
koties pārklāti ar šādiem materiāliem vai papīru:

4202.1

koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi,
skolassomas un tamlīdzīgas somas:

4202.11

ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4202.12

ar plastmasas vai tekstilmateriālu ārējo virsmu

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4202.19

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4202.2

rokassomas, ar pleca siksnu vai bez tās, ieskaitot somas
bez rokturiem:

4202.21

ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu:

4202.21.10

strausu ādas

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4202.21.90

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4202.22

ar plastmasas plēves vai tekstilmateriālu ārējo virsmu

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4202.29

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4202.3

kabatā vai rokassomā nēsājami izstrādājumi:

4202.31

ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu:

4202.31.10

strausu ādas

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4202.31.90

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4202.32

ar plastmasas plēves vai tekstilmateriālu ārējo virsmu

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2
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Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4202.39

citādi

4202.9

Citādi:

4202.91

ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4202.92

ar plastmasas plēves vai tekstilmateriālu ārējo virsmu

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4202.99

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

42.03

Apģērba gabali un apģērba piederumi no ādas vai kompo
zītās ādas:

4203.10

apģērba gabali:

4203.10.10

strausu ādas

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4203.10.90

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4203.2

cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi):

4203.21

īpaši paredzēti sportam

Rūpniecība

A

Footwear &
Leather 2

4203.29

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4203.30

jostas, siksnas un patronsomas:

4203.30.10

strausu ādas

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4203.30.90

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4203.40

citādi apģērba piederumi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

4205.00

Citi ādas vai kompozītās ādas izstrādājumi:

4205.00.10

izstrādājumi, ko izmanto mašīnās, mehānismos vai citām
tehniskām vajadzībām

Rūpniecība

A

4205.00.90

citādi

Rūpniecība

11 %

Motor 1
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4206.00

Izstrādājumi no zarnām (izņemot zīdtārpiņa pavedienu),
aklās zarnas ārējās sieniņas, pūšļiem vai cīpslām

Rūpniecība

10 %

43.01

Neapstrādātas kažokādas (ieskaitot galvas, astes, ķepas un
citus gabalus vai atgriezumus, kas noder kažokādu izstrā
dājumu izgatavošanai), izņemot jēlādas, kas minētas pozī
cijās 4101, 4102 vai 4103:

4301.10

ūdeļādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām

Lauksaimniecība

A

4301.30

šādas jērādas: Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas un
tamlīdzīgu jēru ādas, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas
jēru ādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām

Lauksaimniecība

A

4301.60

lapsādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām

Lauksaimniecība

A

4301.80

citādas kažokādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām

Lauksaimniecība

A

4301.90

galvas, astes, ķepas un citi ādu gabali vai atgriezumi, kas
noder kažokādu izstrādājumu izgatavošanai

Lauksaimniecība

A

43.02

Miecētas vai apdarinātas zvērādas (ieskaitot galvas, astes,
ķepas un citus gabalus vai atgriezumus), sašūtas vai nesa
šūtas (bez citiem materiāliem), izņemot tās, kas minētas
pozīcijā 4303:

4302.1

veselas ādas, arī ar galvu, asti vai ķepām, nesašūtas:

4302.11

ūdeļādas

Rūpniecība

A

4302.19

Citādi:

4302.19.10

šādas jērādas: Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas un
tamlīdzīgu jēru, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas jēru
ādas

Rūpniecība

A

4302.19.90

citādi

Rūpniecība

A

4302.20

galvas, astes, ķepas un citi ādu gabali vai atgriezumi, nesa
šūti

Rūpniecība

A

4302.30

veselas ādas, to gabali un atgriezumi, sašūtas

Rūpniecība

A

43.03

Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi
no kažokādām:

4303.10

apģērba gabali un apģērba piederumi

Rūpniecība

A

4303.90

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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4304.00

Mākslīgās kažokādas un to izstrādājumi:

4304.00.10

apģērba gabali un apģērba piederumi

Rūpniecība

A

4304.00.90

citādi

Rūpniecība

A

44.01

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlī
dzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un
koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti brikešu,
granulu vai tamlīdzīgā veidā:

4401.10

malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlī
dzīgā veidā

Rūpniecība

A

4401.2

koka šķeldas vai skaidas:

4401.21

skujkoku koksnes

Rūpniecība

A

4401.22

lapu koku koksnes

Rūpniecība

A

4401.3

zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglome
rēti brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:

4401.31

koksnes granulas

Rūpniecība

A

4401.39

citādi

Rūpniecība

A

44.02

Aglomerētas vai neaglomerētas kokogles (ieskaitot riekstu
vai riekstu čaumalu kokogles):

4402.10

no bambusa

Rūpniecība

A

4402.90

citādi

Rūpniecība

A

44.03

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai
četrskaldņu brusas:

4403.10

apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservan
tiem

Rūpniecība

A

4403.20

citi skujkoku kokmateriāli

Rūpniecība

A

4403.4

citādi, no tropu kokiem, kas uzskaitīti šīs nodaļas 2. pie
zīmē par apakšpozīcijām:

4403.41

tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais meranti un meranti
bakavs

Rūpniecība

A

4403.49

citādi

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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4403.9

Citādi:

4403.91

ozola (Quercus spp.)

Rūpniecība

A

4403.92

dižskābarža (Fagus spp.)

Rūpniecība

A

4403.99

Citādi:

4403.99.10

sirpjveidlapu afrokarpa (Podocarpus Falcatus, Podocarpus
Henkelli, Podocarpus Latifolius)

Rūpniecība

A

4403.99.20

no Ocotea Bullata

Rūpniecība

A

4403.99.30

no dalberģijas (Acacia Melanoxylon)

Rūpniecība

A

4403.99.90

citādi

Rūpniecība

A

44.04

Stīpu klūgas; šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, no
smailināti, bet gareniski nezāģēti; koka nūjas, rupji tēstas,
bet nav virpotas, liektas vai citādi apdarinātas, piemērotas
pastaigu spieķu, lietussargu, instrumentu rokturu vai tam
līdzīgu izstrādājumu izgatavošanai; koka skaidas un tamlī
dzīgi materiāli:

4404.10

skujkoku koksnes

Rūpniecība

A

4404.20

lapu koku koksnes

Rūpniecība

A

4405.00

Koka vilna; koksnes milti

Rūpniecība

A

44.06

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka:

4406.10

neimpregnēti

Rūpniecība

A

4406.90

citādi

Rūpniecība

A

44.07

Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lo
bīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai
nesaaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm:

4407.10

skujkoku

Rūpniecība

A

4407.2

no tropu kokiem, kas uzskaitīti šīs nodaļas 2. piezīmē par
apakšpozīcijām:

4407.21

mahagons (SWIETENIA SPP.)

Rūpniecība

A

4407.22

virola, imbuja un balza

Rūpniecība

A

4407.25

tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais meranti, meranti ba
kavs

Rūpniecība

A
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4407.26

baltais lauans, baltais meranti, baltā seraja, dzeltenais me
ranti un alans

Rūpniecība

A

4407.27

Sapele

Rūpniecība

A

4407.28

Iroko

Rūpniecība

A

4407.29

citādi

Rūpniecība

A

4407.9

Citādi:

4407.91

ozola (Quercus spp.)

Rūpniecība

A

4407.92

dižskābarža (Fagus spp.)

Rūpniecība

A

4407.93

no kļavas (Acer spp.)

Rūpniecība

A

4407.94

no ķirša (Prunus spp.)

Rūpniecība

A

4407.95

no oša (Fraxinus spp.)

Rūpniecība

A

4407.99

Citādi:

4407.99.10

no sirpjveidlapu afrokarpa (Podocarpus Falcatus, Podocarpus
Henkelli, Podocarpus Latifolius)

Rūpniecība

A

4407.99.20

no Ocotea Bullata

Rūpniecība

A

4407.99.30

no dalberģijas (Acacia Melanoxylon)

Rūpniecība

A

4407.99.90

citādi

Rūpniecība

A

44.08

Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot
koka saklātņus) un tamlīdzīgiem laminētas koksnes mate
riāliem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mi
zoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saaudzēti garumā, ne
biezāki par 6 mm:

4408.10

skujkoku

Rūpniecība

A

4408.3

no tropu kokiem, kas uzskaitīti šīs nodaļas 2. piezīmē par
apakšpozīcijām:

4408.31

tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais meranti un meranti
bakavs:

4408.31.10

loksnes finierim, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus

Rūpniecība

A

4408.31.90

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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4408.39

Citādi:

4408.39.10

loksnes finierim, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus

Rūpniecība

A

4408.39.90

citādi

Rūpniecība

A

4408.90

Citādi:

4408.90.10

loksnes finierim, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus

Rūpniecība

A

4408.90.90

citādi

Rūpniecība

A

44.09

Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un
joslas,) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, iz
ciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām
vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti,
saaudzēti vai nesaaudzēti garumā:

4409.10

skujkoku

Rūpniecība

A

4409.2

lapu koku:

4409.21

no bambusa:

4409.21.10

koka irbulīši; griestu un grīdas dēļi; plāksnes un frīzes
parketam, nesaliktas

Rūpniecība

A

4409.21.90

citādi

Rūpniecība

A

4409.29

Citādi:

4409.29.15

koka irbulīši; griestu un grīdas dēļi; plāksnes un frīzes
parketam, nesaliktas

Rūpniecība

A

4409.29.90

citādi

Rūpniecība

A

44.10

Kokskaidu plātnes, orientētās kokskaidu plātnes (OSB) un
tamlīdzīgas plātnes (piemēram, vafeļplātnes) no koksnes
vai citiem koksnveida materiāliem, aglomerētiem vai ne
aglomerētiem ar sveķiem vai citām organiskām saistvie
lām:

4410.1

no koka:

4410.11

kokskaidu plātne

Rūpniecība

A

4410.12

orientēta kokskaidu plātne (OSB)

Rūpniecība

A

4410.19

citādi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

4410.90

citādi

44.11

Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes, kam ir
vai nav pievienoti sveķi vai citas organiskas vielas:

4411.1

kokšķiedru plātnes ar vidēju blīvumu (MDF):

4411.12

ne biezākas par 5 mm

Rūpniecība

A

4411.13

biezākas par 5 mm, bet ne biezākas par 9 mm

Rūpniecība

A

4411.14

biezākas par 9 mm

Rūpniecība

A

4411.9

Citādi:

4411.92

ar blīvumu vairāk nekā 0,8 g/cm3

Rūpniecība

A

4411.93

ar blīvumu vairāk nekā 0,5 g/cm3, bet ne vairāk kā 0,8 g/
cm3

Rūpniecība

A

4411.94

ar blīvumu ne vairāk kā 0,5 g/cm3

Rūpniecība

A

44.12

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koks
nes materiāli:

4412.10

no bambusa

Rūpniecība

A

4412.3

citāds saplāksnis vienīgi no koka loksnēm (izņemot bam
busu) ar katras kārtas biezumu ne vairāk kā 6 mm:

4412.31

ar vismaz vienu ārējo kārtu no šīs nodaļas 2. piezīmē par
apakšpozīcijām minēto tropu koku koksnes

Rūpniecība

A

4412.32

citāds, ar vismaz vienu ārējo kārtu no lapu koku koksnes

Rūpniecība

A

4412.39

citādi

Rūpniecība

A

4412.9

Citādi:

4412.94

galdniekplātnes, saklātņu plātnes un plātnes ar vidusdaļu
no līmētām līstēm

Rūpniecība

A

4412.99

citādi

Rūpniecība

A

4413.00

Blīvināti kokmateriāli kluču, plātņu, līstu vai profilētu iz
strādājumu veidā

Rūpniecība

A

4414.00

Koka ietvari gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem un tamlī
dzīgiem priekšmetiem

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

44.15

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara;
koka kabeļu spoles; paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu
plātnes no koka; paliktņu apmales no koka:

4415.10

lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara; kabeļu
spoles

4415.20

paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes; paliktņu ap
males:

4415.20.10

paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes

Rūpniecība

A

4415.20.20

paliktņu apmales

Rūpniecība

A

4416.00

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinā
jumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus

Rūpniecība

A

4417.00

Koka darbarīki, to korpusi un rokturi, slotu un suku koka
daļas un rokturi; koka kurpju liestes un izstiepēji

Rūpniecība

A

44.18

Namdaru un būvgaldnieku darinājumi, ieskaitot šūnveida
koka paneļus, salikti grīdas dēļi, jumstiņus un lubas:

4418.10

logi, stiklotas durvis un to rāmji

Rūpniecība

A

4418.20

durvis, to aplodas un sliekšņi

Rūpniecība

A

4418.40

betonēšanas veidņi

Rūpniecība

A

4418.50

jumstiņi un lubas

Rūpniecība

A

4418.60

baļķi un sijas

Rūpniecība

A

4418.7

salikti grīdas dēļi:

4418.71

mozaīkas grīdām

Rūpniecība

A

4418.72

citādi, salikti no vairākām koksnes kārtām:

4418.72.10

parketa paneļi

Rūpniecība

A

4418.72.90

citādi

Rūpniecība

A

4418.79

Citādi:

4418.79.10

parketa paneļi

Rūpniecība

A
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4418.79.90

citādi

Rūpniecība

A

4418.90

citādi

Rūpniecība

A

4419.00

Galda un virtuves piederumi no koka

Rūpniecība

A

44.20

Koka intarsijas un inkrustācijas; lādītes un kārbiņas juve
lierizstrādājumiem vai galda piederumiem un tamlīdzī
giem priekšmetiem; koka statuetes un citi dekoratīvi iz
strādājumi; koka mēbeles, kas nav minētas 94. nodaļā:

4420.10

koka statuetes un citādi dekoratīvie izstrādājumi

Rūpniecība

A

4420.90

citādi

Rūpniecība

A

44.21

Citi koka izstrādājumi:

4421.10

drēbju pakaramie

Rūpniecība

A

4421.90

Citādi:

4421.90.05

drēbju pakaramie

Rūpniecība

A

4421.90.10

virpota koka spoles, saivas, rullīši un tamlīdzīgi izstrādā
jumi izmantošanai tekstilmašīnās

Rūpniecība

A

4421.90.15

koka strēmeles, tapiņas vai saspraudes apaviem

Rūpniecība

A

4421.90.20

skaliņi sērkociņiem, kā garums nepārsniedz 42 mm un
biezums vai platums nepārsniedz 2,1 mm

Rūpniecība

A

4421.90.90

citādi

Rūpniecība

A

45.01

Dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādātā
veidā; korķa atkritumi; smalcināts, granulēts vai malts
korķis:

4501.10

dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādāts

Rūpniecība

A

4501.90

citādi

Rūpniecība

A

4502.00

Dabiskais korķis, mizots, taisnstūra vai kvadrātisku kluču,
plašu, lokšņu vai slokšņu veidā (ieskaitot sagataves korķu
izgatavošanai ar nenoapaļotām malām)

Rūpniecība

A

45.03

Dabiskā korķa izstrādājumi:

4503.10

korķi un aizbāžņi

Rūpniecība

A

4503.90

citādi

Rūpniecība

A
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45.04

Aglomerēts korķis (ar saistvielu vai bez tās) un tā izstrādā
jumi:

4504.10

kluči, plātnes, loksnes un sloksnes; jebkuras formas plāks
nītes vai flīzes; viengabala cilindri, ieskaitot diskus

Rūpniecība

A

4504.90

citādi

Rūpniecība

A

46.01

Pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiā
liem, arī savienoti sloksnēs; pinami materiāli, pīnes un
tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiāliem, kas sa
sieti kopā paralēlos saišķos vai saausti lokšņu veidā, kā ga
tavi izstrādājumi vai negatavi izstrādājumi (piemēram, pa
klāji, mašas, aizslietņi):

4601.2

pīti paklāji, mašas un aizslietņi no augu materiāliem:

4601.21

no bambusa

Rūpniecība

A

4601.22

no rotangpalmas

Rūpniecība

A

4601.29

citādi

Rūpniecība

A

4601.9

Citādi:

4601.92

no bambusa

Rūpniecība

A

4601.93

no rotangpalmas:

4601.93.10

austi

Rūpniecība

A

4601.93.90

citādi

Rūpniecība

A

4601.94

no citiem augu materiāliem

Rūpniecība

A

4601.99

citādi

Rūpniecība

A

46.02

Grozi, pīteņi un citi izstrādājumi, kas ir tieši izgatavoti
pēc formas no pinamiem materiāliem vai no pozīcijā
4601 minētajām precēm; izstrādājumi no lufas:

4602.1

no augu materiāliem:

4602.11

no bambusa

Rūpniecība

A

4602.12

no rotangpalmas

Rūpniecība

A

4602.19

citādi

Rūpniecība

A
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4602.90

citādi

Rūpniecība

A

4701.00

Mehāniskā papīra masa

Rūpniecība

A

4702.00

Ķīmiskā koksnes celuloze, šķīstošās šķirnes

Rūpniecība

A

47.03

Koksnes natronceluloze vai sulfātceluloze, izņemot šķīsto
šās šķirnes:

4703.1

nebalināta:

4703.11

skujkoku koksnes

Rūpniecība

A

4703.19

lapu koku koksnes

Rūpniecība

A

4703.2

pusbalināta vai balināta:

4703.21

skujkoku koksnes

Rūpniecība

A

4703.29

lapu koku koksnes

Rūpniecība

A

47.04

Koksnes sulfītceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes:

4704.1

nebalināta:

4704.11

skujkoku koksnes

Rūpniecība

A

4704.19

lapu koku koksnes

Rūpniecība

A

4704.2

pusbalināta vai balināta:

4704.21

skujkoku koksnes

Rūpniecība

A

4704.29

lapu koku koksnes

Rūpniecība

A

4705.00

Koksnes celuloze, kas iegūta, apvienojot mehāniskās un
ķīmiskās pārstrādes procesus

Rūpniecība

A

47.06

Papīra masa no šķiedrām, kas iegūtas no pārstrādāta (at
kritumu un makulatūras) papīra, kartona vai cita celulo
zes šķiedrmateriāla:

4706.10

kokvilnas īsšķiedru masa

Rūpniecība

A

4706.20

papīra masa no šķiedrām, kas iegūtas no pārstrādāta (at
kritumu un makulatūras) papīra vai kartona

Rūpniecība

A

4706.30

citādi, no bambusa

Rūpniecība

A
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4706.9

Citādi:

4706.91

mehāniskā

Rūpniecība

A

4706.92

ķīmiskā

Rūpniecība

A

4706.93

iegūta mehānisku un ķīmisku procesu apvienojumā

Rūpniecība

A

47.07

Pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons:

4707.10

nebalināts kraftpapīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai
kartons

Rūpniecība

A

4707.20

citāds papīrs vai kartons, kas izgatavots galvenokārt no
balinātas celulozes, masā nekrāsotas

Rūpniecība

A

4707.30

papīrs vai kartons, kas izgatavots galvenokārt no mehāni
skās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tam
līdzīgiem iespieddarbiem)

Rūpniecība

A

4707.90

citāds, ieskaitot nešķirotus atkritumus un makulatūru

Rūpniecība

A

4801.00

Avīžpapīrs ruļļos vai loksnēs

Rūpniecība

A

48.02

Nekrītots papīrs un kartons, izmantojams rakstīšanai, ap
drukai vai citiem grafiskiem darbiem, neperforētas perfo
kartes un perforatora lentes papīrs ruļļos vai jebkura iz
mēra taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, izņemot
pozīcijā 4801 vai 4803 minēto papīru; rokas lējuma pa
pīrs un kartons:

4802.10

rokas lējuma papīrs un kartons

Rūpniecība

A

4802.20

papīrs un kartons, ko izmanto par pamatni gaismjutīgam,
siltumjutīgam vai elektrojutīgam papīram vai kartonam:

4802.20.20

strēmelēs vai ruļļos, kā platums pārsniedz 150 mm; taisn
stūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala nesa
locītā veidā pārsniedz 360 mm un otra mala pārsniedz
150 mm

Rūpniecība

A

4802.20.90

citādi

Rūpniecība

A

4802.40

tapešu pamatne:

4802.40.20

strēmelēs vai ruļļos, kā platums pārsniedz 150 mm; taisn
stūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala nesa
locītā veidā pārsniedz 360 mm un otra mala pārsniedz
150 mm

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

4802.40.90

citādi

4802.5

citāds papīrs un kartons, kas nesatur mehāniskā procesā
iegūtas šķiedras vai satur tās ne vairāk kā 10 % no kopējā
šķiedru daudzuma:

4802.54

kas sver mazāk nekā 40 g/m2

4802.54.05

kas sver 25 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk par 35 g/m2

Rūpniecība

A

4802.54.20

citādi, strēmelēs vai ruļļos, kā platums pārsniedz
150 mm; taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru
viena mala nesalocītā veidā pārsniedz 360 mm un otra
mala pārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4802.54.30

citāds kopējamā papīra pamats

Rūpniecība

A

4802.54.90

citādi

Rūpniecība

A

4802.55

kas sver 40 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk par 150 g/m2,
ruļļos:

4802.55.20

kas platāki par 150 mm

Rūpniecība

A

4802.55.30

citāds kopējamā papīra pamats

Rūpniecība

A

4802.55.90

citādi

Rūpniecība

A

4802.56

kas sver 40 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk par 150 g/m2,
loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā nepārsniedz
435 mm un otra mala nepārsniedz 297 mm garumā:

4802.56.20

taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā pārsniedz 360 mm un otra mala pār
sniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4802.56.30

citāds kopējamā papīra pamats

Rūpniecība

A

4802.56.90

citādi

Rūpniecība

A

4802.57

citāds, kas sver 40 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk par
150 g/m2:

4802.57.20

strēmelēs vai ruļļos, kā platums pārsniedz 150 mm; taisn
stūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala nesa
locītā veidā pārsniedz 360 mm un otra mala pārsniedz
150 mm

Rūpniecība

A
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4802.57.30

citāds kopējamā papīra pamats

Rūpniecība

A

4802.57.90

citādi

Rūpniecība

A

4802.58

kas sver vairāk par 150 g/m2:

4802.58.20

strēmelēs vai ruļļos, kā platums pārsniedz 150 mm; taisn
stūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala nesa
locītā veidā pārsniedz 360 mm un otra mala pārsniedz
150 mm

Rūpniecība

A

4802.58.30

citāds kopējamā papīra pamats

Rūpniecība

A

4802.58.90

citādi

Rūpniecība

A

4802.6

citāds papīrs un kartons ar mehāniskā vai ķīmiski mehā
niskā procesā iegūtas šķiedras saturu vairāk par 10 % no
kopējā šķiedru daudzuma:

4802.61

ruļļos:

4802.61.20

kas platāki par 150 mm

Rūpniecība

A

4802.61.30

citāds kopējamā papīra pamats

Rūpniecība

A

4802.61.90

citādi

Rūpniecība

A

4802.62

loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā nepārsniedz
435 mm un otra mala nepārsniedz 297 mm:

4802.62.20

taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā pārsniedz 360 mm un otra mala pār
sniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4802.62.30

citāds kopējamā papīra pamats

Rūpniecība

A

4802.62.90

citādi

Rūpniecība

A

4802.69

Citādi:

4802.69.20

strēmelēs vai ruļļos, kā platums pārsniedz 150 mm; taisn
stūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala nesa
locītā veidā pārsniedz 360 mm un otra mala pārsniedz
150 mm

Rūpniecība

A

4802.69.30

citāds kopējamā papīra pamats

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1475

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

4802.69.90

citādi

Rūpniecība

A

4803.00

Tualetes papīra vai sejas salvešu, dvieļu vai galdautu mate
riāli un tamlīdzīgs mājturības vai higiēnas vajadzībām iz
mantojams papīrs, celulozes vate un audumi no celulozes
šķiedrām, krepēti, ciļņoti, perforēti, ar virsmas krāsojumu,
dekorējumu vai iespiedumu vai bez šādas apstrādes, ruļļos
vai loksnēs

Rūpniecība

A

48.04

Nekrītots kraftpapīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, izņe
mot pozīcijā 4802 vai 4803 minēto:

4804.1

kraftpapīrs:

4804.11

nebalināts

Rūpniecība

A

4804.19

citādi

Rūpniecība

A

4804.2

maisu kraftpapīrs:

4804.21

nebalināts

Rūpniecība

A

4804.29

citādi

Rūpniecība

A

4804.3

citāds kraftpapīrs un kartons, kas sver 150 g/m2 vai ma
zāk:

4804.31

nebalināts

Rūpniecība

A

4804.39

citādi

Rūpniecība

A

4804.4

citāds kraftpapīrs un kartons, kas sver vairāk par 150 g/
m2, bet ne vairāk par 225 g/m2:

4804.41

nebalināts

Rūpniecība

A

4804.42

vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95 % no
kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes
šķiedras

Rūpniecība

A

4804.49

citādi

Rūpniecība

A

4804.5

citāds kraftpapīrs un kartons, kura svars pārsniedz 225 g/
m2:

4804.51

nebalināts

Rūpniecība

A
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4804.52

vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95 % no
kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes
šķiedras

Rūpniecība

A

4804.59

citādi

Rūpniecība

A

48.05

Citāds nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, kas
nav apstrādāts tālāk, kā norādīts šīs nodaļas 3. piezīmē:

4805.1

gofrētais papīrs:

4805.11

pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs

Rūpniecība

A

4805.12

gofrētais salmu šķiedru papīrs

Rūpniecība

A

4805.19

citādi

Rūpniecība

A

4805.2

testlainers (pārstrādāts papīrs gofrētā kartona virsmām):

4805.24

kas sver 150 g/m2 vai mazāk

Rūpniecība

A

4805.25

kas sver vairāk par 150 g/m2

Rūpniecība

A

4805.30

sulfītcelulozes ietinamais papīrs

Rūpniecība

A

4805.40

filtrpapīrs un filtrēšanas kartons

Rūpniecība

A

4805.50

pape un kartons

Rūpniecība

A

4805.9

Citādi:

4805.91

kas sver 150 g/m2 vai mazāk

Rūpniecība

A

4805.92

kas sver vairāk nekā 150 g/m2, bet mazāk kā 225 g/m2

Rūpniecība

A

4805.93

kas sver 225 g/m2 vai vairāk

Rūpniecība

A

48.06

Pergamentpapīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspa
pīrs, pergamīns un citādi kalandrēti caurredzami vai caur
spīdīgi papīri ruļļos vai loksnēs:

4806.10

pergamentpapīrs

Rūpniecība

A

4806.20

taukvielas necaurlaidīgi papīri

Rūpniecība

A

Kods
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4806.30

pauspapīri

Rūpniecība

A

4806.40

pergamīni un citādi kalandrētie caurredzamie vai caurspī
dīgie papīri

Rūpniecība

A

4807.00

Kompozītpapīrs un kartons (izgatavots, salīmējot vairākas
papīra vai kartona loksnes) bez virskārtas pārklājuma un
nepiesūcināts, iekšēji stiegrots vai nestiegrots, ruļļos vai
loksnēs

Rūpniecība

A

48.08

Gofrēts papīrs un kartons (aplīmēts vai neaplīmēts ar glu
dām ārējām loksnēm), krepēts, ciļņots vai perforēts, ruļļos
vai loksnēs, kas nav pozīcijā 4803 minētais:

4808.10

gofrēts papīrs un kartons, perforēts vai neperforēts

Rūpniecība

A

4808.40

kraftpapīrs, krepēts vai krokots, arī ciļņots vai perforēts

Rūpniecība

A

4808.90

citādi

Rūpniecība

A

48.09

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citi kopējoši vai attēlu
pārnesoši papīri (ieskaitot krītotu vai piesūcinātu papīru
trafaretspiedēm vai ofseta platēm), apdrukāts vai neapdru
kāts, ruļļos vai loksnēs:

4809.20

paškopējošais papīrs

Rūpniecība

A

4809.90

citādi

Rūpniecība

A

48.10

Papīrs un kartons, kas no vienas vai abām pusēm pārklāts
ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām, lietojot saist
vielas vai bez tām, bez citiem pārklājumiem, ar virsmas
krāsojumu vai bez tā, ar dekoratīvu virsmu vai iespiedat
tēliem vai bez tiem, jebkura lieluma ruļļos vai taisnstūr
veida (arī kvadrātveida) loksnēs:

4810.1

papīrs un kartons rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafi
skiem darbiem, kas nesatur mehāniskā vai ķīmiski mehā
niskā procesā iegūtas šķiedras vai satur šādas šķiedras ne
vairāk kā 10 % no kopējā šķiedru daudzuma:

4810.13

ruļļos:

4810.13.20

kuru platums nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4810.13.30

citāds Thermocopy papīrs

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

4810.13.90

citādi

4810.14

loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā nepārsniedz
435 mm un otra mala nepārsniedz 297 mm:

4810.14.05

Thermocopy papīrs

Rūpniecība

A

4810.14.10

citādi, kuru viena mala nesalocītā veidā nepārsniedz
360 mm un otra mala nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4810.14.90

citādi

Rūpniecība

A

4810.19

Citādi:

4810.19.05

Thermocopy papīrs

Rūpniecība

A

4810.19.10

citādi, strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz
150 mm; taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru
viena mala nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra
mala nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4810.19.90

citādi

Rūpniecība

A

4810.2

papīrs un kartons rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafi
skiem darbiem, kurā vairāk par 10 % no kopējā šķiedru
satura ir mehāniskā vai ķīmiski mehāniskā procesā iegūtas
šķiedras:

4810.22

porains krītpapīrs:

4810.22.10

strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz 150 mm;
taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra mala
nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4810.22.90

citādi

Rūpniecība

A

4810.29

Citādi:

4810.29.05

Thermocopy papīrs

Rūpniecība

A

4810.29.10

citādi, strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz
150 mm; taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru
viena mala nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra
mala nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4810.29.90

citādi

Rūpniecība

A
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4810.3

kraftpapīrs un kartons, kas nav lietojams rakstīšanai, ap
drukai vai citiem grafiskiem darbiem:

4810.31

vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95 % no
kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes
šķiedras un kas sver 150 g/m2 vai mazāk:

4810.31.10

strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz 150 mm;
taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra mala
nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4810.31.90

citādi

Rūpniecība

A

4810.32

vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95 % no
kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes
šķiedras un kas sver vairāk par 150 g/m2

4810.32.10

strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz 150 mm;
taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra mala
nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4810.32.90

citādi

Rūpniecība

A

4810.39

Citādi:

4810.39.10

strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz 150 mm;
taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra mala
nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4810.39.90

citādi

Rūpniecība

A

4810.9

citāds papīrs un kartons:

4810.92

daudzslāņainais:

4810.92.10

strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz 150 mm;
taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra mala
nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4810.92.90

citādi

Rūpniecība

A
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4810.99

Citādi:

4810.99.10

strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz 150 mm;
taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra mala
nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4810.99.90

citādi

Rūpniecība

A

48.11

Papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes
šķiedrām, krītots, piesūcināts, ar pārklājumu, ar krāsotu
vai dekoratīvu virsmu vai apdrukāts, jebkura izmēra ruļļos
vai taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, izņemot
pozīcijā 4803, 4809 vai 4810 minēto:

4811.10

ar gudronu, bitumu vai asfaltu apstrādāts papīrs un kar
tons:

4811.10.10

strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz 150 mm;
taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra mala
nepārsniedz 150 mm (izņemot grīdas segumus uz papīra
vai kartona pamata, arī piegrieztus pēc izmēra)

Rūpniecība

A

4811.10.90

citādi

Rūpniecība

A

4811.4

gumijots vai lipīgs papīrs un kartons:

4811.41

pašlīmējošs:

4811.41.10

strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz 150 mm;
taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra mala
nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4811.41.90

citādi

Rūpniecība

A

4811.49

Citādi:

4811.49.10

strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz 150 mm;
taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra mala
nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4811.49.90

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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4811.5

papīrs un kartons, krītots, piesūcināts vai pārklāts ar
plastmasām (izņemot līmes):

4811.51

balināts, kas sver vairāk par 150 g/m2:

4811.51.10

strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz 150 mm;
taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra mala
nepārsniedz 150 mm (izņemot grīdas segumus uz papīra
vai kartona pamata, arī piegrieztus pēc izmēra)

Rūpniecība

A

4811.51.90

citādi

Rūpniecība

A

4811.59

Citādi:

4811.59.05

apvienojumā ar plastmasas plēvi, kuras biezums nepār
sniedz 50 mikronus, apdrukāti

Rūpniecība

A

4811.59.10

strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz 150 mm;
taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra mala
nepārsniedz 150 mm (izņemot grīdas segumus uz papīra
vai kartona pamata, arī piegrieztus pēc izmēra)

Rūpniecība

A

4811.59.90

citādi

Rūpniecība

A

4811.60

papīrs un kartons, krītots, piesūcināts vai pārklāts ar va
sku, parafīnu, stearīnu, eļļu vai glicerīnu:

4811.60.10

strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz 150 mm;
taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra mala
nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

4811.60.90

citādi

Rūpniecība

A

4811.90

citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celu
lozes šķiedrām:

4811.90.05

apvienojumā ar metāla foliju, kuras biezums nepārsniedz
15 mikronus, apdrukāti

Rūpniecība

A

4811.90.10

strēmelēs vai ruļļos, kā platums nepārsniedz 150 mm;
taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs, kuru viena mala
nesalocītā veidā nepārsniedz 360 mm un otra mala
nepārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A
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4811.90.90

citādi

Rūpniecība

A

4812.00

Papīra masas filtru bloki, plātnes un plāksnes

Rūpniecība

A

48.13

Cigarešu papīrs, atbilstīgi izmēram sagriezts vai nesa
griezts, grāmatiņās vai čaulītēs:

4813.10

grāmatiņu veidā vai čaulītēs

Rūpniecība

A

4813.20

ruļļos, kas nav platāki par 5 cm

Rūpniecība

A

4813.90

citādi

Rūpniecība

A

48.14

Tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi; caurspīdīgi papīra
pārklājumi logiem:

4814.20

tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi no papīra, pārklāti
no virspuses ar graudainu, ciļņotu, krāsotu, ornamentētu
vai citādu dekoratīvu plastmasas slāni

Rūpniecība

A

4814.90

Citādi:

4814.90.10

masā krāsots tapešu papīrs

Rūpniecība

A

4814.90.90

citādi

Rūpniecība

A

48.16

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citi kopējoši vai attēlu
pārnesoši papīri (izņemot papīru pozīcijā 4809), papīrs
trafaretspiedēm un ofsetplatēm, iepakots kastēs vai bez
kastēm:

4816.20

paškopējošais papīrs

Rūpniecība

A

4816.90

Citādi:

4816.90.10

koppapīrs vai citādi kopējoši papīri

Rūpniecība

A

4816.90.90

citādi

Rūpniecība

A

48.17

Papīra vai kartona aploksnes, slēgtas vēstules, pastkartes
bez zīmējumiem un sarakstes kartītes; kārbas, pasta mai
siņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra
kancelejas piederumu komplekti:

4817.10

aploksnes

Rūpniecība

A
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4817.20

slēgtas vēstules, pastkartes bez zīmējuma un sarakstes kar
tītes .

Rūpniecība

A

4817.30

kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai
kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti

Rūpniecība

A

48.18

Tualetes papīrs un tamlīdzīgs papīrs, celulozes vate vai ce
lulozes šķiedru papīrs, ko izmanto mājsaimniecībā vai sa
nitāriem un higiēnas nolūkiem, ruļļos, kuru platums
nepārsniedz 36 cm, vai sagriezts pēc izmēra vai formas;
kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes, dvieļi, galdauti, galda
salvetes, palagi un tamlīdzīgi mājsaimniecības, sanitārijas
vai slimnīcu piederumi, apģērba gabali un apģērba piede
rumi no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulo
zes šķiedras audumiem:

4818.10

tualetes papīrs

Rūpniecība

A

4818.20

kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes un dvieļi

Rūpniecība

A

4818.30

galdauti un galda salvetes

Rūpniecība

A

4818.50

apģērba gabali un apģērba piederumi

Rūpniecība

A

4818.90

citādi

Rūpniecība

A

48.19

Kastes, kārbas, kastītes, somas un citāda tara no papīra,
kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma;
mapes, vēstuļu saturētāji un tamlīdzīgi izstrādājumi no
papīra vai kartona izmantošanai iestādēs, veikalos utt.:

4819.10

kastes un kārbas no gofrēta papīra vai kartona

Rūpniecība

A

4819.20

salokāmas kastes un kārbas no negofrēta papīra vai kar
tona

Rūpniecība

A

4819.30

maisi un somas, kuru pamatnes platums ir 40 cm vai vai
rāk

Rūpniecība

A

4819.40

citādi maisiņi un kulītes, ieskaitot tūtas

Rūpniecība

A

4819.50

citāda veida tara un iepakojums, ieskaitot skaņu plašu
aploksnes

Rūpniecība

A

4819.60

mapes, vēstuļu saturētāji, dokumentu glabāšanas kastes
un tamlīdzīgi izstrādājumi izmantošanai iestādēs, veikalos
utt.

Rūpniecība

A

Kods
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48.20

Reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģistri, piezīmju grā
matiņas, veidlapu grāmatas, kvīšu grāmatiņas, vēstuļu un
pierakstu bloki, dienasgrāmatas un tamlīdzīgi izstrādā
jumi, burtnīcas, piezīmju grāmatas, apvākojumi, ātršuvēji,
aktu vāki, paškopējošas lietvedības veidlapas un formulāri,
pa lapām salikti kopējamie komplekti un citādi papīra vai
kartona kancelejas piederumi; kolekciju vai paraugu al
bumi un grāmatu apvāki no papīra vai kartona:

4820.10

reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģistri, piezīmju grā
matiņas, veidlapu grāmatas, kvīšu grāmatiņas, vēstuļu un
pierakstu bloki, dienasgrāmatas un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

A

4820.20

burtnīcas

Rūpniecība

A

4820.30

aktu vāki (izņemot grāmatu vākus), mapītes un ātršuvēji

Rūpniecība

A

4820.40

paškopējošas lietvedības veidlapas un formulāri, pa lapām
salikti kopējamie komplekti

Rūpniecība

A

4820.50

paraugu vai kolekciju albumi

Rūpniecība

A

4820.90

citādi

Rūpniecība

A

48.21

Jebkura veida birkas un etiķetes no papīra vai kartona ar
iespiestu tekstu vai attēlu vai bez tā:

4821.10

apdrukātas

Rūpniecība

A

4821.90

citādi

Rūpniecība

A

48.22

Spolītes, spoles, rullīši un tamlīdzīgi turētāji no papīra
masas, papīra vai kartona (perforēti vai neperforēti, stie
groti vai nestiegroti):

4822.10

tekstildiegu uztīšanai:

4822.10.10

izmantošanai tekstilmašīnās, konusveida

Rūpniecība

A

4822.10.90

citādi

Rūpniecība

A

4822.90

citādi

Rūpniecība

A

48.23

Citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celu
lozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas; citādi iz
strādājumi no papīra masas, papīra, kartona, celulozes va
tes vai celulozes šķiedru auduma:

4823.20

filtrpapīrs un filtrēšanas kartons

Rūpniecība

A

4823.40

ruļļi, loksnes un ripas, kas paredzētas pašreģistrējošiem
aparātiem

Rūpniecība

A
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4823.6

paplātes, bļodas, šķīvji, tases un tamlīdzīgi izstrādājumi
no papīra vai kartona:

4823.61

no bambusa

Rūpniecība

A

4823.69

citādi

Rūpniecība

A

4823.70

formēti vai presēti izstrādājumi no papīra masas

Rūpniecība

A

4823.90

Citādi:

4823.90.03

pašlīmējošs papīrs, strēmelēs vai ruļļos

Rūpniecība

A

4823.90.07

perfokartes žakardmašīnām vai tamlīdzīgām tekstilmašī
nām

Rūpniecība

A

4823.90.10

tekstilmateriālu vērpšanas tvertnes

Rūpniecība

A

4823.90.40

kalandrēti caurredzami vai caurspīdīgi papīri ruļļos, kuru
platums ir 110 mm vai vairāk

Rūpniecība

A

4823.90.50

piegrieztnes

Rūpniecība

A

4823.90.80

citādi, sloksnēs vai ruļļos, kas platāki par 150 mm, bet
nav platāki par 360 mm

Rūpniecība

A

4823.90.85

grīdas segumi uz papīra vai kartona pamata

Rūpniecība

A

4823.90.90

citādi

Rūpniecība

A

49.01

Iespiestas grāmatas, brošūras, informācijas lapas (bukleti)
un tamlīdzīgi iespieddarbi, brošēti vai atsevišķu lapu
veidā:

4901.10

atsevišķu lapu veidā, locīti vai nelocīti

Rūpniecība

A

4901.9

Citādi:

4901.91

vārdnīcas, enciklopēdijas un to sērijizdevumu laidieni

Rūpniecība

A

4901.99

citādi

Rūpniecība

A

49.02

Laikraksti, žurnāli un citādi periodiskie izdevumi, ilustrēti
vai neilustrēti, kas satur vai nesatur reklāmas materiālu:

4902.10

kas iznāk vismaz četrreiz nedēļā

Rūpniecība

A

4902.90

citādi

Rūpniecība

A

4903.00

Bērnu bilžu grāmatas, zīmēšanas vai izkrāsojamās grāma
tas

Rūpniecība

A
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4904.00

Notis, iespiestas vai rokrakstā, iesietas vai neiesietas, ilus
trētas vai neilustrētas

Rūpniecība

A

49.05

Kartes, ģeogrāfiskās, hidrogrāfiskās vai visu veidu tamlī
dzīgas kartes, ieskaitot atlantus, sienas kartes, topogrāfi
skos plānus un globusus, iespiestas:

4905.10

globusi

Rūpniecība

A

4905.9

Citādi:

4905.91

grāmatu veidā

Rūpniecība

A

4905.99

citādi

Rūpniecība

A

4906.00

Ar roku zīmēti oriģināli plāni un rasējumi arhitektūras,
inženiertehniskām, rūpnieciskām, komerciālām, topogrāfi
skām vai tamlīdzīgām vajadzībām; teksti rokrakstā; ie
priekš minēto izstrādājumu fotoreprodukcijas uz gaismju
tīga papīra un kopijas

Rūpniecība

A

4907.00

Nedzēstas kārtējā vai jauna izdevuma pastmarkas, zīmog
markas vai tamlīdzīgas markas valstī, kurā tām ir vai būs
atzīta nominālvērtība; ģerboņpapīrs; banknotes; čeku
veidlapas; banknotes, akciju, paju, vārda obligāciju un
tamlīdzīgas apliecības:

4907.00.10

pastmarkas, zīmogmarkas un banknotes

Rūpniecība

A

4907.00.30

ceļotāju čeki un vekseļi ārvalstu valūtā

Rūpniecība

A

4907.00.90

citādi

Rūpniecība

A

49.08

Novelkamās bildītes:

4908.10

novelkamās bildītes ar caurspīdīgu virskārtu:

4908.10.10

ruļļos, kuru platums ir 150 mm vai vairāk un apdrukātās
zonas platums ir 130 cm vai vairāk

Rūpniecība

A

4908.10.90

citādi

Rūpniecība

A

4908.90

Citādi:

4908.90.10

ruļļos, kuru platums ir 150 mm vai vairāk un apdrukātās
zonas platums ir 130 cm vai vairāk

Rūpniecība

A

4908.90.90

citādi

Rūpniecība

A
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4909.00

Iespiestas vai ilustrētas pastkartes; iespiestas kartītes ar
personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem,
ilustrētas vai neilustrētas, ar aploksnēm vai bez tām, ar iz
rotājumiem vai bez tiem

Rūpniecība

A

4910.00

Visādi iespiesti kalendāri, ieskaitot kalendāru blokus (no
plēšamos kalendārus)

Rūpniecība

A

49.11

Citādi iespieddarbi, arī iespiesti attēli un fotogrāfijas:

4911.10

tirdzniecības reklāmas materiāli, preču katalogi un tamlī
dzīga produkcija:

4911.10.10

tādu uzņēmumu vai personu katalogi, cenu saraksti un
tirdzniecības publikācijas, kuru pastāvīgā saimnieciskās
darbības vieta neatrodas republikā vai kuriem republikā
nav neviena pārstāvja, kas ir to akciju turētājs

Rūpniecība

A

4911.10.20

publikācijas un citāda reklāma saistībā ar gadatirgiem, iz
stādēm un tūrismu ārvalstīs

Rūpniecība

A

4911.10.30

izgriezti drēbes, ādas, linoleja, tapešu, paklāju vai plastma
sas paraugi, grāmatas veidā; krāsu kartiņas krāsām vai
tamlīdzīgiem virsmas noklāšanas materiāliem, arī grāma
tas veidā

Rūpniecība

A

4911.10.90

citādi

Rūpniecība

A

4911.9

Citādi:

4911.91

attēli, zīmējumi un fotogrāfijas

Rūpniecība

A

4911.99

Citādi:

4911.99.10

lozungi un teksti par reliģiskām tēmām

Rūpniecība

A

4911.99.90

citādi

Rūpniecība

A

5001.00

attīšanai derīgi zīdvērpēja kokoni

Lauksaimniecība

A

5002.00

Jēlzīds (negrodots)

Lauksaimniecība

A

5003.00

Zīda atgājas (ieskaitot tīšanai nederīgus kokonus, pave
dienu atlikas un irdinātas šķiedras)

Rūpniecība

A

5004.00

Zīda dzija (kas nav vērpta no zīda atlikām), nesagatavota
mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

A

5005.00

No zīda atlikām vērpti pavedieni, nesagatavoti mazum
tirdzniecībai

Rūpniecība

A

5006.00

Zīda dzija un dzija no zīda atlikām, sagatavota mazum
tirdzniecībai; zīdvērpēja pavediens (ketguts)

Rūpniecība

A
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50.07

Audumi no zīda vai zīda atkritumiem:

5007.10

audumi no zīda ķemmēšanas atsukām

Rūpniecība

A

5007.20

citādi audumi, kuros zīds vai zīda atliku, izņemot zīda
ķemmēšanas atsukas, ir 85 % no masas vai vairāk

Rūpniecība

A

5007.90

citādi audumi

Rūpniecība

A

51.01

Vilna, nekārsta un neķemmēta:

5101.1

nemazgāta, arī mazgāta pirms cirpšanas vai noņemšanas
no ādas:

5101.11

cirptā vilna

Lauksaimniecība

A

5101.19

citādi

Lauksaimniecība

A

5101.2

mazgāta, nekarbonizēta:

5101.21

cirptā vilna

Lauksaimniecība

A

5101.29

citādi

Lauksaimniecība

A

5101.30

karbonizēta:

5101.30.10

nebalināta, nekrāsota un citādi neapstrādāta

Lauksaimniecība

A

5101.30.20

balināta, krāsota un citādi apstrādāta

Lauksaimniecība

A

51.02

Smalki vai rupjie dzīvnieku mati, nekārsti vai neķemmēti:

5102.1

smalkie dzīvnieku mati:

5102.11

Kašmiras kazu:

5102.11.10

tālāk neapstrādāti, izņemot balināšanu vai krāsošanu

Lauksaimniecība

A

5102.11.90

citādi

Lauksaimniecība

A

5102.19

Citādi:

5102.19.10

tālāk neapstrādāti, izņemot balināšanu vai krāsošanu

Lauksaimniecība

A

5102.19.90

citādi

Lauksaimniecība

A

5102.20

rupjie dzīvnieku mati:

5102.20.10

tālāk neapstrādāti, izņemot balināšanu

Lauksaimniecība

A

5102.20.90

citādi

Lauksaimniecība

A
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51.03

Vilnas vai smalko vai rupjo dzīvnieku matu atkritumi, ie
skaitot vērpšanas atkritumus, bet izņemot plucinātas izej
vielas:

5103.10

vilnas vai smalko dzīvnieku matu atsukas

Lauksaimniecība

A

5103.20

citādi vilnas vai smalko dzīvnieku matu atkritumi

Lauksaimniecība

A

5103.30

rupjo dzīvnieku matu atkritumi

Lauksaimniecība

A

5104.00

Plucināta vilna vai plucināti smalkie vai rupjie dzīvnieku
mati

Rūpniecība

A

51.05

Vilna un smalkie vai rupjie dzīvnieku mati, kārsti vai
ķemmēti (ieskaitot ķemmētu vilnu atgriezumos):

5105.10

kārsta vilna

Rūpniecība

A

5105.2

vilnas kamoli un citāda ķemmētā vilna:

5105.21

ķemmēta vilna atgriezumos

Rūpniecība

A

5105.29

citādi

Rūpniecība

A

5105.3

smalkie dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti:

5105.31

Kašmiras kazu

Rūpniecība

A

5105.39

citādi

Rūpniecība

A

5105.40

rupjie dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti

Rūpniecība

A

51.06

Vilnas aparātdzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai:

5106.10

ar vilnas saturu 85 % no masas vai vairāk

Rūpniecība

A

5106.20

ar vilnas saturu mazāk nekā 85 % no masas

Rūpniecība

A

51.07

Vilnas ķemmdzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai:

5107.10

ar vilnas saturu 85 % no masas vai vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5107.20

ar vilnas saturu mazāk nekā 85 % no masas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

51.08

Dzija no smalkiem dzīvnieku matiem (aparātdzija v:ai
ķemmdzija), nesagatavota mazumtirdzniecībai

5108.10

kārsta

Rūpniecība

A

5108.20

ķemmēta

Rūpniecība

A
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51.09

Dzija no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem, sagata
vota mazumtirdzniecībai:

5109.10

ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu saturu 85 % no ma
sas vai vairāk:

5109.10.10

kārstas vilnas vienkārtas dzija, ar lineāro blīvumu 2 000
deciteksi vai vairāk

Rūpniecība

A

5109.10.20

ķemmētas vilnas vienkārtas dzija, ar lineāro blīvumu
2 000 deciteksi vai vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5109.10.30

smalko dzīvnieku matu vienkārtas dzija, ar lineāro blī
vumu 2 000 deciteksi vai vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5109.10.40

citāda dzija, vienīgi no vilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5109.10.50

citāda vilnas dzija

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5109.10.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5109.90

Citādi:

5109.90.10

kārstas vilnas vienkārtas dzija, ar lineāro blīvumu 2 000
deciteksi vai vairāk

Rūpniecība

A

5109.90.20

ķemmētas vilnas vienkārtas dzija, ar lineāro blīvumu
2 000 deciteksi vai vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5109.90.30

smalko dzīvnieku matu vienkārtas dzija, ar lineāro blī
vumu 2 000 deciteksi vai vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5109.90.40

citāda dzija, vienīgi no vilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5109.90.50

citāda vilnas dzija

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5109.90.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5110.00

Dzija no rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem (ie
skatot pozamenta dziju no zirgu astriem), sagatavota vai
nesagatavota mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

A

51.11

Austi audumi no vilnas aparātdzijas vai smalko dzīvnieku
matu aparātdzijas:

5111.1

ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu saturu 85 % no ma
sas vai vairāk:

5111.11

ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 300 g/m2

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics
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5111.19

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5111.20

pārējie, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajiem
pavedieniem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5111.30

citādi audumi, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiska
jām štāpeļšķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5111.90

citādi

Rūpniecība

A

51.12

Austi audumi no vilnas ķemmdzijas vai smalko dzīvnieku
matu ķemmdzijas:

5112.1

ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu saturu 85 % no ma
sas vai vairāk:

5112.11

ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5112.19

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5112.20

pārējie, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajiem
pavedieniem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5112.30

citādi audumi, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiska
jām štāpeļšķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5112.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5113.00

Austi audumi no rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu as
triem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5201.00

Kokvilna, nekārsta un neķemmēta:

5201.00.10

neattīrīta

Lauksaimniecība

A

5201.00.20

attīrīta, bet tālāk neapstrādāta

Lauksaimniecība

A

5201.00.90

citādi

Lauksaimniecība

A

52.02

Kokvilnas atlikas (ieskaitot vērpšanas atlikas un plucinātas
jēlšķiedras):

5202.10

vērpšanas atlikas (ieskaitot pavedienu atlikas)

Lauksaimniecība

A

5202.9

Citādi:

5202.91

plucinātas izejvielas

Lauksaimniecība

A

5202.99

citādi

Lauksaimniecība

A

5203.00

Kokvilna, kārsta vai ķemmēta

Lauksaimniecība

A
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52.04

Kokvilnas šujamie diegi, sagatavoti vai nesagatavoti ma
zumtirdzniecībai:

5204.1

nesagatavoti mazumtirdzniecībai:

5204.11

ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5204.19

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5204.20

sagatavoti mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

52.05

Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), ar kokvilnas sa
turu 85 % no masas vai vairāk, nesagatavota mazumtirdz
niecībai:

5205.1

vienkārtas dzija no neķemmētām šķiedrām:

5205.11

ar lineāro blīvumu 714,29 deciteksi vai vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.12

ar lineāro blīvumu mazāku par 714,29 deciteksiem, bet
ne mazāku par 232,56 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.13

ar lineāro blīvumu mazāku par 232,56 deciteksiem, bet
ne mazāku par 192,31 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.14

ar lineāro blīvumu mazāku par 192,31 deciteksiem, bet
ne mazāku par 125 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.15

ar lineāro blīvumu mazāku par 125 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.2

vienkārtas dzija no ķemmētām šķiedrām:

5205.21

ar lineāro blīvumu 714,29 deciteksi vai vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.22

ar lineāro blīvumu mazāku par 714,29 deciteksiem, bet
ne mazāku par 232,56 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.23

ar lineāro blīvumu mazāku par 232,56 deciteksiem, bet
ne mazāku par 192,31 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.24

ar lineāro blīvumu mazāku par 192,31 deciteksiem, bet
ne mazāku par 125 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.26

ar lineāro blīvumu mazāku par 125 deciteksiem, bet ne
mazāku par 106,38 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.27

ar lineāro blīvumu mazāku par 106,38 deciteksiem, bet
ne mazāku par 83,33 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns
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Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.28

ar lineāro blīvumu mazāku par 83,33 deciteksiem

5205.3

daudzkārtu vai šķeterēta dzija no neķemmētām šķiedrām:

5205.31

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai 714,29 deciteksi vai
vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.32

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 714,29
deciteksiem, bet ne mazāku par 232,56 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.33

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 232,56
deciteksiem, bet ne mazāku par 192,31 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.34

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 192,31
deciteksiem, bet ne mazāku par 125 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.35

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 125 deci
teksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.4

daudzkārtu vai šķeterēta dzija no ķemmētām šķiedrām:

5205.41

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai 714,29 deciteksi vai
vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.42

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 714,29
deciteksiem, bet ne mazāku par 232,56 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.43

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 232,56
deciteksiem, bet ne mazāku par 192,31 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.44

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 192,31
deciteksiem, bet ne mazāku par 125 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.46

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 125 deci
teksiem, bet ne mazāku par 106,38 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.47

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 106,38
deciteksiem, bet ne mazāku par 83,33 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5205.48

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 83,33
deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

52.06

Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), ar kokvilnas sa
turu mazāk nekā 85 % no masas, nesagatavota mazum
tirdzniecībai:

5206.1

vienkārtas dzija no neķemmētām šķiedrām:

5206.11

ar lineāro blīvumu 714,29 deciteksi vai vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.12

ar lineāro blīvumu mazāku par 714,29 deciteksiem, bet
ne mazāku par 232,56 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns
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5206.13

ar lineāro blīvumu mazāku par 232,56 deciteksiem, bet
ne mazāku par 192,31 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.14

ar lineāro blīvumu mazāku par 192,31 deciteksiem, bet
ne mazāku par 125 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.15

ar lineāro blīvumu mazāku par 125 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.2

vienkārtas dzija no ķemmētām šķiedrām:

5206.21

ar lineāro blīvumu 714,29 deciteksi vai vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.22

ar lineāro blīvumu mazāku par 714,29 deciteksiem, bet
ne mazāku par 232,56 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.23

ar lineāro blīvumu mazāku par 232,56 deciteksiem, bet
ne mazāku par 192,31 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.24

ar lineāro blīvumu mazāku par 192,31 deciteksiem, bet
ne mazāku par 125 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.25

ar lineāro blīvumu mazāku par 125 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.3

daudzkārtu vai šķeterēta dzija no neķemmētām šķiedrām:

5206.31

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai 714,29 deciteksi vai
vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.32

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 714,29
deciteksiem, bet ne mazāku par 232,56 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.33

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 232,56
deciteksiem, bet ne mazāku par 192,31 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.34

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 192,31
deciteksiem, bet ne mazāku par 125 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.35

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 125 deci
teksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.4

daudzkārtu vai šķeterēta dzija no ķemmētām šķiedrām:

5206.41

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai 714,29 deciteksi vai
vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.42

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 714,29
deciteksiem, bet ne mazāku par 232,56 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

Kods
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5206.43

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 232,56
deciteksiem, bet ne mazāku par 192,31 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.44

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 192,31
deciteksiem, bet ne mazāku par 125 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5206.45

ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 125 deci
teksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

52.07

Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), sagatavota ma
zumtirdzniecībai:

5207.10

ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5207.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

52.08

Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai
vairāk, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2:

5208.1

nebalināti:

5208.11

audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 100 g/
m2

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.12

audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/
m2

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.13

3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.19

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.2

balināti:

5208.21

audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 100 g/
m2

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.22

audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/
m2

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.23

3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.29

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.3

krāsoti:

5208.31

audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 100 g/
m2

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.32

audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/
m2

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

Kods
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5208.33

3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.39

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.4

no dažādu krāsu dzijām:

5208.41

audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 100 g/
m2

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.42

audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/
m2

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.43

3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.49

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.5

apdrukāti:

5208.51

audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 100 g/
m2

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.52

audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/
m2

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5208.59

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

52.09

Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai
vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2:

5209.1

nebalināti:

5209.11

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.12

3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.19

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.2

balināti:

5209.21

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.22

3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.29

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

Kods
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5209.3

krāsoti:

5209.31

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.32

3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.39

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.4

no dažādu krāsu dzijām:

5209.41

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.42

denīms

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.43

citādi 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā
sarža, audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.49

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.5

apdrukāti:

5209.51

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.52

3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5209.59

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

52.10

Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85 %
no masas, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajām
šķiedrām, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2:

5210.1

nebalināti:

5210.11

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5210.19

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5210.2

balināti:

5210.21

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5210.29

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

L 250/1498
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

5210.3

krāsoti:

5210.31

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5210.32

3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5210.39

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5210.4

no dažādu krāsu dzijām:

5210.41

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5210.49

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5210.5

apdrukāti:

5210.51

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5210.59

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

52.11

Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85 %
no masas, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajām
šķiedrām, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2:

5211.1

nebalināti:

5211.11

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5211.12

3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5211.19

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5211.20

balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5211.3

krāsoti:

5211.31

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5211.32

3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5211.39

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

16.9.2016.
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Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

5211.4

no dažādu krāsu dzijām:

5211.41

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5211.42

denīms

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5211.43

citādi 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā
sarža, audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5211.49

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5211.5

apdrukāti:

5211.51

audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5211.52

3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5211.59

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

52.12

Citādi kokvilnas audumi:

5212.1

ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2:

5212.11

nebalināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5212.12

balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5212.13

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5212.14

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5212.15

apdrukāti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5212.2

ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2:

5212.21

nebalināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5212.22

balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5212.23

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

L 250/1500
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kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

5212.24

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5212.25

apdrukāti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

53.01

Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; linu
pakulas un atkritumi (ieskatot vērpšanas atkritumus un
plucinātas šķiedras):

5301.10

lini, neapstrādāti vai mērcēti

Lauksaimniecība

X

5301.2

lini, mīstīti, kulstīti, kārsti vai citādā veidā apstrādāti, bet
nevērpti:

5301.21

mīstīti vai kulstīti

Lauksaimniecība

X

5301.29

citādi

Lauksaimniecība

X

5301.30

linu pakulas un atkritumi

Lauksaimniecība

X

53.02

Kaņepāju (Cannabis sativa L.) šķiedra, apstrādāta vai neap
strādāta, bet nevērpta; kaņepāju pakulas un atkritumi (ie
skaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas šķiedras):

5302.10

neapstrādāti vai mērcēti kaņepāji

Lauksaimniecība

X

5302.90

citādi

Lauksaimniecība

X

53.03

Džutas šķiedra un citādas lūksnes tekstilšķiedras (izņemot
linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmijas), neapstrādātas vai
apstrādātas, bet nevērptas; šo šķiedru pakulas un atkri
tumi (ieskaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas šķie
dras):

5303.10

džutas šķiedra un citādas lūksnes tekstilšķiedras, neapstrā
dātas vai mērcētas

Rūpniecība

X

5303.90

citādi

Rūpniecība

A

5305.00

Kokosšķiedra, abakas (Manilas kaņepāju vai Musa textilis
Nee), rāmijas un citādas augu tekstilšķiedras, kas citur nav
minētas vai iekļautas, neapstrādātas vai apstrādātas, bet
nevērptas; šo šķiedru atsukas, izsukas un citādas atgājas
(ieskaitot vērpšanas atgājas un irdinātas šķiedras)

Rūpniecība

A

53.06

Linšķiedras dzija:

5306.10

vienkārtas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5306.20

daudzkārtu vai šķeterēta

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

16.9.2016.
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Citas piezīmes un/
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53.07

Dzija no džutas vai citām lūksnes tekstilšķiedrām, kas mi
nētas pozīcijā 5303:

5307.10

vienkārtas

Rūpniecība

X

5307.20

daudzkārtu vai šķeterēta

Rūpniecība

X

53.08

Dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni:

5308.10

kokosšķiedras dzija

Rūpniecība

A

5308.20

kaņepāju dzija

Rūpniecība

X

5308.90

citādi

Rūpniecība

A

53.09

Linu audumi:

5309.1

ar linu saturu 85 % no masas vai vairāk:

5309.11

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5309.19

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5309.2

ar linu saturu mazāk nekā 85 % no masas:

5309.21

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5309.29

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

53.10

Džutas vai citu pozīcijā 5303 minēto lūksnes tekstilšķie
dru audumi:

5310.10

nebalināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5310.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5311.00

Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra
dzijas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

54.01

Šujamie diegi no ķīmiskajiem pavedieniem, sagatavoti vai
nesagatavoti mazumtirdzniecībai:

5401.10

no sintētiskiem pavedieniem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

L 250/1502
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Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

5401.20

no mākslīgiem pavedieniem:

5401.20.10

sagatavoti mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5401.20.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

54.02

Sintētisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), ne
sagatavota mazumtirdzniecībai, arī sintētiskie monopave
dieni ar lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem:

5402.1

augstas stiprības pavedieni no neilona vai citādiem polia
mīdiem:

5402.11

no aramīdiem

Rūpniecība

A

5402.19

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.20

augstas stiprības pavedieni no poliesteriem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.3

teksturēta dzija:

5402.31

no neilona vai no citiem poliamīdiem ar viena pavediena
lineāro blīvumu ne vairāk kā 500 deciteksu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.32

no neilona vai no citiem poliamīdiem ar viena pavediena
lineāro blīvumu vairāk par 500 deciteksiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.33

no poliesteriem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.34

no polipropilēna

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.39

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.4

citāda vienkārtas dzija, negrodota vai ar grodumu ne vai
rāk kā 50 vijumu metrā:

5402.44

elastīgie pavedieni:

5402.44.10

no poliuretāna

Rūpniecība

A

5402.44.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.45

citāda, no neilona vai citiem poliamīdiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

16.9.2016.
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Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

5402.46

citāda, no daļēji orientētiem poliesteriem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.47

citāda, no poliesteriem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.48

citāda, no polipropilēna

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.49

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.5

citāda vienkārtas dzija ar grodumu vairāk nekā 50 vijumu
metrā:

5402.51

no neilona vai no citiem poliamīdiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.52

no poliesteriem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.59

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.6

citāda daudzkārtu vai šķeterēta dzija:

5402.61

no neilona vai no citiem poliamīdiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.62

no poliesteriem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5402.69

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

54.03

Mākslīgo pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), nesa
gatavota mazumtirdzniecībai, arī mākslīgie monopave
dieni ar lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem:

5403.10

augstas stiprības viskozes pavedienu dzija

Rūpniecība

A

5403.3

citāda vienkārtas dzija:

5403.31

viskozes, negrodota vai ar grodumu ne lielāku kā 120 vi
jumi metrā:

5403.31.10

teksturēta dzija ar lineāro blīvumu virs 150 deciteksiem,
bet nepārsniedzot 700 deciteksus

Rūpniecība

PM40

5403.31.20

citāda teksturēta dzija (izņemot ar lineāro blīvumu virs
150 deciteksiem, bet nepārsniedzot 700 deciteksus)

Rūpniecība

A

Textiles – Yarns

L 250/1504
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Rūpniecība

A

5403.31.90

citādi

5403.32

viskozes, ar grodumu lielāku nekā 120 vijumi metrā:

5403.32.10

teksturēta dzija ar lineāro blīvumu virs 150 deciteksiem,
bet nepārsniedzot 700 deciteksus

Rūpniecība

PM40

5403.32.20

citāda teksturēta dzija (izņemot ar lineāro blīvumu virs
150 deciteksiem, bet nepārsniedzot 700 deciteksus)

Rūpniecība

A

5403.32.90

citādi

Rūpniecība

A

5403.33

no acetilcelulozes:

5403.33.10

teksturēta dzija ar lineāro blīvumu virs 150 deciteksiem,
bet nepārsniedzot 700 deciteksus

Rūpniecība

PM40

5403.33.20

citāda teksturēta dzija (izņemot ar lineāro blīvumu virs
150 deciteksiem, bet nepārsniedzot 700 deciteksus)

Rūpniecība

A

5403.33.90

citādi

Rūpniecība

A

5403.39

Citādi:

5403.39.10

teksturēta dzija no celulozes šķiedrām ar lineāro blīvumu
virs 150 deciteksiem, bet nepārsniedzot 700 deciteksus

Rūpniecība

PM40

5403.39.20

citāda teksturēta dzija no celulozes šķiedrām (izņemot ar
lineāro blīvumu virs 150 deciteksiem, bet nepārsniedzot
700 deciteksus)

Rūpniecība

A

5403.39.90

citādi

Rūpniecība

A

5403.4

citāda daudzkārtu vai šķeterēta dzija:

5403.41

viskozes pavedienu:

5403.41.10

teksturēta dzija ar lineāro blīvumu virs 150 deciteksiem,
bet nepārsniedzot 700 deciteksus

Rūpniecība

PM40

5403.41.20

citāda teksturēta dzija (izņemot ar lineāro blīvumu virs
150 deciteksiem, bet nepārsniedzot 700 deciteksus)

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

Textiles – Yarns

Textiles – Yarns

Textiles – Yarns

Textiles – Yarns
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1505

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

5403.41.90

citādi

5403.42

no acetilcelulozes:

5403.42.10

teksturēta dzija ar lineāro blīvumu virs 150 deciteksiem,
bet nepārsniedzot 700 deciteksus

Rūpniecība

PM40

5403.42.20

citāda teksturēta dzija (izņemot ar lineāro blīvumu virs
150 deciteksiem, bet nepārsniedzot 700 deciteksus)

Rūpniecība

A

5403.42.90

citādi

Rūpniecība

A

5403.49

Citādi:

5403.49.20

teksturēta dzija no celulozes šķiedrām ar lineāro blīvumu
virs 150 deciteksiem, bet nepārsniedzot 700 deciteksus

Rūpniecība

PM40

5403.49.25

teksturēta dzija no celulozes šķiedrām ar lineāro blīvumu
zem 150 deciteksiem un virs 700 deciteksiem

Rūpniecība

A

5403.49.30

citādi, no celulozes šķiedrām

Rūpniecība

A

5403.49.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

54.04

Sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu 67 deciteksi
vai lielāku un šķērsgriezumu jebkurā vietā ne lielāku kā
1 mm; lentes un tamlīdzīgas formas (piemēram, mākslīgie
salmiņi) no sintētiskiem tekstilmateriāliem, ar platumu ne
vairāk par 5 mm:

5404.1

monopavedieni:

5404.11

elastīgie pavedieni

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5404.12

citāda, no polipropilēna

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5404.19

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5404.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5405.00

Mākslīgie monopavedieni ar lineāro blīvumu 67 deciteksi
vai lielāku un šķērsgriezumu jebkurā vietā ne lielāku kā
1 mm; lentes un tamlīdzīgas formas (piemēram, mākslīgie
salmiņi) no mākslīgiem tekstilmateriāliem, ar platumu ne
vairāk par 5 mm

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

Textiles – Yarns

Textiles – Yarns

L 250/1506
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

5406.00

Ķīmisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), saga
tavota mazumtirdzniecībai:

5406.00.10

sintētisko pavedienu dzija

Rūpniecība

A

5406.00.20

mākslīgo pavedienu dzija

Rūpniecība

A

54.07

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas, arī audumi no
materiāliem, kas minēti pozīcijā 5404:

5407.10

audumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu
vai poliesteru pavedieniem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.20

audumi no lentēm (sloksnēm) vai tamlīdzīgām formām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.30

audumi, kas minēti XI sadaļas 9. piezīmē

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.4

citādi audumi, kuros 85 % no masas vai vairāk ir pave
dieni no neilona vai citiem poliamīdiem:

5407.41

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.42

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.43

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.44

apdrukāti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.5

citādi audumi, kuros 85 % no masas vai vairāk ir tekstu
rēti poliestera pavedieni:

5407.51

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.52

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.53

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.54

apdrukāti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.6

citādi audumi, kuros 85 % no masas vai vairāk ir polies
teru pavedieni:

5407.61

kuros 85 % no masas vai vairāk ir neteksturēti poliesteru
pavedieni

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

16.9.2016.
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Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.69

citādi

5407.7

citādi audumi, kuros 85 % no masas vai vairāk ir sintēti
skie pavedieni:

5407.71

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.72

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.73

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.74

apdrukāti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.8

citādi audumi, kuros mazāk nekā 85 % no masas ir sintē
tiskie pavedieni sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ko
kvilnu:

5407.81

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.82

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.83

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.84

apdrukāti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.9

citādi audumi:

5407.91

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.92

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.93

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5407.94

apdrukāti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

54.08

Audumi no mākslīgo pavedienu dzijas, arī audumi no ma
teriāliem, kas minēti pozīcijā 5405:

5408.10

audumi no augstas stiprības viskozes pavedieniem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics
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Klasifikācijas
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Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

5408.2

citādi audumi, kuros 85 % no masas vai vairāk ir mākslī
gie pavedieni vai lentes, vai tamlīdzīgas formas:

5408.21

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5408.22

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5408.23

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5408.24

apdrukāti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5408.3

citādi audumi:

5408.31

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5408.32

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5408.33

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5408.34

apdrukāti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

55.01

Sintētisko pavedienu grīste:

5501.10

no neilona vai no citiem poliamīdiem

Rūpniecība

A

5501.20

no poliesteriem

Rūpniecība

A

5501.30

no akrila vai no modificētā akrila

Rūpniecība

A

5501.40

no polipropilēna

Rūpniecība

A

5501.90

citādi

Rūpniecība

A

5502.00

Mākslīgo pavedienu grīste

Rūpniecība

A

55.03

Sintētiskās štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmētas un citādi
nesagatavotas vērpšanai:

5503.1

no neilona vai no citādiem poliamīdiem

5503.11

no aramīdiem

Rūpniecība

A

5503.19

citādi

Rūpniecība

A

16.9.2016.
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kategorija

Citas piezīmes un/
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5503.20

no poliesteriem

Rūpniecība

A

5503.30

no akrila vai no modificētā akrila

Rūpniecība

A

5503.40

no polipropilēna

Rūpniecība

A

5503.90

citādi

Rūpniecība

A

55.04

Mākslīgās štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmētas un citādi
nesagatavotas vērpšanai:

5504.10

no viskozes dzijas

Rūpniecība

A

5504.90

citādi

Rūpniecība

A

55.05

Ķīmisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu atlikas un
irdinātas šķiedras):

5505.10

sintētisko šķiedru:

5505.10.30

no poliestera vai polipropilēna šķiedrām

Rūpniecība

A

5505.10.90

citādi

Rūpniecība

A

5505.20

mākslīgo šķiedru

Rūpniecība

A

55.06

Sintētiskās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sa
gatavotas vērpšanai:

5506.10

no neilona vai no citiem poliamīdiem

Rūpniecība

A

5506.20

no poliesteriem

Rūpniecība

A

5506.30

no akrila vai no modificētā akrila

Rūpniecība

A

5506.90

citādi

Rūpniecība

A

5507.00

Mākslīgās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sa
gatavotas vērpšanai

Rūpniecība

A

55.08

Šujamie diegi no ķīmiskām štāpeļšķiedrām, sagatavoti vai
nesagatavoti mazumtirdzniecībai:

5508.10

no sintētiskajām štāpeļšķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5508.20

no mākslīgajām štāpeļšķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns
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55.09

Sintētisko štāpeļšķiedru dzija (izņemot šujamos diegus),
nesagatavota mazumtirdzniecībai:

5509.1

kas satur 85 % no masas vai vairāk neilona vai citu polia
mīdu štāpeļšķiedras:

5509.11

vienkārtas dzija

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.12

daudzkārtu vai šķeterēta dzija

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.2

kas satur 85 % no masas vai vairāk poliesteru štāpeļšķie
dras:

5509.21

vienkārtas dzija

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.22

daudzkārtu vai šķeterēta dzija

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.3

kas satur 85 % no masas vai vairāk akrila vai modificētā
akrila štāpeļšķiedras:

5509.31

vienkārtas dzija

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.32

daudzkārtu vai šķeterēta dzija

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.4

citāda dzija, kas satur 85 % no masas vai vairāk sintēti
skās štāpeļšķiedras:

5509.41

vienkārtas dzija

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.42

daudzkārtu vai šķeterēta dzija

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.5

citāda dzija no poliesteru štāpeļšķiedrām:

5509.51

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar mākslīgām štāpeļšķie
drām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.52

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem
dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.53

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.59

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.6

citāda dzija, no akrila vai modificētā akrila štāpeļšķie
drām:

5509.61

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem
dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1511

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

5509.62

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.69

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.9

citāda dzija:

5509.91

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem
dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.92

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5509.99

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

55.10

Mākslīgo štāpeļšķiedru dzija (izņemot šujamos diegus),
nesagatavota mazumtirdzniecībai:

5510.1

kas satur 85 % no masas vai vairāk mākslīgās štāpeļšķie
dras:

5510.11

vienkārtas dzija

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5510.12

daudzkārtu vai šķeterēta dzija

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5510.20

citāda dzija, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai
smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5510.30

citāda dzija, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5510.90

citāda dzija

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

55.11

Ķīmisko štāpeļšķiedru dzija (izņemot šujamos diegus), sa
gatavota mazumtirdzniecībai:

5511.10

no sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas satur 85 % no masas
vai vairāk šādas šķiedras

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5511.20

no sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas satur mazāk par 85 %
no masas šādu šķiedru

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5511.30

no mākslīgajām štāpeļšķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

55.12

Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas satur 85 %
no masas vai vairāk sintētiskās štāpeļšķiedras:

5512.1

kas satur 85 % no masas vai vairāk poliesteru štāpeļšķie
dras:

5512.11

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics
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Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5512.19

citādi

5512.2

kas satur 85 % no masas vai vairāk akrila vai modificētā
akrila štāpeļšķiedras:

5512.21

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5512.29

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5512.9

Citādi:

5512.91

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5512.99

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

55.13

Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas satur mazāk
par 85 % no masas šādu šķiedru, sajaukumā galvenokārt
vai tikai ar kokvilnu, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā
170 g/m2:

5513.1

nebalināti vai balināti:

5513.11

no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5513.12

no poliestera štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pavedienu sarža pi
numa, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5513.13

citādi audumi no poliestera štāpeļšķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5513.19

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5513.2

krāsoti:

5513.21

no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5513.23

citādi audumi no poliestera štāpeļšķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5513.29

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5513.3

no dažādu krāsu dzijām:

5513.31

no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics
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Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5513.39

citādi audumi

5513.4

apdrukāti:

5513.41

no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5513.49

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

55.14

Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas satur mazāk
par 85 % no masas šādu šķiedru, sajaukumā galvenokārt
vai tikai ar kokvilnu, ar virsmas blīvumu vairāk kā 170 g/
m2:

5514.1

nebalināti vai balināti:

5514.11

no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5514.12

no poliestera štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pavedienu sarža pi
numa, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5514.19

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5514.2

krāsoti:

5514.21

no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5514.22

no poliestera štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pavedienu sarža pi
numa, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5514.23

citādi audumi no poliestera štāpeļšķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5514.29

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5514.30

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5514.4

apdrukāti:

5514.41

no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5514.42

no poliestera štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pavedienu sarža pi
numa, arī atgriezeniskā sarža

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics
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5514.43

citādi audumi no poliestera štāpeļšķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5514.49

citādi audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

55.15

Citādi audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām:

5515.1

no poliestera štāpeļšķiedrām:

5515.11

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar viskozes štāpeļšķie
drām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5515.12

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskiem pavedie
niem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5515.13

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem
dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5515.19

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5515.2

no akrila vai modificētā akrila štāpeļšķiedrām:

5515.21

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskiem pavedie
niem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5515.22

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem
dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5515.29

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5515.9

citādi audumi:

5515.91

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskiem pavedie
niem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5515.99

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

55.16

Audumi no mākslīgajām štāpeļšķiedrām:

5516.1

kas satur 85 % no masas vai vairāk mākslīgās štāpeļšķie
dras:

5516.11

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.12

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.13

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics
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Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.14

apdrukāti

5516.2

kuros mākslīgās štāpeļšķiedras ir mazāk par 85 % no ma
sas, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajiem pave
dieniem:

5516.21

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.22

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.23

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.24

apdrukāti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.3

kuros mākslīgās štāpeļšķiedras ir mazāk par 85 % no ma
sas, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem
dzīvnieku matiem:

5516.31

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.32

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.33

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.34

apdrukāti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.4

kuros mākslīgās štāpeļšķiedras ir mazāk par 85 % no ma
sas, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu:

5516.41

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.42

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.43

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.44

apdrukāti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.9

Citādi:

5516.91

nebalināti vai balināti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics
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5516.92

krāsoti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.93

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5516.94

apdrukāti

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

56.01

Vate no tekstilmateriāliem un izstrādājumi no tās; tekstil
šķiedras, ne garākas par 5 mm (pūkas), tekstilputekļi un
mezgliņi:

5601.2

vate; citādi vates izstrādājumi:

5601.21

no kokvilnas

Rūpniecība

A

5601.22

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

A

5601.29

citādi

Rūpniecība

A

5601.30

tekstila pūkas un putekļi, mezgliņi

Rūpniecība

A

56.02

Tūba un filcs, impregnēts vai neimpregnēts, ar pārklā
jumu vai bez tā, laminēts vai nelaminēts:

5602.10

adatota tūba un filcs un cauršūtas neaustas drānas

Rūpniecība

A

5602.2

citāda tūba un filcs, neimpregnēts, bez pārklājuma un ne
laminēts:

5602.21

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

A

5602.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

A

5602.90

citādi

Rūpniecība

A

56.03

Neaustas drānas, arī impregnētas, arī apvalkotas, ar pār
klājumu vai bez tā, arī laminētas:

5603.1

no ķīmiskajiem pavedieniem:

5603.11

ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 25 g/m2:

5603.11.10

impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasu

Rūpniecība

A

5603.11.90

citādi

Rūpniecība

A
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5603.12

ar virsmas blīvumu vairāk nekā 25 g/m2, bet ne vairāk kā
70 g/m2

5603.12.10

impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasu

Rūpniecība

A

5603.12.90

citādi

Rūpniecība

A

5603.13

ar virsmas blīvumu vairāk nekā 70 g/m2, bet ne vairāk kā
150 g/m2

5603.13.10

impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasu

Rūpniecība

A

5603.13.90

citādi

Rūpniecība

A

5603.14

ar virsmas blīvumu vairāk nekā 150 g/m2:

5603.14.10

impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasu

Rūpniecība

A

5603.14.90

citādi

Rūpniecība

A

5603.9

Citādi:

5603.91

ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 25 g/m2:

5603.91.10

impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasu

Rūpniecība

A

5603.91.90

citādi

Rūpniecība

A

5603.92

ar virsmas blīvumu vairāk nekā 25 g/m2, bet ne vairāk kā
70 g/m2

5603.92.10

impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasu

Rūpniecība

A

5603.92.90

citādi

Rūpniecība

A

5603.93

ar virsmas blīvumu vairāk nekā 70 g/m2, bet ne vairāk kā
150 g/m2

5603.93.10

impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasu

Rūpniecība

A

5603.93.90

citādi

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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5603.94

ar virsmas blīvumu vairāk nekā 150 g/m2:

5603.94.10

impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasu

Rūpniecība

A

5603.94.90

citādi

Rūpniecība

A

56.04

Gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklā
jumu; tekstilpavedieni, lentes un tamlīdzīgi pozīcijas 5404
vai 5405 izstrādājumi, impregnēti, apvalkoti, ar pārklā
jumu vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasām:

5604.10

gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklā
jumu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5604.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5605.00

Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai nedekoratīvi, derīgi kā
tekstilpavedieni, lentes vai tamlīdzīgi izstrādājumi, kas ie
kļauti pozīcijā 5404 vai 5405, kombinēti ar metāla pave
dienu, lentes vai pūdera veidā vai pārklāti ar metālu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5606.00

Pozamenta pavedieni, lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi,
kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405, dekoratīvie pavedieni
(izņemot pozīcijā 5605 minētos un dekoratīvos pavedie
nus no zirgu astriem); šenilpavedieni (arī šenilpavedieni
no pūkām); cilpainie pavedieni

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

56.07

Auklas, takelāžas izstrādājumi, tauvas un troses, pītas vai
nepītas, impregnētas vai neimpregnētas, pārklātas vai ne
pārklātas, ar gumijas vai plastmasas aizsargapvalku vai
bez tā:

5607.2

no sizala vai citām agavju ģints augu tekstilšķiedrām:

5607.21

auklas vai iesaiņošanas virves

Rūpniecība

A

5607.29

citādi

Rūpniecība

A

5607.4

no polietilēna vai polipropilēna:

5607.41

auklas vai iesaiņošanas virves

Rūpniecība

A

5607.49

citādi

Rūpniecība

A

5607.50

no citādām sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

A

5607.90

Citādi:

5607.90.10

pīts mākslīgais ketguts no mākslīgajām šķiedrām

Rūpniecība

A
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5607.90.20

no džutas vai citām lūksnes tekstilšķiedrām, kas minētas
pozīcijā 5303

Rūpniecība

A

5607.90.90

citādi

Rūpniecība

A

56.08

Mezgloti tīkli no auklas, virves vai troses; apdarināti zve
jas tīkli un citādi apdarināti tīkli no tekstilmateriāliem:

5608.1

no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem:

5608.11

apdarināti tīkli

Rūpniecība

A

5608.19

citādi

Rūpniecība

A

5608.90

citādi

Rūpniecība

A

5609.00

Izstrādājumi no dzijas, lentes vai tamlīdzīgiem pozīcijas
5404 vai 5405 izstrādājumiem, auklas, tauvas, virves vai
troses, kas citur nav minētas un iekļautas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

57.01

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar sietiem
mezgliem, apdarinātas vai neapdarinātas:

5701.10

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5701.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

57.02

Paklāji un citādas tekstila grīdsegas, austas, bez šūtām
plūksnām un nekārstas, apdarinātas vai neapdarinātas, ie
skaitot Kelem, Schumacks, Karamanie un tamlīdzīgus roku
darba paklājus

5702.10

Kelem, Schumacks, Karamanie un tamlīdzīgi roku darba pa
klāji

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5702.20

grīdsegas no kokosšķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5702.3

citādas, plūksnotas, neapdarinātas:

5702.31

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5702.32

no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5702.39

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

Kods
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vai skaidrojumi (1)

L 250/1520

Kods

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

5702.4

citādas, plūksnotas, apdarinātas:

5702.41

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5702.42

no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5702.49

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5702.50

citādas, neplūksnotas, neapdarinātas

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5702.9

citādas, neplūksnotas, apdarinātas:

5702.91

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5702.92

no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5702.99

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

57.03

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar šūtām
plūksnām, apdarinātas vai neapdarinātas:

5703.10

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5703.20

no neilona vai no citiem poliamīdiem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5703.30

no citādiem ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5703.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

57.04

Paklāji un citādas tekstila grīdsegas no filca, bez šūtām
plūksnām un nekārstas, apdarinātas vai neapdarinātas:

5704.10

kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household
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5704.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5705.00

Citādi paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas, apdari
nātas vai neapdarinātas

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

58.01

Plūksnotie un šenila audumi, izņemot pozīcijā 5802 vai
5806 minētos audumus:

5801.10

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5801.2

no kokvilnas:

5801.21

audumi ar negrieztiem plūksnu audiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5801.22

velvets ar pārgrieztiem plūksnu audiem

Rūpniecība

A

5801.23

citādi audu plūksnu pinuma audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5801.26

šenila audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5801.27

audumi ar plūksnu šķēriem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5801.3

no ķīmiskajām šķiedrām:

5801.31

audumi ar negrieztiem plūksnu audiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5801.32

velvets ar pārgrieztiem plūksnu audiem

Rūpniecība

A

5801.33

citādi audu plūksnu pinuma audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5801.36

šenila audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5801.37

audumi ar plūksnu šķēriem:

5801.37.10

velvets, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 275 g/m2

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5801.37.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5801.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics
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58.02

Dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē audumi, izņemot
šauri austos audumus, kas minēti pozīcijā 5806; audumi
ar šūtām plūksnām, izņemot pozīcijā 5703 minētos:

5802.1

dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē audumi no kokvil
nas:

5802.11

nebalināti

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5802.19

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5802.20

dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē audumi no citiem
tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5802.30

audumi ar šūtām plūksnām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5803.00

Pārviju pinuma (ažūra) audumi, izņemot šauri austos au
dumus, kas minēti pozīcijā 5806

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

58.04

Tills un citas tīkla drānas, izņemot austas un trikotāžas
drānas; mežģīnes vienā gabalā, lentēs vai atsevišķos orna
mentos, izņemot pozīcijās 6002–6006 minētās drānas:

5804.10

tills un citas tīkla drānas

Rūpniecība

A

5804.2

mašīnpinuma mežģīnes:

5804.21

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

A

5804.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

A

5804.30

roku darba mežģīnes

Rūpniecība

A

5805.00

Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais
un tamlīdzīgi gobelēni un izšūti gobelēni (piemēram, petit
point, krustdūrienu tehnikā), apdarināti vai neapdarināti

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

58.06

Šauri austi audumi, izņemot pozīcijā 5807 minētos; šau
ras neaustas drānas no paralēliem līmētiem šķēru pavedie
niem bez audiem:

5806.10

plūksnotie audumi (arī dvieļu frotē un tamlīdzīgi frotē au
dumi) un šenila audumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics
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5806.20

citādi audumi, kas satur 5 % no masas vai vairāk elasto
mēra (elastīgo) vai gumijas pavedienu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5806.3

citādi audumi:

5806.31

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5806.32

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5806.39

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5806.40

neaustās drānas no paralēliem līmētiem šķēru pavedie
niem bez audiem

Rūpniecība

A

58.07

Etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi no tekstil
materiāliem gabalos, lentēs vai piegriezumā, bet bez izšu
vumiem:

5807.10

austi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5807.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

58.08

Pītas lentes gabalos; dekoratīvie apdares materiāli bez iz
šuvumiem, gabalos, izņemot trikotāžu; pušķi, bumbuļi un
tamlīdzīgi izstrādājumi:

5808.10

pītas lentes gabalos

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5808.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5809.00

Audumi no metāla pavedieniem un audumi no metalizē
tiem pavedieniem, kas minēti pozīcijā 5605, lietojami ap
ģērbā, rotājumiem vai tamlīdzīgiem mērķiem, kas citur
nav minēti vai iekļauti

Rūpniecība

A

58.10

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā:

5810.10

izšuvumi bez redzamas pamatnes:

5810.10.10

mežģīņu izšuvumi

Rūpniecība

PM40

Kods
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Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5810.10.90

citādi

5810.9

citādi izšuvumi:

5810.91

no kokvilnas:

5810.91.10

mežģīņu izšuvumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5810.91.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5810.92

no ķīmiskajām šķiedrām:

5810.92.10

mežģīņu izšuvumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5810.92.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5810.99

no citiem tekstilmateriāliem:

5810.99.10

mežģīņu izšuvumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5810.99.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5811.00

Stepēti tekstilizstrādājumi gabalos, ar vienu vai vairākām
tekstilmateriālu kārtām, kas sašūti vai citā veidā savienoti
ar padrēbi, izņemot izšuvumus, kas minēti pozīcijā 5810:

5811.00.45

no tilla un citām tīkla drānām, izņemot austas un trikotā
žas drānas, rakstaini, neimpregnēti, bez pārklājuma un ne
laminēti

Rūpniecība

A

5811.00.90

citādi

Rūpniecība

PM40

59.01

Tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu
vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausau
dums; sagatavots (iepriekš apstrādāts) audekls gleznošanai;
stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilmateriāli, ko parasti
lieto cepuru pamatnēm:

5901.10

tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu
vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem

Rūpniecība

A

Textiles –
Household
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Textiles – Fabrics

5901.90

Citādi:

5901.90.10

pausaudums

Rūpniecība

PM40

5901.90.20

gruntēti linaudekli gleznošanai

Rūpniecība

A

5901.90.30

citādi, austi, satur vairāk nekā 50 % no masas celulozes
šķiedru

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5901.90.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

59.02

Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai citu
poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem:

5902.10

no neilona vai no citādiem poliamīdiem

Rūpniecība

A

5902.20

no poliesteriem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5902.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

59.03

Tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautos, impreg
nēti, piesūcināti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām:

5903.10

ar poli (vinilhlorīdu):

5903.10.10

audekla pinuma, kur pamata tekstilauduma virsmas blī
vums pārsniedz 340 g/m2, dēvēts par kanvu, ar virskārtas
pārklājumu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5903.10.20

elektroizolācijas lenta

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5903.10.40

citādi, ar stikla mikrolodītēm

Rūpniecība

A

5903.10.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5903.20

ar poliuretānu

5903.20.10

audekla pinuma, kur pamata tekstilauduma virsmas blī
vums pārsniedz 340 g/m2, dēvēts par kanvu, ar virskārtas
pārklājumu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5903.20.20

elektroizolācijas lenta

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns
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5903.20.40

citādi, ar stikla mikrolodītēm

Rūpniecība

A

5903.20.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5903.90

Citādi:

5903.90.10

audekla pinuma, kur pamata tekstilauduma virsmas blī
vums pārsniedz 340 g/m2, dēvēts par kanvu, ar virskārtas
pārklājumu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5903.90.20

elektroizolācijas lenta

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5903.90.35

citādi, ar stikla mikrolodītēm

Rūpniecība

A

5903.90.40

citādi, ar virsmas blīvumu mazāk par 200 g/m2 un kā pla
tums vai apkārtmērs pārsniedz 200 mm

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5903.90.50

citādi, ar virsmas blīvumu 200 g/m2 vai vairāk un kā pla
tums vai apkārtmērs pārsniedz 200 mm

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5903.90.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

59.04

Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas se
gumi ar tekstilmateriāla pamatni, pēc formas piegriezti
vai nepiegriezti:

5904.10

linolejs

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5904.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5905.00

Tapetes no tekstilmateriāliem:

5905.00.20

no tilla vai citas tīkla drānas vai mežģīnēm

Rūpniecība

A

5905.00.30

no paralēlām tekstildzijas kārtām uz papīra pamata

Rūpniecība

A

5905.00.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

59.06

Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautās:

5906.10

līmlentes, ar platumu ne vairāk kā 20 cm:

5906.10.10

elektroizolācijas lenta

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns
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5906.10.15

austi audumi no polivinilspirta, kas platumā ir 30 mm vai
vairāk, bet ne vairāk kā 60 mm, un ar virsmas blīvumu
60 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 130 g/m2

Rūpniecība

A

5906.10.20

citādi audumi apvienojumā ar porainu gumiju

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5906.10.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5906.9

Citādi:

5906.91

trikotāžas:

5906.91.10

impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar gumiju

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5906.91.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5906.99

Citādi:

5906.99.10

apvienojumā ar porainu gumiju

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5906.99.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5907.00

Tekstilmateriāli, kas impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar
iepriekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti audekli teā
tru dekorācijām, mākslas studiju prospekti un tamlīdzīgi:

5907.00.10

audekla pinuma audums, kur pamata tekstilauduma virs
mas blīvums pārsniedz 340 g/m2, dēvēts par kanvu, ar
virskārtas pārklājumu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5907.00.20

apsēji, plāksteri un tamlīdzīgi, kas satur cinka oksīdu; fik
sējoši apsēji, kas pārklāti ar ģipsi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5907.00.30

vaskadrāna

Rūpniecība

A

5907.00.40

potēšanas lenta kokiem

Rūpniecība

A

5907.00.50

elektroizolācijas lenta

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5907.00.60

apgleznoti linaudekli teātru dekorācijām, darbnīcu fona
dekorācijām un tamlīdzīgi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5907.00.80

citādi, ar platumu vairāk nekā 20 cm, bet ne vairāk kā
40 cm

Rūpniecība

A

Kods

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5907.00.90

citādi

5908.00

Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas
lampām, šķiltavām, svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādāju
miem; gāzes lukturu kvēltīkliņi un cauruļveida trikotāža
gāzes degļiem, impregnēti vai neimpregnēti:

5908.00.10

sveču daktis

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5908.00.20

gāzes degļi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

5908.00.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5909.00

Tekstilmateriālu šļūtenes un tamlīdzīgas tekstilmateriālu
caurules ar oderējumu vai bez tā, ar stiegrojumu vai bez
tā un citu materiālu piederumiem vai bez tiem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

5910.00

Transmisijas siksnas, transportieru lentes vai dzensiksnas
no tekstilmateriāliem, kas ir vai nav impregnēti, apvalkoti,
pārklāti vai laminēti ar plastmasām vai stiprināti ar me
tālu vai citu materiālu:

5910.00.10

transmisijas siksnas vai dzensiksnas

Rūpniecība

A

5910.00.40

transportieru lentes vai dzensiksnas

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

59.11

Tekstilizstrādājumi un izstrādājumi tehniskām vajadzībām,
kas minēti šās nodaļas 7. piezīmē:

5911.10

audumi, tūba un filcs un audumi ar tūbas un filca pa
drēbi, kas pārklāti vai laminēti ar gumiju, ādu vai citu ma
teriālu un ko parasti lieto adatlentēm, un tamlīdzīgas drā
nas citām tehniskām vajadzībām, arī šauri samta audumi,
kas impregnēti ar gumiju un ko lieto aušanas darbvārpstu
pārklāšanai (aušanas veltņi):

5911.10.10

šauri samta audumi, kas piesūcināti ar gumiju, aušanas
veltņu pārklāšanai

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

5911.10.20

tekstilaudumi, kas sastrādāti kopā ar bentonīta mālu vai
citādi apvienoti ar to

Rūpniecība

A

5911.10.90

citādi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

5911.20

sietaudums, apdarināts vai neapdarināts

5911.3

tekstilmateriāli un tūba, nepārtraukti (gredzenveida) vai ar
savienotājelementiem, ko lieto papīra ražošanas vai tamlī
dzīgās mašīnās (piemēram, celulozes vai azbestcementa
ražošanā):

5911.31

ar virsmas blīvumu mazāk nekā 650 g/m2

Rūpniecība

A

5911.32

ar virsmas blīvumu 650 g/m2 vai vairāk

Rūpniecība

A

5911.40

filtraudumi eļļas presēm vai tamlīdzīgām ierīcēm, arī no
cilvēku matiem

Rūpniecība

A

5911.90

Citādi:

5911.90.10

pulēšanai un slīpēšanai

Rūpniecība

A

5911.90.20

filtru elementi izmantošanai mehāniskajos transportlīdze
kļos

Rūpniecība

PM40

5911.90.30

filtru elementi izmantošanai motociklos

Rūpniecība

A

5911.90.40

filtra maisi

Rūpniecība

A

5911.90.50

putekļsūcēju maisi

Rūpniecība

A

5911.90.60

filtra audumi rūpnieciskajiem filtriem, piegriezti pēc iz
mēra vai formas

Rūpniecība

A

5911.90.70

citādi filtra audumi, piegriezti pēc izmēra vai formas

Rūpniecība

PM40

5911.90.90

citādi

Rūpniecība

A

60.01

Plūksnotas trikotāžas drānas, ieskaitot audumus ar garām
plūksnām un frotē audumus:

6001.10

drānas ar garām plūksnām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6001.2

drānas ar cilpainām plūksnām:

6001.21

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6001.22

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6001.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

Textiles – Fabrics

Textiles – Fabrics
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6001.9

Citādi:

6001.91

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6001.92

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6001.99

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

60.02

Trikotāžas drānas, ne platākas par 30 cm, kurās ir 5 % no
svara vai vairāk elastīgo pavedienu vai gumijas pavedienu,
izņemot pozīcijā 6001 minētās:

6002.40

kurās elastīgo pavedienu ir 5 % no svara vai vairāk, bet
gumijas pavedienu nav

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6002.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

60.03

Trikotāžas drānas, ne platākas par 30 cm, izņemot pozī
cijā 6001 vai 6002 minētās:

6003.10

no vilnas vai smalkas spalvas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6003.20

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6003.30

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6003.40

no mākslīgajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6003.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

60.04

Trikotāžas drānas, platākas par 30 cm, kurās ir 5 % no
svara vai vairāk elastīgo pavedienu vai gumijas pavedienu,
izņemot pozīcijā 6001 minētās:

6004.10

kurās elastīgo pavedienu ir 5 % no svara vai vairāk, bet
gumijas pavedienu nav

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6004.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

60.05

Drānas šķēradījumā (arī ar trešu adīšanas mašīnām izgata
votie), izņemot pozīcijās 6001–6004 minētos:

6005.2

no kokvilnas:

6005.21

nebalinātas vai balinātas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1531

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

6005.22

krāsotas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6005.23

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6005.24

apdrukātas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6005.3

no sintētiskajām šķiedrām:

6005.31

nebalinātas vai balinātas:

6005.31.05

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6005.31.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6005.32

krāsotas:

6005.32.05

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6005.32.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6005.33

no dažādu krāsu dzijām:

6005.33.05

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6005.33.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6005.34

apdrukātas:

6005.34.05

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6005.34.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6005.4

no mākslīgajām šķiedrām:

6005.41

nebalinātas vai balinātas:

6005.41.10

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6005.41.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6005.42

krāsotas:

6005.42.10

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns
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Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6005.42.90

citādi

6005.43

no dažādu krāsu dzijām:

6005.43.10

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6005.43.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6005.44

apdrukātas:

6005.44.10

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6005.44.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6005.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

60.06

Citādas trikotāžas drānas:

6006.10

no vilnas vai smalkas spalvas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6006.2

no kokvilnas:

6006.21

nebalinātas vai balinātas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6006.22

krāsotas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6006.23

no dažādu krāsu dzijām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6006.24

apdrukātas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6006.3

no sintētiskajām šķiedrām:

6006.31

nebalinātas vai balinātas:

6006.31.05

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6006.31.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6006.32

krāsotas:

6006.32.05

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6006.32.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics
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6006.33

no dažādu krāsu dzijām:

6006.33.05

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6006.33.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6006.34

apdrukātas:

6006.34.05

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6006.34.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6006.4

no mākslīgajām šķiedrām:

6006.41

nebalinātas vai balinātas:

6006.41.10

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6006.41.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6006.42

krāsotas:

6006.42.10

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6006.42.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6006.43

no dažādu krāsu dzijām:

6006.43.10

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6006.43.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6006.44

apdrukātas:

6006.44.10

tilla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Yarns

6006.44.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics

6006.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Fabrics
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61.01

Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar
kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi tri
kotāžas izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6103 minētos:

6101.20

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6101.30

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6101.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

61.02

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi
ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi
izstrādājumi, trikotāžas, izņemot pozīcijā 6104 minētos:

6102.10

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6102.20

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6102.30

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6102.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

61.03

Vīriešu vai zēnu uzvalki, ansambļi, žaketes, bleizeri, garās
bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi),
pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses) no tri
kotāžas:

6103.10

uzvalki

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.2

ansambļi:

6103.22

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.23

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing
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6103.3

žaketes un bleizeri:

6103.31

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.32

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.33

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.39

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.4

garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dun
griņi), pusgarās bikses un īsās bikses:

6103.41

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

6103.41.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.41.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.41.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.42

no kokvilnas:

6103.42.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.42.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.42.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.43

no sintētiskajām šķiedrām:

6103.43.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.43.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.43.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

L 250/1536

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

6103.49

no citiem tekstilmateriāliem:

6103.49.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.49.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6103.49.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

61.04

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri,
kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar
krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās
bikses (izņemot peldkostīmus) no trikotāžas:

6104.1

kostīmi:

6104.13

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.19

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.2

ansambļi:

6104.22

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.23

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.3

žaketes un bleizeri:

6104.31

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.32

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.33

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.39

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

16.9.2016.
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Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

6104.4

kleitas:

6104.41

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.42

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.43

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.44

no mākslīgajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.49

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.5

svārki un bikšusvārki:

6104.51

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.52

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.53

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.59

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.6

garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dun
griņi), pusgarās bikses un īsās bikses:

6104.61

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

6104.61.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.61.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.61.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.62

no kokvilnas:

6104.62.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.62.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

L 250/1538

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.62.90

citādi

6104.63

no sintētiskajām šķiedrām:

6104.63.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.63.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.63.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.69

no citiem tekstilmateriāliem:

6104.69.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.69.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6104.69.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

61.05

Vīriešu vai zēnu virskrekli, trikotāžas:

6105.10

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6105.20

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6105.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

61.06

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes, trikotā
žas:

6106.10

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6106.20

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6106.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

16.9.2016.
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Kods
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kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

61.07

Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pi
džamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi,
trikotāžas:

6107.1

garās un īsās apakšbikses:

6107.11

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6107.12

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6107.19

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6107.2

naktskrekli un pidžamas

6107.21

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6107.22

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6107.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6107.9

Citādi:

6107.91

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6107.99

no citiem tekstilmateriāliem:

6107.99.10

peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6107.99.20

citādi, vilnas

Rūpniecība

A

6107.99.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

61.08

Sieviešu vai meiteņu kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilb
bikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rīta
svārki un tamlīdzīgi izstrādājumi no trikotāžas:

6108.1

kombinē un apakšsvārki:

6108.11

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

L 250/1540

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

6108.19

no citiem tekstilmateriāliem:

6108.19.10

no vilnas

Rūpniecība

A

6108.19.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6108.2

biksītes un stilbbikses:

6108.21

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6108.22

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6108.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6108.3

naktskrekli un pidžamas:

6108.31

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6108.32

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6108.39

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6108.9

Citādi:

6108.91

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6108.92

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6108.99

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

61.09

T krekli, U krekliņi un citi apakškrekli, trikotāžas:

6109.10

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6109.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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Kods

Apraksts
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

61.10

Svīteri, puloveri, kardiganjakas, vestes un tamlīdzīgi izstrā
dājumi, trikotāžas:

6110.1

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

6110.11

no vilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6110.12

no Kašmiras kazu vilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6110.19

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6110.20

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6110.30

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6110.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

61.11

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi, trikotāžas:

6111.20

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6111.30

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6111.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

61.12

Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi un peldkostīmi, trikotāžas:

6112.1

treniņtērpi:

6112.11

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6112.12

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6112.19

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

L 250/1542

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6112.20

slēpošanas kostīmi

6112.3

vīriešu vai zēnu peldapģērbs (peldkostīmi un peldbikses):

6112.31

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6112.39

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6112.4

sieviešu vai meiteņu peldapģērbs (peldkostīmi un peldbik
ses):

6112.41

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6112.49

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6113.00

Apģērba gabali, kas izgatavoti no pozīciju 5903, 5906 vai
5907 trikotāžas drānām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

61.14

Citādi apģērba gabali no trikotāžas:

6114.20

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6114.30

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6114.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

61.15

Trikotāžas zeķbikses, garās zeķes, īsās zeķes un citādas ze
ķes, arī graduētās kompresijas zeķes (piemēram, zeķes
slimniekiem ar paplašinātām vēnām) un apavi bez pazo
lēm:

6115.10

elastīgās zeķes (piemēram, zeķes slimniekiem ar paplaši
nātām vēnām)

Rūpniecība

A

6115.2

citādas zeķbikses:

6115.21

no sintētiskajām šķiedrām ar viena pavediena lineāro blī
vumu mazāku nekā 67 deciteksi

Rūpniecība

A

6115.22

no sintētiskām šķiedrām, ar viena pavediena lineāro blī
vumu 67 deciteksi vai vairāk

Rūpniecība

A

16.9.2016.
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L 250/1543

Nozare

Klasifikācijas
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Citas piezīmes un/
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6115.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

A

6115.30

citādas sieviešu garās vai pusgarās zeķes, ar viena pave
diena lineāro blīvumu mazāku nekā 67 deciteksi

Rūpniecība

A

6115.9

Citādi:

6115.94

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6115.95

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6115.96

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6115.99

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

61.16

Trikotāžas cimdi (pirkstaiņi, dūraiņi):

6116.10

impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar plastmasu vai gumiju

Rūpniecība

A

6116.9

Citādi:

6116.91

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

A

6116.92

no kokvilnas

Rūpniecība

A

6116.93

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

A

6116.99

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

A

61.17

Citādi gatavie trikotāžas apģērba piederumi; apģērba ga
balu vai apģērba piederumu trikotāžas daļas:

6117.10

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi iz
strādājumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6117.80

citādi apģērba piederumi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6117.90

daļas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

L 250/1544

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

62.01

Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar
kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi iz
strādājumi, izņemot pozīcijā 6203 minētos:

6201.1

mēteļi, lietusmēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci
un tamlīdzīgi izstrādājumi:

6201.11

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6201.12

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6201.13

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6201.19

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6201.9

Citādi:

6201.91

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6201.92

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6201.93

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6201.99

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

62.02

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi
ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi
izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6204 minētos:

6202.1

mēteļi, lietusmēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci
un tamlīdzīgi izstrādājumi:

6202.11

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6202.12

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6202.13

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

16.9.2016.
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Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6202.19

no citiem tekstilmateriāliem

6202.9

Citādi:

6202.91

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6202.92

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6202.93

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6202.99

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

62.03

Vīriešu vai zēnu uzvalki, ansambļi, žaketes, bleizeri, garās
bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi),
pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses):

6203.1

uzvalki:

6203.11

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.12

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.19

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.2

ansambļi:

6203.22

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.23

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.3

žaketes un bleizeri:

6203.31

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

L 250/1546

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

6203.32

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.33

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.39

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.4

garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dun
griņi), pusgarās bikses un īsās bikses:

6203.41

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

6203.41.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.41.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.41.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.42

no kokvilnas:

6203.42.05

no auduma apakšpozīcijās 520942 un 521142

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.42.10

citādi, bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.42.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.42.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.43

no sintētiskajām šķiedrām:

6203.43.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.43.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.43.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.49

no citiem tekstilmateriāliem:

6203.49.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

16.9.2016.
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6203.49.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6203.49.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

62.04

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri,
kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar
krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās
bikses (izņemot peldkostīmus):

6204.1

kostīmi:

6204.11

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.12

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.13

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.19

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.2

ansambļi:

6204.21

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.22

no kokvilnas

Rūpniecība

A

6204.23

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.3

žaketes un bleizeri:

6204.31

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.32

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.33

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

L 250/1548
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Citas piezīmes un/
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Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.39

no citiem tekstilmateriāliem

6204.4

kleitas:

6204.41

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.42

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.43

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.44

no mākslīgajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.49

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.5

svārki un bikšusvārki:

6204.51

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.52

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.53

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.59

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.6

garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dun
griņi), pusgarās bikses un īsās bikses:

6204.61

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

6204.61.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.61.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.61.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

16.9.2016.
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6204.62

no kokvilnas:

6204.62.05

no auduma apakšpozīcijās 520942 un 521142

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.62.10

citādi, bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.62.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.62.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.63

no sintētiskajām šķiedrām:

6204.63.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.63.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.63.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.69

no citiem tekstilmateriāliem:

6204.69.10

bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.69.20

pusgarās bikses un īsās bikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6204.69.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

62.05

Vīriešu vai zēnu virskrekli:

6205.20

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6205.30

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6205.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

L 250/1550
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62.06

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes:

6206.10

no zīda vai zīda atkritumiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6206.20

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6206.30

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6206.40

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6206.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

62.07

Vīriešu vai zēnu U krekliņi un citādi apakškrekli, īsās un
garās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rīta
svārki un tamlīdzīgi izstrādājumi:

6207.1

garās un īsās apakšbikses:

6207.11

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6207.19

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6207.2

naktskrekli un pidžamas

6207.21

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6207.22

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6207.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6207.9

Citādi:

6207.91

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6207.99

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

16.9.2016.
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62.08

Sieviešu vai meiteņu U krekliņi un citādi apakškrekli,
kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilbbikses, naktskrekli, pi
džamas, peņuāri, peldmēteļi, rītakleitas un tamlīdzīgi iz
strādājumi:

6208.1

kombinē un apakšsvārki:

6208.11

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6208.19

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6208.2

naktskrekli un pidžamas

6208.21

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6208.22

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6208.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6208.9

Citādi:

6208.91

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6208.92

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6208.99

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

62.09

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi:

6209.20

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6209.30

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6209.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

L 250/1552

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods
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Citas piezīmes un/
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62.10

Apģērba gabali, kas izgatavoti no pozīcijā 5602, 5603,
5903, 5906 vai 5907 minētajiem materiāliem:

6210.10

no pozīcijā 5602 vai 5603 minētajiem materiāliem:

6210.10.20

vienreizlietojamas biksītes no pozīcijā 5603 minētajiem
materiāliem

Rūpniecība

A

6210.10.30

sterilizēti ķirurgu virsvalki

Rūpniecība

A

6210.10.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6210.20

citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem apakšpozīcijās
620111–620119

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6210.30

citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem apakšpozīcijās
620211–620119

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6210.40

citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali:

6210.40.20

aizsargtērpi vienā gabalā, tikai ar izejas ventiļiem izman
tošanai ar elpošanas ierīci iekšpusē

Rūpniecība

A

6210.40.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6210.50

citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

62.11

Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi un peldkostīmi; citādi ap
ģērba gabali:

6211.1

peldkostīmi un peldbikses:

6211.11

vīriešu vai zēnu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6211.12

sieviešu vai meiteņu

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6211.20

slēpošanas kostīmi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6211.3

citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali:

6211.32

no kokvilnas:

6211.32.10

tērpi un kombinezoni, kas īpaši paredzēti pārvades gai
svadu līnijas apkalpojošajam personālam un kā vērtība
nodokļu nolūkos ir R275 vai vairāk

Rūpniecība

A

16.9.2016.
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Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6211.32.90

citādi

6211.33

no ķīmiskajām šķiedrām:

6211.33.10

tērpi un kombinezoni, strāvvadoši, kas īpaši paredzēti
pārvades gaisvadu līnijas apkalpojošajam personālam un
kā vērtība nodokļu nolūkos ir R275 vai vairāk

Rūpniecība

A

6211.33.90

citādi

Rūpniecība

PM40

6211.39

no citiem tekstilmateriāliem:

6211.39.10

tērpi un kombinezoni, strāvvadoši, kas īpaši paredzēti
pārvades gaisvadu līnijas apkalpojošajam personālam un
kā vērtība nodokļu nolūkos ir R275 vai vairāk

Rūpniecība

A

6211.39.90

citādi

Rūpniecība

PM40

6211.4

citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali:

6211.42

no kokvilnas:

6211.42.10

sari

Rūpniecība

A

6211.42.90

citādi

Rūpniecība

PM40

6211.43

no ķīmiskajām šķiedrām:

6211.43.10

sari

Rūpniecība

A

6211.43.90

citādi

Rūpniecība

PM40

6211.49

no citiem tekstilmateriāliem:

6211.49.10

sari

Rūpniecība

A

6211.49.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

62.12

Krūšturi, zeķturi, korsetes, bikšturi, prievītes un tamlīdzīgi
izstrādājumi un to daļas, arī no trikotāžas:

6212.10

krūšturi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

Textiles – Clothing

Textiles – Clothing

Textiles – Clothing

Textiles – Clothing
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6212.20

zeķturi un zeķturbikses

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6212.30

krūšturkorsetes

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6212.90

Citādi:

6212.90.10

korsetes ar zeķturi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6212.90.20

korsetes

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6212.90.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

62.13

Kabatlakati:

6213.20

no kokvilnas:

6213.20.10

ar mežģīnēm vai izšūti ar vairāku adatu mašīnām, kā vēr
tība nodokļu nolūkos pārsniedz 6,25c

Rūpniecība

A

6213.20.90

citādi

Rūpniecība

PM40

6213.90

no citiem tekstilmateriāliem:

6213.90.10

no lina, ar mežģīnēm vai izšūti ar vairāku adatu mašīnām,
kā vērtība nodokļu nolūkos pārsniedz 6,25c

Rūpniecība

A

6213.90.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

62.14

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi iz
strādājumi:

6214.10

no zīda vai zīda atkritumiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6214.20

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6214.30

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6214.40

no mākslīgajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6214.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

Textiles – Clothing

16.9.2016.
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62.15

Kaklasaites, tauriņi un kravates:

6215.10

no zīda vai zīda atkritumiem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6215.20

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6215.90

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

6216.00

cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

Rūpniecība

A

62.17

Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba gabalu vai ap
ģērba piederumu daļas, izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā
6212:

6217.10

piederumi:

6217.10.30

apdrukātas etiķetes un cilpiņas

Rūpniecība

A

6217.10.90

citādi

Rūpniecība

A

6217.90

daļas

Rūpniecība

A

63.01

Segas un pledi:

6301.10

elektriskās segas

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6301.20

segas (izņemot elektriskās segas) un pledi no vilnas vai
smalkas spalvas

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6301.30

segas (izņemot elektriskās segas) un pledi no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6301.40

segas (izņemot elektriskās segas) un pledi no sintētiskajām
šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6301.90

citādas segas un pledi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

63.02

Gultas, galda, tualetes un virtuves veļa:

6302.10

trikotāžas gultas veļa

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

L 250/1556
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vai skaidrojumi (1)

6302.2

citāda gultas veļa, apdrukāta:

6302.21

no kokvilnas

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.22

no ķīmiskajām šķiedrām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.3

citāda gultas veļa:

6302.31

no kokvilnas:

6302.31.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.31.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.32

no ķīmiskajām šķiedrām:

6302.32.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.32.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.39

no citiem tekstilmateriāliem:

6302.39.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.39.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.40

trikotāžas galda veļa

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.5

citāda galda veļa:

6302.51

no kokvilnas:

6302.51.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1557

Nozare

Klasifikācijas
kategorija
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Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.51.90

citādi

6302.53

no ķīmiskajām šķiedrām:

6302.53.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.53.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.59

no citiem tekstilmateriāliem:

6302.59.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.59.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.60

tualetes un virtuves veļa no kokvilnas frotē dvieļu vai
tamlīdzīgiem frotē audumiem:

6302.60.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.60.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.9

Citādi:

6302.91

no kokvilnas:

6302.91.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.91.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.93

no ķīmiskajām šķiedrām:

6302.93.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.93.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household
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6302.99

no citiem tekstilmateriāliem:

6302.99.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6302.99.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

63.03

Aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas; lam
brekeni vai baldahīni gultām:

6303.1

trikotāžas:

6303.12

no sintētiskajām šķiedrām:

6303.12.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6303.12.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6303.19

no citiem tekstilmateriāliem:

6303.19.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6303.19.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6303.9

Citādi:

6303.91

no kokvilnas:

6303.91.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6303.91.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6303.92

no sintētiskajām šķiedrām:

6303.92.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6303.92.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household
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6303.99

no citiem tekstilmateriāliem:

6303.99.10

izšūta vai ar aplikācijām

Rūpniecība

A

6303.99.90

citādi

Rūpniecība

A

63.04

Citādi izstrādājumi mājas aprīkojumam, izņemot pozīcijā
9404 minētos:

6304.1

gultas pārklāji:

6304.11

trikotāžas

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6304.19

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6304.9

Citādi:

6304.91

trikotāžas:

6304.91.10

koniski moskītu tīkli, kas satur vienīgi vairāku poliestera
pavedienu diegus

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6304.91.90

citādi

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6304.92

no kokvilnas, bet ne trikotāžas

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6304.93

no sintētiskajām šķiedrām, bet ne trikotāžas

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

6304.99

no citiem tekstilmateriāliem, bet ne trikotāžas

Rūpniecība

PM40

Textiles –
Household

63.05

Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai:

6305.10

no džutas vai citām lūksnes tekstilšķiedrām, kas minētas
pozīcijā 5303:

6305.10.10

trikotāžas

Rūpniecība

A

6305.10.90

citādi

Rūpniecība

A

6305.20

no kokvilnas:

6305.20.10

trikotāžas

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

6305.20.90

citādi

6305.3

no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem:

6305.32

starpposmā izmantojami elastīgi nefasētu produktu kon
teineri:

6305.32.10

trikotāžas

Rūpniecība

A

6305.32.90

citādi

Rūpniecība

A

6305.33

citādi, no polietilēna vai polipropilēna sloksnēm vai tamlī
dzīgām formām:

6305.33.10

trikotāžas

Rūpniecība

A

6305.33.90

citādi

Rūpniecība

A

6305.39

Citādi:

6305.39.10

trikotāžas

Rūpniecība

A

6305.39.90

citādi

Rūpniecība

A

6305.90

no citiem tekstilmateriāliem:

6305.90.10

trikotāžas

Rūpniecība

A

6305.90.90

citādi

Rūpniecība

A

63.06

Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras laivām, vēj
dēļiem vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piede
rumi:

6306.1

nojumes, markīzes un sauljumi:

6306.12

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

A

6306.19

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

A

6306.2

teltis:

6306.22

no sintētiskajām šķiedrām

Rūpniecība

A

6306.29

no citiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

A

6306.30

buras

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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6306.40

piepūšamie matrači:

6306.40.10

no neaustiem tekstilmateriāliem (izņemot no kokvilnas)

Rūpniecība

A

6306.40.90

citādi

Rūpniecība

A

6306.90

Citādi:

6306.90.10

no neaustiem tekstilmateriāliem (izņemot no kokvilnas)

Rūpniecība

A

6306.90.90

citādi

Rūpniecība

A

63.07

Citādi gatavie izstrādājumi, ieskaitot apģērba piegrieztnes:

6307.10

grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupatas un tamlī
dzīgas lupatas tīrīšanai

Rūpniecība

A

6307.20

glābšanas vestes un glābšanas jostas:

6307.20.10

trikotāžas, neelastīgi un negumijoti

Rūpniecība

A

6307.20.90

citādi

Rūpniecība

A

6307.90

Citādi:

6307.90.10

no neaustiem tekstilmateriāliem

Rūpniecība

A

6307.90.30

zābaku un kurpju auklas, ne trikotāžas

Rūpniecība

A

6307.90.40

marle vai apsēji, ne trikotāžas

Rūpniecība

A

6307.90.50

ceļgala ortozes, potīšu ortozes un plaukstas locītavu sai
tes, elastīgas vai gumijotas

Rūpniecība

A

6307.90.90

citādi

Rūpniecība

A

6308.00

Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar
piederumiem vai bez tiem, pārklāju, gobelēnu, izšūtu gal
dautu vai salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izga
tavošanai, iepakoti mazumtirdzniecībai

Rūpniecība

A

6309.00

Valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi:

6309.00.13

valkāti mēteļi, pusmēteļi, lietusmēteļi, anoraki, slēpotāju
virsjakas, īsie mēteļi, apmetņi, pusgarie mēteļi, garie mē
teļi, kapučveidīgas cepures, mēteļi no gabardīna auduma,
polsterētas vestes un parkas

Rūpniecība

X

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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6309.00.17

citādas valkātas drēbes

Rūpniecība

X

6309.00.25

lietoti pledi un segas

Rūpniecība

X

6309.00.45

valkātas galvassegas

Rūpniecība

X

6309.00.90

citādi

Rūpniecība

X

63.10

Jaunas vai lietotas lupatas, auklu, tauvu, virvju un trošu
atlikumi, lietoti izstrādājumi no auklām, tauvām, virvēm
vai trosēm, no tekstilmateriāliem:

6310.10

šķiroti

Rūpniecība

A

6310.90

citādi

Rūpniecība

X

64.01

Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo
zoli un virsu, kas pie zoles nav piešūta vai piestiprināta ar
kniedēm, naglām, skrūvēm, tapām vai tamlīdzīgi:

6401.10

apavi ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6401.9

citādi apavi:

6401.92

kas nosedz potīti, bet nenosedz ceļgalu

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6401.99

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

64.02

Citādi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu:

6402.1

sporta apavi:

6402.12

distanču slēpjzābaki, slaloma zābaki un sniegadēļa zābaki

Rūpniecība

A

6402.19

citādi

Rūpniecība

A

6402.20

apavi ar virsu no sloksnēm, kas piestiprinātas pie zoles ar
tapām

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6402.9

citādi apavi:

6402.91

kas nosedz potīti

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6402.99

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2
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64.03

Apavi ar gumijas, plastmasas, ādas vai kompozītās ādas
ārējo zoli un ādas virsu:

6403.1

sporta apavi:

6403.12

distanču slēpjzābaki, slaloma zābaki un sniegadēļa zābaki

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6403.19

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6403.20

apavi ar ādas ārējo zoli un ādas slokšņu virsu, kas iet pāri
pacēlumam un aptver īkšķi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6403.40

citādi apavi ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6403.5

citādi apavi ar ādas ārējo zoli:

6403.51

kas nosedz potīti

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6403.59

Citādi:

6403.59.10

apavi ar strausa ādas virsu

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6403.59.90

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6403.9

citādi apavi:

6403.91

kas nosedz potīti

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6403.99

Citādi:

6403.99.10

apavi ar strausa ādas virsu

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6403.99.90

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

64.04

Apavi ar gumijas, plastmasas, ādas vai kompozītās ādas
ārējo zoli un tekstilmateriālu virsu:

6404.1

apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli:

6404.11

sporta apavi; tenisa kurpes, basketbola kurpes, vingroša
nas apavi, treniņapavi un tamlīdzīgi:

6404.11.05

distanču slēpjzābaki un slaloma zābaki

Rūpniecība

A
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6404.11.10

sporta kurpes ar radzēm

Rūpniecība

A

6404.11.90

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6404.19

Citādi:

6404.19.10

guļamistabas čības

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6404.19.12

baleta kurpes, ar pildītiem purniem

Rūpniecība

A

6404.19.15

citādas baleta kurpes

Rūpniecība

A

6404.19.17

apavi ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6404.19.90

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6404.20

apavi ar ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli:

6404.20.10

guļamistabas čības

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6404.20.20

baleta kurpes, ar pildītiem purniem

Rūpniecība

A

6404.20.30

citādas baleta kurpes

Rūpniecība

A

6404.20.40

apavi ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6404.20.90

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

64.05

citādi apavi:

6405.10

ar ādas vai kompozītās ādas virsu:

6405.10.35

baleta kurpes, ar pildītiem purniem

Rūpniecība

A

6405.10.90

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6405.20

ar tekstilmateriālu virsu:

6405.20.10

guļamistabas čības

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6405.20.15

baleta kurpes, ar pildītiem purniem

Rūpniecība

A
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6405.20.17

citādas baleta kurpes

Rūpniecība

A

6405.20.20

mazu bērnu adīti zābaciņi

Rūpniecība

A

6405.20.90

citādi

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6405.90

Citādi:

6405.90.10

guļamistabas čības

Rūpniecība

20 %

Footwear &
Leather 2

6405.90.15

baleta kurpes, ar pildītiem purniem

Rūpniecība

A

6405.90.17

citādas baleta kurpes

Rūpniecība

A

6405.90.90

citādi

Rūpniecība

20 %

64.06

Apavu daļas (arī virsas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas
zolēm, kas nav ārējās zoles); izņemamas starpzoles, pa
pēžu spilventiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi; getras, stul
piņi un tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas:

6406.10

apavu virsas un to daļas, izņemot kapes un cietās detaļas:

6406.10.10

atsevišķi apavi, arī uz koka liestes, izmantojami kā ražoša
nas modeļi

Rūpniecība

A

6406.10.15

metāla virsas kājas pirkstu aizsardzībai

Rūpniecība

A

6406.10.25

citādas daļas no dzelzs vai tērauda

Rūpniecība

A

6406.10.35

citādi, no tekstilmateriāliem, gumijas vai plastmasas

Rūpniecība

10 %

Footwear &
Leather 1

6406.10.90

citādi

Rūpniecība

10 %

Footwear &
Leather 1

6406.20

gumijas vai plastmasas ārējās zoles un papēži

Rūpniecība

10 %

Footwear &
Leather 1

6406.90

Citādi:

6406.90.05

no koka: zoles; papēža un zoles daļa; purngali; papēži, ka
pes un cietās detaļas; arkas atbalsts; papēža detaļa

Rūpniecība

A

6406.90.10

no korķa: pildītās zoles; papēža un zoles daļa; purngali;
papēži

Rūpniecība

A

Footwear &
Leather 2
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6406.90.15

citādas kapes un cietās detaļas, arkas atbalsts, papēža deta
ļas apaviem (izņemot no koka)

Rūpniecība

A

6406.90.20

noņemami apavu aksesuāri, no koka

Rūpniecība

A

6406.90.25

citādi noņemami apavu aksesuāri

Rūpniecība

A

6406.90.30

getras, stulpiņi un līdzīgi izstrādājumi un to daļas, pilnīgi
vai galvenokārt no ādas vai kompozītās ādas

Rūpniecība

A

6406.90.35

getras, stulpiņi un līdzīgi izstrādājumi un to daļas (izņe
mot pilnīgi vai galvenokārt no ādas vai kompozītās ādas)

Rūpniecība

A

6406.90.40

apavu daļas no dzelzs, tērauda, vara vai alumīnija

Rūpniecība

A

6406.90.90

citādi

Rūpniecība

A

6501.00

Cepuru pusfabrikāti, veidņi un kapuces no filca, neveido
tas pēc formas un bez malām; plakanas sagataves un cilin
driskas sagataves (ieskaitot sagrieztas) no filca

Rūpniecība

A

6502.00

Cepuru pusfabrikāti, pīti vai izgatavoti, savienojot dažādu
materiālu sloksnes, neveidoti un bez malām, bez oderes
un apdares

Rūpniecība

A

6504.00

Cepures un citas galvassegas, pītas vai izgatavotas, savie
nojot dažādu materiālu sloksnes, oderētas vai neoderētas,
ar apdari vai bez apdares

Rūpniecība

A

6505.00

Trikotāžas cepures un citādas mežģīņu, filca un citu tek
stilmateriālu galvassegas, kas izgatavotas no viena gabala
(bet ne no sloksnēm), oderētas vai neoderētas, ar apdari
vai bez apdares; dažāda materiāla tīkliņi matiem, oderēti
vai neoderēti, ar apdari vai bez apdares:

6505.00.10

tīkliņi matiem

Rūpniecība

A

6505.00.90

citādi

Rūpniecība

A

65.06

Citādas galvassegas, oderētas vai neoderētas, ar apdari vai
bez apdares:

6506.10

drošības galvassegas:

6506.10.10

ugunsdzēsēju ķiveres; galvassegas, kas paredzētas ogļra
čiem un citiem rūpniecībā strādājošajiem

Rūpniecība

A

6506.10.90

citādi

Rūpniecība

A
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6506.9

Citādi:

6506.91

no gumijas vai plastmasas:

6506.91.10

gumijas peldcepures

Rūpniecība

A

6506.91.90

citādi

Rūpniecība

A

6506.99

no citiem materiāliem

Rūpniecība

A

6507.00

Galvassegu starplikas, oderes, pārvalki, cepuru pamatnes,
karkasi, nagi un zoda siksnas

Rūpniecība

A

66.01

Lietussargi un saulessargi (ieskaitot spieķveida lietussar
gus, dārza saulessargus un tamlīdzīgus izstrādājumus):

6601.10

dārza saulessargi un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

A

6601.9

Citādi:

6601.91

ar sabīdāmu kātu

Rūpniecība

A

6601.99

citādi

Rūpniecība

A

6602.00

Spieķi, spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un tamlīdzīgi izstrā
dājumi

Rūpniecība

A

66.03

Daļas, rotājumi un piederumi pozīciju 6601 un 6602 iz
strādājumiem:

6603.20

lietussargu karkasi, ieskaitot karkasus, kas uzmontēti uz
kāta (stieņa)

Rūpniecība

A

6603.90

citādi

Rūpniecība

A

6701.00

Putnu āda un citas daļas ar apspalvojumu un dūnām,
spalvas, spalvu daļas, dūnas un izstrādājumi no šiem ma
teriāliem (izņemot pozīcijas 0505 izstrādājumus un ap
strādātus spalvu kātiņus un spalvas)

Rūpniecība

A

67.02

Mākslīgie ziedi, lapas un augļi, to daļas; no mākslīgiem
ziediem, lapām un augļiem izgatavoti izstrādājumi:

6702.10

no plastmasas

Rūpniecība

A

6702.90

no citiem materiāliem

Rūpniecība

A
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6703.00

Cilvēku mati, frizēti, plānināti, balināti vai citādi apstrā
dāti; vilna vai dzīvnieku spalva vai citi tekstilmateriāli, sa
gatavoti parūku un tamlīdzīgu izstrādājumu ražošanai

Rūpniecība

A

67.04

Parūkas, liekās bārdas, uzacis, skropstas, šinjoni un tamlī
dzīgi darinājumi no cilvēku matiem, dzīvnieku spalvas vai
tekstilmateriāliem; izstrādājumi no cilvēku matiem, kas ci
tur nav iekļauti vai minēti:

6704.1

no sintētiskajiem tekstilmateriāliem:

6704.11

gatavas parūkas

Rūpniecība

A

6704.19

citādi

Rūpniecība

A

6704.20

no cilvēku matiem

Rūpniecība

A

6704.90

no citiem materiāliem

Rūpniecība

A

6801.00

Bruģakmeņi, ietvju apmales un plāksnes no dabiskā ak
mens (izņemot slānekli)

Rūpniecība

A

68.02

Apstrādāts akmens (izņemot slānekli) pieminekļiem un
būvniecībai un tā izstrādājumi, izņemot preces, kas minē
tas pozīcijā 6801; mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādā
jumi no dabiskā akmens (ieskaitot slānekli) uz pamatnes
vai bez tās; dabiskā akmens (ieskaitot slānekli) mākslīgi
krāsotas granulas, drupatas un pulveris:

6802.10

plāksnītes, klucīši un tamlīdzīgi taisnstūra (ieskaitot kva
drātu) vai citas formas izstrādājumi, kuru lielākā virsma
ievietojas kvadrātā, kura mala ir īsāka par 7 cm; mākslīgi
krāsotas granulas, drupatas un pulveris

Rūpniecība

A

6802.2

citādi tēstie vai zāģētie akmeņi pieminekļiem vai būvniecī
bai un to izstrādājumi ar plakanu vai līdzenu virsmu:

6802.21

marmors, travertīns un alabastrs

Rūpniecība

A

6802.23

granīts

Rūpniecība

A

6802.29

citādi akmeņi

Rūpniecība

A

6802.9

Citādi:

6802.91

marmors, travertīns un alabastrs

Rūpniecība

A
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6802.92

citādi kaļķa ieži

Rūpniecība

A

6802.93

granīts

Rūpniecība

A

6802.99

citādi akmeņi

Rūpniecība

A

6803.00

Apstrādāts dabiskais slāneklis un dabiskā vai aglomerētā
slānekļa izstrādājumi

Rūpniecība

A

68.04

Dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrādā
jumi, bez ietvara, paredzēti slīpēšanai, asināšanai, pulēša
nai, pielāgošanai vai griešanai, akmeņi asināšanai vai pulē
šanai ar roku, to daļas no dabiskā akmens, aglomerētiem,
dabiskiem vai mākslīgiem abrazīviem vai no keramikas,
komplektā ar detaļām no citiem materiāliem vai bez šīm
detaļām:

6804.10

dzirnakmeņi un galodas slīpēšanai, asināšanai un drupinā
šanai

Rūpniecība

A

6804.2

citādi dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrā
dājumi:

6804.21

no aglomerētiem sintētiskajiem vai dabiskajiem diman
tiem

Rūpniecība

A

6804.22

no citādiem aglomerētiem abrazīviem vai no keramikas:

6804.22.10

dzirnakmeņi, kuru diametrs pārsniedz 150 mm (izņemot
smirģeļa vai korunda)

Rūpniecība

A

6804.22.90

citādi

Rūpniecība

A

6804.23

no dabiskā akmens

Rūpniecība

A

6804.30

akmeņi asināšanai un pulēšanai ar roku

Rūpniecība

A

68.05

Dabisks vai mākslīgs abrazīvs pulveris vai graudi uz tek
stilmateriāla, papīra, kartona vai citādu materiālu pamat
nes, kas sagriezta vai nesagriezta pēc formas, šūta vai ne
šūta, vai citā veidā apstrādāta vai neapstrādāta:

6805.10

tikai uz austas tekstildrānas pamatnes

Rūpniecība

A

6805.20

tikai uz papīra vai kartona pamatnes

Rūpniecība

A

6805.30

uz citādu materiālu pamatnes

Rūpniecība

A
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68.06

Sārņu vate, akmens vate un tamlīdzīga minerālvate; uz
pūsts vermikulīts, uzpūsti māli, putoti izdedži un tamlī
dzīgi uzpūsti minerālu materiāli; siltumizolējošu, skaņu
izolējošu un skaņu absorbējošu minerālu materiālu maisī
jumi un izstrādājumi, kas nav minēti pozīcijā 6811 vai
6812 vai 69. nodaļā

6806.10

sārņu vate, akmens vate vai tamlīdzīgi minerālvates veidi
(ieskaitot to maisījumus), blokos, loksnēs vai ruļļos

Rūpniecība

A

6806.20

uzpūsts vermikulīts, uzpūsti māli, putoti izdedži un tamlī
dzīgi minerālu materiāli ar palielinātu apjomu (ieskaitot
to maisījumus)

Rūpniecība

A

6806.90

Citādi:

6806.90.30

sārņu vates, akmens vates vai tamlīdzīgu vates veidu iz
strādājumi

Rūpniecība

A

6806.90.90

citādi

Rūpniecība

A

68.07

Asfalta vai tamlīdzīga materiāla izstrādājumi (piemēram,
no naftas bituma vai akmeņogļu piķa):

6807.10

ruļļos

Rūpniecība

A

6807.90

citādi

Rūpniecība

A

6808.00

Paneļi, plātnes, plātnītes, bloki un tamlīdzīgi izstrādājumi
no augu šķiedrām, salmiem vai ēveļskaidām, šķeldām,
drumslām, zāģu skaidām vai citiem koksnes atkritumiem,
kas aglomerēti ar cementu, ģipsi vai citām minerālu saist
vielām

Rūpniecība

A

68.09

Izstrādājumi no ģipša vai no maisījumiem uz ģipša bāzes:

6809.1

paneļi, plāksnes, plāksnītes, flīzes un tamlīdzīgi izstrādā
jumi, neornamentēti:

6809.11

pārklāti vai stiegroti tikai ar papīru vai kartonu

Rūpniecība

A

6809.19

citādi

Rūpniecība

A

6809.90

citādi izstrādājumi

Rūpniecība

A

68.10

Cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrādājumi, stie
groti vai nestiegroti:

6810.1

flīzes, plāksnes, ķieģeļi un tamlīdzīgi izstrādājumi:

6810.11

būvbloki un ķieģeļi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

6810.19

citādi

6810.9

citādi izstrādājumi:

6810.91

saliekamie konstrukciju elementi būvniecībai vai inženier
celtniecībai

Rūpniecība

A

6810.99

citādi

Rūpniecība

A

68.11

Izstrādājumi no azbestcementa, no cementa ar celulozes
šķiedrām vai tamlīdzīgiem materiāliem:

6811.40

satur azbestu

Rūpniecība

A

6811.8

nesatur azbestu:

6811.81

gofrētas loksnes

Rūpniecība

A

6811.82

citādas loksnes, paneļi, plāksnes un tamlīdzīgi izstrādā
jumi

Rūpniecība

A

6811.89

citādi izstrādājumi

Rūpniecība

A

68.12

Apstrādāta azbesta šķiedra; maisījumi uz azbesta bāzes
vai azbesta un magnija karbonāta bāzes; izstrādājumi no
šādiem maisījumiem vai no azbesta (piemēram, diegi, au
dumi, apģērbs, galvassegas, apavi, starplikas), stiegroti vai
nestiegroti, izņemot pozīcijas 6811 vai 6813 preces:

6812.80

no krosidolīta:

6812.80.10

apģērbs, apģērba piederumi, apavi un galvassegas; biezs
kartons, 1 mm vai biezāks, nestiegrots un bez pievienotas
gumijas; filtru plāksnes, biezākas par 2,5 mm; presēta az
besta šķiedra, loksnēs vai ruļļos (izņemot kombinācijā ar
metāla loksnēm)

Rūpniecība

A

6812.80.20

virves un auklas, nepītas

Rūpniecība

A

6812.80.30

audumi (izņemot audumus, kas segti, pārklāti vai laminēti
ar gumiju vai alumīniju)

Rūpniecība

A

6812.80.90

citādi

Rūpniecība

A

6812.9

Citādi:

6812.91

apģērbs, apģērba piederumi, apavi un galvassegas

Rūpniecība

A
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6812.92

papīrs, biezs kartons un pape:

6812.92.10

biezs kartons, 1 mm vai biezāks, nestiegrots un bez pie
vienotas gumijas

Rūpniecība

A

6812.92.20

filtru plāksnes, biezākas par 2,5 mm

Rūpniecība

A

6812.92.90

citādi

Rūpniecība

A

6812.93

presēta azbesta šķiedra, loksnēs vai ruļļos:

6812.93.10

kombinācijā ar metāla loksnēm

Rūpniecība

A

6812.93.90

citādi

Rūpniecība

A

6812.99

Citādi:

6812.99.10

virves un auklas, nepītas

Rūpniecība

A

6812.99.20

audumi (izņemot audumus, kas segti, pārklāti vai laminēti
ar gumiju vai alumīniju)

Rūpniecība

A

6812.99.90

citādi

Rūpniecība

A

68.13

Berzes materiāli vai izstrādājumi no tiem (piemēram, loks
nes, ruļļi, lentes, segmenti, diski, paplākšņi, kluči), nesa
montēti, bremzēm, sajūgiem vai tamlīdzīgiem mehāni
smiem, uz azbesta, citu minerālvielu vai celulozes bāzes
kopā ar tekstila vai citiem materiāliem vai bez tiem:

6813.20

satur azbestu:

6813.20.10

bremžu uzlikas no spiediena vai līdzīga lieta materiāla

Rūpniecība

PM40

6813.20.90

citādi

Rūpniecība

A

6813.8

nesatur azbestu:

6813.81

bremžu uzlikas un kluči:

6813.81.10

bremžu uzlikas no spiediena vai līdzīga lieta materiāla

Rūpniecība

PM40
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6813.81.90

citādi

Rūpniecība

A

6813.89

citādi

Rūpniecība

A

68.14

Apstrādāta vizla un tās izstrādājumi, ieskaitot aglomerētu
vai reģenerētu vizlu, uz papīra, kartona vai cita materiāla
pamatnes vai bez tās:

6814.10

plāksnes, loksnes un sloksnes no aglomerētas vai reģene
rētas vizlas, uz pamatnes vai bez tās

Rūpniecība

A

6814.90

citādi

Rūpniecība

A

68.15

Akmens vai citu minerālvielu izstrādājumi (ieskaitot
oglekļa materiālu šķiedras un izstrādājumus no tām un iz
strādājumus no kūdras), kas citur nav minēti:

6815.10

grafīta vai citāda oglekļa materiālu izstrādājumi, kas nav
izmantojami elektrotehnikā

Rūpniecība

A

6815.20

kūdras izstrādājumi

Rūpniecība

A

6815.9

citādi izstrādājumi:

6815.91

kas satur magnezītu, dolomītu vai hromītu

Rūpniecība

A

6815.99

citādi

Rūpniecība

A

6901.00

Ķieģeļi, bloki, plāksnītes un keramikas izstrādājumi no
kramzemes akmens miltiem (piemēram, no kīzelgūra, tri
polīta vai diatomīta) vai tamlīdzīgiem kramzemes iežiem

Rūpniecība

A

69.02

Ugunsizturīgie ķieģeļi, bloki, plāksnītes un tamlīdzīgi
ugunsizturīgie keramikas būvmateriāli, izņemot izstrādā
jumus no kramzemes akmens miltiem vai no tamlīdzī
giem kramzemes iežiem:

6902.10

kas satur vairāk nekā 50 % no svara Mg, Ca vai Cr ele
mentus atsevišķi vai kopā magnezīta (MgO), karbīda
(CaO) un hromīta (Cr2O3) veidā

Rūpniecība

A

6902.20

kas satur vairāk nekā 50 % no svara alumīnija oksīdu
(Al2O3), silīcija oksīdu (SiO2) vai šo produktu maisījumu

Rūpniecība

A

6902.90

citādi

Rūpniecība

A
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69.03

Citādi ugunsizturīgie keramikas izstrādājumi (piemēram,
retortes, tīģeļi, mufeļi, uzgaļi, noslēgi, balsti, izmēģinā
juma trauciņi, caurules, caurulītes, apvalki, stieņi, serdeņi),
izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem
vai no tamlīdzīgiem kramzemes iežiem:

6903.10

kas satur vairāk par 50 % no svara grafītu vai citādu
oglekli vai šo produktu maisījumu

Rūpniecība

A

6903.20

kas satur vairāk par 50 % no svara alumīnija oksīdu
(Al2O3) vai alumīnija oksīda un silīcija dioksīda (SiO2)
maisījumu

Rūpniecība

A

6903.90

citādi

Rūpniecība

A

69.04

Celtniecības ķieģeļi, grīdas bloki, nesošās vai pildplāksnes
un tamlīdzīgi keramikas izstrādājumi:

6904.10

celtniecības ķieģeļi

Rūpniecība

A

6904.90

citādi

Rūpniecība

A

69.05

Kārniņi, deflektori, dūmvadu aizsargi, dūmvadu daļas, ar
hitektūras rotājumi un citādas būvdetaļas no keramikas:

6905.10

kārniņi

Rūpniecība

A

6905.90

citādi

Rūpniecība

A

6906.00

Keramikas caurules, kabeļu aizsargcaurules, ūdens novad
caurules un cauruļvadu piederumi

Rūpniecība

A

69.07

Neglazētas keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāša
nai; kamīna un sienas flīzes; neglazēti keramikas mozaī
kas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi, uz pamatnes vai
bez tās:

6907.10

plāksnītes, klucīši un tamlīdzīgi taisnstūra vai citas formas
izstrādājumi, kuru lielākā virsma ievietojas kvadrātā ar
malu, kas ir īsāka par 7 cm

Rūpniecība

A

6907.90

citādi

Rūpniecība

A

69.08

Glazētas keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāšanai;
kamīna un sienas flīzes; glazēti keramikas mozaīkas klu
cīši un tamlīdzīgi izstrādājumi, uz pamatnes vai bez tās:

6908.10

plāksnītes, klucīši un tamlīdzīgi taisnstūra vai citas formas
izstrādājumi, kuru lielākā virsma ievietojas kvadrātā ar
malu, kas ir īsāka par 7 cm

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

6908.90

citādi

69.09

Keramikas trauki un izstrādājumi laboratorijām, ķīmijas
vai citām tehniskām vajadzībām; keramikas teknes, toveri
un tamlīdzīgi trauki, ko izmanto lauksaimniecībā; kerami
kas podi, krūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi, ko izmanto
preču pārvadāšanai vai iepakošanai:

6909.1

keramikas trauki un izstrādājumi laboratorijas, ķīmijas vai
citādām tehniskām vajadzībām:

6909.11

no porcelāna

Rūpniecība

A

6909.12

izstrādājumi, kuru cietības ekvivalents ir 9 vai vairāk pēc
Mosa cietības skalas

Rūpniecība

A

6909.19

citādi

Rūpniecība

A

6909.90

citādi

Rūpniecība

A

69.10

Keramikas izlietnes, mazgātnes, izlietņu konsoles, vannas,
bidē, klozetpodi, skalojamās kastes, pisuāri un tamlīdzīgi
sanitārtehnikas izstrādājumi:

6910.10

no porcelāna

Rūpniecība

A

6910.90

citādi

Rūpniecība

A

69.11

Galda un virtuves piederumi, citādi mājsaimniecības un
tualetes priekšmeti no porcelāna:

6911.10

galda un virtuves piederumi

Rūpniecība

A

6911.90

citādi

Rūpniecība

A

6912.00

Keramikas trauki, virtuves un citādi saimniecības un tuale
tes piederumi, izņemot porcelānu

Rūpniecība

A

69.13

Keramikas statuetes un rotājumi:

6913.10

no porcelāna

Rūpniecība

A

6913.90

citādi

Rūpniecība

A

69.14

Citādi keramikas izstrādājumi:

6914.10

no porcelāna

Rūpniecība

A
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6914.90

citādi

Rūpniecība

A

7001.00

Stikla lauskas un citādi atkritumi un sīkās lauskas; stikla
masa

Rūpniecība

A

70.02

Stikls lodīšu formā (izņemot mikrolodītes, kas minētas
pozīcijā 7018), nūjiņu vai caurulīšu formā, neapstrādāts:

7002.10

lodītes

Rūpniecība

A

7002.20

nūjiņas

Rūpniecība

A

7002.3

caurulītes:

7002.31

no kausēta kvarca vai citādas kausētās kramzemes

Rūpniecība

A

7002.32

no citāda stikla, kura lineārās izplešanās koeficients nepār
sniedz 5 × 10 – 6 vienā kelvinā, temperatūras intervālā
no 0 °C līdz 300 °C

Rūpniecība

A

7002.39

citādi

Rūpniecība

A

70.03

Lietais un velmētais stikls, loksnēs vai profilēts, ar absor
bējoša, atstarojoša vai neatstarojoša slāņa uzklājumu vai
bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu:

7003.1

nestiegrotas loksnes:

7003.12

masā krāsotas (tonētas), blāvotas, atlaidinātas vai ar absor
bējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni:

7003.12.10

no optiskā stikla

Rūpniecība

A

7003.12.20

no solārā stikla

Rūpniecība

A

7003.12.90

citādi

Rūpniecība

A

7003.19

Citādi:

7003.19.10

no optiskā stikla

Rūpniecība

A

7003.19.20

no solārā stikla

Rūpniecība

A

7003.19.90

citādi

Rūpniecība

A

7003.20

stiegrotas loksnes

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

7003.30

profili

70.04

Stieptais vai pūstais stikls, loksnēs ar absorbējošu, atstaro
jošu vai neatstarojošu slāni vai bez tā, bet neapstrādāts ar
citu paņēmienu:

7004.20

masā krāsots (tonēts), blāvots stikls, atlaidināts vai ar ab
sorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni:

7004.20.10

optiskais stikls

Rūpniecība

A

7004.20.90

citādi

Rūpniecība

A

7004.90

citāds stikls:

7004.90.10

optiskais stikls

Rūpniecība

A

7004.90.90

citādi

Rūpniecība

A

70.05

Termiski pulēts stikls un stikls ar slīpētu vai pulētu
virsmu, loksnēs, ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstaro
jošu slāni vai bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu:

7005.10

nestiegrots stikls ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstaro
jošu slāni:

7005.10.10

optiskais stikls

Rūpniecība

A

7005.10.20

no solārā stikla

Rūpniecība

A

7005.10.90

citādi

Rūpniecība

A

7005.2

citāds nestiegrotais stikls:

7005.21

masā krāsots (tonēts), blāvots, atlaidināts vai tikai ar lī
dzenu virsmu:

7005.21.10

optiskais stikls

Rūpniecība

A

7005.21.13

ne biezāks par 2 mm (izņemot optisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.21.15

biezāks par 2 mm, bet ne biezāks par 2,5 mm (izņemot
optisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.21.17

biezāks par 2,5 mm, bet ne biezāks par 3 mm (izņemot
optisko stiklu)

Rūpniecība

A
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7005.21.23

biezāks par 3 mm, bet ne biezāks par 4 mm (izņemot op
tisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.21.29

biezāks par 4 mm, bet ne biezāks par 5 mm (izņemot op
tisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.21.35

biezāks par 5 mm, bet ne biezāks par 6 mm (izņemot op
tisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.21.45

biezāks par 6 mm, bet ne biezāks par 8 mm (izņemot op
tisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.21.55

biezāks par 8 mm, bet ne biezāks par 10 mm (izņemot
optisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.21.65

biezāks par 10 mm, bet ne biezāks par 12 mm (izņemot
optisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.21.85

biezāks par 12 mm (izņemot optisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.29

Citādi:

7005.29.05

no solārā stikla

Rūpniecība

A

7005.29.10

optiskais stikls

Rūpniecība

A

7005.29.13

ne biezāks par 2 mm (izņemot solāro stiklu un optisko
stiklu)

Rūpniecība

A

7005.29.15

biezāks par 2 mm, bet ne biezāks par 2,5 mm (izņemot
solāro stiklu un optisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.29.17

biezāks par 2,5 mm, bet ne biezāks par 3 mm (izņemot
solāro stiklu un optisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.29.23

biezāks par 3 mm, bet ne biezāks par 4 mm (izņemot so
lāro stiklu un optisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.29.25

biezāks par 4 mm, bet ne biezāks par 5 mm (izņemot so
lāro stiklu un optisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.29.35

biezāks par 5 mm, bet ne biezāks par 6 mm (izņemot so
lāro stiklu un optisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.29.45

biezāks par 6 mm, bet ne biezāks par 8 mm (izņemot so
lāro stiklu un optisko stiklu)

Rūpniecība

A

Kods
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7005.29.55

biezāks par 8 mm, bet ne biezāks par 10 mm (izņemot
optisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.29.65

biezāks par 10 mm, bet ne biezāks par 12 mm (izņemot
optisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.29.85

biezāks par 12 mm (izņemot optisko stiklu)

Rūpniecība

A

7005.30

stiegrots stikls

Rūpniecība

A

7006.00

Stikls, kas minēts pozīcijās 7003, 7004 vai 7005, izliekts,
slīpētām malām, gravēts, urbts, emaljēts vai citādi apstrā
dāts, bet bez ietvara un citu materiālu apdares:

7006.00.30

optiskais stikls; iekrāsota stikla logi

Rūpniecība

A

7006.00.90

citādi

Rūpniecība

A

70.07

Neplīstošais stikls, kas sastāv no rūdīta vai laminēta stikla:

7007.1

rūdīts neplīstošais stikls:

7007.11

tādā lielumā un formātā, kas ļauj to izmantot transportlī
dzekļos, gaisa kuģos, kosmosa kuģos un kuģošanas līdz
ekļos

Rūpniecība

X

7007.19

Citādi:

7007.19.10

no solārā stikla

Rūpniecība

A

7007.19.90

citādi

Rūpniecība

A

7007.2

laminēts neplīstošais stikls:

7007.21

tādā lielumā un formātā, kas ļauj to izmantot transportlī
dzekļos, gaisa kuģos, kosmosa kuģos un kuģošanas līdz
ekļos:

7007.21.20

transportlīdzekļu vējstikli

Rūpniecība

15 %

7007.21.90

citādi

Rūpniecība

X

7007.29

citādi

Rūpniecība

A

7008.00

Daudzkārtaini stikla izolatori

Rūpniecība

A

Kods
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Rūpniecība

A

70.09

Stikla spoguļi, ierāmēti vai neierāmēti, ieskaitot atpaka
ļskata spoguļus:

7009.10

transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļi

7009.9

Citādi:

7009.91

neierāmēti

Rūpniecība

A

7009.92

ierāmēti

Rūpniecība

A

70.10

Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes
zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai
vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aiz
bāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi:

7010.10

ampulas

Rūpniecība

A

7010.20

aizbāžņi, vāciņi un tamlīdzīgi stikla izstrādājumi

Rūpniecība

A

7010.90

Citādi:

7010.90.20

sifoni

Rūpniecība

A

7010.90.3

burkas konservēšanai (sterilizācijas burkas):

7010.90.31

ar nominālo ietilpību līdz 250 ml

Rūpniecība

A

7010.90.33

ar nominālo ietilpību vairāk nekā 250 ml

Rūpniecība

A

7010.90.4

citādas burkas un podi:

7010.90.41

ar nominālo ietilpību līdz 300 ml

Rūpniecība

A

7010.90.43

ar nominālo ietilpību vairāk par 300 ml, bet mazāk par
500 ml

Rūpniecība

A

7010.90.45

ar nominālo ietilpību vairāk par 500 ml, bet mazāk par
750 ml

Rūpniecība

A

7010.90.47

ar nominālo ietilpību vairāk par 750 ml, bet mazāk par
1 100 ml

Rūpniecība

A

7010.90.49

ar nominālo ietilpību vairāk par 1 100 ml

Rūpniecība

A
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7010.90.5

pudeles:

7010.90.51

ar nominālo ietilpību līdz 250 ml

Rūpniecība

A

7010.90.53

ar nominālo ietilpību vairāk par 250 ml, bet mazāk par
330 ml

Rūpniecība

A

7010.90.55

ar nominālo ietilpību vairāk par 330 ml, bet mazāk par
500 ml

Rūpniecība

A

7010.90.57

ar nominālo ietilpību vairāk par 500 ml, bet mazāk par
750 ml

Rūpniecība

A

7010.90.58

ar nominālo ietilpību vairāk par 750 ml, bet mazāk par
1 100 ml

Rūpniecība

A

7010.90.59

ar nominālo ietilpību vairāk par 1 100 ml

Rūpniecība

A

7010.90.90

citādi

Rūpniecība

A

70.11

Vaļējas stikla kolbas (arī lodveida un cauruļveida) un to
stikla daļas, bez piederumiem, paredzētas elektriskajām
spuldzēm, elektronstaru lampām un tamlīdzīgiem izstrā
dājumiem:

7011.10

elektriskajai apgaismošanai

Rūpniecība

A

7011.20

elektronstaru (katodstaru) lampām

Rūpniecība

A

7011.90

citādi

Rūpniecība

A

70.13

Stikla galda un virtuves trauki, tualetes, kancelejas piede
rumi, izstrādājumi mājas iekārtojumam vai tamlīdzīgi iz
strādājumi (izņemot izstrādājumus, kas minēti pozī
cijā 7010 vai 7018):

7013.10

no stikla keramikas:

7013.10.05

pelnutrauki

Rūpniecība

A

7013.10.27

šķīvji, tases un apakštases, mehāniski ražoti

Rūpniecība

A

7013.10.90

citādi

Rūpniecība

A

7013.2

glāzes ar kājiņu dzeršanai, izņemot stikla keramikas iz
strādājumus:

7013.22

no svina kristāla

Rūpniecība

A

7013.28

citādi

Rūpniecība

A
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7013.3

citādas glāzes dzeršanai, izņemot stikla keramikas izstrā
dājumus:

7013.33

no svina kristāla

Rūpniecība

A

7013.37

citādi

Rūpniecība

A

7013.4

stikla galda servēšanas piederumi (izņemot dzeramtrau
kus) vai virtuves piederumi, izņemot stikla keramikas iz
strādājumus:

7013.41

no svina kristāla:

7013.41.10

šķīvji, tases un apakštases, mehāniski ražoti

Rūpniecība

A

7013.41.90

citādi

Rūpniecība

A

7013.42

no stikla, kura lineārās izplešanās koeficients nepārsniedz
5 × 10 – 6 vienā kelvinā, temperatūras intervālā no 0 °C
līdz 300 °C:

7013.42.10

šķīvji, tases un apakštases, mehāniski ražoti

Rūpniecība

A

7013.42.90

citādi

Rūpniecība

A

7013.49

Citādi:

7013.49.10

šķīvji, tases un apakštases, mehāniski ražoti

Rūpniecība

A

7013.49.90

citādi

Rūpniecība

A

7013.9

citādi stikla trauki:

7013.91

no svina kristāla

Rūpniecība

A

7013.99

citādi

Rūpniecība

A

7014.00

Stikla izstrādājumi signalizācijai un optikas elementi (izņe
mot pozīcijā 7015 minētos), kas nav optiski apstrādāti

Rūpniecība

A

70.15

Pulksteņu stikli un tamlīdzīgi stikli, redzi koriģējošu un
nekoriģējošu briļļu stikli, izliekti, ieliekti, dobi un tamlī
dzīgi, optiski neapstrādāti; dobas stikla lodes un to seg
menti šādu stiklu ražošanai:

7015.10

redzi koriģējošu briļļu stikli

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

Rūpniecība

A

7015.90

citādi

70.16

Bloki bruģēšanai, plātnes, ķieģeļi, plāksnītes un tamlīdzīgi
izstrādājumi no presēta vai lieta stikla, stiegroti vai nestie
groti, izmantojami būvdarbos vai celtniecībā; stikla klucīši
un citādi stikla izstrādājumi mozaīkas un tamlīdzīgiem
dekoratīviem darbiem uz pamatnes vai bez tās; vitrāžu
stikli un tamlīdzīgi stikli; daudzšūnu stikls vai putustikls
bloku, paneļu, plākšņu, apvalku vai tamlīdzīgās formās:

7016.10

stikla klucīši un citādi stikla izstrādājumi mozaīkas un
tamlīdzīgiem dekoratīviem darbiem uz pamatnes vai bez
tās

7016.90

Citādi:

7016.90.10

daudzšūnu stikls vai putustikls bloku, paneļu, plākšņu,
apvalku vai tamlīdzīgās formās

Rūpniecība

A

7016.90.20

ķieģeļi (izņemot no daudzšūnu stikla vai putustikla)

Rūpniecība

A

7016.90.90

citādi

Rūpniecība

A

70.17

Stikla trauki laboratoriju, higiēnas un farmācijas vajadzī
bām, graduēti vai negraduēti, kalibrēti vai nekalibrēti:

7017.10

no kausēta kvarca vai citādas kausētās kramzemes:

7017.10.10

mēģenes asins paraugu savākšanai

Rūpniecība

A

7017.10.90

citādi

Rūpniecība

A

7017.20

no citāda stikla, kura lineārās izplešanās koeficients nepār
sniedz 5 × 10–6 vienā kelvinā, temperatūras intervālā no
0 °C līdz 300 °C:

7017.20.10

mēģenes asins paraugu savākšanai

Rūpniecība

A

7017.20.90

citādi

Rūpniecība

A

7017.90

Citādi:

7017.90.10

mēģenes asins paraugu savākšanai

Rūpniecība

A

7017.90.90

citādi

Rūpniecība

A
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70.18

Stikla krelles, pērļu imitācijas, dārgakmeņu un pusdārgak
meņu imitācijas un tamlīdzīgi stikla izstrādājumi, kā arī
izstrādājumi no tiem, izņemot bižutēriju; stikla acis, izņe
mot protēzes; statuetes un citādi dekorējumi no stikla, kas
apstrādāts ar lodlampu, izņemot bižutēriju; stikla mikro
lodītes, kuru diametrs nepārsniedz 1 mm:

7018.10

stikla lodītes, pērļu imitācijas, dārgakmeņu vai pusdārgak
meņu imitācijas un tamlīdzīgi stikla sīkizstrādājumi

Rūpniecība

A

7018.20

stikla mikrolodītes, kuru diametrs nepārsniedz 1 mm

Rūpniecība

A

7018.90

citādi

Rūpniecība

A

70.19

Stikla šķiedras (ieskaitot stikla vati) un to izstrādājumi
(piemēram, pavedieni, audumi):

7019.1

šķiedru lentes, grīstes, pavedieni un cirstās šķiedras (šķips
nas):

7019.11

cirstās šķiedras (šķipsnas), kuru garums nepārsniedz
50 mm

Rūpniecība

A

7019.12

grīstes

Rūpniecība

A

7019.19

Citādi:

7019.19.10

diegi

Rūpniecība

A

7019.19.90

citādi

Rūpniecība

A

7019.3

smalkie audumi (plīvuri), tīkli, mašas, matrači, plātnes un
tamlīdzīgi neaustie izstrādājumi:

7019.31

mašas

Rūpniecība

A

7019.32

smalkie audumi (plīvuri)

Rūpniecība

A

7019.39

citādi

Rūpniecība

A

7019.40

audumi no grīstēm:

7019.40.10

audumi no daudzpavedienu grīstēm

Rūpniecība

A

7019.40.20

citādi, pārklāti ar plastmasu

Rūpniecība

A

7019.40.90

citādi

Rūpniecība

A
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7019.5

citādi audumi:

7019.51

kuru platums nepārsniedz 30 cm:

7019.51.10

ar plastmasas pārklājumu

Rūpniecība

A

7019.51.90

citādi

Rūpniecība

A

7019.52

kuru platums pārsniedz 30 cm, audekla pinumā, svarā
mazāk par 250 g/m2, no filamentiem, ja vienkārtas pave
diena lineārais blīvums nepārsniedz 136 deciteksus:

7019.52.10

ar plastmasas pārklājumu

Rūpniecība

A

7019.52.90

citādi

Rūpniecība

A

7019.59

Citādi:

7019.59.10

ar plastmasas pārklājumu

Rūpniecība

A

7019.59.90

citādi

Rūpniecība

A

7019.90

Citādi:

7019.90.20

vēja turbīnu lāpstiņām

Rūpniecība

A

7019.90.30

filtra maisi; gatava elektroizolācijas lenta, pārklāta vai im
pregnēta

Rūpniecība

A

7019.90.90

citādi

Rūpniecība

A

7020.00

Citādi stikla izstrādājumi

Rūpniecība

A

71.01

Dabiskās vai kultivētās pērles, apstrādātas vai neapstrādā
tas, šķirotas vai nešķirotas, bet nesavērtas, neiestrādātas
un neiestiprinātas; dabiskās vai kultivētās pērles, nešķiro
tas, uz laiku savērtas ērtākai transportēšanai:

7101.10

dabiskās pērles

Rūpniecība

A

7101.2

kultivētās pērles:

7101.21

neapstrādātas

Rūpniecība

A

7101.22

apstrādātas

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

71.02

Apstrādāti vai neapstrādāti dimanti, bet neiedarināti un
nenostiprināti:

7102.10

nešķiroti

7102.2

rūpnieciskie:

7102.21

neapstrādāti vai tikai sazāģēti, saskaldīti vai rupji apstrā
dāti

Rūpniecība

A

7102.29

citādi

Rūpniecība

A

7102.3

rūpniecībā neizmantojamie:

7102.31

neapstrādāti vai tikai sazāģēti, saskaldīti vai rupji apstrā
dāti

Rūpniecība

A

7102.39

citādi

Rūpniecība

A

71.03

Dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, ap
strādāti vai neapstrādāti, šķiroti vai nešķiroti, bet nesa
vērti, neiedarināti un nenostiprināti; nešķiroti dārgakmeņi
(izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, uz laiku savērti
ērtākai transportēšanai:

7103.10

neapstrādāti vai tikai sazāģēti, saskaldīti vai rupji apstrā
dāti:

7103.10.10

kvarca tīģeracs

Rūpniecība

A

7103.10.20

sugilīts (pazīstams arī ar nosaukumu “lavulīts”)

Rūpniecība

A

7103.10.90

citādi

Rūpniecība

A

7103.9

citādi apstrādāti:

7103.91

rubīni, safīri un smaragdi

Rūpniecība

A

7103.99

citādi

Rūpniecība

A

71.04

Sintētiskie vai reģenerētie dārgakmeņi un pusdārgakmeņi,
apstrādāti vai neapstrādāti, šķiroti vai nešķiroti, bet nesa
vērti, neiedarināti un nenostiprināti; nešķiroti sintētiskie
vai reģenerētie dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, uz laiku
savērti ērtākai transportēšanai:

7104.10

pjezoelektriskais kvarcs

Rūpniecība

A

7104.20

citādi, neapstrādāti vai tikai sazāģēti vai rupji apstrādāti

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

7104.90

citādi

71.05

Dabisko vai sintētisko dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu
putekļi un pulveris:

7105.10

dimantu

Rūpniecība

A

7105.90

citādi

Rūpniecība

A

71.06

Sudrabs (ieskaitot ar zeltu vai platīnu pārklātu sudrabu),
neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā:

7106.10

pulveris

Rūpniecība

A

7106.9

Citādi:

7106.91

neapstrādāts

Rūpniecība

A

7106.92

daļēji apstrādāts

Rūpniecība

A

7107.00

Parastie metāli, plaķēti ar sudrabu, tikai daļēji apstrādāti

Rūpniecība

A

71.08

Zelts (ieskaitot platinētu zeltu), neapstrādāts, daļēji apstrā
dāts vai pulverveidā:

7108.1

nemonetārais:

7108.11

pulveris

Rūpniecība

A

7108.12

citādas neapstrādātas formas

Rūpniecība

A

7108.13

citādas daļēji apstrādātas formas

Rūpniecība

A

7108.20

monetārais

Rūpniecība

A

7109.00

Ar zeltu plaķēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji ap
strādāts

Rūpniecība

A

71.10

Platīns, neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā:

7110.1

platīns:

7110.11

neapstrādāts vai pulverveidā

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

7110.19

citādi

7110.2

pallādijs:

7110.21

neapstrādāts vai pulverveidā

Rūpniecība

A

7110.29

citādi

Rūpniecība

A

7110.3

rodijs:

7110.31

neapstrādāts vai pulverveidā

Rūpniecība

A

7110.39

citādi

Rūpniecība

A

7110.4

irīdijs, osmijs un rutēnijs:

7110.41

neapstrādāts vai pulverveidā

Rūpniecība

A

7110.49

citādi

Rūpniecība

A

7111.00

Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un zelts, tikai
daļēji apstrādāts

Rūpniecība

A

71.12

Dārgmetālu vai ar dārgmetālu plaķētu metālu lūžņi un at
lūzas; citādi atkritumi un lūžņi, kas satur dārgmetālus vai
dārgmetālu savienojumus un kurus izmanto galvenokārt
dārgmetālu reģenerēšanai:

7112.30

pelni, kas satur dārgmetālus vai dārgmetālu savienojumus

Rūpniecība

A

7112.9

Citādi:

7112.91

zelta, ieskaitot ar zeltu plaķēta metāla, izņemot atliekas,
kas satur citus dārgmetālus

Rūpniecība

A

7112.92

platīna, ieskaitot ar platīnu plaķēta metāla, izņemot atlie
kas, kas satur citus dārgmetālus

Rūpniecība

A

7112.99

Citādi:

7112.99.10

plastmasas, kas satur sudraba savienojumus

Rūpniecība

A

7112.99.90

citādi

Rūpniecība

A
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71.13

Juvelierizstrādājumi un to daļas no dārgmetāla vai ar
dārgmetālu plaķēta metāla:

7113.1

no dārgmetāla, ar elektrolītisko pārklājumu vai bez tā, vai
plaķēta vai neplaķēta ar dārgmetālu:

7113.11

no sudraba, ar elektrolītisko pārklājumu vai bez tā, vai
plaķēta vai neplaķēta ar citu dārgmetālu

Rūpniecība

A

7113.19

no citiem dārgmetāliem, ar elektrolītisko pārklājumu vai
bez tā, vai plaķētiem vai neplaķētiem ar dārgmetālu

Rūpniecība

A

7113.20

no parastā metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

Rūpniecība

A

71.14

Zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumi un to daļas no dārg
metāliem vai metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem:

7114.1

no dārgmetāla, ar elektrolītisko pārklājumu vai bez tā, vai
plaķēta vai neplaķēta ar dārgmetālu:

7114.11

no sudraba, ar elektrolītisko pārklājumu vai bez tā, vai
plaķēta vai neplaķēta ar citu dārgmetālu:

7114.11.10

piemiņas medaljoni

Rūpniecība

A

7114.11.90

citādi

Rūpniecība

A

7114.19

no citiem dārgmetāliem, ar elektrolītisko pārklājumu vai
bez tā, vai plaķētiem vai neplaķētiem ar dārgmetālu:

7114.19.10

piemiņas medaljoni

Rūpniecība

A

7114.19.90

citādi

Rūpniecība

A

7114.20

no parastā metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu:

7114.20.10

piemiņas medaljoni

Rūpniecība

A

7114.20.90

citādi

Rūpniecība

A

71.15

Citādi izstrādājumi no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts
ar dārgmetālu:

7115.10

platīna katalizatori stiepļu tīkliņa vai režģa veidā

Rūpniecība

A
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7115.90

Citādi:

7115.90.30

platīna tīģeļi; platīna stiepļu tīkliņš; platīna laboratorijas
aprīkojums

Rūpniecība

A

7115.90.90

citādi

Rūpniecība

A

71.16

Izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabi
skiem, sintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai
pusdārgakmeņiem:

7116.10

no dabiskām vai kultivētām pērlēm

Rūpniecība

A

7116.20

no dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem dārgakme
ņiem vai pusdārgakmeņiem

Rūpniecība

A

71.17

Bižutērija:

7117.1

no parastā metāla ar elektrolītisko dārgmetāla pārklājumu
vai bez tā:

7117.11

aproču pogas un apkakles pogas

Rūpniecība

A

7117.19

citādi

Rūpniecība

A

7117.90

citādi

Rūpniecība

A

71.18

Monētas:

7118.10

monētas (izņemot zelta monētas), kas nav likumīgs mak
sāšanas līdzeklis

Rūpniecība

A

7118.90

citādi

Rūpniecība

A

72.01

Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un ci
tās pirmformās:

7201.10

neleģētais pārstrādes čuguns ar fosfora masas saturu
0,5 % vai mazāk

Rūpniecība

A

7201.20

neleģētais pārstrādes čuguns ar fosfora masas saturu vai
rāk par 0,5 %

Rūpniecība

A

7201.50

leģētais pārstrādes čuguns; spoguļčuguns

Rūpniecība

A

72.02

Ferosakausējumi:

7202.1

feromangāns:

7202.11

ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 2 %

Rūpniecība

A

Kods
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Rūpniecība

A

7202.19

citādi

7202.2

ferosilīcijs:

7202.21

ar silīcija masas saturu vairāk nekā 55 %

Rūpniecība

A

7202.29

citādi

Rūpniecība

A

7202.30

ferosilīcijmangāns

Rūpniecība

A

7202.4

ferohroms:

7202.41

ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 4 %

Rūpniecība

A

7202.49

citādi

Rūpniecība

A

7202.50

ferohromsilīcijs

Rūpniecība

A

7202.60

feroniķelis

Rūpniecība

A

7202.70

feromolibdēns

Rūpniecība

A

7202.80

ferovolframs un ferosilīcijvolframs

Rūpniecība

A

7202.9

Citādi:

7202.91

ferotitāns un ferosilīcijtitāns

Rūpniecība

A

7202.92

ferovanādijs

Rūpniecība

A

7202.93

feroniobijs

Rūpniecība

A

7202.99

Citādi:

7202.99.30

ferosilīcijmagnijs

Rūpniecība

A

7202.99.90

citādi

Rūpniecība

A

72.03

Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi po
rainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās
formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās,
ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no
svara:

7203.10

dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie dzelzs produkti

Rūpniecība

A

7203.90

citādi

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1592

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Rūpniecība

A

72.04

Dzelzs atkritumi un lūžņi; dzelzs vai tērauda lietņi lūžņu
pārliešanai:

7204.10

lietuves čuguna atkritumi un lūžņi

7204.2

leģētā tērauda atgriezumi un lūžņi:

7204.21

nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

A

7204.29

citādi

Rūpniecība

A

7204.30

alvotas dzelzs vai tērauda atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

7204.4

citādi atgriezumi un lūžņi:

7204.41

virpošanas skaidas, atgriezumi, lauztās skaidas, frēzēšanas
paliekas, zāģskaidas, slīpēšanas daļiņas, apgriešanas un
štancēšanas atgriezumi, sapakoti vai nesapakoti saišķos

Rūpniecība

A

7204.49

citādi

Rūpniecība

A

7204.50

lietņi lūžņu pārliešanai

Rūpniecība

A

72.05

Čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un
pulveris:

7205.10

granulas

Rūpniecība

A

7205.2

pulveris:

7205.21

leģētā tērauda

Rūpniecība

A

7205.29

citādi

Rūpniecība

A

72.06

Dzelzs un neleģētais tērauds, lietņos vai citās pirmformās
(izņemot dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203):

7206.10

lietņi

Rūpniecība

A

7206.90

citādi

Rūpniecība

A

72.07

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti:

7207.1

ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25 %:

7207.11

ar taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja
platums nepārsniedz dubultbiezumu

Rūpniecība

A
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7207.12

citādi, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgrie
zumu

Rūpniecība

A

7207.19

citādi

Rūpniecība

A

7207.20

ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vairāk

Rūpniecība

A

72.08

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu
600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektro
lītiska vai cita pārklājuma:

7208.10

ruļļos, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ar reljefu
rakstu

Rūpniecība

A

7208.2

citādi, ruļļos, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti,
kodināti:

7208.25

4,75 mm biezi vai biezāki

Rūpniecība

A

7208.26

3 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki par 4,75 mm

Rūpniecība

A

7208.27

plānāki par 3 mm

Rūpniecība

A

7208.3

citādi, ruļļos, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti:

7208.36

biezāki par 10 mm

Rūpniecība

A

7208.37

4,75 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki par 10 mm

Rūpniecība

A

7208.38

3 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki par 4,75 mm

Rūpniecība

A

7208.39

plānāki par 3 mm

Rūpniecība

A

7208.40

ruļļos netīti, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ar
reljefu rakstu

Rūpniecība

A

7208.5

citādi, ruļļos netīti, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrā
dāti:

7208.51

biezāki par 10 mm

Rūpniecība

A

7208.52

4,75 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki par 10 mm

Rūpniecība

A

7208.53

3 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki par 4,75 mm

Rūpniecība

A

Kods
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7208.54

plānāki par 3 mm

Rūpniecība

A

7208.90

citādi

Rūpniecība

A

72.09

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu
600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stā
voklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma:

7209.1

ruļļos, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī)
tālāk neapstrādāti:

7209.15

3 mm biezi vai biezāki

Rūpniecība

A

7209.16

biezāki par 1 mm, bet ne biezāki par 3 mm

Rūpniecība

A

7209.17

ar biezumu 0,5 mm vai biezāki, bet ne biezāki par 1 mm

Rūpniecība

A

7209.18

ne biezāki par 0,5 mm

Rūpniecība

A

7209.2

ne ruļļos, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stā
voklī) tālāk neapstrādāti:

7209.25

3 mm biezi vai biezāki

Rūpniecība

A

7209.26

biezāki par 1 mm, bet ne biezāki par 3 mm

Rūpniecība

A

7209.27

ar biezumu 0,5 mm vai biezāki, bet ne biezāki par 1 mm

Rūpniecība

A

7209.28

ne biezāki par 0,5 mm

Rūpniecība

A

7209.90

citādi

Rūpniecība

A

72.10

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu
600 mm vai vairāk, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pār
klājumu:

7210.1

ar alvas pārklājumu:

7210.11

0,5 mm biezi vai biezāki

Rūpniecība

A

7210.12

ne biezāki par 0,5 mm

Rūpniecība

A

7210.20

ar svina pārklājumu, ieskaitot svina un alvas sakausējuma
pārklājumu

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1595

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Rūpniecība

A

7210.30

elektrolītiski cinkoti

7210.4

citādā veidā cinkoti:

7210.41

rievoti

Rūpniecība

A

7210.49

citādi

Rūpniecība

A

7210.50

ar hroma oksīdu vai hroma un hroma oksīdu pārklājumu

Rūpniecība

A

7210.6

ar alumīnija pārklājumu:

7210.61

ar alumīnija un cinka sakausējumu pārklājumu

Rūpniecība

A

7210.69

citādi

Rūpniecība

A

7210.70

ar krāsas, lakas vai plastmasas pārklājumu

Rūpniecība

A

7210.90

citādi

Rūpniecība

A

72.11

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu
mazāk nekā 600 mm, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita
pārklājuma:

7211.1

pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti:

7211.13

četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā velmēti, platāki
par 150 mm, ar biezumu ne mazāk kā 4 mm, ruļļos ne
tīti un bez reljefa raksta

Rūpniecība

A

7211.14

citādi, 4,75 mm biezi un biezāki

Rūpniecība

A

7211.19

citādi

Rūpniecība

A

7211.2

pēc aukstās velmēšanas (aukstās presēšanas) tālāk neap
strādāti:

7211.23

ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25 %

Rūpniecība

A

7211.29

citādi

Rūpniecība

A

7211.90

citādi

Rūpniecība

A

72.12

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu
mazāk nekā 600 mm, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu
pārklājumu:

7212.10

ar alvas pārklājumu

Rūpniecība

A
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7212.20

elektrolītiski cinkoti

Rūpniecība

A

7212.30

citādā veidā cinkoti

Rūpniecība

A

7212.40

ar krāsas, lakas vai plastmasas pārklājumu

Rūpniecība

A

7212.50

ar cita veida pārklājumu

Rūpniecība

A

7212.60

plaķēti

Rūpniecība

A

72.13

Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no dzelzs vai ne
leģētā tērauda:

7213.10

ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rie
vām un citādām deformācijām

Rūpniecība

A

7213.20

citādi, no automātu tērauda

Rūpniecība

A

7213.9

Citādi:

7213.91

ar apļveida šķērsgriezumu mazāk nekā 14 mm diametrā

Rūpniecība

A

7213.99

citādi

Rūpniecība

A

72.14

Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas
apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiep
šanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas
liektus stieņus:

7214.10

kalti

Rūpniecība

A

7214.20

ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rie
vām un citām deformācijām vai pēc velmēšanas liekti

Rūpniecība

A

7214.30

no automātu tērauda

Rūpniecība

A

7214.9

Citādi:

7214.91

ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātu) šķērsgriezumu

Rūpniecība

A

7214.99

citādi

Rūpniecība

A

72.15

Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi:

7215.10

no automātu tērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās
apdares tālāk neapstrādāti

Rūpniecība

A
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7215.50

citādi, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk
neapstrādāti

Rūpniecība

A

7215.90

citādi

Rūpniecība

A

72.16

Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie
profili:

7216.10

U, I vai H profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepša
nas vai presēšanas tālāk neaps?trādāti, augstumā līdz
80 mm

Rūpniecība

A

7216.2

L un T profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas
vai presēšanas tālāk neapstrādāti, augstumā līdz 80 mm:

7216.21

L profili

Rūpniecība

A

7216.22

T profili

Rūpniecība

A

7216.3

U, I vai H profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepša
nas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, 80 mm augsti vai
augstāki:

7216.31

U profili

Rūpniecība

A

7216.32

I profili

Rūpniecība

A

7216.33

H profili

Rūpniecība

A

7216.40

L vai T profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas
vai presēšanas tālāk neapstrādāti, 80 mm augsti vai aug
stāki

Rūpniecība

A

7216.50

citādi leņķi, fasonprofili un speciālie profili, pēc karstās
velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neap
strādāti

Rūpniecība

A

7216.6

leņķi, profili un speciālie profili, pēc aukstās formēšanas
vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti:

7216.61

iegūti no plakaniem velmējumiem

Rūpniecība

A

7216.69

citādi

Rūpniecība

A

7216.9

Citādi:

7216.91

auksti veidoti vai apdarināti plakanie velmējumi

Rūpniecība

A

7216.99

citādi

Rūpniecība

A

72.17

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples:

7217.10

bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulē
tas

Rūpniecība

A

Kods
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7217.20

ar cinka pārklājumu

Rūpniecība

A

7217.30

ar citu parasto metālu pārklājumu

Rūpniecība

A

7217.90

citādi

Rūpniecība

A

72.18

Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās; nerūsē
jošā tērauda pusfabrikāti:

7218.10

lietņi un citas pirmformas

Rūpniecība

A

7218.9

Citādi:

7218.91

ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātu) šķērsgriezumu

Rūpniecība

A

7218.99

citādi

Rūpniecība

A

72.19

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu
600 mm vai vairāk:

7219.1

pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos:

7219.11

biezāki par 10 mm

Rūpniecība

A

7219.12

ar biezumu 4,75 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki par
10 mm

Rūpniecība

A

7219.13

3 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki par 4,75 mm

Rūpniecība

A

7219.14

ne biezāki par 3 mm

Rūpniecība

A

7219.2

pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti:

7219.21

biezāki par 10 mm

Rūpniecība

A

7219.22

ar biezumu 4,75 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki par
10 mm

Rūpniecība

A

7219.23

3 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki par 4,75 mm

Rūpniecība

A

7219.24

plānāki par 3 mm

Rūpniecība

A

7219.3

pēc aukstās velmēšanas (aukstās presēšanas) tālāk neap
strādāti:

7219.31

4,75 mm biezi vai biezāki

Rūpniecība

A

7219.32

3 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki par 4,75 mm

Rūpniecība

A
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7219.33

biezāki par 1 mm, bet ne biezāki par 3 mm

Rūpniecība

A

7219.34

ar biezumu 0,5 mm biezi vai biezāki, bet ne biezāki par
1 mm

Rūpniecība

A

7219.35

ne biezāki par 0,5 mm

Rūpniecība

A

7219.90

citādi

Rūpniecība

A

72.20

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk
nekā 600 mm:

7220.1

pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti:

7220.11

4,75 mm biezi vai biezāki

Rūpniecība

A

7220.12

plānāki par 4,75 mm

Rūpniecība

A

7220.20

pēc aukstās velmēšanas (aukstās presēšanas) tālāk neap
strādāti

Rūpniecība

A

7220.90

citādi

Rūpniecība

A

7221.00

Nerūsējošā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos

Rūpniecība

A

72.22

Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciā
lie profili no nerūsējošā tērauda:

7222.1

stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai pre
sēšanas tālāk neapstrādāti:

7222.11

ar apaļu šķērsgriezumu

Rūpniecība

A

7222.19

citādi

Rūpniecība

A

7222.20

stieņi, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk
neapstrādāti

Rūpniecība

A

7222.30

citādi stieņi

Rūpniecība

A

7222.40

leņķi, fasonprofili un speciālie profili

Rūpniecība

A

7223.00

Nerūsējošā tērauda stieple

Rūpniecība

A

72.24

Citāds leģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās; citāda
nerūsējošā tērauda pusfabrikāti:

7224.10

lietņi un citas pirmformas

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

7224.90

citādi

72.25

Plakani citādu leģēto tēraudu velmējumi ar platumu
600 mm vai vairāk:

7225.1

no elektrotehniskā silīcijtērauda:

7225.11

ar orientētu graudu

Rūpniecība

A

7225.19

citādi

Rūpniecība

A

7225.30

citādi, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos

Rūpniecība

A

7225.40

citādi, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos
netīti

Rūpniecība

A

7225.50

citādi, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī)
tālāk neapstrādāti

Rūpniecība

A

7225.9

Citādi:

7225.91

elektrolītiski cinkoti

Rūpniecība

A

7225.92

citādā veidā cinkoti

Rūpniecība

A

7225.99

citādi

Rūpniecība

A

72.26

Plakani citu leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu mazāk
nekā 600 mm:

7226.1

no elektrotehniskā silīcijtērauda:

7226.11

ar orientētu graudu

Rūpniecība

A

7226.19

citādi

Rūpniecība

A

7226.20

no ātrgriezējtērauda

Rūpniecība

A

7226.9

Citādi:

7226.91

pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti

Rūpniecība

A

7226.92

pēc aukstās velmēšanas (aukstās presēšanas) tālāk neap
strādāti

Rūpniecība

A

7226.99

citādi

Rūpniecība

A
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72.27

Karsti velmēti citu leģēto tēraudu stieņi brīvi tītos saišķos:

7227.10

no ātrgriezējtērauda

Rūpniecība

A

7227.20

no silīcijmangāntērauda

Rūpniecība

A

7227.90

citādi

Rūpniecība

A

72.28

Citu leģēto tēraudu stieņi; citu leģēto tēraudu leņķi, fason
profili un speciālie profili; dobi leģētā un neleģētā tērauda
stieņi:

7228.10

ātrgriezējtērauda stieņi

Rūpniecība

A

7228.20

silīcijmangāntērauda stieņi

Rūpniecība

A

7228.30

citādi stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai
presēšanas tālāk neapstrādāti

Rūpniecība

A

7228.40

citādi stieņi, pēc kalšanas tālāk neapstrādāti

Rūpniecība

A

7228.50

citādi stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares
tālāk neapstrādāti

Rūpniecība

A

7228.60

citādi stieņi

Rūpniecība

A

7228.70

leņķi, fasonprofili un speciālie profili

Rūpniecība

A

7228.80

dobi stieņi

Rūpniecība

A

72.29

Citu leģēto tēraudu stieples:

7229.20

no silīcijmangāntērauda

Rūpniecība

A

7229.90

citādi

Rūpniecība

A

73.01

Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas,
perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no
saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi,
fasonprofili un speciālie profili:

7301.10

rievkonstrukcijas

Rūpniecība

A

7301.20

leņķi, fasonprofili un speciālie profili

Rūpniecība

A
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73.02

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju
ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju
sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi
šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpa
liktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un
citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai:

7302.10

sliedes

Rūpniecība

A

7302.30

pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un
citādi šķērssavienojumi

Rūpniecība

A

7302.40

uzliktņi un balstpaliktņi

Rūpniecība

A

7302.90

citādi

Rūpniecība

A

7303.00

Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna

Rūpniecība

A

73.04

Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules,
caurulītes un dobie profili:

7304.1

caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados:

7304.11

no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

A

7304.19

citādi

Rūpniecība

A

7304.2

urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru
caurules, urbšanas caurules, ko izmanto naftas un gāzes
urbumu urbšanā:

7304.22

nerūsējošā tērauda urbšanas caurules

Rūpniecība

A

7304.23

citādas urbšanas caurules

Rūpniecība

A

7304.24

citādas, no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

A

7304.29

citādi

Rūpniecība

A

7304.3

citādi, dzelzs vai neleģētā tērauda, ar apaļu šķērsgrie
zumu:

7304.31

auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)

Rūpniecība

A

7304.39

Citādi:

7304.39.35

ar sieniņu biezumu virs 25 mm vai šķērsgriezuma ārējo
izmēru vairāk nekā 170 mm

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

7304.39.90

citādi

7304.4

citādi, nerūsējošā tērauda, ar apaļu šķērsgriezumu:

7304.41

auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)

Rūpniecība

A

7304.49

citādi

Rūpniecība

A

7304.5

citādi, no citāda leģētā tērauda, ar apaļu šķērsgriezumu:

7304.51

auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)

Rūpniecība

A

7304.59

Citādi:

7304.59.45

ar sieniņu biezumu virs 25 mm vai šķērsgriezuma ārējo
izmēru vairāk nekā 170 mm

Rūpniecība

A

7304.59.90

citādi

Rūpniecība

A

7304.90

citādi

Rūpniecība

A

73.05

Citas dzelzs vai tērauda caurules un caurulītes (piemēram,
metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu
šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz
406,4 mm:

7305.1

caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados:

7305.11

zem kušņu kārtas ar loka metināšanu izgatavotas garenšu
ves

Rūpniecība

A

7305.12

citādas, metinātas garenšuvē

Rūpniecība

A

7305.19

citādi

Rūpniecība

A

7305.20

urbumu nostiprināšanas caurules, ko izmanto naftas un
gāzes urbumu urbšanā

Rūpniecība

A

7305.3

citādas metinātās:

7305.31

metinātas garenšuvē:

7305.31.10

tērauda hidroelektrostaciju spiedvadi ar iekšējā šķērsgrie
zuma izmēru lielāku par 400 mm un sieniņu biezumu
lielāku par 10,5 mm

Rūpniecība

A

7305.31.90

citādi

Rūpniecība

A
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7305.39

Citādi:

7305.39.10

tērauda hidroelektrostaciju spiedvadi ar iekšējā šķērsgrie
zuma izmēru lielāku par 400 mm un sieniņu biezumu
lielāku par 10,5 mm

Rūpniecība

A

7305.39.90

citādi

Rūpniecība

A

7305.90

Citādi:

7305.90.10

tērauda hidroelektrostaciju spiedvadi ar iekšējā šķērsgrie
zuma izmēru lielāku par 400 mm un sieniņu biezumu
lielāku par 10,5 mm

Rūpniecība

A

7305.90.90

citādi

Rūpniecība

A

73.06

Citādi dzelzs vai tērauda cauruļvadi, caurules, un dobie
profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai
citādi sastiprināti):

7306.1

caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados:

7306.11

metinātas, no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

A

7306.19

citādi

Rūpniecība

A

7306.2

urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru
caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā:

7306.21

metinātas, no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

A

7306.29

citādi

Rūpniecība

A

7306.30

citādi, no dzelzs vai neleģētā tērauda, metināti ar apaļu
šķērsgriezumu:

7306.30.10

sieniņu biezums nepārsniedz 2 mm, galvanizētas

Rūpniecība

A

7306.30.20

sieniņu biezums nepārsniedz 2 mm, negalvanizētas

Rūpniecība

A

7306.30.30

sieniņu biezums pārsniedz 2 mm, galvanizētas

Rūpniecība

A

7306.30.40

sieniņu biezums pārsniedz 2 mm, negalvanizētas

Rūpniecība

A

7306.40

citādi, no nerūsējošā tērauda, metināti ar apaļu šķērsgrie
zumu

Rūpniecība

A

7306.50

citādi, no citāda leģētā tērauda, metināti, ar apaļu šķērs
griezumu

Rūpniecība

A

Kods

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1605

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

7306.6

citādi, metināti, ar neapaļu šķērsgriezumu:

7306.61

ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu:

7306.61.10

sieniņas biezums nepārsniedz 2 mm

Rūpniecība

A

7306.61.20

sieniņas biezums pārsniedz 2 mm

Rūpniecība

A

7306.69

ar citādu neapaļu šķērsgriezumu:

7306.69.10

sieniņas biezums nepārsniedz 2 mm

Rūpniecība

A

7306.69.20

sieniņas biezums pārsniedz 2 mm

Rūpniecība

A

7306.90

citādi

Rūpniecība

A

73.07

Dzelzs vai tērauda savienotājelementi caurulēm (piemē
ram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas):

7307.1

lieti cauruļu piederumi:

7307.11

no nekaļamā čuguna:

7307.11.10

izpūtējiem un notekcaurulēm

Rūpniecība

A

7307.11.90

citādi

Rūpniecība

A

7307.19

Citādi:

7307.19.10

izpūtējiem un notekcaurulēm

Rūpniecība

A

7307.19.80

citādi, no čuguna

Rūpniecība

A

7307.19.90

citādi

Rūpniecība

A

7307.2

citādi, no nerūsējošā tērauda:

7307.21

atloki:

7307.21.10

izpūtējiem un notekcaurulēm

Rūpniecība

A

7307.21.90

citādi

Rūpniecība

A

7307.22

leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni:

7307.22.10

izpūtējiem un notekcaurulēm

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

7307.22.90

citādi

7307.23

piederumi sadurmetināšanai:

7307.23.10

izpūtējiem un notekcaurulēm

Rūpniecība

A

7307.23.90

citādi

Rūpniecība

A

7307.29

Citādi:

7307.29.10

izpūtējiem un notekcaurulēm

Rūpniecība

A

7307.29.90

citādi

Rūpniecība

A

7307.9

Citādi:

7307.91

atloki:

7307.91.10

izpūtējiem un notekcaurulēm

Rūpniecība

A

7307.91.20

elektroizolācijas caurulēm

Rūpniecība

A

7307.91.35

uzmaucami, ar iekšējā šķērsgriezuma izmēru 25 mm vai
vairāk, bet ne vairāk kā 1 200 mm (izņemot elektroizolā
cijas caurulēm, izpūtējiem un notekcaurulēm)

Rūpniecība

A

7307.91.40

citādi, ar iekšējā šķērsgriezuma izmēru 400 mm vai vai
rāk, bet ne vairāk kā 610 mm

Rūpniecība

A

7307.91.90

citādi

Rūpniecība

A

7307.92

leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni:

7307.92.10

izpūtējiem un notekcaurulēm

Rūpniecība

A

7307.92.20

elektroizolācijas caurulēm

Rūpniecība

A

7307.92.30

īscaurules un Y veida savienojumi, caurulēm ar iekšējo
diametru ne vairāk kā 30 mm (izņemot elektroizolācijas
caurulēm, izpūtējiem un notekcaurulēm)

Rūpniecība

A

7307.92.90

citādi

Rūpniecība

A
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7307.93

piederumi sadurmetināšanai:

7307.93.10

izpūtējiem un notekcaurulēm

Rūpniecība

A

7307.93.20

elektroizolācijas caurulēm

Rūpniecība

A

7307.93.30

īscaurules un Y veida savienojumi, caurulēm ar iekšējo
diametru ne vairāk kā 30 mm (izņemot elektroizolācijas
caurulēm, izpūtējiem un notekcaurulēm)

Rūpniecība

A

7307.93.90

citādi

Rūpniecība

A

7307.99

Citādi:

7307.99.10

izpūtējiem un notekcaurulēm

Rūpniecība

A

7307.99.20

elektroizolācijas caurulēm

Rūpniecība

A

7307.99.30

īscaurules un Y veida savienojumi, caurulēm ar iekšējo
diametru ne vairāk kā 30 mm (izņemot elektroizolācijas
caurulēm, izpūtējiem un notekcaurulēm)

Rūpniecība

A

7307.99.90

citādi

Rūpniecība

A

73.08

Metālkonstrukcijas (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās salie
kamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un
to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti,
jumta konstrukcijas, durvis un logi un to rāmji, durvju
sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs
vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, pro
fili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas
sagatavoti izmantošanai konstrukcijās:

7308.10

tilti un tiltu sekcijas

Rūpniecība

A

7308.20

piloni un režģu masti:

7308.20.10

režģu masti telegrāfa līnijām vai elektrolīnijām

Rūpniecība

A

7308.20.90

citādi

Rūpniecība

A

7308.30

durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi:

7308.30.10

liftu durvis vai vārti

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

7308.30.90

citādi

7308.40

statņi un tamlīdzīga iekārta būvsastatnēm, veidņiem, no
žogojumiem vai raktuvju balstiem:

7308.40.10

raktuvju iekārtas

Rūpniecība

A

7308.40.90

citādi

Rūpniecība

A

7308.90

Citādi:

7308.90.30

spirālveida caurules; dūmvadi

Rūpniecība

A

7308.90.90

citādi

Rūpniecība

A

7309.00

Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlī
dzīgas tilpnes jebkuru materiālu (izņemot saspiestu un sa
šķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l,
ar apšuvumu vai siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāni
skā vai siltumtehniskā aprīkojuma

Rūpniecība

A

73.10

Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, ka
stes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot sa
spiestu un sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne
vairāk kā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju
vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

7310.10

ar ietilpību 50 l vai vairāk:

7310.10.10

konusveida tērauda cilindri ar ietilpību 235 l vai vairāk

Rūpniecība

A

7310.10.90

citādi

Rūpniecība

A

7310.2

ar ietilpību mazāk nekā 50 l:

7310.21

konservu kārbas, kas aizvākojamas lodējot vai atlokojot

Rūpniecība

A

7310.29

citādi

Rūpniecība

A

7311.00

Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gā
zei:

7311.00.20

metinātas, uz kurām nedzēšami norādīts, ka to ūdens ie
tilpība ir 1,5 l vai vairāk, bet ne vairāk kā 114 l, un var
noteikt, ka tās paredzētas sašķidrinātai naftas gāzei

Rūpniecība

A

7311.00.90

citādi

Rūpniecība

A
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73.12

Dzelzs vai tērauda stiepļu vijumi, troses, tauvas, pītas len
tes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas:

7312.10

stiepļu vijumi, tauvas un troses:

7312.10.10

stiepļu vijumi no stieplēm, kas ir plaķētas vai pārklātas ar
vara un cinka sakausējumiem (misiņu)

Rūpniecība

A

7312.10.15

stiepļu vijumi no stieplēm, kas ir plaķētas vai pārklātas ar
alvu

Rūpniecība

A

7312.10.20

citādi stiepļu vijumi

Rūpniecība

A

7312.10.25

troses un tauvas no stieplēm, kas nav plaķētas vai pārklā
tas

Rūpniecība

A

7312.10.40

troses un tauvas no stieplēm, kas ir plaķētas vai pārklātas
ar cinku

Rūpniecība

A

7312.10.90

citādi

Rūpniecība

A

7312.90

citādi

Rūpniecība

A

7313.00

Dzelzs vai tērauda dzeloņstieples; dzelzs vai tērauda vītā
stīpa vai vienkārša plakana stieple, dzeloņstieple vai para
stā, un brīvi vīta dubultstieple, kādu izmanto žogu pinu
miem

Rūpniecība

A

73.14

Stiepļu pinumi (ieskaitot bezgalu lentes), režģi, sieti un
žogi no dzelzs vai tērauda stieplēm; dzelzs vai tērauda
perforētas vilktas loksnes:

7314.1

stiepļu pinumi:

7314.12

nerūsējošā tērauda bezgalu lentes mašīnām:

7314.12.10

ar 4 vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 atvērumiem uz cm
gan metos, gan audos

Rūpniecība

A

7314.12.20

ar vairāk kā 10, bet ne vairāk kā 80 atvērumiem uz cm
audos

Rūpniecība

A

7314.12.90

citādi

Rūpniecība

A

7314.14

citādi nerūsējošā tērauda stiepļu pinumi:

7314.14.10

insektu siets no savītām stieplēm ar 5 vai vairāk, bet ne
vairāk kā 7 atvērumiem uz cm gan metos, gan audos, no
stieples, kuras šķērsgriezuma izmērs nepārsniedz
0,32 mm

Rūpniecība

A
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7314.14.20

ar 4 vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 atvērumiem uz cm
gan metos, gan audos (izņemot insektu sietu)

Rūpniecība

A

7314.14.30

ar vairāk nekā 10, bet ne vairāk kā 80 atvērumiem uz cm
gan metos, gan audos

Rūpniecība

A

7314.14.90

citādi

Rūpniecība

A

7314.19

Citādi:

7314.19.20

insektu siets no savītām stieplēm ar 5 vai vairāk, bet ne
vairāk kā 7 atvērumiem uz cm gan metos, gan audos, no
stieples, kuras šķērsgriezuma izmērs nepārsniedz
0,32 mm

Rūpniecība

A

7314.19.30

ar 4 vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 atvērumiem uz cm
gan metos, gan audos (izņemot insektu sietu)

Rūpniecība

A

7314.19.40

ar vairāk nekā 10, bet ne vairāk kā 80 atvērumiem uz cm
gan metos, gan audos

Rūpniecība

A

7314.19.90

citādi

Rūpniecība

A

7314.20

režģi, sieti un žogi, krustojumu vietās metināti, no stieples
ar maksimālo šķērsgriezumu 3 mm vai vairāk un sieta
acu izmēru 100 cm2 vai vairāk

Rūpniecība

A

7314.3

citādi režģi, sieti un žogi, krustojumu vietās metināti:

7314.31

ar cinka pārklājumu

Rūpniecība

A

7314.39

citādi

Rūpniecība

A

7314.4

citādi stiepļu pinumi, režģi, sieti un žogi:

7314.41

ar cinka pārklājumu

Rūpniecība

A

7314.42

ar plastmasas pārklājumu

Rūpniecība

A

7314.49

citādi

Rūpniecība

A

7314.50

perforētas vilktas loksnes

Rūpniecība

A

Kods
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73.15

Dzelzs vai tērauda ķēdes un to daļas:

7315.1

šarnīrķēdes un to daļas:

7315.11

veltņu ķēdes:

7315.11.10

konveijera veltņu ķēde, kuras svars ir 20 kg/m vai vairāk,
bet ne vairāk kā 50 kg/m

Rūpniecība

A

7315.11.90

citādi

Rūpniecība

A

7315.12

citādas ķēdes:

7315.12.35

konveijera šarnīrķēde, kuras svars ir 0,8 kg/m vai vairāk,
bet ne vairāk kā 1,4 kg/m, un platums 50 mm vai vairāk,
bet ne vairāk kā 80 mm

Rūpniecība

A

7315.12.90

citādi

Rūpniecība

A

7315.19

daļas:

7315.19.10

šādas konveijera veltņu ķēdes daļas, pēc svara gab.: asis –
vairāk nekā 300 g, bukses – vairāk nekā 190 g, rullīši –
vairāk nekā 800 g un sānu plāksnes – vairāk nekā 950 g

Rūpniecība

A

7315.19.90

citādi

Rūpniecība

A

7315.20

pretslīdes ķēdes

Rūpniecība

A

7315.8

citādas ķēdes:

7315.81

spraišļotas plakanposmu ķēdes

Rūpniecība

A

7315.82

citādas, ar metinātiem savienojumiem:

7315.82.01

kur savienojumi ir ražoti no apaļiem dzelzs gabaliem vai
tērauda stieples vai stieņa, kā diametrs nepārsniedz 4 mm

Rūpniecība

A

7315.82.03

kur savienojumi ir ražoti no apaļiem dzelzs gabaliem vai
tērauda stieples vai stieņa, kā diametrs ir 4 mm vai vairāk,
bet ne vairāk kā 10 mm

Rūpniecība

A

7315.82.05

kur savienojumi ir ražoti no apaļiem dzelzs gabaliem vai
tērauda stieples vai stieņa, kā diametrs pārsniedz 10 mm,
bet nepārsniedz 20 mm

Rūpniecība

A
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7315.82.07

kur savienojumi ir ražoti no apaļiem dzelzs gabaliem vai
tērauda stieples vai stieņa, kā diametrs pārsniedz 20 mm,
bet nepārsniedz 36 mm

Rūpniecība

A

7315.82.90

citādi

Rūpniecība

A

7315.89

Citādi:

7315.89.10

transmisijas, konveijera vai lifta ķēde

Rūpniecība

A

7315.89.90

citādi

Rūpniecība

A

7315.90

citādas daļas:

7315.90.10

transmisijas, konveijera vai lifta ķēdei vai ķēdei ar metinā
tiem savienojumiem

Rūpniecība

A

7315.90.90

citādi

Rūpniecība

A

7316.00

Dzelzs vai tērauda enkuri, dreki un to daļas

Rūpniecība

A

7317.00

Dzelzs vai tērauda naglas, smailnaglas, spraudītes, rievotas
naglas, U veida āķi (izņemot pozīcijā 8305 minētos) un
tamlīdzīgi izstrādājumi, ar citu metālu galviņām vai bez
tām, izņemot izstrādājumus ar vara galviņām:

7317.00.02

naglas, kas vienā galā ir smailas, sloksnēs

Rūpniecība

A

7317.00.04

naglas ar smailu galu, ar vītni kātā un galvu bez rievas

Rūpniecība

A

7317.00.06

citādas naglas

Rūpniecība

A

7317.00.15

spraudītes; rievotas naglas

Rūpniecība

A

7317.00.40

skavas

Rūpniecība

A

7317.00.90

citādi

Rūpniecība

A

73.18

Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kok
skrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, pa
plākšņi (ieskaitot atsperplāksnes) un tamlīdzīgi izstrādā
jumi:

7318.1

vītņoti izstrādājumi:

7318.11

kokskrūves ar prizmatisku galvu

Rūpniecība

A

Kods
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7318.12

citādas kokskrūves

Rūpniecība

A

7318.13

ieskrūvējami āķi un gredzeni

Rūpniecība

A

7318.14

pašvītņgriezes skrūves

Rūpniecība

A

7318.15

citādas skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un
paplākšņiem vai bez tiem:

7318.15.26

iedobes skrūves

Rūpniecība

A

7318.15.33

bultskrūves (ieskaitot uzmavas un tapskrūves), kas pare
dzētas izmantošanai lidaparātos

Rūpniecība

A

7318.15.35

citādas skrūves un bultskrūves (ieskaitot uzmavas un tap
skrūves), nerūsējošā tērauda (izņemot tādas, kas ir pilnīgi
noklātas ar vītni un ar sešstūrainu galvu)

Rūpniecība

A

7318.15.37

citādas skrūves un bultskrūves, pilnīgi noklātas ar vītni un
ar sešstūrainu galvu, nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

A

7318.15.39

citādas skrūves, pilnīgi noklātas ar vītni un ar sešstūrainu
galvu (izņemot nerūsējošā tērauda)

Rūpniecība

A

7318.15.41

uzmavas un tapskrūves (izņemot nerūsējošā tērauda un
tādas, kas paredzētas izmantošanai lidaparātos)

Rūpniecība

A

7318.15.43

citādas bultskrūves (izņemot uzmavas un tapskrūves), ar
sešstūrainu galvu

Rūpniecība

A

7318.15.90

citādi

Rūpniecība

A

7318.16

uzgriežņi:

7318.16.05

paredzēti izmantošanai lidaparātos

Rūpniecība

A

7318.16.10

no nerūsējošā tērauda

Rūpniecība

A

7318.16.20

sešstūraini vāciņveidīgi uzgriežņi, uzgriežņi ar nemetāli
sku iekšu, sešstūraini uzgriežņi ar gredzenu un sešstūraini
paškontrējošie uzgriežņi

Rūpniecība

A

7318.16.30

citādi, sešstūraini uzgriežņi

Rūpniecība

A

7318.16.90

citādi

Rūpniecība

A

7318.19

citādi

Rūpniecība

A
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7318.2

nevītņoti izstrādājumi:

7318.21

atsperpaplāksnes un citas slēgplāksnes:

7318.21.10

atsperpaplāksnes, pārgrieztas vai dubulta gredzena

Rūpniecība

A

7318.21.90

citādi

Rūpniecība

A

7318.22

citādas paplāksnes

Rūpniecība

A

7318.23

kniedes

Rūpniecība

A

7318.24

ierievji un šķelttapas

Rūpniecība

A

7318.29

citādi

Rūpniecība

A

73.19

Šujamadatas, adāmadatas, īleni, tamboradatas, rokdarbu
īleni un tamlīdzīgi izstrādājumi darbam ar roku, no dzelzs
vai tērauda; saspraužamās adatas un citādas adatas no
dzelzs vai tērauda, kas citur nav minētas un iekļautas:

7319.40

saspraužamās adatas un citas kniepadatas

Rūpniecība

A

7319.90

citādi

Rūpniecība

A

73.20

Dzelzs vai tērauda atsperes un atspersloksnes:

7320.10

slokšņu atsperes un to sloksnes

Rūpniecība

A

7320.20

spirālatsperes:

7320.20.10

kuru stieples diametrs pārsniedz 1,32 mm, bet nepār
sniedz 2,43 mm

Rūpniecība

A

7320.20.90

citādi

Rūpniecība

A

7320.90

citādi

Rūpniecība

A

73.21

Dzelzs vai tērauda apkures un virtuves krāsnis, kamīni un
plītis (ieskaitot krāsnis ar iebūvētiem centrālapkures kat
liem), restes cepšanai, ogļu pannas, plīts degļi, šķīvju sildī
tāji un tamlīdzīga neelektriska sadzīves aparatūra un tās
daļas:

7321.1

kulinārās apstrādes aprīkojums un šķīvju sildītāji:

7321.11

ar deggāzi vai ar deggāzi un citu kurināmo

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1615

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

7321.12

ar šķidro kurināmo

Rūpniecība

A

7321.19

citādi, ieskaitot ierīces ar cieto kurināmo

Rūpniecība

A

7321.8

citādas ierīces:

7321.81

ar deggāzi vai ar deggāzi un citu kurināmo

Rūpniecība

A

7321.82

ar šķidro kurināmo

Rūpniecība

A

7321.89

citādi, ieskaitot ierīces ar cieto kurināmo

Rūpniecība

A

7321.90

daļas

Rūpniecība

A

73.22

Dzelzs vai tērauda centrālapkures radiatori, kuriem neiz
manto elektrisko sildīšanu, kā arī to daļas; dzelzs vai tē
rauda gaisa sildītāji un karstā gaisa sadalītāji (ieskaitot sa
dalītājus, kas var sadalīt arī svaigu vai kondicionētu gaisu),
kam neizmanto elektrisko sildīšanu, kuros iestrādāts ar
motoru darbināms ventilators, un to daļas:

7322.1

radiatori un to daļas:

7322.11

no čuguna

Rūpniecība

A

7322.19

citādi

Rūpniecība

A

7322.90

citādi

Rūpniecība

A

73.23

Galda piederumi, virtuves piederumi vai citi mājsaimniecī
bas priekšmeti un to daļas no dzelzs vai tērauda; dzelzs
vai tērauda skaidas; dzelzs vai tērauda kasīkļi, skrāpji vai
spilventiņi un cimdi saimniecības piederumu tīrīšanai un
pulēšanai un tamlīdzīgi izstrādājumi:

7323.10

dzelzs vai tērauda skaidas; kasīkļi virtuves trauku tīrīšanai,
spilventiņi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai,
cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

A

7323.9

Citādi:

7323.91

no čuguna, neemaljēti

Rūpniecība

A

7323.92

no čuguna, emaljēti

Rūpniecība

A

7323.93

no nerūsējošā tērauda:

7323.93.20

dziļi trauki virtuvei vai ēdienu un dzērienu pasniegšanai
(izņemot ar dārgmetāla pārklājumu)

Rūpniecība

A
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7323.93.90

citādi

Rūpniecība

A

7323.94

dzelzs (izņemot čuguna) vai tērauda, emaljēti

Rūpniecība

A

7323.99

citādi

Rūpniecība

A

73.24

Dzelzs vai tērauda sanitārtehnikas izstrādājumi un to da
ļas:

7324.10

nerūsējošā tērauda izlietnes un mazgājamie galdi

Rūpniecība

A

7324.2

vannas:

7324.21

no čuguna, neemaljētas vai emaljētas:

7324.21.10

ar dārgmetāla pārklājumu

Rūpniecība

A

7324.21.90

citādi

Rūpniecība

A

7324.29

citādi

Rūpniecība

A

7324.90

citādi, ieskaitot daļas

Rūpniecība

A

73.25

Citādi lietie dzelzs vai tērauda izstrādājumi:

7325.10

no nekaļamā čuguna

Rūpniecība

A

7325.9

Citādi:

7325.91

dzirnavu bumbas un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām

Rūpniecība

A

7325.99

citādi

Rūpniecība

A

73.26

citādi dzelzs vai tērauda izstrādājumi:

7326.1

kalti vai štancēti, bet bez turpmākās apstrādes:

7326.11

dzirnavu bumbas un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām

Rūpniecība

A

7326.19

citādi

Rūpniecība

A

7326.20

izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm:

7326.20.10

stiepļu tīkla gabioni

Rūpniecība

A

7326.20.30

ziedkausa atbalsti, kādus floristi parasti izmanto neļķēm

Rūpniecība

A
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7326.20.40

tabakas lapu novākšanas un kaltēšanas ierīces ar spirāli
skiem klipšiem

Rūpniecība

A

7326.20.90

citādi

Rūpniecība

A

7326.90

Citādi:

7326.90.10

šļūteņu savilcēji

Rūpniecība

A

7326.90.50

kalendāru saturēšanas stīpas

Rūpniecība

A

7326.90.90

citādi

Rūpniecība

A

7401.00

Vara kušņi; cementvarš (nogulsnēts varš)

Rūpniecība

A

7402.00

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

Rūpniecība

A

74.03

Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti:

7403.1

rafinēts varš:

7403.11

katodi un katodu sekcijas

Rūpniecība

A

7403.12

stiepļu lietņi

Rūpniecība

A

7403.13

taisnstūrveida sagataves

Rūpniecība

A

7403.19

citādi

Rūpniecība

A

7403.2

vara sakausējumi:

7403.21

vara un cinka sakausējumi (misiņš)

Rūpniecība

A

7403.22

vara un alvas sakausējumi (bronza)

Rūpniecība

A

7403.29

citādi vara sakausējumi (izņemot pozīcijā 7405 minētās
ligatūras)

Rūpniecība

A

7404.00

Vara atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

7405.00

Vara ligatūras

Rūpniecība

A

74.06

Vara pulveri un plēksnes:

7406.10

neslāņainas struktūras pulveri

Rūpniecība

A

7406.20

slāņainas struktūras pulveri; plēksnes

Rūpniecība

A

Kods
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Rūpniecība

A

Rūpniecība

A

74.07

Vara stieņi un profili:

7407.10

no rafinēta vara

7407.2

no vara sakausējumiem:

7407.21

no vara un cinka sakausējumiem (misiņa)

7407.29

Citādi:

7407.29.10

no vara un niķeļa sakausējumiem (melhiora) vai vara, ni
ķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba) (izņemot do
bos profilus)

Rūpniecība

A

7407.29.90

citādi

Rūpniecība

A

74.08

Vara stieples:

7408.1

no rafinēta vara:

7408.11

ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 6 mm

Rūpniecība

A

7408.19

citādi

Rūpniecība

A

7408.2

no vara sakausējumiem:

7408.21

no vara un cinka sakausējumiem (misiņa)

Rūpniecība

A

7408.22

no vara un niķeļa sakausējumiem (melhiora) vai vara, ni
ķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba)

Rūpniecība

A

7408.29

citādi

Rūpniecība

A

74.09

Vara loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,15 mm:

7409.1

no rafinēta vara:

7409.11

rituļos

Rūpniecība

A

7409.19

citādi

Rūpniecība

A

7409.2

no vara un cinka sakausējumiem (misiņa):

7409.21

rituļos

Rūpniecība

A

7409.29

citādi

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1619

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

7409.3

no vara un alvas sakausējumiem (bronzas):

7409.31

rituļos

Rūpniecība

A

7409.39

citādi

Rūpniecība

A

7409.40

no vara un niķeļa sakausējumiem (melhiora) vai vara, ni
ķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba)

Rūpniecība

A

7409.90

no citiem vara sakausējumiem

Rūpniecība

A

74.10

Vara folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plast
masas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamat
nes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā
0,15 mm:

7410.1

bez pamatnes:

7410.11

no rafinēta vara

Rūpniecība

A

7410.12

no vara sakausējumiem

Rūpniecība

A

7410.2

ar pamatni:

7410.21

no rafinēta vara

Rūpniecība

A

7410.22

no vara sakausējumiem

Rūpniecība

A

74.11

Liela un maza diametra vara caurules:

7411.10

no rafinēta vara:

7411.10.10

kuru šķērsgriezuma ārējais izmērs nepārsniedz 115 mm

Rūpniecība

A

7411.10.40

kuru šķērsgriezuma ārējais izmērs pārsniedz 115 mm

Rūpniecība

A

7411.2

no vara sakausējumiem:

7411.21

no vara un cinka sakausējumiem (misiņa):

7411.21.15

kuru šķērsgriezuma ārējais izmērs nepārsniedz 115 mm
(izņemot tādas, kuru šķērsgriezuma ārējais izmērs nepār
sniedz 10 mm un sieniņu biezums nepārsniedz 0,3 mm)

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

7411.21.90

citādi

7411.22

no vara un niķeļa sakausējumiem (melhiora) vai vara, ni
ķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba):

7411.22.10

kuru šķērsgriezuma ārējais izmērs nepārsniedz 115 mm

Rūpniecība

A

7411.22.40

kuru šķērsgriezuma ārējais izmērs pārsniedz 115 mm, bet
nepārsniedz 152 mm

Rūpniecība

A

7411.29

Citādi:

7411.29.10

kuru šķērsgriezuma ārējais izmērs nepārsniedz 115 mm

Rūpniecība

A

7411.29.40

kuru šķērsgriezuma ārējais izmērs pārsniedz 115 mm

Rūpniecība

A

74.12

Vara cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi,
leņķa gabali, uzmavas):

7412.10

no rafinēta vara:

7412.10.10

īscaurules, Y veida gabali un savienojumi caurulēm, kuru
iekšējais diametrs nepārsniedz 25,4 mm

Rūpniecība

A

7412.10.80

citādi, caurulēm, kuru iekšējais diametrs nepārsniedz
12,7 mm

Rūpniecība

A

7412.10.90

citādi

Rūpniecība

A

7412.20

no vara sakausējumiem:

7412.20.10

misiņa līkumi un savienojumi, izmantošanai ūdensapgā
des un notekūdeņu caurulēs

Rūpniecība

A

7412.20.20

īscaurules, Y veida gabali un savienojumi caurulēm, kuru
iekšējais diametrs nepārsniedz 25,4 mm

Rūpniecība

A

7412.20.80

citādi, caurulēm, kuru iekšējais diametrs nepārsniedz
12,7 mm

Rūpniecība

A

7412.20.90

citādi

Rūpniecība

A
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7413.00

Stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādā
jumi bez elektroizolācijas:

7413.00.30

troses, tauvas un virves; elektrības vadi vai kabeļi

Rūpniecība

A

7413.00.90

citādi

Rūpniecība

A

74.15

Naglas, dažāda veida spraudītes, skavas (izņemot pozīcijas
8305 izstrādājumus) un tamlīdzīgi izstrādājumi no vara
vai no dzelzs un tērauda ar vara galviņām; vara skrūves,
bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji,
šķelttapas, paplāksnes (arī atsperpaplāksnes) un tamlīdzīgi
izstrādājumi:

7415.10

naglas, rasēšanas spraudītes, skavas un tamlīdzīgi izstrādā
jumi

Rūpniecība

A

7415.2

citādi nevītņotie izstrādājumi:

7415.21

paplāksnes (ieskaitot atsperpaplāksnes)

Rūpniecība

A

7415.29

citādi

Rūpniecība

A

7415.3

citādi vītņotie izstrādājumi:

7415.33

skrūves; bultskrūves un uzgriežņi

Rūpniecība

A

7415.39

citādi

Rūpniecība

A

74.18

Galda piederumi, virtuves piederumi un citi mājsaimniecī
bas priekšmeti un to daļas no vara; vara kasīkļi virtuves
trauku tīrīšanai, spilventiņi saimniecības piederumu tīrīša
nai un pulēšanai, cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi no
vara; sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas no vara:

7418.10

galda piederumi, virtuves piederumi un citi mājsaimniecī
bas priekšmeti un to daļas; kasīkļi un skrāpji vai vīšķi
saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un
tamlīdzīgi izstrādājumi:

7418.10.10

kasīkļi un skrāpji vai vīšķi saimniecības piederumu tīrīša
nai un pulēšanai, cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

A

7418.10.90

citādi

Rūpniecība

A

7418.20

sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas

Rūpniecība

A

74.19

Citi vara izstrādājumi:

7419.10

ķēdes un to daļas

Rūpniecība

A
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7419.9

Citādi:

7419.91

lieti, veidoti, štancēti vai kalti, bet bez turpmākas apstrā
des

Rūpniecība

A

7419.99

Citādi:

7419.99.10

pinumi no vara stieplēm (arī bezgalu lentes), režģi un
sieti; perforētas vilktas loksnes no vara

Rūpniecība

A

7419.99.20

vara atsperes

Rūpniecība

A

7419.99.30

neelektriskas kulinārās apstrādes vai sildīšanas ierīces sa
dzīves vajadzībām un to daļas no vara

Rūpniecība

A

7419.99.90

citādi

Rūpniecība

A

75.01

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un citādi niķeļa
metalurģijas starpprodukti:

7501.10

niķeļa kušņi

Rūpniecība

A

7501.20

niķeļa oksīdu aglomerāti un citādi niķeļa metalurģijas
starpprodukti

Rūpniecība

A

75.02

Neapstrādāts niķelis:

7502.10

neleģētais niķelis

Rūpniecība

A

7502.20

niķeļa sakausējumi

Rūpniecība

A

7503.00

Niķeļa atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

7504.00

Niķeļa pulveris un plēksnes

Rūpniecība

A

75.05

Niķeļa stieņi, profili un stieples:

7505.1

stieņi un profili:

7505.11

no neleģētā niķeļa

Rūpniecība

A

7505.12

no niķeļa sakausējumiem

Rūpniecība

A

7505.2

stieples:

7505.21

no neleģētā niķeļa

Rūpniecība

A

7505.22

no niķeļa sakausējumiem

Rūpniecība

A

Kods
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75.06

Niķeļa plāksnes, loksnes, sloksnes un folija:

7506.10

no neleģētā niķeļa

Rūpniecība

A

7506.20

no niķeļa sakausējumiem

Rūpniecība

A

75.07

Niķeļa caurules un caurulītes un to savienotājelementi
(piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas):

7507.1

caurules un caurulītes:

7507.11

no neleģētā niķeļa

Rūpniecība

A

7507.12

no niķeļa sakausējumiem

Rūpniecība

A

7507.20

cauruļu un caurulīšu savienotājelementi

Rūpniecība

A

75.08

Citādi izstrādājumi no niķeļa:

7508.10

niķeļa stiepļu pinumi, režģi, sieti

Rūpniecība

A

7508.90

citādi

Rūpniecība

A

76.01

Neapstrādāts alumīnijs:

7601.10

neleģētais alumīnijs

Rūpniecība

A

7601.20

alumīnija sakausējumi

Rūpniecība

A

7602.00

Alumīnija atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

76.03

Alumīnija pulveri un plēksnes:

7603.10

neslāņainas struktūras pulveri

Rūpniecība

A

7603.20

slāņainas struktūras pulveri; plēksnes

Rūpniecība

A

76.04

Alumīnija stieņi un profili:

7604.10

no neleģētā alumīnija:

7604.10.30

vēja turbīnu lāpstiņām

Rūpniecība

A

7604.10.35

stieņi ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru ne vairāk kā
160 mm

Rūpniecība

A
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7604.10.65

profili ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru ne vairāk kā
370 mm

Rūpniecība

A

7604.10.90

citādi

Rūpniecība

A

7604.2

no alumīnija sakausējumiem:

7604.21

dobie profili:

7604.21.15

kuru šķērsgriezuma maksimālais ārējais izmērs nepār
sniedz 370 mm

Rūpniecība

A

7604.21.90

citādi

Rūpniecība

A

7604.29

Citādi:

7604.29.15

stieņi ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā
7,5 mm, bet ne vairāk kā 160 mm

Rūpniecība

A

7604.29.65

profili ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru ne vairāk kā
370 mm

Rūpniecība

A

7604.29.90

citādi

Rūpniecība

A

76.05

Alumīnija stieples:

7605.1

no neleģētā alumīnija:

7605.11

ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 7 mm:

7605.11.05

apaļas, tinumos bez spoles, un katra tinuma svars pār
sniedz 800 kg

Rūpniecība

A

7605.11.80

citādi, katra tinuma svars pārsniedz 20 kg

Rūpniecība

A

7605.11.90

citādi

Rūpniecība

A

7605.19

Citādi:

7605.19.05

apaļas, tinumos bez spoles, un katra tinuma svars pār
sniedz 800 kg

Rūpniecība

A

7605.19.80

citādi, katra tinuma svars pārsniedz 20 kg

Rūpniecība

A

7605.19.90

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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7605.2

no alumīnija sakausējumiem:

7605.21

ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 7 mm

Rūpniecība

A

7605.29

citādi

Rūpniecība

A

76.06

Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas
par 0,2 mm:

7606.1

taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida):

7606.11

no neleģētā alumīnija:

7606.11.07

kas pēc svara satur ne vairāk kā 99,9 % alumīnija, laminē
tas vai pārklātas no vienas vai abām pusēm ar krāsu,
emalju vai plastmasu [izņemot pretslīdes grīdas segumu
ar reljefu (izciļņainas plāksnes)]

Rūpniecība

A

7606.11.17

kas pēc svara satur ne vairāk kā 99,9 % alumīnija, nepār
klātas ar krāsu, emalju vai plastmasu [izņemot pretslīdes
grīdas segumu ar reljefu (izciļņainas plāksnes) un perforē
tas]

Rūpniecība

A

7606.11.90

citādi

Rūpniecība

A

7606.12

no alumīnija sakausējumiem:

7606.12.07

no vienas vai abām pusēm pārklātas ar krāsu, emalju vai
plastmasu un biezumā pārsniedz 0,25 mm, bet platumā –
100 mm [izņemot pretslīdes grīdas segumu ar reljefu (iz
ciļņainas plāksnes) un perforētas]

Rūpniecība

A

7606.12.17

nepārklātas ar krāsu, emalju vai plastmasu [izņemot pret
slīdes grīdas segumu ar reljefu (izciļņainas plāksnes), per
forētas un tādas, kas pēc svara satur vairāk nekā 0,5 %
vara, 6 % magnija un 4 % silīcija]

Rūpniecība

A

7606.12.90

citādi

Rūpniecība

A

7606.9

Citādi:

7606.91

no neleģētā alumīnija:

7606.91.07

kas pēc svara satur ne vairāk kā 99,9 % alumīnija, no vie
nas vai abām pusēm pārklātas ar krāsu, emalju vai plast
masu [izņemot pretslīdes grīdas segumu ar reljefu (izciļ
ņainas plāksnes) un perforētas]

Rūpniecība

A
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7606.91.17

kas pēc svara satur ne vairāk kā 99,9 % alumīnija, nepār
klātas ar krāsu, emalju vai plastmasu [izņemot pretslīdes
grīdas segumu ar reljefu (izciļņainas plāksnes) un perforē
tas]

Rūpniecība

A

7606.91.90

citādi

Rūpniecība

A

7606.92

no alumīnija sakausējumiem:

7606.92.07

no vienas vai abām pusēm pārklātas ar krāsu, emalju vai
plastmasu un biezumā pārsniedz 0,25 mm, bet platumā –
100 mm [izņemot pretslīdes grīdas segumu ar reljefu (iz
ciļņainas plāksnes) un perforētas]

Rūpniecība

A

7606.92.17

kas pēc svara satur ne vairāk kā 99,9 % alumīnija, nepār
klātas ar krāsu, emalju vai plastmasu [izņemot pretslīdes
grīdas segumu ar reljefu (izciļņainas plāksnes) un perforē
tas]

Rūpniecība

A

7606.92.90

citādi

Rūpniecība

A

76.07

Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona,
plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pa
matnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vai
rāk kā 0,2 mm:

7607.1

bez pamatnes:

7607.11

velmēta, bet tālāk neapstrādāta

Rūpniecība

A

7607.19

Citādi:

7607.19.10

kodināta, ne platāka par 105 mm

Rūpniecība

A

7607.19.25

citāda, pašlīmējoša, ar stikla mikrolodīšu pārklājumu

Rūpniecība

A

7607.19.90

citādi

Rūpniecība

A

7607.20

ar pamatni:

7607.20.20

neapdrukāta, biezumā 0,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk
kā 0,15 mm, un platumā ne vairāk kā 40 mm, lakota ti
kai no vienas puses (izņemot tādu, kas laminēta uz papīra
vai plastmasas un stiegrota ar stikla šķiedru vai sizala
šķiedru)

Rūpniecība

A

7607.20.25

citāda, pašlīmējoša, ar stikla mikrolodīšu pārklājumu

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

7607.20.90

citādi

76.08

Alumīnija caurules un caurulītes:

7608.10

no neleģētā alumīnija

Rūpniecība

A

7608.20

no alumīnija sakausējumiem

Rūpniecība

A

7609.00

Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savieno
jumi, leņķa gabali, uzmavas):

7609.00.10

ar iekšējo diametru ne lielāku par 12,7 mm

Rūpniecība

A

7609.00.90

citādi

Rūpniecība

A

76.10

Alumīnija konstrukcijas (izņemot saliekamas būvkon
strukcijas, kas minētas pozīcijā 9406) un to daļas (piemē
ram, tilti un to sekcijas, piloni, režģu masti, jumta pārse
gumi, būvkopnes, durvis, logi un to aplodas, durvju
sliekšņi, margas, balsti un kolonnas); alumīnija plāksnes,
stieņi, profili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sa
gatavoti izmantošanai konstrukcijās:

7610.10

durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi

Rūpniecība

A

7610.90

citādi

Rūpniecība

A

7611.00

Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes
no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķi
drinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar
apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez
mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

Rūpniecība

A

76.12

Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas
tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas
tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu
gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari
vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā
vai siltumtehniskā aprīkojuma:

7612.10

cilindriskas saliekamas tilpnes

Rūpniecība

A

7612.90

Citādi:

7612.90.40

trumuļi ar nominālo ietilpību līdz 500 ml

Rūpniecība

A

7612.90.90

citādi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

7613.00

Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei

76.14

Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi
izstrādājumi bez elektroizolācijas:

7614.10

ar tērauda serdi

Rūpniecība

A

7614.90

citādi

Rūpniecība

A

76.15

Galda piederumi, virtuves piederumi un citi mājsaimniecī
bas priekšmeti un to daļas no alumīnija; alumīnija kasīkļi
un skrāpji vai vīšķi, cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi
saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai; sanitārteh
nikas izstrādājumi un to daļas no alumīnija:

7615.10

galda piederumi, virtuves piederumi un citi mājsaimniecī
bas priekšmeti un to daļas; kasīkļi un skrāpji vai vīšķi
saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un
tamlīdzīgi izstrādājumi:

7615.10.10

kasīkļi un skrāpji vai vīšķi saimniecības piederumu tīrīša
nai un pulēšanai, cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

A

7615.10.20

dziļi trauki virtuvei vai ēdienu un dzērienu pasniegšanai
(izņemot spaiņus)

Rūpniecība

A

7615.10.90

citādi

Rūpniecība

A

7615.20

sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas

Rūpniecība

A

76.16

Citādi alumīnija izstrādājumi:

7616.10

naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minē
tās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi,
kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi iz
strādājumi

Rūpniecība

A

7616.9

Citādi:

7616.91

stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi

Rūpniecība

A

7616.99

Citādi:

7616.99.10

žalūzijas

Rūpniecība

A

7616.99.20

kāpšļi un kāpnes

Rūpniecība

A

7616.99.30

gabali štancēšanai

Rūpniecība

A

7616.99.90

citādi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

78.01

Neapstrādāts svins:

7801.10

rafinēts svins

7801.9

Citādi:

7801.91

ar antimonu kā otru galveno elementu attiecībā uz masu

Rūpniecība

A

7801.99

citādi

Rūpniecība

A

7802.00

Svina atkritumi un lūžņi

Rūpniecība

A

78.04

Svina plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija; svina
pulveri un plēksnes:

7804.1

plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija:

7804.11

loksnes, sloksnes, lentes un folija, ne biezāka par 0,2 mm
(bez jebkādas pamatnes)

Rūpniecība

A

7804.19

citādi

Rūpniecība

A

7804.20

pulveri un plēksnes

Rūpniecība

A

7806.00

Citādi svina izstrādājumi

Rūpniecība

A

79.01

Neapstrādāts cinks:

7901.1

neleģēts cinks:

7901.11

ar cinka masas saturu 99,99 % vai vairāk

Rūpniecība

A

7901.12

ar cinka masas saturu mazāk par 99,99 %

Rūpniecība

A

7901.20

cinka sakausējumi

Rūpniecība

A

7902.00

Cinka atkritumi un lūžņi

Rūpniecība

A

79.03

Cinka putekļi, pulveri un plēksnes:

7903.10

cinka putekļi

Rūpniecība

A

7903.90

citādi

Rūpniecība

A

7904.00

Cinka stieņi, profili un stieples

Rūpniecība

A

7905.00

Cinka plātnes, loksnes, sloksnes un folija

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

7907.00

Citādi cinka izstrādājumi

80.01

Neapstrādāta alva:

8001.10

neleģēta alva

Rūpniecība

A

8001.20

alvas sakausējumi

Rūpniecība

A

8002.00

Alvas atkritumi un lūžņi

Rūpniecība

A

8003.00

Alvas stieņi, profili un stieples

Rūpniecība

A

8007.00

Citādi alvas izstrādājumi

Rūpniecība

A

81.01

Volframs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūž
ņus:

8101.10

pulveri

Rūpniecība

A

8101.9

Citādi:

8101.94

neapstrādāts volframs, ieskaitot ar vienkāršu saķepināšanu
izgatavotus stieņus

Rūpniecība

A

8101.96

stieples

Rūpniecība

A

8101.97

atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

8101.99

citādi

Rūpniecība

A

81.02

Molibdēns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un
lūžņus:

8102.10

pulveri

Rūpniecība

A

8102.9

Citādi:

8102.94

neapstrādāts molibdēns, ieskaitot ar vienkāršu saķepinā
šanu izgatavotus stieņus

Rūpniecība

A

8102.95

stieņi, izņemot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus,
profili, loksnes, sloksnes, lentes un folija

Rūpniecība

A

8102.96

stieples

Rūpniecība

A

8102.97

atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

8102.99

citādi

Rūpniecība

A
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81.03

Tantals un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūž
ņus:

8103.20

neapstrādāts tantals, ieskaitot ar vienkāršu saķepināšanu
izgatavotus stieņus; pulveri

Rūpniecība

A

8103.30

atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

8103.90

citādi

Rūpniecība

A

81.04

Magnijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūž
ņus:

8104.1

neapstrādāts magnijs:

8104.11

ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 %

Rūpniecība

A

8104.19

citādi

Rūpniecība

A

8104.20

atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

8104.30

skaidas, virpošanas skaidas un granulas, sašķirotas pēc lie
luma; pulveri

Rūpniecība

A

8104.90

citādi

Rūpniecība

A

81.05

Kobalta kušņi un citādi kobalta metalurģijas starppro
dukti; kobalts un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un
lūžņus:

8105.20

kobalta kušņi un citādi kobalta metalurģijas starpprodukti;
neapstrādāts kobalts; pulveri

Rūpniecība

A

8105.30

atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

8105.90

citādi

Rūpniecība

A

8106.00

Bismuts un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūž
ņus

Rūpniecība

A

81.07

Kadmijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūž
ņus:

8107.20

neapstrādāts kadmijs; pulveri

Rūpniecība

A

8107.30

atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

8107.90

citādi

Rūpniecība

A

81.08

Titāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūž
ņus:

8108.20

neapstrādāts titāns; pulveri

Rūpniecība

A
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8108.30

atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

8108.90

citādi

Rūpniecība

A

81.09

Cirkonijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūž
ņus:

8109.20

neapstrādāts cirkonijs; pulveri

Rūpniecība

A

8109.30

atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

8109.90

citādi

Rūpniecība

A

81.10

Antimons un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un
lūžņus:

8110.10

neapstrādāts antimons; pulveri

Rūpniecība

A

8110.20

atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

8110.90

citādi

Rūpniecība

A

8111.00

Mangāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūž
ņus

Rūpniecība

A

81.12

Berilijs, hroms, germānijs, vanādijs, gallijs, hafnijs, indijs,
niobijs, rēnijs, tallijs un izstrādājumi no šiem metāliem, ie
skaitot atgriezumus un lūžņus:

8112.1

berilijs:

8112.12

neapstrādāts; pulveri

Rūpniecība

A

8112.13

atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

8112.19

citādi

Rūpniecība

A

8112.2

hroms:

8112.21

neapstrādāts; pulveri

Rūpniecība

A

8112.22

atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

8112.29

citādi

Rūpniecība

A

8112.5

tallijs:

8112.51

neapstrādāts; pulveri

Rūpniecība

A

8112.52

atgriezumi un lūžņi

Rūpniecība

A

8112.59

citādi

Rūpniecība

A
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8112.9

Citādi:

8112.92

neapstrādāti; atgriezumi un lūžņi; pulveri

Rūpniecība

A

8112.99

citādi

Rūpniecība

A

8113.00

Metālkeramika un tās izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus
un lūžņus

Rūpniecība

A

82.01

Šādi rokas darbarīki: lāpstas un liekšķeres, kapļi, cērtes,
kaplīši, dakšas un grābekļi; cirvji, dārza naži un tamlīdzīgi
cirtējrīki; jebkura veida dārza šķēres un zargrieži; izkaptis,
sirpji, siena dakšas, dzīvžogu šķēres, ķīļi malkas skaldīša
nai un citi instrumenti, kurus izmanto lauksaimniecībā,
dārzkopībā vai mežsaimniecībā:

8201.10

lāpstas un liekšķeres:

8201.10.05

kuru plātnes biezums pārsniedz 150 mm, bet nepārsniedz
200 mm

Rūpniecība

A

8201.10.10

kuru plātnes biezums pārsniedz 200 mm, bet nepārsniedz
320 mm

Rūpniecība

A

8201.10.90

citādi

Rūpniecība

A

8201.30

kapļi, cērtes, kaplīši un grābekļi:

8201.30.03

kapļi; cērtes

Rūpniecība

A

8201.30.20

kaplīši, kuru asmens darba virsma nepārsniedz 320 mm

Rūpniecība

A

8201.30.40

grābekļi ar ne vairāk kā 8 zariem

Rūpniecība

A

8201.30.90

citādi

Rūpniecība

A

8201.40

cirvji, dārza naži un tamlīdzīgi cirtējrīki:

8201.40.10

cirvīši ar tērauda kātiem

Rūpniecība

A

8201.40.90

citādi

Rūpniecība

A

8201.50

dārza šķēres un zargrieži darbam ar vienu roku (ieskaitot
putnu grieznes)

Rūpniecība

A

8201.60

dzīvžogu šķēres, zargrieži un tamlīdzīgas grieznes darbam
ar abām rokām

Rūpniecība

A

8201.90

citādi rokas darbarīki, kas izmantojami lauksaimniecībā,
dārzkopībā un mežsaimniecībā:

8201.90.10

dakšas ar 8 vai vairāk zariem

Rūpniecība

A
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8201.90.20

citādas dakšas, kuru zaru garums pārsniedz 150 mm

Rūpniecība

A

8201.90.90

citādi

Rūpniecība

A

82.02

Rokas zāģi; visu veidu zāģu plātnes (ieskaitot plātnes ga
renzāģēšanai, rievu iezāģēšanai vai bezzobu zāģu plātnes):

8202.10

rokas zāģi

Rūpniecība

A

8202.20

lentzāģu lentes:

8202.20.20

13 mm platas vai platākas, bet ne platākas par 40 mm,
no ātrgriešanas bimetāla

Rūpniecība

A

8202.20.30

citādas, 4,5 mm platas vai platākas, bet ne platākas par
32 mm

Rūpniecība

A

8202.20.90

citādi

Rūpniecība

A

8202.3

ripzāģu diski (ieskaitot garenzāģēšanas un rievu iezāģēša
nas diskus):

8202.31

ar tērauda darbdaļu

Rūpniecība

A

8202.39

citādi, ieskaitot detaļas:

8202.39.30

ar volframa karbīda darbdaļu, diametrā līdz 600 mm

Rūpniecība

A

8202.39.90

citādi

Rūpniecība

A

8202.40

ķēdes zāģu plātnes

Rūpniecība

A

8202.9

citādas zāģu plātnes:

8202.91

metālzāģu taisnās plātnes

Rūpniecība

A

8202.99

citādi

Rūpniecība

A

82.03

Vīles, adatvīles, skrāpjvīles, knaibles (ieskaitot asknaibles),
plakanknaibles, pincetes, knaiblītes, metālgrieznes, cau
ruļu griešanas darbgaldi, skrūvju grieznes, caurumsitņi un
tamlīdzīgi rokas darbarīki:

8203.10

vīles, adatvīles, skrāpjvīles un tamlīdzīgi darbarīki

Rūpniecība

A

8203.20

knaibles (ieskaitot asknaibles), plakanknaibles, pincetes,
knaiblītes un tamlīdzīgi darbarīki:

8203.20.10

bīdknaibles

Rūpniecība

A
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8203.20.20

šādas knaibles, garākas par 110 mm, bet ne garākas par
300 mm: sānknaibles ar zobainām spailēm (arī ar cauruļu
satveršanas iespēju), knaibles ar smailiem galiem un ar
sānu kniebšanas iespēju un zobainām spailēm, plakank
naibles un ar slīdi regulējamas bīdknaibles (ieskaitot ar
nolocītu galu)

Rūpniecība

A

8203.20.30

gala knaibles, garākas par 110 mm, bet ne garākas par
320 mm; sānknaibles (bez atvēršanas mehānisma), garā
kas par 110 mm, bet ne garākas par 250 mm; sprostgre
dzenu knaibles, garākas par 150 mm, bet ne garākas par
250 mm

Rūpniecība

A

8203.20.40

regulējamas pašfiksējošas knaibles un satvērējinstrumenti

Rūpniecība

A

8203.20.90

citādi

Rūpniecība

A

8203.30

metālgriešanas šķēres un tamlīdzīgi instrumenti

Rūpniecība

A

8203.40

cauruļu griešanas darbgaldi, skrūvju grieznes, caurumsitņi
un tamlīdzīgi darbarīki

Rūpniecība

A

82.04

Uzgriežņu atslēgas, rokas (ieskaitot torsiometrus, bet izņe
mot grieztaviņas); uzgriežņu atslēgu maiņgalviņas, ar rok
turiem vai bez tiem:

8204.1

uzgriežņu atslēgas, rokas:

8204.11

parastās:

8204.11.15

abpusējas uzgriežņu atslēgas ar vaļējiem galiem, visu iz
mēru, līdz 36 mm; aptverošās uzgriežņu atslēgas, visu iz
mēru, līdz 36 mm; aptverošo uzgriežņu atslēgu un uz
griežņu atslēgu ar vaļējiem galiem kombinācijas, visu iz
mēru, līdz 36 mm

Rūpniecība

A

8204.11.40

gala atslēgu aksesuāri (piemēram, pagarinājumi, kāti ar
sprūdratu, izliekti kāti, slīdoši T-veida kāti, universālie sa
vienojumi un kāti ar nolokāmu galu), 9 mm vai lielāki,
bet ne lielāki par 21 mm (izņemot torsiometrus)

Rūpniecība

A

8204.11.90

citādi

Rūpniecība

A

8204.12

regulējamas (bīdatslēgas):

8204.12.10

roratslēgas (izņemot roratslēgas ar ķēdi)

Rūpniecība

A

8204.12.20

atslēgas garumā no 140 mm, bet ne garākas par 310 mm
(ieskaitot daļas, arī neapstrādātas)

Rūpniecība

A

8204.12.90

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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8204.20

uzgriežņu atslēgu maiņgalviņas, ar rokturiem vai bez tiem

8204.20.40

9 mm vai lielākas, bet ne lielākas par 21 mm

Rūpniecība

A

8204.20.90

citādi

Rūpniecība

A

82.05

Rokas darbarīki (ieskaitot dimanta stiklgriežus), kas citur
nav minēti un iekļauti; lodlampas; skrūvspīles, spīles un
tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot darbmašīnu piederumus
un daļas; laktas; pārnēsājamās ēzes; slīpripas ar rāmi un
ar rokas vai kājas piedziņu:

8205.10

urbšanas instrumenti, vītņgrieži un vītņurbji

Rūpniecība

A

8205.20

veseri un uzsitējveseri:

8205.20.10

veseri ar tērauda galu

Rūpniecība

A

8205.20.90

citādi

Rūpniecība

A

8205.30

ēveles, cirtņi, kalti un tamlīdzīgi kokapstrādes griezējin
strumenti

Rūpniecība

A

8205.40

skrūvgrieži:

8205.40.10

zvaigznītes skrūvgrieži (izņemot ar sprūdratu un skrūv
griežus ar skrūves turēšanas spīlēm)

Rūpniecība

A

8205.40.20

parastie skrūvgrieži, ar gala platumu 3 mm vai vairāk, bet
ne vairāk kā 9,5 mm (izņemot ar sprūdratu un skrūvgrie
žus ar skrūves turēšanas spīlēm)

Rūpniecība

A

8205.40.40

komplekti ar dažādiem skrūvgriežiem, kas satur vismaz
vienu zvaigznītes skrūvgriezi vai vienu parasto skrūvgriezi
ar gala platumu 3 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā
9,5 mm

Rūpniecība

A

8205.40.90

citādi

Rūpniecība

A

8205.5

citādi rokas darbarīki (ieskaitot dimanta stiklgriežus):

8205.51

darbarīki, ko lieto mājsaimniecībā

Rūpniecība

A

8205.59

Citādi:

8205.59.05

kniedētāji kniedēm ar caursitņiem; ķieģeļu skaldītāji; kalti;
caurumsiši; uzsitamie naži; lodāmuri

Rūpniecība

A
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8205.59.90

citādi

Rūpniecība

A

8205.60

lodlampas

Rūpniecība

A

8205.70

skrūvspīles, spīles un tamlīdzīgi izstrādājumi:

8205.70.10

galda skrūvspīles un skrūvspīļu galds (izņemot parastās,
statīva, vertikālās un ieliecamās skrūvspīles, kas nav galda
skrūvspīles ar noņemamām pagriežamām rēdzēm)

Rūpniecība

A

8205.70.20

kokapstrādes spīles un saspiešanas instrumenti

Rūpniecība

A

8205.70.30

pašbloķējošas metināšanas spīles; pašbloķējošas C-veida
spīles

Rūpniecība

A

8205.70.90

citādi

Rūpniecība

A

8205.90

itādi, ieskaitot komplekti, kas sastāv no diviem vai vairā
kiem šīs pozīcijas apakšpozīciju izstrādājumiem

Rūpniecība

A

8206.00

Divās vai vairākās pozīcijās no 8202 līdz 8205 iekļautu
darbarīku komplekti, iepakoti pārdošanai mazumtirdznie
cībā

Rūpniecība

A

82.07

Maināmie instrumenti (ar mehānisku piedziņu vai bez tās)
rokas darbarīkiem vai darbmašīnām (piemēram, presēša
nai, štancēšanai, caurumošanai, vītņgriešanai, vītņurbša
nai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, vir
pošanai vai skrūvju ieskrūvēšanai), ieskaitot presformas
metālu vilkšanai vai presēšanai, un instrumenti klinšu vai
grunts urbšanai:

8207.1

instrumenti klinšu un grunts urbšanai:

8207.13

ar metālkeramikas darbdaļu:

8207.13.25

griezējšķautnes (izņemot ar diametru, kas pārsniedz
100 mm, bet nepārsniedz 385 mm, un ietver volframa
karbīda gabaliņus pusložu formā, ko izmanto kalnrūpnie
cības urbjiem šahtu savienošanai un kalnrūpniecības urbju
griežņu sagatavēm)

Rūpniecība

A

8207.13.90

citādi

Rūpniecība

A

8207.19

citādi, ieskaitot daļas:

8207.19.10

griezējšķautņu daļas (izņemot daļas, ko izmanto kalnrūp
niecības urbjiem šahtu savienošanai, un citas daļas, kurās
nav metālkeramikas)

Rūpniecība

A

8207.19.90

citādi

Rūpniecība

A

8207.20

presformas metāla vilkšanai vai presēšanai

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

8207.30

presēšanas, štancēšanas vai caurumošanas instrumenti

8207.40

vītņu griešanas un vītņošanas instrumenti:

8207.40.10

vītņurbji no leģētā tērauda vai ātrgriezējtērauda

Rūpniecība

A

8207.40.90

citādi

Rūpniecība

A

8207.50

urbšanas instrumenti (izņemot kalnrūpniecībai)

Rūpniecība

A

8207.60

instrumenti izvirpošanai un caurvilkšanai:

8207.60.15

slīpētāji ar volframa karbīda galu vai no ātrgriezējtērauda

Rūpniecība

A

8207.60.90

citādi

Rūpniecība

A

8207.70

frēzēšanas instrumenti:

8207.70.15

frēzes ar volframa karbīda galu vai no ātrgriezējtērauda

Rūpniecība

A

8207.70.90

citādi

Rūpniecība

A

8207.80

virpošanas instrumenti:

8207.80.10

griešanas instrumenti ar volframa karbīda galu

Rūpniecība

A

8207.80.90

citādi

Rūpniecība

A

8207.90

citādi maināmie instrumenti

Rūpniecība

A

82.08

Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm:

8208.10

metālapstrādei

Rūpniecība

A

8208.20

kokapstrādei

Rūpniecība

A

8208.30

virtuves ierīcēs un pārtikas rūpniecībā izmantojamie

Rūpniecība

A

8208.40

lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un dārzkopībā lietoja
mām mašīnām paredzētie:

8208.40.10

zāles pļāvēju asmeņi

Rūpniecība

A

8208.40.90

citādi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

8208.90

citādi

8209.00

Plāksnes, stienīši, uzgaļi un tamlīdzīgi instrumentu piede
rumi, atsevišķi, no metālkeramikas:

8209.00.10

volframa karbīda gali griezējinstrumentiem, ko izmanto
metāla vai metāla karbīdu apstrādes darbmašīnās

Rūpniecība

A

8209.00.20

citādi volframa karbīda gali

Rūpniecība

A

8209.00.90

citādi

Rūpniecība

A

8210.00

Ar roku darbināmas mehāniskās ierīces (ar masu 10 kg
vai mazāk) ēdienu un dzērienu pagatavošanai, apstrādei
vai pasniegšanai

Rūpniecība

A

82.11

Naži ar zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem (arī koku
potējamie naži), izņemot nažus, kas minēti pozīcijā 8208,
un to asmeņi:

8211.10

dažādu izstrādājumu komplekti:

8211.10.10

paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt lauksaim
niecībā

Rūpniecība

A

8211.10.20

paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt mehāni
ķiem vai māksliniekiem, kā arī naži citādiem rūpnieci
skiem nolūkiem

Rūpniecība

A

8211.10.30

galda naži, kas nav pārklāti ar dārgmetālu

Rūpniecība

A

8211.10.80

citādi, ar dārgmetāla pārklājumu

Rūpniecība

A

8211.10.90

citādi

Rūpniecība

A

8211.9

Citādi:

8211.91

galda naži ar nekustīgiem asmeņiem

Rūpniecība

A

8211.92

citādi naži ar nekustīgiem asmeņiem:

8211.92.10

paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt lauksaim
niecībā

Rūpniecība

A

8211.92.20

paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt mehāni
ķiem vai māksliniekiem, kā arī naži citādiem rūpnieci
skiem nolūkiem

Rūpniecība

A

8211.92.80

citādi, ar dārgmetāla pārklājumu

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

8211.92.90

citādi

8211.93

naži, kuriem nav nekustīgu asmeņu

8211.93.10

paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt lauksaim
niecībā

Rūpniecība

A

8211.93.20

paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt mehāni
ķiem vai māksliniekiem, kā arī naži citādiem rūpnieci
skiem nolūkiem

Rūpniecība

A

8211.93.25

saliekamie naži, kas ietver piecus vai vairāk papildu in
strumentus

Rūpniecība

A

8211.93.30

citādi saliekamie naži ar vienu vai vairākiem asmeņiem,
kuru asmens ir 25 mm vai garāks, bet ne garāks par
100 mm, un kuri nav pārklāti ar dārgmetālu

Rūpniecība

A

8211.93.80

citādi, ar dārgmetāla pārklājumu

Rūpniecība

A

8211.93.90

citādi

Rūpniecība

A

8211.94

asmeņi:

8211.94.10

galda nažiem (izņemot maizes griežamos, kokgriešanas
un tamlīdzīgus nažus)

Rūpniecība

A

8211.94.90

citādi

Rūpniecība

A

8211.95

parastā metāla rokturi:

8211.95.10

galda nažiem ar nekustīgiem asmeņiem, nav pārklāti ar
dārgmetālu

Rūpniecība

A

8211.95.30

citādiem nažiem, arī ar dārgmetāla pārklājumu

Rūpniecība

A

82.12

Bārdas naži un asmenīši (ieskaitot asmenīšu sagataves):

8212.10

bārdas naži

Rūpniecība

A

8212.20

asmenīši asmeņskuvekļiem, ieskaitot skuvekļu asmenīšu
slokšņu sagataves

Rūpniecība

A

8212.90

citādas detaļas

Rūpniecība

A

8213.00

Grieznes, ieskaitot drēbnieku grieznes, un to asmeņi

Rūpniecība

A
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82.14

Citādi griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas ma
šīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži gaļas griešanai,
kapājamie naži, papīrnaži); manikīra un pedikīra kom
plekti un instrumenti (ieskaitot nagu vīles):

8214.10

papīrnaži, naži aplokšņu atvēršanai un tekstu labošanai,
zīmuļu asinātāji un to asmeņi

Rūpniecība

A

8214.20

manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (ieskaitot
nagu vīles)

Rūpniecība

A

8214.90

Citādi:

8214.90.10

griežņi dzīvnieku cirpšanas instrumentiem

Rūpniecība

A

8214.90.20

daļas (izņemot griežņus) manuāliem neelektriskiem dzīv
nieku cirpšanas instrumentiem

Rūpniecība

A

8214.90.90

citādi

Rūpniecība

A

82.15

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpsti
ņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlī
dzīgi virtuves un galda piederumi:

8215.10

virtuves un galda piederumu komplekti, kuros ir vismaz
viens izstrādājums ar dārgmetāla pārklājumu

Rūpniecība

A

8215.20

citādi virtuves un galda piederumu komplekti

Rūpniecība

A

8215.9

Citādi:

8215.91

ar dārgmetāla pārklājumu

Rūpniecība

A

8215.99

citādi

Rūpniecība

A

83.01

Slēdzenes, piekaramās un iekaļamās (kas slēdzamas ar at
slēgu vai koda kombināciju, elektriskas vai neelektriskas)
no parastā metāla; parastā metāla skavas un ietvari ar ska
vām, kurās iestrādātas slēdzenes; atslēgas minētajiem iz
strādājumiem no parastā metāla:

8301.10

piekaramās atslēgas

Rūpniecība

A

8301.20

slēdzenes transportlīdzekļiem

Rūpniecība

A

8301.30

slēdzenes mēbelēm

Rūpniecība

A
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8301.40

citādas slēdzenes:

8301.40.10

slēdzenes, kam ir piekaramo atslēgu slēgšanas mehānisms

Rūpniecība

A

8301.40.90

citādi

Rūpniecība

A

8301.50

skavas un ietvari ar skavām, kurās iestrādātas slēdzenes

Rūpniecība

A

8301.60

daļas

Rūpniecība

A

8301.70

atsevišķas atslēgas

Rūpniecība

A

83.02

Pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgi parastā metāla izstrā
dājumi, kurus izmanto mēbelēs, durvīs, kāpnēs, logos, ža
lūzijās, transportlīdzekļu virsbūvēs, zirglietās, koferos, ka
stēs, lādītēs un tamlīdzīgos izstrādājumos; cepuru pakara
mie, vadži, konsoles un tamlīdzīgi izstrādājumi no para
stajiem metāliem; parastā metāla skrituļi ar stiprināju
miem; parastā metāla automātiskie durvju aizvērēji:

8302.10

viras

Rūpniecība

PM5

8302.20

skrituļi

Rūpniecība

A

8302.30

citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgas detaļas auto
transporta līdzekļiem:

8302.30.30

dzelzs, tērauda vai vara stiprinājumi (izņemot logu atvēr
šanas mehānismus) logiem, durvīm un durvju rāmjiem

Rūpniecība

X

8302.30.90

citādi

Rūpniecība

PM5

8302.4

citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgas detaļas:

8302.41

izmantošanai ēkās:

8302.41.10

dzelzs, tērauda vai vara stiprinājumi, ko izmanto vienīgi
vai galvenokārt logiem, durvīm un durvju rāmjiem

Rūpniecība

A

8302.41.90

citādi

Rūpniecība

A

8302.42

citādas, izmantošanai mēbelēs:

8302.42.10

dzelzs, tērauda vai vara stiprinājumi, ko izmanto vienīgi
vai galvenokārt durvīm un durvju rāmjiem

Rūpniecība

A

8302.42.90

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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8302.49

citādi

Rūpniecība

A

8302.50

cepuru pakaramie, vadži, konsoles un tamlīdzīgi izstrādā
jumi

Rūpniecība

A

8302.60

automātiskie durvju aizvērēji

Rūpniecība

A

8303.00

Bruņotas vai stiprinātas parastā metāla glabātavas, seifi un
durvis, ieskaitot banku noliktavu durvis un seifus, naudas
skapjus un kastes, un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādā
jumi:

8303.00.10

naudas skapji, kastes un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

A

8303.00.90

citādi

Rūpniecība

A

8304.00

Dokumentu un kartīšu skapji, paplātes un paliktņi papī
riem un pildspalvām, spiedogu paliktņi un tamlīdzīgi bi
roja piederumi no parastā metāla, izņemot pozīcijā 9403
minētās biroja mēbeles

Rūpniecība

A

83.05

Pierīces ātršuvējiem vai dokumentu mapēm, kancelejas
spailes un saspraudes, spraudes, indeksatori un tamlīdzīgi
kancelejas piederumi no parastā metāla; šuvēju stiepļu
skavas blokos (piemēram, kancelejas vajadzībām, mēbeļu
tapsēšanai, saiņošanai) no parastā metāla:

8305.10

ātršuvēju vai dokumentu mapju piederumi

Rūpniecība

A

8305.20

stiepļu skavas blokos

Rūpniecība

A

8305.90

citādi, ieskaitot daļas

Rūpniecība

A

83.06

Parastā metāla zvani, gongi un tamlīdzīgi neelektriski iz
strādājumi; parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi iz
strādājumi; parastā metāla ietvari fotogrāfijām, gleznām
un tamlīdzīgi ietvari; parastā metāla spoguļi:

8306.10

zvani, gongi un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

A

8306.2

statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi:

8306.21

ar dārgmetāla pārklājumu

Rūpniecība

A

8306.29

citādi

Rūpniecība

A

8306.30

ietvari fotogrāfijām, gleznām un tamlīdzīgi ietvari; spoguļi

Rūpniecība

A

83.07

Lokanas parastā metāla caurules ar savienotājelementiem
vai bez tiem:

8307.10

no dzelzs vai tērauda

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1644

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Rūpniecība

A

Rūpniecība

A

8307.90

no citiem parastajiem metāliem

83.08

Aizdares, ietvari ar sprādzēm, sprādzes, aizdares sprādzes,
āķīši, actiņas, cilpiņas un tamlīdzīgi parastā metāla izstrā
dājumi, kas izmantojami apģērbiem, apaviem, markīzēm,
somām, ceļa piederumiem vai citiem gataviem ražoju
miem, parastā metāla cauruļkniedes vai dubultkniedes; pa
rastā metāla krelles un spīguļi:

8308.10

āķīši, actiņas un cilpiņas

8308.20

cauruļkniedes un dubultkniedes:

8308.20.10

kniedes

Rūpniecība

A

8308.20.90

citādi

Rūpniecība

A

8308.90

citādi, ieskaitot daļas:

8308.90.10

rāmji ar sprādzēm rokassomām

Rūpniecība

A

8308.90.20

krelles

Rūpniecība

A

8308.90.90

citādi

Rūpniecība

A

83.09

Aizbāžņi, vāciņi (ieskaitot pudeļu vāciņus, uzgriežamos
vāciņus un aizbāžņus), pudeļu vāciņi, aizbāžņu apvalki,
vītņoti noslēgi, plombas un citi iepakošanas piederumi no
parastā metāla:

8309.10

pudeļu vāciņi

Rūpniecība

A

8309.90

Citādi:

8309.90.05

no dzelzs vai tērauda

Rūpniecība

A

8309.90.90

citādi

Rūpniecība

A

8310.00

Parastā metāla plāksnītes un izkārtnes ar norādēm, nosau
kumiem, adresēm un tamlīdzīgas plāksnītes, numuri,
burti un tamlīdzīgi simboli, izņemot pozīcijā 9405 minē
tos izstrādājumus

Rūpniecība

A

83.11

Stieples, stieņi, caurules, plāksnes, elektrodi un tamlīdzīgi
izstrādājumi no parastā metāla vai no metāla karbīdiem,
ar pārklājumu vai serdi no kušņu materiāla, izmantojami
lodēšanai ar mīkstlodi, cietlodi, metināšanai vai metāla un
metāla karbīdu uzklāšanai; parastā metāla aglomerēta pul
vera stieples, kuras izmanto metalizēšanā izsmidzinot:

8311.10

parastā metāla elektrodi ar pārklājumu, izmantojami loka
elektrometināšanā:

8311.10.10

ar mīksta metāla serdi

Rūpniecība

A
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8311.10.90

citādi

Rūpniecība

A

8311.20

parastā metāla stieple ar serdi, izmantojama loka elektro
metināšanā

Rūpniecība

A

8311.30

parastā metāla stieņi ar pārklājumu un stieple ar serdi, pa
redzēti lodēšanai ar mīkstlodi vai cietlodi, vai gāzmetinā
šanai:

8311.30.10

metināšanas elektrodi ar mīksta metāla serdi

Rūpniecība

A

8311.30.90

citādi

Rūpniecība

A

8311.90

Citādi:

8311.90.10

metināšanas elektrodi ar mīksta metāla serdi

Rūpniecība

A

8311.90.90

citādi

Rūpniecība

A

84.01

Kodolreaktori; neapstaroti degvielas elementi (kasetes) ko
dolreaktoriem; iekārtas un aparāti izotopu separācijai:

8401.10

kodolreaktori

Rūpniecība

A

8401.20

iekārtas un aparāti izotopu separācijai un to daļas

Rūpniecība

A

8401.30

neapstaroti degvielas elementi (kasetes)

Rūpniecība

A

8401.40

kodolreaktoru daļas

Rūpniecība

A

84.02

Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapku
res karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena
tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli:

8402.1

ūdens tvaika vai citādi tvaika katli:

8402.11

ūdenscauruļu katli ar ražīgumu vairāk nekā 45 t tvaika
stundā

Rūpniecība

A

8402.12

ūdenscauruļu katli ar ražīgumu līdz 45 t tvaika stundā

Rūpniecība

A

8402.19

citādi tvaika ģenerēšanas katli, ieskaitot kombinētos

Rūpniecība

A

8402.20

ūdens pārkarsēšanas katli

Rūpniecība

A

8402.90

daļas

Rūpniecība

A
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84.03

Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos:

8403.10

katli

Rūpniecība

A

8403.90

daļas

Rūpniecība

A

84.04

Palīgiekārtas izmantošanai pozīcijās 8402 un 8403 minē
tajos katlos (piemēram, ekonomaizeri, pārkarsētāji, kvēpu
atdalītāji, gāzes rekuperatori); ūdens tvaika un citu tvaika
spēkiekārtu dzesētāji:

8404.10

palīgiekārtas izmantošanai pozīcijās 8402 un 8403 minē
tajos katlos

Rūpniecība

A

8404.20

dzesētāji ūdens tvaika un citādām tvaika spēkiekārtām

Rūpniecība

A

8404.90

daļas

Rūpniecība

A

84.05

gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar attīrīšanas ierī
cēm vai bez tām; acetilēna gāzģeneratori un tamlīdzīgi
ūdens pārstrādes gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai
bez tām:

8405.10

gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar vai bez attīrīša
nas ierīcēm; acetilēna gāzģeneratori un tamlīdzīgi ūdens
pārstrādes gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai bez tām

Rūpniecība

A

8405.90

daļas

Rūpniecība

A

84.06

Ūdens tvaika un citādas tvaika turbīnas:

8406.10

turbīnas kuģu dzinējiekārtām

Rūpniecība

A

8406.8

citādas turbīnas:

8406.81

kuru jauda pārsniedz 40 MW

Rūpniecība

A

8406.82

ar jaudu līdz 40 MW

Rūpniecība

A

8406.90

daļas

Rūpniecība

A

84.07

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai
rotējošiem virzuļiem:

8407.10

gaisa kuģu dzinēji

Rūpniecība

A

8407.2

kuģu dzinējiekārtas:

8407.21

piekarināmie motori

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

8407.29

citādi

8407.3

abvirzienu darbības virzuļdzinēji izmantošanai 87. nodaļā
minētajos transportlīdzekļos:

8407.31

kuru darba tilpums nepārsniedz 50 cm3

Rūpniecība

A

8407.32

kuru darba tilpums pārsniedz 50 cm3, bet nepārsniedz
250 cm3

Rūpniecība

A

8407.33

kuru darba tilpums pārsniedz 250 cm3, bet nepārsniedz
1 000 cm3

Rūpniecība

A

8407.34

kuru darba tilpums pārsniedz 1 000 cm3

Rūpniecība

A

8407.90

citādi dzinēji

Rūpniecība

A

84.08

Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un
pusdīzeļi):

8408.10

kuģu dzinējiekārtas

Rūpniecība

A

8408.20

dzinēji, kas izmantojami 87. nodaļā minētajos transportlī
dzekļos

Rūpniecība

A

8408.90

citādi dzinēji:

8408.90.65

stacionārie dzinēji, četrtaktu, parastās vilkmes, kuru darba
tilpums pārsniedz 300 cm3, bet nepārsniedz 4 000 cm3
(izņemot tādus, kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai gal
venokārt ceļa veltņos)

Rūpniecība

A

8408.90.90

citādi

Rūpniecība

A

84.09

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem,
kas iekļauti pozīcijās 8407 un 8408

8409.10

gaisa kuģu dzinējiem

Rūpniecība

A

8409.9

Citādi:

8409.91

izmantošanai vienīgi vai galvenokārt dzirksteļaizdedzes
iekšdedzes virzuļmotoros:

8409.91.27

virzuļi, arī aprīkoti ar pirkstiem, gredzeniem vai cilindru
čaulām, mehānisko transportlīdzekļu dzinējiem

Rūpniecība

PM5

8409.91.37

virzuļu pirksti (izņemot motociklu dzinējiem)

Rūpniecība

X
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8409.91.40

ieplūdes un izplūdes vārsti, kuru galvas diametrs nepār
sniedz 80 mm

Rūpniecība

X

8409.91.60

radiatori

Rūpniecība

A

8409.91.90

citādi

Rūpniecība

A

8409.99

Citādi:

8409.99.30

virzuļi, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 155 mm, arī
aprīkoti ar pirkstiem, gredzeniem vai cilindru čaulām, me
hānisko transportlīdzekļu dzinējiem

Rūpniecība

A

8409.99.60

radiatori

Rūpniecība

A

8409.99.90

citādi

Rūpniecība

A

84.10

Hidroturbīnas, ūdensrati un to regulatori:

8410.1

hidroturbīnas un ūdensrati:

8410.11

kuru jauda nepārsniedz 1 000 kW

Rūpniecība

A

8410.12

kuru jauda pārsniedz 1 000 kW, bet nepārsniedz
10 000 kW

Rūpniecība

A

8410.13

kuru jauda pārsniedz 10 000 kW

Rūpniecība

A

8410.90

detaļas, ieskaitot regulatorus

Rūpniecība

A

84.11

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas
gāzturbīnas:

8411.1

turboreaktīvie dzinēji:

8411.11

kuru vilces spēks nepārsniedz 25 kN

Rūpniecība

A

8411.12

kuru vilces spēks pārsniedz 25 kN

Rūpniecība

A

8411.2

turbopropelleru dzinēji:

8411.21

kuru jauda nepārsniedz 1 100 kW

Rūpniecība

A

8411.22

kuru jauda pārsniedz 1 100 kW

Rūpniecība

A

8411.8

citādas gāzturbīnas:

8411.81

kuru jauda nepārsniedz 5 000 kW

Rūpniecība

A

Kods
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Rūpniecība

A

8411.82

kuru jauda pārsniedz 5 000 kW

8411.9

daļas:

8411.91

turboreaktīvajiem un turbopropelleru dzinējiem

Rūpniecība

A

8411.99

citādi

Rūpniecība

A

84.12

Citādi dzinēji un motori:

8412.10

reaktīvie dzinēji, kas nav turboreaktīvie dzinēji

Rūpniecība

A

8412.2

hidrauliskās spēkiekārtas un hidrodzinēji:

8412.21

lineārās darbības (cilindri)

Rūpniecība

A

8412.29

citādi

Rūpniecība

A

8412.3

pneimatiskās spēkiekārtas un pneimodzinēji:

8412.31

lineārās darbības (cilindri)

Rūpniecība

A

8412.39

citādi

Rūpniecība

A

8412.80

Citādi:

8412.80.10

vēja turbīnu ģeneratori

Rūpniecība

A

8412.80.90

citādi

Rūpniecība

A

8412.90

daļas

Rūpniecība

A

84.13

Šķidruma sūkņi ar caurplūduma mērītāju vai bez tā; šķi
drumu cēlāji:

8413.1

sūkņi, kas aprīkoti ar caurplūduma mērītāju vai tos iespē
jams aprīkot ar šādu mērītāju:

8413.11

degvielas uzpildes stacijās un garāžās izmantojamie deg
vielas un eļļas sūkņi

Rūpniecība

A

8413.19

citādi

Rūpniecība

A

8413.20

rokas sūkņi, izņemot tos, kas minēti apakšpozīcijās
841311 vai 841319

Rūpniecība

A

8413.30

iekšdedzes dzinēju degvielas, eļļas un dzesētājvielas sūkņi

Rūpniecība

A
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8413.40

betona sūkņi

Rūpniecība

A

8413.50

citādi abvirzienu darbības virzuļsūkņi

Rūpniecība

A

8413.60

citādi rotorsūkņi

Rūpniecība

A

8413.70

citādi centrbēdzes sūkņi:

8413.70.25

iegremdējamie sūkņi

Rūpniecība

A

8413.70.90

citādi

Rūpniecība

A

8413.8

citādi sūkņi; šķidrumu cēlāji:

8413.81

sūkņi

Rūpniecība

A

8413.82

šķidrumu cēlāji

Rūpniecība

A

8413.9

daļas:

8413.91

sūkņiem

Rūpniecība

A

8413.92

šķidrumu cēlājiem

Rūpniecība

A

84.14

Gaisa vai vakuumsūkņi, gaisa vai citas gāzes kompresori
un ventilatori; ventilācijas vai velkmes skapji ar ventila
toru, aprīkoti ar filtru vai bez tā:

8414.10

vakuumsūkņi

Rūpniecība

A

8414.20

pneimatiskie rokas vai kājas sūkņi

Rūpniecība

A

8414.30

saldētavu iekārtās izmantojamie kompresori

Rūpniecība

A

8414.40

velkami gaisa kompresori uz riteņšasijas

Rūpniecība

A

8414.5

ventilatori:

8414.51

galda, sienas, grīdas, griestu, jumta vai loga ventilatori,
kuru elektromotora jauda nepārsniedz 125 W

Rūpniecība

A

8414.59

citādi

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1651

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

8414.60

velkmes skapji, kuru lielākais horizontālais izmērs nepār
sniedz 120 cm:

8414.60.20

mājsaimniecībām

Rūpniecība

A

8414.60.90

citādi

Rūpniecība

A

8414.80

citādi

Rūpniecība

A

8414.90

daļas:

8414.90.70

ventilatoriem (izņemot ventilatoriem, kas paredzēti iz
mantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos)

Rūpniecība

A

8414.90.90

citādi

Rūpniecība

A

84.15

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar mo
toru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai;
ieskaitot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē:

8415.10

sienas vai loga, autonomie vai sadalītās (divbloku) sistē
mas:

8415.10.10

izmantošanai ēkās, ar kompresoru, ar nominālo dzesēša
nas jaudu ne vairāk kā 8,8 kW

Rūpniecība

A

8415.10.20

izmantošanai ēkās, bez kompresora, ar nominālo dzesēša
nas jaudu ne vairāk kā 8,8 kW

Rūpniecība

A

8415.10.50

citādi, ar kompresoru, ar nominālo dzesēšanas jaudu ne
vairāk kā 8,8 kW

Rūpniecība

A

8415.10.90

citādi

Rūpniecība

A

8415.20

izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos pasažieru
ērtībām

Rūpniecība

A

8415.8

Citādi:

8415.81

ar iebūvētu dzeses agregātu un ierīci režīma pārslēgšanai
(reversīvie siltumsūkņi):

8415.81.10

izmantošanai ēkās, ar nominālo dzesēšanas jaudu ne vai
rāk kā 8,8 kW

Rūpniecība

A

8415.81.90

citādi

Rūpniecība

A
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8415.82

citādi, ar iebūvētu dzeses agregātu:

8415.82.10

izmantošanai ēkās, ar nominālo dzesēšanas jaudu ne vai
rāk kā 8,8 kW

Rūpniecība

A

8415.82.90

citādi

Rūpniecība

A

8415.83

bez dzeses agregāta:

8415.83.10

izmantošanai ēkās, ar nominālo dzesēšanas jaudu ne vai
rāk kā 8,8 kW

Rūpniecība

A

8415.83.90

citādi

Rūpniecība

A

8415.90

daļas:

8415.90.05

apakšpozīcijās 84151010 un 84151020 minēto iekārtu
agregāti izmantošanai telpās un ārā

Rūpniecība

A

8415.90.20

citādas daļas, kas paredzētas izmantošanai vienīgi vai gal
venokārt apakšpozīcijā 841510 minētajām iekārtām ar
kompresoru, kuru nominālā dzesēšanas jauda ir ne vairāk
kā 8,8 kW

Rūpniecība

A

8415.90.90

citādi

Rūpniecība

A

84.16

Kurtuvju sprauslas šķidrai degvielai, degļi cietai putekļ
veida degvielai un gāzes degļi; mehāniskās un automātis
kās kurtuves, mehāniski režģi, ārdi, ierīces pelnu aizvākša
nai un citas tamlīdzīgas ierīces:

8416.10

sprauslas šķidrajai degvielai

Rūpniecība

A

8416.20

citādi degļi, ieskaitot kombinētos

Rūpniecība

A

8416.30

automātiskas un mehāniskas kurtuves, mehāniski režģi un
ārdi, ierīces pelnu aizvākšanai un tamlīdzīgas ierīces

Rūpniecība

A

8416.90

daļas

Rūpniecība

A

84.17

Neelektriskas rūpnīcu vai laboratoriju kurtuves un krāsnis,
ieskaitot neelektriskas atkritumu sadedzināšanas krāsnis:

8417.10

kurtuves un krāsnis apdedzināšanai, kausēšanai vai citādai
rūdu, pirītu vai metālu termiskai apstrādei

Rūpniecība

A

8417.20

maizes krāsnis, ieskaitot konditorejas krāsnis

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1653

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

8417.80

citādi

Rūpniecība

A

8417.90

daļas

Rūpniecība

A

84.18

Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas
iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot
gaisa kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 8415:

8418.10

kombinētas dzesinātājsaldētavas ar atsevišķām ārdurvīm

Rūpniecība

A

8418.2

mājsaimniecības ledusskapji:

8418.21

kompresijas tipa

Rūpniecība

A

8418.29

citādi

Rūpniecība

A

8418.30

skapjveida saldētavas ar ietilpību līdz 800 l:

8418.30.10

kuru sienu biezums pārsniedz 110 mm un kuras spēj uz
turēt temperatūru, kas nepārsniedz mīnus 50°C

Rūpniecība

A

8418.30.90

citādi

Rūpniecība

A

8418.40

vertikālie saldētājskapji ar ietilpību līdz 900 l:

8418.40.10

kuru sienu biezums pārsniedz 110 mm un kuras spēj uz
turēt temperatūru, kas nepārsniedz mīnus 50°C

Rūpniecība

A

8418.40.90

citādi

Rūpniecība

A

8418.50

citas mēbeles (kastes, skapji, vitrīnas, letes un tamlīdzīgi),
kas paredzētas uzglabāšanai un izstādīšanai, iekļaujot dze
sināšanas vai saldēšanas iekārtas

Rūpniecība

A

8418.6

citādas atdzesēšanas vai saldēšanas iekārtas; siltumsūkņi:

8418.61

siltumsūkņi, citādi nekā gaisa kondicionēšanas iekārtas,
kas minētas pozīcijā 8415:

8418.61.10

piemēroti mājsaimniecību ledusskapjiem vai saldētavām

Rūpniecība

A

8418.61.90

citādi

Rūpniecība

A
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8418.69

Citādi:

8418.69.10

piemēroti mājsaimniecību ledusskapjiem vai saldētavām

Rūpniecība

A

8418.69.90

citādi

Rūpniecība

A

8418.9

daļas:

8418.91

mēbeles, kas īpaši paredzētas atdzesēšanas un saldēšanas
iekārtu ierīkošanai tajās:

8418.91.10

mājsaimniecību ledusskapjiem vai saldētavām

Rūpniecība

A

8418.91.20

vitrīnām, skapjiem un tamlīdzīgi

Rūpniecība

A

8418.91.90

citādi

Rūpniecība

A

8418.99

Citādi:

8418.99.10

savienotu alumīnija plākšņu paneļi, kuros iestrādāti iztvai
košanas kanāli, bez caurumiem vai nobīdēm, bez vara vai
alumīnija caurulēm

Rūpniecība

A

8418.99.20

citādi, mājsaimniecību ledusskapjiem vai saldētavām

Rūpniecība

A

8418.99.30

citādi, vitrīnām, skapjiem un tamlīdzīgi

Rūpniecība

A

8418.99.40

citādi izvaicētāji un kondensētāji

Rūpniecība

X

8418.99.90

citādi

Rūpniecība

A

84.19

Rūpnīcu vai laboratoriju iekārtas ar elektrisku vai neelek
trisku karsēšanu (izņemot kurtuves, krāsnis un citas iekār
tas, kas iekļautas pozīcijā 8514) materiālu termiskai ap
strādei (karsēšanai, vārīšanai, apdedzināšanai vai kausēša
nai, destilācijai, rektifikācijai, sterilizācijai, pasterizācijai,
žāvēšanai, tvaicēšanai, kondensācijai vai atdzesēšanai), iz
ņemot mājsaimniecības vajadzībām izmantojamās; neelek
triskie caurplūdes vai termoakumulācijas ūdenssildītāji:

8419.1

neelektriskie caurplūdes vai termoakumulācijas ūdenssildī
tāji:

8419.11

momentānie (caurteces) ūdens gāzsildītāji:

8419.11.10

mājsaimniecībām

Rūpniecība

A

8419.11.90

citādi

Rūpniecība

A
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8419.19

Citādi:

8419.19.10

mājsaimniecībām

Rūpniecība

A

8419.19.90

citādi

Rūpniecība

A

8419.20

medicīniskie, ķirurģiskie vai laboratoriju sterilizatori

Rūpniecība

A

8419.3

žāvētavas:

8419.31

lauksaimniecības produktiem

Rūpniecība

A

8419.32

koksnei, papīra masai, papīram vai kartonam

Rūpniecība

A

8419.39

citādi

Rūpniecība

A

8419.40

destilācijas vai rektifikācijas iekārtas

Rūpniecība

A

8419.50

siltummaiņi

Rūpniecība

A

8419.60

mehānismi gaisa vai gāzu sašķidrināšanai

Rūpniecība

A

8419.8

citādi mehānismi, iekārtas un ierīces:

8419.81

karsto dzērienu gatavošanai, ēdiena gatavošanai vai uzsil
dīšanai

Rūpniecība

A

8419.89

citādi

Rūpniecība

A

8419.90

daļas:

8419.90.10

mājsaimniecību caurplūdes vai termoakumulācijas ūdens
sildītājiem

Rūpniecība

A

8419.90.90

citādi

Rūpniecība

A

84.20

Kalandri vai citādas velmju (ruļļu) mašīnas, izņemot mašī
nas metālam vai stiklam, un to cilindri:

8420.10

kalandri vai citas velmju (ruļļu) mašīnas

Rūpniecība

A

8420.9

daļas:

8420.91

cilindri

Rūpniecība

A

8420.99

citādi

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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Rūpniecība

A

84.21

Centrifūgas, arī centrbēdzes žāvētavas; šķidrumu vai gāzu
filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces un aparāti:

8421.1

centrifūgas, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas:

8421.11

piena separatori

8421.12

iekārtas drēbju sausināšanai un žāvēšanai:

8421.12.20

kuru sausu drēbju ietilpība nepārsniedz 7 kg (izņemot ar
monētām darbināmas)

Rūpniecība

A

8421.12.90

citādi

Rūpniecība

A

8421.19

citādi

Rūpniecība

A

8421.2

šķidrumu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces un aparāti:

8421.21

ūdens filtrēšanai vai attīrīšanai

Rūpniecība

A

8421.22

dzērienu, izņemot ūdeni, filtrēšanai un attīrīšanai

Rūpniecība

A

8421.23

eļļas vai degvielas filtrēšanai iekšdedzes dzinējos:

8421.23.30

piemēroti izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu dzi
nējos (ieskaitot motociklu dzinējus)

Rūpniecība

X

8421.23.90

citādi

Rūpniecība

A

8421.29

citādi

Rūpniecība

A

8421.3

gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces:

8421.31

gaisa filtri iekšdedzes dzinējiem:

8421.31.10

gaisa filtri ar 6 vai vairāk filtru caurulēm

Rūpniecība

A

8421.31.20

augstas veiktspējas gaisa filtri bez elementiem, kas aprī
koti ar iepriekšējas attīrīšanas ierīci

Rūpniecība

A

8421.31.50

citādi, piemēroti izmantošanai mehānisko transportlīdze
kļu dzinējos (ieskaitot motociklu dzinējus)

Rūpniecība

X

8421.31.90

citādi

Rūpniecība

A
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8421.39

Citādi:

8421.39.20

filtrēšanas aparāti, ko izmanto mehānisko transportlīdze
kļu gaisa kondicionēšanas sistēmās

Rūpniecība

A

8421.39.30

katalizatori, ko izmanto mehāniskajos transportlīdzekļos

Rūpniecība

A

8421.39.90

citādi

Rūpniecība

A

8421.9

daļas:

8421.91

centrifūgām, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas:

8421.91.20

drēbju žāvētājiem, kuru sausu drēbju ietilpība nepārsniedz
7 kg

Rūpniecība

A

8421.91.90

citādi

Rūpniecība

A

8421.99

Citādi:

8421.99.66

filtriem, kas piemēroti izmantošanai mehānisko transport
līdzekļu dzinējos (ieskaitot motociklu dzinējus)

Rūpniecība

X

8421.99.90

citādi

Rūpniecība

A

84.22

Trauku mazgājamās mašīnas; iekārtas pudeļu vai citu
trauku mazgāšanai vai žāvēšanai; iekārtas pudeļu, kannu,
kārbu, maisiņu vai citu tilpņu pildīšanai, aizvākošanai, no
slēgšanai, kapsulēšanai vai marķēšanai; iekārtas pudeļu,
burku, tūbiņu un tamlīdzīgas taras aizkapsulēšanai; citā
das iekārtas iepakošanai vai iesaiņošanai (ieskaitot karstās
vakuuma iesaiņošanas iekārtas); iekārtas dzērienu gāzēša
nai:

8422.1

trauku mazgājamās mašīnas:

8422.11

mājsaimniecības

Rūpniecība

A

8422.19

citādi

Rūpniecība

A

8422.20

iekārtas pudeļu un citu trauku mazgāšanai un žāvēšanai

Rūpniecība

A

8422.30

iekārtas pudeļu, kannu, kārbu, maisiņu un citu trauku pil
dīšanai, aizvākošanai, noslēgšanai, kapsulēšanai vai mar
ķēšanai; iekārtas pudeļu, burku, tūbiņu un tamlīdzīgas ta
ras aizkapsulēšanai; iekārtas dzērienu gāzēšanai

Rūpniecība

A

8422.40

citādas iekārtas iepakošanai vai iesaiņošanai (ieskaitot kar
stās vakuuma iesaiņošanas iekārtas)

Rūpniecība

A

Kods
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Rūpniecība

A

8422.90

daļas

84.23

Iekārtas svēršanai (izņemot svarus ar 0,05 g un lielāku
precizitāti), arī svari, kas apgādāti ar ierīcēm masas kon
trolei vai aprēķināšanai; jebkura veida svaru atsvari:

8423.10

svari cilvēku svēršanai, ieskaitot zīdaiņu svarus; mājsaim
niecības svari

Rūpniecība

A

8423.20

svari izstrādājumu nepārtrauktai svēršanai uz konveijera

Rūpniecība

A

8423.30

pastāvīgas masas svari un svari noteiktu materiāla porciju
iepildīšanai tilpnēs un konteineros, ieskaitot bunkura sva
rus

Rūpniecība

A

8423.8

citādas svēršanas iekārtas:

8423.81

ne vairāk kā 30 kg svēršanai

Rūpniecība

A

8423.82

vairāk nekā 30 kg, bet ne vairāk kā 5 t svēršanai

Rūpniecība

A

8423.89

citādi

Rūpniecība

A

8423.90

atsvari visu tipu svariem; svaru detaļas

Rūpniecība

A

84.24

Mehāniskas ierīces (ar roku darbināmas vai citādas) šķi
drumu vai pulverveida vielu izsmidzināšanai vai izkliedē
šanai; ugunsdzēšamie aparāti, uzpildīti vai neuzpildīti;
pulverizatori un tamlīdzīgas ierīces; smilšu strūklas vai
tvaikstrūklas mašīnas un tamlīdzīgi smidzināšanas aparāti:

8424.10

ugunsdzēšamie aparāti, uzpildīti vai neuzpildīti

Rūpniecība

A

8424.20

pulverizatori un tamlīdzīgas ierīces

Rūpniecība

A

8424.30

smilšstrūklas vai tvaikstrūklas mašīnas un tamlīdzīgi smi
dzināšanas aparāti

Rūpniecība

A

8424.8

citādas ierīces:

8424.81

lauksaimniecībai vai dārzkopībai

Rūpniecība

A

8424.89

citādi

Rūpniecība

A

8424.90

daļas

Rūpniecība

A
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84.25

Celšanas trīši un cēlāji, izņemot liftcēlājus; vinčas un ka
bestāni; domkrati:

8425.1

trīši un cēlāji (izņemot liftcēlājus un automobiļu pacēlā
jus):

8425.11

darbināmi ar elektromotoru

Rūpniecība

A

8425.19

citādi

Rūpniecība

A

8425.3

vinčas; kabestāni:

8425.31

darbināmi ar elektromotoru:

8425.31.10

vaļu zvejas vai traleru vinčas

Rūpniecība

A

8425.31.90

citādi

Rūpniecība

A

8425.39

Citādi:

8425.39.10

vaļu zvejas vai traleru vinčas

Rūpniecība

A

8425.39.90

citādi

Rūpniecība

A

8425.4

domkrati; pacēlāji transportlīdzekļu pacelšanai:

8425.41

stacionārie automobiļu pacēlāji garāžās

Rūpniecība

A

8425.42

citi hidrauliskie domkrati un pacēlāji:

8425.42.10

garāžās izmantojami domkrati uz riteņiem, kuru celšanas
jauda nepārsniedz 11 t

Rūpniecība

A

8425.42.20

citādi garāžās izmantojami domkrati uz riteņiem

Rūpniecība

A

8425.42.25

hidrauliskie domkrati, kuru celšanas jauda nepārsniedz
90,7 t

Rūpniecība

6%

Motor 3

8425.42.30

citādi domkrati, manuāli, kuru celšanas jauda nepārsniedz
90,7 t

Rūpniecība

6%

Motor 3

8425.42.35

auto pacēlāji uz 4 kājām, kuru celšanas jauda nepārsniedz
3,5 t

Rūpniecība

A

8425.42.40

citādi pacēlāji

Rūpniecība

A

8425.42.50

citādi domkrati

Rūpniecība

A

8425.42.90

citādi

Rūpniecība

A
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8425.49

Citādi:

8425.49.10

garāžās izmantojami domkrati uz riteņiem

Rūpniecība

A

8425.49.15

domkrati, mehāniski, manuāli, kuru pacelšanas augstums
pilnīgi izstieptā veidā ir 800 mm vai vairāk (izņemot ga
rāžās izmantojamus domkratus uz riteņiem

Rūpniecība

A

8425.49.25

citādi mehāniski domkrati, manuāli, kuru celšanas jauda
nepārsniedz 90,7 t

Rūpniecība

A

8425.49.30

citādi pacēlāji

Rūpniecība

A

8425.49.90

citādi

Rūpniecība

A

84.26

Derikceltņi; celtņi, ieskaitot trošuceltņus; pārvietojama pa
cēlājkāpnes, portāliekrāvēji un mehānismi aprīkoti ar
celtni:

8426.1

tilta celtņi, pastatņu celtņi, portālceltņi, pārvietojama pa
cēlājkāpnes un portāliekrāvēji:

8426.11

tilta celtņi ar nekustīgiem balstiem

Rūpniecība

A

8426.12

pārvietojama pacēlājkāpnes uz riteņiem un portāliekrāvēji

Rūpniecība

A

8426.19

citādi

Rūpniecība

A

8426.20

torņceltņi

Rūpniecība

A

8426.30

portālceltņi vai torņceltņi ar izlici

Rūpniecība

A

8426.4

citādi pašgājēji mehānismi:

8426.41

ar riteņiem:

8426.41.10

kravas mehāniskie transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar celtni
un paredzēti darbam ar konteineriem

Rūpniecība

A

8426.41.90

citādi

Rūpniecība

A

8426.49

citādi

Rūpniecība

A

8426.9

citi mehānismi:

8426.91

uzstādīšanai sauszemes transportlīdzekļos

Rūpniecība

A

8426.99

citādi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

84.27

Autokrāvēji ar dakšu; citi kravas transportētāji ar celšanas
vai takelāžas ierīcēm:

8427.10

pašgājēji krāvēji ar elektromotoru

8427.20

citādi pašgājēji krāvēji:

8427.20.30

konteineru iekrāvēji, kuru masa nepārsniedz 6 000 kg,
ceļamkrāna tipa, darbam ar konteineriem

Rūpniecība

A

8427.20.40

citādi autokrāvēji ar dakšu, kuru masa nepārsniedz
10 000 kg

Rūpniecība

A

8427.20.50

citādi autokrāvēji ar dakšu, kuru masa pārsniedz
10 000 kg

Rūpniecība

A

8427.20.90

citādi

Rūpniecība

A

8427.90

citi kravas transportētāji:

8427.90.20

manuāli darbināmi palešu autokrāvēji

Rūpniecība

A

8427.90.90

citādi

Rūpniecība

A

84.28

Citas mašīnas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai iz
kraušanai (piemēram, lifti, eskalatori, konveijeri, telferi):

8428.10

lifti un liftcēlāji

Rūpniecība

A

8428.20

pneimatiskie elevatori un transportieri

Rūpniecība

A

8428.3

citādi nepārtrauktas darbības elevatori un transportieri
precēm un materiāliem:

8428.31

īpaši paredzēti pazemes darbiem

Rūpniecība

A

8428.32

citādi, kausa tipa

Rūpniecība

A

8428.33

citādi, lentes tipa

Rūpniecība

A

8428.39

citādi

Rūpniecība

A

8428.40

eskalatori un kustīgie gājēju celiņi

Rūpniecība

A

8428.60

trošu ceļi, pacēlējkrēsli, slēpotāju pacēlāji; funikulieru vil
ces mehānismi

Rūpniecība

A

8428.90

citi mehānismi:

8428.90.10

pacelšanas platformas un kabīnes darbam augstumā, kas
paredzētas uzstādīšanai uz transportlīdzekļa un kas sas
niedz ne vairāk kā 20 m augstumu no zemes līdz platfor
mas vai kabīnes grīdai

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

8428.90.90

citādi

84.29

Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, pla
nētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa
krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi:

8429.1

buldozeri un buldozeri ar maināmu vērstuvi:

8429.11

kāpurķēžu

Rūpniecība

A

8429.19

citādi

Rūpniecība

A

8429.20

greideri un planētāji

Rūpniecība

A

8429.30

skrēperi

Rūpniecība

A

8429.40

blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi

Rūpniecība

A

8429.5

mehāniskās lāpstas, ekskavatori un vienkausa krāvēji:

8429.51

frontālie vienkausa krāvēji:

8429.51.20

bez kāpurķēdēm, ar iekšdedzes virzuļmotoru, kuru masa
ir 3 000 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 000 kg (izņe
mot tādus, kas īpaši paredzēti darbam raktuvēs)

Rūpniecība

A

8429.51.90

citādi

Rūpniecība

A

8429.52

mašīnas ar 360° pilnapgrieziena virsbūvi

Rūpniecība

A

8429.59

citādi

Rūpniecība

A

84.30

Citas mašīnas grunts, minerālu vai rūdu pārvietošanai,
planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēša
nai, blīvēšanai, izņemšanai vai urbšanai; iekārtas pāļu dzī
šanai un iekārtas pāļu izvilkšanai; sniega arkli un sniega
rotortīrītāji:

8430.10

iekārtas pāļu dzīšanai un pāļu izvilkšanai

Rūpniecība

A

8430.20

sniega arkli un sniega rotortīrītāji

Rūpniecība

A

8430.3

ieciršanās mašīnas ogļu un iežu ieguvei un tuneļu izbūves
mašīnas:

8430.31

pašgājējas

Rūpniecība

A

8430.39

citādi

Rūpniecība

A
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8430.4

citas urbšanas un tunelēšanas mašīnas:

8430.41

pašgājējas

Rūpniecība

A

8430.49

citādi

Rūpniecība

A

8430.50

citādas pašgājējas mašīnas un mehānismi

Rūpniecība

A

8430.6

citādas mašīnas, kas nav pašgājēji:

8430.61

iekārtas un mehānismi blietēšanai un blīvēšanai

Rūpniecība

A

8430.69

citādi

Rūpniecība

A

84.31

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt pozīciju
8425 līdz 8430 mehānismiem:

8431.10

mehānismiem, kas minēti pozīcijā 8425:

8431.10.05

trīszobratu ķēžu vinčām

Rūpniecība

A

8431.10.10

garāžās izmantojamiem hidrauliskajiem domkratiem uz
riteņiem, kuru celšanas jauda nepārsniedz 11 t

Rūpniecība

A

8431.10.25

citādiem hidrauliskajiem domkratiem, manuāliem, kuru
celšanas jauda nepārsniedz 90,7 t (izņemot garāžās iz
mantojamus domkratus uz riteņiem)

Rūpniecība

6%

Motor 3

8431.10.30

citādiem mehāniskajiem domkratiem, manuāliem, kuru
celšanas jauda nepārsniedz 90,7 t (izņemot garāžās iz
mantojamus domkratus uz riteņiem)

Rūpniecība

6%

Motor 3

8431.10.90

citādi

Rūpniecība

A

8431.20

mehānismiem, kas minēti pozīcijā 8427:

8431.20.10

radiatori

Rūpniecība

A

8431.20.90

citādi

Rūpniecība

A

8431.3

mehānismiem, kas minēti pozīcijā 8428:

8431.31

liftiem, liftcēlājiem vai eskalatoriem

Rūpniecība

A

8431.39

citādi

Rūpniecība

A
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8431.4

mehānismiem, kas minēti pozīcijā 8426, 8429 vai 8430

8431.41

kausi, greiferi un satvērēji

Rūpniecība

A

8431.42

buldozeru frontālās un pagriežamās vērstuves

Rūpniecība

A

8431.43

detaļas apakšpozīcijas 843041 un 843049 urbšanas un
izciršanas mašīnām

Rūpniecība

A

8431.49

Citādi:

8431.49.60

radiatori

Rūpniecība

A

8431.49.90

citādi

Rūpniecība

A

84.32

Lauksaimniecības, dārzkopības vai mežsaimniecības teh
nika augsnes sagatavošanai vai apstrādei; mauriņu vai
sporta laukumu veltņi:

8432.10

arkli

Rūpniecība

A

8432.2

ecēšas, irdinātāji, kultivatori, ravētāji, kaplētāji:

8432.21

šķīvju ecēšas

Rūpniecība

A

8432.29

citādi

Rūpniecība

A

8432.30

sējmašīnas, stādīšanas mašīnas un dēstu stādīšanas mašī
nas

Rūpniecība

A

8432.40

kūtsmēslu izkliedētāji un minerālmēslu sējmašīnas

Rūpniecība

A

8432.80

citādas iekārtas

Rūpniecība

A

8432.90

daļas

Rūpniecība

A

84.33

Mašīnas lauksaimniecības kultūru novākšanai vai kulšanai,
ieskaitot salmu vai lopbarības preses; zāles vai siena pļauj
mašīnas; mašīnas olu, augļu vai citu lauksaimniecības pro
duktu tīrīšanai, šķirošanai vai brāķēšanai, izņemot mašī
nas, kas ietvertas pozīcijā 8437:

8433.1

pļāvēji zālieniem, parkiem vai sporta laukumiem:

8433.11

motorizēti pļāvēji ar horizontālā plaknē rotējošu griezēj
daļu:

8433.11.10

kuru pļaušanas platums nepārsniedz 470 mm

Rūpniecība

A

8433.11.90

citādi

Rūpniecība

A
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8433.19

Citādi:

8433.19.10

kuru pļaušanas platums nepārsniedz 460 mm

Rūpniecība

A

8433.19.90

citādi

Rūpniecība

A

8433.20

citādas pļaušanas mašīnas, ieskaitot traktoriem uzmontē
jamos griezējagregātus

Rūpniecība

A

8433.30

citādas siena novācamās mašīnas

Rūpniecība

A

8433.40

salmu un siena preses, ieskaitot savācējpreses

Rūpniecība

A

8433.5

citādas ražas novākšanas mašīnas; kuļmašīnas:

8433.51

labības kombaini

Rūpniecība

A

8433.52

citādas kuļmašīnas

Rūpniecība

A

8433.53

mašīnas bumbuļaugu un sakņaugu novākšanai

Rūpniecība

A

8433.59

citādi

Rūpniecība

A

8433.60

mašīnas olu, augļu vai citu lauksaimniecības produktu tī
rīšanai, šķirošanai un brāķēšanai

Rūpniecība

A

8433.90

daļas

Rūpniecība

A

84.34

Slaukšanas aparāti un piena pārstrādes iekārtas:

8434.10

slaukšanas aparāti

Rūpniecība

A

8434.20

piena pārstrādes iekārtas

Rūpniecība

A

8434.90

daļas

Rūpniecība

A

84.35

Preses, smalcinātāji un tamlīdzīgas mašīnas vīna, sidra, au
gļu sulu un tamlīdzīgu dzērienu ražošanai:

8435.10

mašīnas

Rūpniecība

A

8435.90

daļas

Rūpniecība

A

84.36

Citādas mašīnas lauksaimniecībai, dārzkopībai, mežkopī
bai, putnkopībai vai biškopībai, ieskaitot iekārtas sēklu
diedzēšanai (ar mehāniskām ierīcēm vai sildierīcēm); māj
putnu inkubatori un brūderi:

8436.10

mašīnas dzīvnieku barības sagatavošanai

Rūpniecība

A
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8436.2

iekārtas putnkopībai; mājputnu inkubatori un brūderi:

8436.21

mājputnu inkubatori un brūderi

Rūpniecība

A

8436.29

citādi

Rūpniecība

A

8436.80

citādas iekārtas

Rūpniecība

A

8436.9

daļas:

8436.91

putnkopības iekārtām, inkubatoriem un brūderiem

Rūpniecība

A

8436.99

citādi

Rūpniecība

A

84.37

Mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšu dārzeņu tīrīšanai,
šķirošanai vai sijāšanai; mašīnas, ko izmanto miltrūpnie
cībā vai labības un kaltētu pākšu dārzeņu apstrādei, izņe
mot mašīnas lauku saimniecībām:

8437.10

mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšu dārzeņu tīrīšanai,
šķirošanai vai sijāšanai

Rūpniecība

A

8437.80

citādas iekārtas

Rūpniecība

A

8437.90

daļas

Rūpniecība

A

84.38

Citādas iekārtas pārtikas rūpniecībai, dzērieniem, kas citur
šajā nodaļā nav minētas, izņemot iekārtas dzīvnieku un
augu tauku un eļļu ekstrakcijai vai apstrādei:

8438.10

iekārtas maizes un makaronu, spageti vai tamlīdzīgu pro
duktu izgatavošanai

Rūpniecība

A

8438.20

iekārtas konditorejas izstrādājumu, kakao un šokolādes
ražošanai

Rūpniecība

A

8438.30

iekārtas cukura ražošanai

Rūpniecība

A

8438.40

alus darītavu iekārtas

Rūpniecība

A

8438.50

gaļas un mājputnu gaļas pārstrādes iekārtas

Rūpniecība

A

8438.60

augļu, riekstu un dārzeņu pārstrādes iekārtas

Rūpniecība

A

8438.80

citi mehānismi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

8438.90

daļas

84.39

Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmate
riāliem vai papīra vai kartona ražošanai vai apdarei:

8439.10

iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmate
riāliem

Rūpniecība

A

8439.20

papīra vai kartona ražošanas iekārtas

Rūpniecība

A

8439.30

papīra vai kartona apdares iekārtas

Rūpniecība

A

8439.9

daļas:

8439.91

iekārtām papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmate
riāliem

Rūpniecība

A

8439.99

citādi

Rūpniecība

A

84.40

Iekārtas grāmatu iesiešanai, ieskaitot brošēšanas mašīnas:

8440.10

mehānismi

Rūpniecība

A

8440.90

daļas

Rūpniecība

A

84.41

Citas iekārtas papīra masas, papīra vai kartona izstrādā
jumu ražošanai, ieskaitot visdažādākās mašīnas papīra vai
kartona griešanai:

8441.10

griešanas mašīnas

Rūpniecība

A

8441.20

maisu, turzu un aplokšņu izgatavošanas mašīnas

Rūpniecība

A

8441.30

mašīnas kartona kārbu, kastu, kastīšu, tūbiņu, spoļu un
tamlīdzīgas taras izgatavošanai bez formēšanas

Rūpniecība

A

8441.40

mašīnas izstrādājumu veidošanai no papīra masas, papīra
vai kartona

Rūpniecība

A

8441.80

citādas iekārtas

Rūpniecība

A

8441.90

daļas

Rūpniecība

A

84.42

Iekārtas, aparatūra un aprīkojums (izņemot pozīcijā 8456
un 8465 minētas darbmašīnas) plašu, cilindru vai citu ti
pogrāfijas elementu sagatavošanai vai izgatavošanai; pla
tes, cilindri un citādi tipogrāfijas elementi; plates, cilindri
un litogrāfijas akmeņi, kas sagatavoti iespiešanai (piemē
ram, apvirpoti, slīpēti vai pulēti):

8442.30

mašīnas, aparatūra un aprīkojums

Rūpniecība

A
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8442.40

iepriekš minēto mašīnu, aparatūras un aprīkojuma daļas

Rūpniecība

A

8442.50

tipogrāfijas plates, cilindri un citādi tipogrāfijas elementi;
plates, cilindri un litogrāfijas akmeņi, kas sagatavoti ie
spiešanai (piemēram, apvirpoti, slīpēti vai pulēti)

Rūpniecība

A

84.43

Iespiedmašīnas, izmantojot plates, cilindrus un citus tipo
grāfijas komponentus, kas minēti pozīcijā 8442; citādi
printeri, kopēšanas mašīnas un faksa aparāti, komplektā
vai atsevišķi; to daļas un piederumi:

8443.1

tipogrāfijas mašīnas, ko izmanto iespiešanai ar plašu, ci
lindru un citu tipogrāfijas komponentu palīdzību, kas mi
nēti pozīcijā 8442:

8443.11

ofseta iespiešanas iekārtas, veltņu

Rūpniecība

A

8443.12

ofseta iespiešanas iekārtas, ar lokšņu padevi, biroja tipa
(izmantojot loksnes, kurām viena puse nepārsniedz
22 cm un otra puse nepārsniedz 36 cm atritinātā veidā)

Rūpniecība

A

8443.13

citādas ofseta iespiešanas iekārtas

Rūpniecība

A

8443.14

augstspiedes iekārtas, ar ruļļu padevi, izņemot fleksogrāfi
skās iespiedmašīnas

Rūpniecība

A

8443.15

augstspiedes iekārtas, citādas nekā ar ruļļu padevi, izņe
mot fleksogrāfiskās iespiedmašīnas

Rūpniecība

A

8443.16

fleksogrāfiskās iespiedmašīnas

Rūpniecība

A

8443.17

dobspiedes iekārtas

Rūpniecība

A

8443.19

citādi

Rūpniecība

A

8443.3

citādi printeri, kopēšanas mašīnas un faksa aparāti, kom
plektā vai atsevišķi:

8443.31

mašīnas, kas veic divas vai vairākas printešanas, kopēša
nas vai faksa nosūtīšanas funkcijas, spējīgas pievienoties
automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam

Rūpniecība

A

8443.32

citādas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes
iekārtai vai tīklam:

8443.32.10

teletaipi

Rūpniecība

A
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8443.32.90

citādi

Rūpniecība

A

8443.39

citādi

Rūpniecība

A

8443.9

daļas un piederumi:

8443.91

iespiedmašīnu daļas un piederumi, ko izmanto iespiešanai
ar plašu, cilindru un citu tipogrāfijas elementu palīdzību,
kas minēti pozīcijā 8442

Rūpniecība

A

8443.99

citādi

Rūpniecība

A

8444.00

Mašīnas mākslīgo tekstilmateriālu ekstrudēšanai, stiepša
nai, teksturēšanai vai griešanai

Rūpniecība

A

84.45

Mašīnas tekstilšķiedru sagatavošanai; vērpšanas, kārtoša
nas vai šķeterēšanas mašīnas un citādas iekārtas tekstil
dziju ražošanai; tīšanas un spolēšanas (ieskaitot audu spo
lēšanas) mašīnas un mašīnas, kas sagatavo tekstilpavedie
nus izmantošanai pozīcijas 8446 vai 8447 mašīnās:

8445.1

mašīnas tekstilšķiedru sagatavošanai:

8445.11

uzkāršanas mašīnas

Rūpniecība

A

8445.12

ķemmēšanas mašīnas

Rūpniecība

A

8445.13

lenšu vai priekšvērpšanas mašīnas

Rūpniecība

A

8445.19

citādi

Rūpniecība

A

8445.20

tekstilmateriālu vērpšanas mašīnas

Rūpniecība

A

8445.30

tekstilmateriālu kārtošanas un šķeterēšanas mašīnas

Rūpniecība

A

8445.40

spolēšanas mašīnas (ieskaitot audu spolēšanas mašīnas)
vai uztīšanas mašīnas

Rūpniecība

A

8445.90

citādi

Rūpniecība

A

84.46

Aušanas mašīnas (stelles):

8446.10

audumam platumā līdz 30 cm

Rūpniecība

A

8446.2

atspoļu stelles audumam, kas platāks par 30 cm:

8446.21

motorstelles

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1670

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

8446.29

citādi

Rūpniecība

A

8446.30

bezatspoļu stelles audumam, kas platāks par 30 cm

Rūpniecība

A

84.47

Adāmmašīnas, ķetelēšanas mašīnas, mašīnas fasondzijas,
pozamenta pavediena, tilla, mežģīņu, izšuvumu iegūšanai,
lenšu izgatavošanai, tīklu siešanai, malu apstrādāšanai un
stepēšanai:

8447.1

apaļadīšanas mašīnas:

8447.11

kuru cilindra diametrs nepārsniedz 165 mm

Rūpniecība

A

8447.12

kuru cilindra diametrs pārsniedz 165 mm

Rūpniecība

A

8447.20

plakanadīšanas mašīnas; ķetelēšanas mašīnas

Rūpniecība

A

8447.90

citādi

Rūpniecība

A

84.48

Palīgierīces izmantošanai pozīcijās 8444, 8445, 8446 vai
8447 minētajās mašīnās (piemēram nīšu pacēlāji, žakard
mašīnas, automātiskās kustības aptures, atspoļu maiņas
mehānismi); daļas un piederumi izmantošanai vienīgi vai
galvenokārt šajā pozīcijā vai pozīcijās 8444, 8445, 8446
un 8447 minētajās mašīnās (piemēram vārpstiņas un
vārpstiņu spārniņi, adatu garnitūras, ķemmes, izvilkšanas
sprauslas, atspoles, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji, trikotāžas
adatas):

8448.1

palīgmehānismi un ierīces pozīcijā 8444, 8445, 8446 un
8447 minētajām mašīnām:

8448.11

nīšu pacēlāji un žakardmašīnas; kāršanas, kopēšanas, per
forēšanas vai savienošanas mašīnas, kas izmantojamas
kopā ar tām

Rūpniecība

A

8448.19

citādi

Rūpniecība

A

8448.20

detaļas un piederumi pozīcijā 8444 minētajām mašīnām
vai to palīgierīcēm

Rūpniecība

A

8448.3

detaļas un piederumi pozīcijā 8445 minētajām mašīnām
vai to palīgierīcēm:

8448.31

adatu garnitūras

Rūpniecība

A

8448.32

tekstilšķiedru sagatavošanas mašīnu detaļas, izņemot
adatu garnitūras

Rūpniecība

A

8448.33

vārpstiņas, vārpstiņu spārniņi, vērpšanas mašīnu gredzeni
un gredzenu skrējēji

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

8448.39

citādi

8448.4

detaļas un piederumi aušanas mašīnām (stellēm) vai to pa
līgierīcēm:

8448.42

steļļu šķieti, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji

Rūpniecība

A

8448.49

citādi

Rūpniecība

A

8448.5

detaļas un piederumi pozīcijā 8447 minētajām mašīnām
vai to palīgierīcēm:

8448.51

svariņi, adatas un citi elementi valdziņu un dūrienu veido
šanai

Rūpniecība

A

8448.59

citādi

Rūpniecība

A

8449.00

Iekārtas tūbas un filca vai neaustu drānu ražošanai un ap
darei gabalos vai pēc formas, ieskaitot iekārtas filca ce
puru ražošanai; veidņi cepuru izgatavošanai

Rūpniecība

A

84.50

Veļas mazgājamās mašīnas mājsaimniecībai vai veļas maz
gātavām, ieskaitot mašīnas ar sausināšanas ierīcēm:

8450.1

mašīnas ar sausveļas ietilpību ne vairāk par 10 kg:

8450.11

pilnīgi automātiskas mašīnas

Rūpniecība

A

8450.12

citādas mašīnas, ar iebūvētu centrbēdzes žāvējamo apa
rātu:

8450.12.30

ar sausveļas ietilpību līdz 7 kg

Rūpniecība

A

8450.12.90

citādi

Rūpniecība

A

8450.19

citādi

Rūpniecība

A

8450.20

mašīnas ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 10 kg:

8450.20.10

kas nav pilnīgi automātiskas, ar iebūvētu centrbēdzes žā
vējamo aparātu, ar sausveļas ietilpību līdz 13 kg

Rūpniecība

A

8450.20.90

citādi

Rūpniecība

A

8450.90

daļas

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

84.51

Iekārtas (izņemot pozīcijā 8450 minētās mašīnas) tekstil
dzijas, audumu un gatavo tekstilizstrādājumu mazgāšanai,
tīrīšanai, žāvēšanai, gludināšanai, presēšanai (ieskaitot sa
kausēšanas preses), balināšanai, krāsošanai, apretēšanai,
apdarināšanai, piesūcināšanai vai impregnēšanai un mašī
nas, ko izmanto linoleju vai tamlīdzīgu grīdas segumu ra
žošanā pastas uzklāšanai uz pamatdrānas vai citādas pa
matnes; mašīnas audumu satīšanai, attīšanai, locīšanai,
griešanai un robošanai:

8451.10

ķīmiskās tīrīšanas iekārtas

8451.2

žāvēšanas mašīnas:

8451.21

ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg:

8451.21.10

veļas žāvējamās mašīnas, trumuļa tipa, ar sausveļas ietil
pību līdz 7,5 kg (izņemot tādas, ko iedarbina ar monē
tām)

Rūpniecība

A

8451.21.20

citādas veļas žāvējamās mašīnas, ar sausveļas ietilpību līdz
7,5 kg (izņemot tādas, ko iedarbina ar monētām)

Rūpniecība

A

8451.21.90

citādi

Rūpniecība

A

8451.29

citādi

Rūpniecība

A

8451.30

gludināšanas mašīnas un preses (ieskaitot sakausēšanas
preses)

Rūpniecība

A

8451.40

mašīnas mazgāšanai, balināšanai vai krāsošanai

Rūpniecība

A

8451.50

mašīnas tekstildrānu satīšanai, attīšanai, locīšanai, grieša
nai un robošanai

Rūpniecība

A

8451.80

citādas iekārtas

Rūpniecība

A

8451.90

daļas:

8451.90.10

veļas žāvējamām mašīnām, trumuļa tipa, ar sausveļas ietil
pību ne vairāk par 7,5 kg

Rūpniecība

A

8451.90.90

citādi

Rūpniecība

A

84.52

Šujmašīnas, izņemot pozīcijas 8440 brošēšanas mašīnas;
skapīši, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašī
nām; šujmašīnu adatas:

8452.10

šujmašīnas lietošanai mājsaimniecībā

Rūpniecība

A
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8452.2

citādas šujmašīnas

8452.21

automātiskās

Rūpniecība

A

8452.29

citādi

Rūpniecība

A

8452.30

šujmašīnu adatas

Rūpniecība

A

8452.90

šujmašīnu skapīši, pamatnes un pārsegi un to daļas; citā
das šujmašīnu daļas

Rūpniecība

A

84.53

Iekārtas jēlādu, kailādu un ādas pirmapstrādei, miecēšanai
un apstrādei, ādas apavu un citu ādas izstrādājumu izgata
vošanai vai labošanai, izņemot šujmašīnas:

8453.10

iekārtas jēlādu, kailādu un ādas pirmapstrādei, miecēšanai
un apstrādei

Rūpniecība

A

8453.20

iekārtas apavu izgatavošanai un labošanai

Rūpniecība

A

8453.80

citādas iekārtas

Rūpniecība

A

8453.90

daļas

Rūpniecība

A

84.54

Konverteri, liešanas kausi, lietņu veidnes un liešanas mašī
nas, kuras izmanto metalurģijā vai metālliešanā:

8454.10

konverteri

Rūpniecība

A

8454.20

lietņu veidnes un kausi

Rūpniecība

A

8454.30

liešanas mašīnas

Rūpniecība

A

8454.90

daļas

Rūpniecība

A

84.55

Velmēšanas stāvi un to velmji:

8455.10

cauruļu velmēšanas stāvi

Rūpniecība

A

8455.2

citādi velmēšanas stāvi:

8455.21

karstvelmēšanas un kombinētie karstas un aukstas velmē
šanas

Rūpniecība

A

8455.22

aukstās velmēšanas

Rūpniecība

A
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8455.30

velmēšanas stāvu veltņi

Rūpniecība

A

8455.90

citādas detaļas

Rūpniecība

A

84.56

Darbgaldi dažādu materiālu apstrādei, pielietojot mate
riālu absorbciju, lāzera vai citu gaismas vai kvantu staro
jumu, ar ultraskaņu, elektriskā loka izlādi, elektroķīmiskus
procesus, elektronu starojumu, jonizējošo starojumu vai
apstrādi plazmas lokā; ūdens strūklas griešanas mašīnas:

8456.10

kuros izmanto lāzera vai citādu gaismas vai kvantu staro
jumu

Rūpniecība

A

8456.20

kuros izmanto ultraskaņas procesus

Rūpniecība

A

8456.30

kuros izmanto elektriskā loka izlādi

Rūpniecība

A

8456.90

citādi

Rūpniecība

A

84.57

Daudzfunkcionāli darbgaldi, vienpozīcijas un daudzpozī
ciju agregātu darbgaldi metāla apstrādei:

8457.10

daudzfunkcionāli darbgaldi

Rūpniecība

A

8457.20

vienpozīcijas agregātu darbgaldi

Rūpniecība

A

8457.30

daudzpozīciju agregātu darbgaldi

Rūpniecība

A

84.58

Metālgriešanas virpas (ieskaitot daudzfunkcionālas virpas):

8458.1

horizontālās virpas:

8458.11

ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

A

8458.19

citādi

Rūpniecība

A

8458.9

citādas virpas:

8458.91

ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

A

8458.99

citādi

Rūpniecība

A

84.59

Metālgriešanas darbgaldi (arī lineāro agregātu darbgaldi),
urbšanas, virpošanas, frēzēšanas, vītņgriešanas un vītņurb
šanas darbgaldi, izņemot pozīcijā 8458 minētās virpas (ie
skaitot daudzfunkcionālās virpas):

8459.10

lineārie agregātu darbgaldi

Rūpniecība

A
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8459.2

citādas urbjmašīnas:

8459.21

ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

A

8459.29

citādi

Rūpniecība

A

8459.3

citādi darbgaldi virpošanai un frēzēšanai:

8459.31

ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

A

8459.39

citādi

Rūpniecība

A

8459.40

citādi darbgaldi virpošanai

Rūpniecība

A

8459.5

konsolfrēzmašīnas:

8459.51

ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

A

8459.59

citādi

Rūpniecība

A

8459.6

citādas frēzmašīnas:

8459.61

ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

A

8459.69

citādi

Rūpniecība

A

8459.70

citādas vītņgriešanas un vītņurbšanas darbmašīnas

Rūpniecība

A

84.60

Atskarpju noņemšanas, asināšanas, slīpēšanas, honēšanas,
pieslīpēšanas, pulēšanas un tamlīdzīgu tīrapstrādes operā
ciju veikšanas darbgaldi metālu vai metālkeramikas apda
rei, lietojot slīpakmeņus, abrazīvus un pulēšanas līdzekļus,
izņemot pozīcijā 8461 minētos zobu iegriešanas, zobu
asināšanas vai zobu apdares darbgaldus:

8460.1

plakanslīpmašīnas, kurām jebkurā asī detaļas var iestatīt
ar precizitāti vismaz 0,01 mm:

8460.11

ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

A

8460.19

citādi

Rūpniecība

A

8460.2

citādas slīpmašīnas, kurām jebkurā asī detaļas var iestatīt
ar precizitāti vismaz 0,01 mm:

8460.21

ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

8460.29

citādi

8460.3

asināšanas (instrumentu vai griežņu slīpēšanas) darbmašī
nas:

8460.31

ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

A

8460.39

citādi

Rūpniecība

A

8460.40

honēšanas, pieslīpēšanas un pulēšanas darbmašīnas

Rūpniecība

A

8460.90

Citādi:

8460.90.20

divu ripu horizontālās slīpmašīnas (izņemot tās, kurām
jebkurā asī detaļas var iestatīt ar precizitāti vismaz
0,01 mm), ar elektromotoru, kura jauda nepārsniedz
600 W

Rūpniecība

A

8460.90.90

citādi

Rūpniecība

A

84.61

Garenēvelmašīnas, šķērsēvelmašīnas, vertikālās ēvelmašī
nas; caurvilkšanas un zobu iegriešanas darbgaldi, zobu
slīpmašīnas, zobu apdares mašīnas, apgriešanas, zāģēšanas
un citādi darbgaldi metāla un metālkeramikas apstrādei,
kas citur nav minēti un iekļauti:

8461.20

šķērsēvelmašīnas un tēsējmašīnas

Rūpniecība

A

8461.30

caurvilkšanas mašīnas

Rūpniecība

A

8461.40

zobu iegriešanas, zobu slīpēšanas un zobu apdares darb
galdi

Rūpniecība

A

8461.50

zāģēšanas vai apgriešanas darbgaldi

Rūpniecība

A

8461.90

citādi

Rūpniecība

A

84.62

Metālu kalšanas, presēšanas vai štancēšanas darbgaldi (ie
skaitot preses); liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas, līdzinā
šanas mašīnas, lokšņu griezējmašīnas, caurumošanas un
izciršanas darbgaldi (ieskaitot preses); preses metāla vai
metāla karbīdu apstrādei, kas nav minētas iepriekš:

8462.10

kalšanas un štancēšanas mašīnas (ieskaitot preses) un ve
seri:

8462.10.30

preses, hidrauliskas (izņemot ar 3 vai vairāk asīm, ar pro
grammētu ciparvadību)

Rūpniecība

A

8462.10.90

citādi

Rūpniecība

A
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8462.2

liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas vai līdzināšanas mašīnas
(ieskaitot preses):

8462.21

ar programmētu ciparvadību:

8462.21.10

locīšanas preses, hidrauliskas, kuru jauda nepārsniedz
8 900 kN (izņemot ar 3 vai vairāk asīm)

Rūpniecība

A

8462.21.80

preses, hidrauliskas (izņemot locīšanas preses un ar 3 vai
vairāk asīm)

Rūpniecība

A

8462.21.90

citādi

Rūpniecība

A

8462.29

Citādi:

8462.29.10

plākšņu velmēšanas mašīnas ar 3 ruļļiem

Rūpniecība

A

8462.29.20

locīšanas preses, hidrauliskas, kuru jauda nepārsniedz
8 900 kN

Rūpniecība

A

8462.29.70

preses (izņemot locīšanas preses), hidrauliskas

Rūpniecība

A

8462.29.90

citādi

Rūpniecība

A

8462.3

lokšņu griezējmašīnas (ieskaitot preses), izņemot kombi
nētās caurumošanas un lokšņu griezējmašīnas:

8462.31

ar programmētu ciparvadību:

8462.31.10

giljotīnas tipa, ar griešanas garumu vairāk nekā
1 000 mm, bet ne vairāk kā 4 150 mm (izņemot ar 3 vai
vairāk asīm)

Rūpniecība

A

8462.31.90

citādi

Rūpniecība

A

8462.39

Citādi:

8462.39.10

giljotīnas tipa, ar griešanas garumu
1 000 mm, bet ne vairāk kā 4 150 mm

Rūpniecība

A

8462.39.90

citādi

Rūpniecība

A

8462.4

caurumošanas un izciršanas mašīnas (ieskaitot preses), ie
skaitot kombinētās caurumošanas un lokšņu griezējmašī
nas:

8462.41

ar programmētu ciparvadību

Rūpniecība

A

vairāk

nekā
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Rūpniecība

A

8462.49

citādi

8462.9

Citādi:

8462.91

hidrauliskās preses

Rūpniecība

A

8462.99

citādi

Rūpniecība

A

84.63

Citādi darbgaldi metāla vai metālkeramikas apstrādei bez
materiāla absorbcijas:

8463.10

stieņu, cauruļu, profilu, stiepļu un tamlīdzīgu izstrādā
jumu vilkšanas darbgaldi

Rūpniecība

A

8463.20

vītņu velmēšanas darbgaldi

Rūpniecība

A

8463.30

stiepļu apstrādes darbmašīnas

Rūpniecība

A

8463.90

citādi

Rūpniecība

A

84.64

Darbgaldi akmeņu, keramikas, betona, azbestcementa un
tamlīdzīgu minerālu materiālu apstrādei vai stikla aukstai
apstrādei:

8464.10

zāģmašīnas

Rūpniecība

A

8464.20

slīpēšanas un pulēšanas darbgaldi

Rūpniecība

A

8464.90

citādi

Rūpniecība

A

84.65

Darbgaldi koka, korķa, kaula, cietā kaučuka, cietu plast
masu un tamlīdzīgu cietu materiālu apstrādei (ieskaitot
darbgaldus naglošanai, skavošanai, līmēšanai un citādai
montāžai):

8465.10

darbgaldi, kas var izpildīt dažādas mehāniskās apstrādes
operācijas, nemainot instrumentus

Rūpniecība

A

8465.9

Citādi:

8465.91

zāģmašīnas

Rūpniecība

A

8465.92

ēvelēšanas, frēzēšanas un profilēšanas darbmašīnas

Rūpniecība

A

8465.93

slīpmašīnas, mašīnas slīpēšanai ar abrazīviem materiāliem
un pulēšanas mašīnas

Rūpniecība

A

8465.94

darbmašīnas liekšanai un montāžai

Rūpniecība

A
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8465.95

urbjmašīnas un mašīnas gropēšanai vai tapošanai

Rūpniecība

A

8465.96

skaldīšanas, drupināšanas un lobīšanas mašīnas

Rūpniecība

A

8465.99

citādi

Rūpniecība

A

84.66

Daļas un piederumi, kas paredzēti tikai vai galvenokārt
pozīcijās 8456 – 8465 minētajām iekārtām, ieskaitot ierī
ces instrumentu un detaļu nostiprināšanai, pašatveres
vītņgalvas, dalītājgalvas un citādu speciālo aprīkojumu
darbgaldiem; instrumentu nostiprināšanas ierīces visu
veidu rokas instrumentiem:

8466.10

instrumentu nostiprināšanas ierīces un pašatveres vītņgal
vas

Rūpniecība

A

8466.20

detaļu stiprināšanas ierīces

Rūpniecība

A

8466.30

dalītājgalvas un citāds darbgaldu speciālais aprīkojums

Rūpniecība

A

8466.9

Citādi:

8466.91

pozīcijā 8464 minētajiem darbgaldiem

Rūpniecība

A

8466.92

pozīcijā 8465 minētajiem darbgaldiem

Rūpniecība

A

8466.93

pozīcijās 8456–8461 minētajiem darbgaldiem

Rūpniecība

A

8466.94

pozīcijā 8462 vai 8463 minētajiem darbgaldiem

Rūpniecība

A

84.67

Rokas instrumenti, pneimatiski, hidrauliski vai ar iebūvētu
elektrisku vai neelektrisku motoru:

8467.1

pneimatiski:

8467.11

rotējoši (arī ar rotācijas un trieciena darbību)

Rūpniecība

A

8467.19

citādi

Rūpniecība

A

8467.2

ar iebūvētu elektromotoru:

8467.21

visu veidu urbjmašīnas

Rūpniecība

A

8467.22

zāģi

Rūpniecība

A

8467.29

Citādi:

8467.29.10

grieznes ar ritentiņu, zālāja maliņu atgriešanai

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

Rūpniecība

A

8467.29.90

citādi

8467.8

citādi instrumenti:

8467.81

ķēdes zāģi

8467.89

Citādi:

8467.89.60

krūmu grieznes un trimmeri, ar degvielas motoru

Rūpniecība

A

8467.89.90

citādi

Rūpniecība

A

8467.9

daļas:

8467.91

ķēdes zāģiem

Rūpniecība

A

8467.92

pneimatiskajiem instrumentiem

Rūpniecība

A

8467.99

Citādi:

8467.99.10

instrumentiem apakšpozīcijā 84672910

Rūpniecība

A

8467.99.90

citādi

Rūpniecība

A

84.68

Iekārtas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi un cietlodi vai
metināšanai, derīgi vai nederīgi griešanai, izņemot pozīcijā
8515 minētos; ar gāzi darbināmas iekārtas un aparāti
virsmas termiskai apstrādei:

8468.10

rokas gāzplūsmas degļi

Rūpniecība

A

8468.20

citas ar gāzi darbināmās iekārtas un aparāti

Rūpniecība

A

8468.80

citādas iekārtas un aparāti

Rūpniecība

A

8468.90

daļas

Rūpniecība

A

8469.00

Rakstāmmašīnas, citādas nekā printeri, kas minēti pozī
cijā 8443; teksta apstrādes mašīnas

Rūpniecība

A

84.70

Kalkulatori un kabatas formāta ierīces ar skaitļošanas
funkcijām datu ierakstīšanai, reproducēšanai un demon
strēšanai; skaitļošanas mašīnas, ierīces pasta sūtījumu
frankēšanai, biļešu izsniegšanas mašīnas un citas līdzīgas
ierīces, kurās iestrādātas skaitļošanas ierīces; kases aparāti:

8470.10

elektroniskie kalkulatori, kas var darboties bez ārēja baro
šanas avota, un kabatas formāta ierīces ar aprēķinu funk
cijām datu ierakstīšanai, reproducēšanai un demonstrēša
nai

Rūpniecība

A
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8470.2

citādi elektroniskie kalkulatori:

8470.21

ar iebūvētu iespiedierīci

Rūpniecība

A

8470.29

citādi

Rūpniecība

A

8470.30

citādi kalkulatori

Rūpniecība

A

8470.50

kases aparāti

Rūpniecība

A

8470.90

citādi

Rūpniecība

A

84.71

Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to bloki; magnē
tiskie vai optiskie lasītāji, iekārtas datu ierakstīšanai ko
dētā veidā datu vidē un iekārtas šādu datu apstrādei, kas
nav norādītas vai iekļautas citur:

8471.30

portatīvas datu automātiskās apstrādes iekārtas, kas sver
ne vairāk kā 10 kg, vismaz ar centrālo procesoru, tasta
tūru un ekrānu

Rūpniecība

A

8471.4

citādas datu automātiskās apstrādes iekārtas:

8471.41

kurām vienā korpusā ir vismaz centrālais procesors un
datu ievades un izvades iekārta, arī apvienotas

Rūpniecība

A

8471.49

citādas, sistēmu veidā

Rūpniecība

A

8471.50

ciparapstrādes bloki, izņemot apakšpozīcijās 847141 un
847149 minētos blokus, arī vienā korpusā ar vienu vai
diviem šādiem blokiem: atmiņas bloku, datu ievadbloku,
datu izvadbloku

Rūpniecība

A

8471.60

datu ievadbloki un izvadbloki, arī vienā korpusā ar atmi
ņas bloku

Rūpniecība

A

8471.70

atmiņas bloki

Rūpniecība

A

8471.80

citādi automātiskās datu apstrādes iekārtu bloki

Rūpniecība

A

8471.90

citādi

Rūpniecība

A

84.72

Citādas biroja iekārtas (piemēram, hektogrāfu un trafaretu
pavairošanas mašīnas, adrešu mašīnas, banknošu izsnieg
šanas automāti, monētu šķirošanas, skaitīšanas un iesaiņo
šanas mašīnas, zīmuļu asināmās mašīnas, perforācijas ma
šīnas un skavošanas mašīnas):

8472.10

pavairošanas mašīnas

Rūpniecība

A
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8472.30

pasta sūtījumu šķirošanas, saiņošanas, aploksnēšanas vai
pārsiešanas mašīnas, mašīnas pasta sūtījumu atvēršanai,
aizvēršanai vai zīmogošanai un mašīnas pastmarku uzlī
mēšanai vai dzēšanai

Rūpniecība

A

8472.90

citādi

Rūpniecība

A

84.73

Daļas un piederumi (izņemot pārsegus, futrāļus un tamlī
dzīgus), kas paredzēti tikai vai galvenokārt pozīcijās 8469–
8472 minētajām mašīnām

8473.10

daļas un piederumi mašīnām, kas minētas pozīcijā 8469

Rūpniecība

A

8473.2

daļas un piederumi mašīnām, kas minētas pozīcijā 8470

8473.21

elektroniskajiem kalkulatoriem, kas minēti apakšpozīcijās
847010, 847021 un 847029

Rūpniecība

A

8473.29

citādi

Rūpniecība

A

8473.30

daļas un piederumi mašīnām, kas minētas pozīcijā 8471

Rūpniecība

A

8473.40

daļas un piederumi mašīnām, kas minētas pozīcijā 8472

Rūpniecība

A

8473.50

daļas un piederumi, kas vienlīdz derīgi mašīnām, kuras
minētas divās vai vairākās pozīcijās 8469–8472

Rūpniecība

A

84.74

Iekārtas grunts, akmeņu, rūdu un citu cieta agregātstā
vokļa minerālvielu (arī pulvera un pastas veidā) šķirošanai,
sijāšanai, atdalīšanai, skalošanai, drupināšanai, slīpēšanai,
jaukšanai vai mīcīšanai; iekārtas cieta minerālā kurināmā,
keramiskās masas, necietināta cementa, apmešanas mate
riālu un citu pulverveida vai pastas veida minerālproduktu
aglomerācijai, veidošanai vai formēšanai; iekārtas liešanas
veidņu formēšanai no smiltīm:

8474.10

šķirošanas, sijāšanas, atdalīšanas vai skalošanas iekārtas

Rūpniecība

A

8474.20

drupināšanas un slīpēšanas iekārtas

Rūpniecība

A

8474.3

mašīnas un mehānismi jaukšanai un mīcīšanai:

8474.31

cementa vai javas maisītāji

Rūpniecība

A

8474.32

mašīnas minerālvielu sajaukšanai ar bitumu

Rūpniecība

A

8474.39

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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8474.80

citādas mašīnas

Rūpniecība

A

8474.90

daļas

Rūpniecība

A

84.75

Mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko, elektronstaru un
gāzizlādes lampu montēšanai stikla kolbās; mašīnas stikla
vai tā izstrādājumu izgatavošanai vai karstai apstrādei:

8475.10

mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko, elektronstaru un
gāzizlādes lampu montēšanai stikla kolbās

Rūpniecība

A

8475.2

mašīnas stikla vai tā izstrādājumu izgatavošanai vai karstai
apstrādei:

8475.21

mašīnas optisko šķiedru un to sagatavju izgatavošanai

Rūpniecība

A

8475.29

citādi

Rūpniecība

A

8475.90

daļas

Rūpniecība

A

84.76

Tirdzniecības automāti (piemēram, pastmarku, cigarešu,
pārtikas preču vai dzērienu pārdošanai), ieskaitot naudas
maiņas automātus:

8476.2

dzērienu tirdzniecības automāti:

8476.21

ar sildīšanas vai dzesēšanas ierīcēm

Rūpniecība

A

8476.29

citādi

Rūpniecība

A

8476.8

citādi automāti:

8476.81

ar sildīšanas vai dzesēšanas ierīcēm

Rūpniecība

A

8476.89

citādi

Rūpniecība

A

8476.90

daļas

Rūpniecība

A

84.77

Iekārtas gumijas vai plastmasas apstrādei vai šo materiālu
izstrādājumu ražošanai, kas citur šajā nodaļā nav minētas:

8477.10

iesmidzināšanas liešanas mašīnas

Rūpniecība

A

8477.20

ekstrūderi

Rūpniecība

A
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8477.30

pneimoveidošanas mašīnas

Rūpniecība

A

8477.40

vakuumveidošanas un citādas termiskās veidošanas mašī
nas

Rūpniecība

A

8477.5

citādas liešanas vai veidošanas mašīnas:

8477.51

pneimatisko riepu protektoru liešanai vai atjaunošanai vai
pneimatisko riepu kameru liešanai vai citādai formēšanai

Rūpniecība

A

8477.59

citādi

Rūpniecība

A

8477.80

citādas mašīnas

Rūpniecība

A

8477.90

daļas

Rūpniecība

A

84.78

Tabakas pārstrādes un tabakas maisījumu gatavošanas ie
kārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas:

8478.10

iekārtas

Rūpniecība

A

8478.90

daļas

Rūpniecība

A

84.79

Speciāli mehānismi un mehāniskas ierīces, kas citur šajā
nodaļā nav minētas:

8479.10

iekārtas publiskiem darbiem, būvniecībai un tamlīdzīgiem
darbiem

Rūpniecība

A

8479.20

dzīvnieku tauku un kaulu eļļas un augu tauku un negais
tošu eļļu ekstrakcijas un izgatavošanas iekārtas

Rūpniecība

A

8479.30

preses kokskaidu vai kokšķiedru plātņu vai citu šķiedrma
teriālu plātņu izgatavošanai un citas mašīnas koksnes vai
korķa apstrādei

Rūpniecība

A

8479.40

mašīnas virvju vai trošu izgatavošanai

Rūpniecība

A

8479.50

rūpnieciskie roboti, kas citur nav minēti un iekļauti

Rūpniecība

A

8479.60

gaisa dzesētāji, kuros izmanto iztvaikošanu

Rūpniecība

A

8479.7

pasažieru tiltiņi:

8479.71

tādi, ko izmanto lidostās

Rūpniecība

A

8479.79

citādi

Rūpniecība

A
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8479.8

citādi mehānismi un mehāniskās ierīces:

8479.81

metāla apstrādei, ieskaitot mašīnas stieples tīšanai elektro
spolēs

Rūpniecība

A

8479.82

iekārtas jaukšanai, mīcīšanai, drupināšanai, malšanai, sijā
šanai, homogenizēšanai, emulģēšanai un maisīšanai

Rūpniecība

A

8479.89

Citādi:

8479.89.33

grīdu pulētāji un skruberi, elektriski, nav paredzēti māj
saimniecībām

Rūpniecība

A

8479.89.90

citādi

Rūpniecība

A

8479.90

daļas

Rūpniecība

A

84.80

Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi;
veidnes metālam (izņemot lietņu veidnes), metālu karbī
diem, stiklam, neorganiskiem materiāliem, gumijai vai
plastmasai:

8480.10

metālliešanas veidkastes

Rūpniecība

A

8480.20

kokiļu plātnes

Rūpniecība

A

8480.30

liešanas veiduļi

Rūpniecība

A

8480.4

veidnes metāla un metāla karbīdu liešanai:

8480.41

iesmidzināšanas vai kompresijas tipa

Rūpniecība

A

8480.49

citādi

Rūpniecība

A

8480.50

veidnes stiklam

Rūpniecība

A

8480.60

veidnes minerālu materiāliem

Rūpniecība

A

8480.7

veidnes gumijai un plastmasām:

8480.71

iesmidzināšanas vai kompresijas tipa

Rūpniecība

A

8480.79

citādi

Rūpniecība

A

84.81

Krāni, vārsti, ventiļi un citi piederumi cauruļvadiem, katlu
korpusiem, rezervuāriem, cisternām, tvertnēm un tamlī
dzīgām tilpnēm, ieskaitot redukcijas un termoregulācijas
vārstus:

8481.10

redukcijas vārsti:

8481.10.10

caurulēm vai cauruļvadiem, kuru ārējais diametrs nepār
sniedz 32 mm

Rūpniecība

A
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8481.10.90

citādi

Rūpniecība

A

8481.20

eļļas hidraulisko vai pneimatisko transmisiju vārsti

Rūpniecība

A

8481.30

kontroles pretvārsti:

8481.30.10

dubultslēguma, diskveida

Rūpniecība

A

8481.30.90

citādi

Rūpniecība

A

8481.40

drošības vārsti:

8481.40.10

no vara sakausējumiem vai plastmasas, caurulēm vai cau
ruļvadiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 32 mm

Rūpniecība

A

8481.40.90

citādi

Rūpniecība

A

8481.80

citādas ierīces:

8481.80.01

spiediena vai plūsmas kontroles vārsti (izņemot alumīnija,
ar svaru 150 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 200 g, un ar
jaudu 5,3 kW vai vairāk, bet ne vairāk kā 8,4 kW, izman
tošanai automašīnu gaisa kondicionēšanas ierīcēs), cauru
lēm vai cauruļvadiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz
32 mm

Rūpniecība

A

8481.80.03

ugunsdzēsības hidranti

Rūpniecība

A

8481.80.09

vārsti, ko parasti izmanto citādiem piepūšamiem izstrādā
jumiem

Rūpniecība

A

8481.80.11

skalošanas vārsti, ko parasti izmanto podiem, pisuāriem
vai rūpnieciskām izlietnēm

Rūpniecība

A

8481.80.19

citādi vārsti ar pludiņu, caurulēm vai cauruļvadiem, kuru
ārējais diametrs nepārsniedz 32 mm

Rūpniecība

A

8481.80.27

lodvārsti (izņemot no plastmasas)

Rūpniecība

A

8481.80.31

droseļvārsti (izņemot no plastmasas)

Rūpniecība

A

8481.80.33

membrānvārsti (izņemot no plastmasas)

Rūpniecība

A

8481.80.37

citādi slēgvārsti no vara sakausējumiem, bez atlokiem,
caurulēm ar iekšējā šķērsgriezuma izmēru vairāk nekā
15 mm, bet ne vairāk kā 80 mm

Rūpniecība

A
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8481.80.41

slēgvārsti

Rūpniecība

A

8481.80.63

koniskie vārsti (izņemot no plastmasas)

Rūpniecība

A

8481.80.72

šļūteņu aksesuāri

Rūpniecība

A

8481.80.73

rezervuāru, vannu, dušu vai izlietņu notekcaurumi un to
korķi

Rūpniecība

A

8481.80.79

Dārza krāni, augstie vannas krāni, jaucējkrāni, termostati
ski kontrolēti jaucējvārsti (vannām, izlietnēm, bidē vai du
šām), dušas komplekti, slēdzami ūdens tvertņu krāni,
krāni plītīm vai cauruļu noslēgšanas elementi caurulēm,
kuru ārējais diametrs nepārsniedz 32 mm

Rūpniecība

A

8481.80.90

citādi

Rūpniecība

A

8481.90

daļas:

8481.90.60

vārstiem, ko parasti izmanto piepūšamiem izstrādāju
miem

Rūpniecība

A

8481.90.65

korpusi (izņemot tos, ko parasti izmanto piepūšamiem iz
strādājumiem un aerosola ventiļiem)

Rūpniecība

A

8481.90.80

citādas vārstu daļas (izņemot tās, kas paredzētas eļļas hi
draulisko vai pneimatisko transmisiju vārstiem un aero
sola ventiļiem)

Rūpniecība

A

8481.90.90

citādi

Rūpniecība

A

84.82

Lodīšu vai rullīšu gultņi:

8482.10

lodīšu gultņi

Rūpniecība

A

8482.20

koniskie rullīšu gultņi, ieskaitot konusu un konisko rullīšu
komplektus:

8482.20.02

cilindrisko lodīšu gultņi ar slēgtu rotējošo daļu, ko parasti
izmanto dzelzceļa ritošā sastāva vai lokomotīvju asīm un
kā ārējais diametrs ir 170 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā
210 mm

Rūpniecība

A

8482.20.45

konusu komplekti (izņemot vienrindas), kā iekšējais dia
metrs ir 119 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 120 mm,
vai 131 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 132 mm

Rūpniecība

A

8482.20.90

citādi

Rūpniecība

A

8482.30

sfēriskie rullīšu gultņi

Rūpniecība

A
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8482.40

rullīšu adatgultņi

Rūpniecība

A

8482.50

citādi cilindrisko rullīšu gultņi

Rūpniecība

A

8482.80

citādi, ieskaitot kombinētos lodīšu/rullīšu gultņus

Rūpniecība

A

8482.9

daļas:

8482.91

lodītes, adatas un rullīši

Rūpniecība

A

8482.99

Citādi:

8482.99.11

ārējie gredzeni vienrindas lodīšu radiālgultņiem ar iestrā
dātu skreju, gatavi (izņemot tos, kuru ārējais diametrs ir
mazāks par 31 mm vai pārsniedz 130 mm)

Rūpniecība

A

8482.99.17

ārējie gredzeni cilindrisko lodīšu gultņiem, gatavi, kā iek
šējais diametrs ir 195 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā
196 mm, vai 207 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā
209 mm

Rūpniecība

A

8482.99.29

iekšējie gredzeni vienrindas lodīšu radiālgultņiem ar ies
trādātu skreju uz ārējās malas, gatavi (izņemot tos, kuru
ārējais diametrs ir mazāks par 20 mm vai pārsniedz
95 mm)

Rūpniecība

A

8482.99.90

citādi

Rūpniecība

A

84.83

Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un klo
ķvārpstas) un kloķi; gultņu korpusi un slīdgultņi; zobrati
un zobpārvadi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrūves;
pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, ieskaitot hi
drotransformatorus; spararati un trīši, ieskaitot polispa
stus; sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot kardāna savieno
jumus):

8483.10

transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un klo
ķvārpstas) un kloķi

Rūpniecība

A

8483.20

gultņu korpusi ar lodīšu vai rullīšu gultņiem

Rūpniecība

A

8483.30

gultņu korpusi bez lodīšu vai rullīšu gultņiem; slīdgultņi:

8483.30.55

slīdgultņi, kas sastāv no pusēm un kā iekšējais diametrs
nepārsniedz 125 mm un sieniņu biezums nepārsniedz
5 mm

Rūpniecība

A

8483.30.90

citādi

Rūpniecība

A
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8483.40

atsevišķi pārnesumi un sazobes, izņemot zobratus, ķēžrati
un citādi transmisijas elementi; lodīšu gaitas skrūves vai
rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regula
tori, ieskaitot hidrotransformatorus

Rūpniecība

A

8483.50

spararati un skriemeļi, ieskaitot polispastus

Rūpniecība

A

8483.60

sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot kardāna savienoju
mus)

Rūpniecība

A

8483.90

zobrati, ķēžrati un citi transmisijas elementi atsevišķi; da
ļas

Rūpniecība

A

84.84

Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm savienojumā
ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kār
tām; starpliku un tamlīdzīgu savienojumu komplekti un
sortimenti ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos,
aploksnēs vai citā līdzīgā iesaiņojumā; mehāniskie blīv
slēgi:

8484.10

starplikas un blīves no lokšņu metāla savienojumā ar citu
materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām:

8484.10.10

paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt 87. noda
ļas mehāniskajos transportlīdzekļos (izņemot tos, kas mi
nēti apakšpozīcijās 870110 un 870190)

Rūpniecība

A

8484.10.90

citādi

Rūpniecība

A

8484.20

mehāniskie blīvslēgi

Rūpniecība

A

8484.90

Citādi:

8484.90.10

paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt 87. noda
ļas mehāniskajos transportlīdzekļos (izņemot tos, kas mi
nēti apakšpozīcijās 870110 un 870190)

Rūpniecība

A

8484.90.90

citādi

Rūpniecība

A

84.86

Tāda veida iekārtas un aparāti, kas tikai vai vienīgi izman
toti kristālu vai kristālos nesagrieztu pusvadītājplākšņu,
pusvadītājierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano
ekrānu paneļu ražošanai, kā noteikts šīs nodaļas 9. C pie
zīmē; daļas un piederumi:

8486.10

iekārtas un aparāti kristālu vai kristālos nesagrieztu pus
vadītājplākšņu ražošanai

Rūpniecība

A

8486.20

iekārtas un aparāti pusvadītājierīču vai elektronisko inte
grālo shēmu ražošanai

Rūpniecība

A

Kods
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8486.30

iekārtas un aparatūra plakano ekrānu ražošanai

Rūpniecība

A

8486.40

iekārtas un aparāti, kas minēti šīs nodaļas 9. C piezīmē

Rūpniecība

A

8486.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

84.87

Dažādu mašīnu un mehānismu daļas, kam nav elektroteh
nisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai citādu
elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā nodaļā nav minē
tas:

8487.10

kuģu vai laivu dzenskrūves un to lāpstiņas

Rūpniecība

A

8487.90

citādi

Rūpniecība

A

85.01

Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratorie
kārtas):

8501.10

kuru jauda nepārsniedz 37,5 W

Rūpniecība

A

8501.20

universālie maiņstrāvas/līdzstrāvas motori, kuru jauda
pārsniedz 37,5 W

Rūpniecība

A

8501.3

citādi līdzstrāvas motori; līdzstrāvas ģeneratori:

8501.31

kuru jauda nepārsniedz 750 W

Rūpniecība

A

8501.32

kuru jauda pārsniedz 750 W, bet nepārsniedz 75 kW

Rūpniecība

A

8501.33

kuru jauda pārsniedz 75 kW, bet nepārsniedz 375 kW

Rūpniecība

A

8501.34

kuru jauda pārsniedz 375 kW

Rūpniecība

A

8501.40

citādi maiņstrāvas vienfāzes motori

Rūpniecība

A

8501.5

citādi maiņstrāvas daudzfāzu motori:

8501.51

kuru jauda nepārsniedz 750 W:

8501.51.15

motori ar cilindrisku rāmi, kā diametrs nepārsniedz
100 mm un kā garums 2,35 reizes pārsniedz ārējo diame
tru, motori ar vārsta spēka pievadu, kolektormotori, sin
hronmotori un repulsīvie indukcijas motori

Rūpniecība

A

8501.51.90

citādi

Rūpniecība

A
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8501.52

kuru jauda pārsniedz 750 W, bet nepārsniedz 75 kW:

8501.52.15

motori ar cilindrisku rāmi, kā diametrs nepārsniedz
200 mm un kā garums 3 reizes pārsniedz ārējo diametru,
motori ar vārsta spēka pievadu, kolektormotori, sinhron
motori un repulsīvie indukcijas motori

Rūpniecība

A

8501.52.90

citādi

Rūpniecība

A

8501.53

kuru jauda pārsniedz 75 kW:

8501.53.15

motori ar cilindrisku rāmi, kā garums 5 reizes pārsniedz
ārējo diametru, motori ar vārsta spēka pievadu, kolektor
motori, sinhronmotori, repulsīvie indukcijas motori un
momentmotori

Rūpniecība

A

8501.53.90

citādi

Rūpniecība

A

8501.6

maiņstrāvas ģeneratori (sinhroģeneratori):

8501.61

kuru jauda nepārsniedz 75 kVA:

8501.61.10

kuru jauda nepārsniedz 25 kVA

Rūpniecība

A

8501.61.90

citādi

Rūpniecība

A

8501.62

kuru jauda pārsniedz 75 kVA, bet nepārsniedz 375 kVA

Rūpniecība

A

8501.63

kuru jauda pārsniedz 375 kVA, bet nepārsniedz 750 kVA

Rūpniecība

A

8501.64

kuru jauda pārsniedz 750 kVA

Rūpniecība

A

85.02

Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji:

8502.1

ģeneratoru iekārtas ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes
virzuļdzinējiem (dīzeļu vai pusdīzeļu dzinējiem):

8502.11

kuru jauda nepārsniedz 75 kVA

Rūpniecība

A

8502.12

kuru jauda pārsniedz 75 kVA, bet nepārsniedz 375 kVA

Rūpniecība

A

8502.13

kuru jauda pārsniedz 375 kVA

Rūpniecība

A

8502.20

ģeneratoru iekārtas ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes vir
zuļdzinējiem

Rūpniecība

A
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8502.3

citādas ģeneratoru iekārtas:

8502.31

ar vēju darbināmas

Rūpniecība

A

8502.39

citādi

Rūpniecība

A

8502.40

elektriskie rotējošie pārveidotāji

Rūpniecība

A

8503.00

Detaļas, kas paredzētas tikai vai galvenokārt iekārtām, kas
minētas pozīcijā 8501 vai 8502:

8503.00.10

rotori vai enkuri, kuru šķērsgriezuma ārējais izmērs pār
sniedz 57 mm, bet nepārsniedz 200 mm

Rūpniecība

A

8503.00.20

statori vai statoru pakas, arī uztītas, kuru šķērsgriezuma
iekšējais izmērs pārsniedz 57 mm, bet nepārsniedz
200 mm

Rūpniecība

A

8503.00.30

radiatori

Rūpniecība

A

8503.00.40

termopāri elektroenerģijas ražošanai no siltumenerģijas

Rūpniecība

A

8503.00.90

citādi

Rūpniecība

A

85.04

Elektrības transformatori, statiskie pārveidotāji (piemē
ram, taisngrieži) un indukcijas spoles:

8504.10

balasti gāzizlādes spuldzēm

Rūpniecība

A

8504.2

transformatori ar šķidru dielektriķi:

8504.21

kuru jauda nepārsniedz 650 kVA

Rūpniecība

A

8504.22

kuru jauda pārsniedz 650 kVA, bet nepārsniedz
10 000 kVA

Rūpniecība

A

8504.23

kuru jauda pārsniedz 10 000 kVA

Rūpniecība

A

8504.3

citādi transformatori:

8504.31

kuru jauda nepārsniedz 1 kVA

Rūpniecība

A

8504.32

kuru jauda pārsniedz 1 kVA, bet nepārsniedz 16 kVA

Rūpniecība

A
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8504.33

kuru jauda pārsniedz 16 kVA, bet nepārsniedz 500 kVA

Rūpniecība

A

8504.34

kuru jauda pārsniedz 500 kVA

Rūpniecība

A

8504.40

statiskie pārveidotāji

Rūpniecība

A

8504.50

citādas indukcijas spoles un droseles

Rūpniecība

A

8504.90

daļas

Rūpniecība

A

85.05

Elektromagnēti; pastāvīgie magnēti un izstrādājumi, kas
paredzēti pārvēršanai pastāvīgajos magnētos pēc to mag
netizēšanas; elektromagnētiskas patronas, spīles un tamlī
dzīgas stiprinājuma ierīces vai šādas ierīces ar pastāvīga
jiem magnētiem; elektromagnētiskās sakabes, sajūgi un
bremzes; elektromagnētiskas celšanas ierīces:

8505.1

pastāvīgie magnēti un izstrādājumi, kas paredzēti pārvēr
šanai pastāvīgajos magnētos pēc to magnetizēšanas:

8505.11

no metāla

Rūpniecība

A

8505.19

citādi

Rūpniecība

A

8505.20

elektromagnētiskās sakabes, sajūgi un bremzes

Rūpniecība

A

8505.90

citādi, ieskaitot daļas

Rūpniecība

A

85.06

Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas:

8506.10

mangāna dioksīda:

8506.10.05

cilindriski, ar ārējo tilpumu lielāku par 300 cm3

Rūpniecība

A

8506.10.10

citādi, ne augstāki par 7 mm

Rūpniecība

A

8506.10.25

citādi, cilindriski (izņemot ne augstākus par 7 mm), kā
diametrs pārsniedz 19 mm

Rūpniecība

A

8506.10.90

citādi

Rūpniecība

A

8506.30

dzīvsudraba oksīda:

8506.30.05

cilindriski, ar ārējo tilpumu lielāku par 300 cm3

Rūpniecība

A

Kods
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8506.30.10

citādi, ne augstāki par 7 mm

Rūpniecība

A

8506.30.25

citādi, cilindriski (izņemot ne augstākus par 7 mm), kā
diametrs pārsniedz 19 mm

Rūpniecība

A

8506.30.90

citādi

Rūpniecība

A

8506.40

sudraba oksīda:

8506.40.05

cilindriski, ar ārējo tilpumu lielāku par 300 cm3

Rūpniecība

A

8506.40.10

citādi, ne augstāki par 7 mm

Rūpniecība

A

8506.40.25

citādi, cilindriski (izņemot ne augstākus par 7 mm), kā
diametrs pārsniedz 19 mm

Rūpniecība

A

8506.40.90

citādi

Rūpniecība

A

8506.50

litija:

8506.50.05

cilindriski, ar ārējo tilpumu lielāku par 300 cm3

Rūpniecība

A

8506.50.10

citādi, ne augstāki par 7 mm

Rūpniecība

A

8506.50.25

citādi, cilindriski (izņemot ne augstākus par 7 mm), kā
diametrs pārsniedz 19 mm

Rūpniecība

A

8506.50.90

citādi

Rūpniecība

A

8506.60

aerocinka:

8506.60.05

cilindriski, ar ārējo tilpumu lielāku par 300 cm3

Rūpniecība

A

8506.60.10

citādi, ne augstāki par 7 mm

Rūpniecība

A

8506.60.25

citādi, cilindriski (izņemot ne augstākus par 7 mm), kā
diametrs pārsniedz 19 mm

Rūpniecība

A

8506.60.90

citādi

Rūpniecība

A

8506.80

citādi galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas:

8506.80.05

cilindriski, ar ārējo tilpumu lielāku par 300 cm3

Rūpniecība

A
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8506.80.10

citādi, ne augstāki par 7 mm

Rūpniecība

A

8506.80.25

citādi, cilindriski (izņemot ne augstākus par 7 mm), kā
diametrs pārsniedz 19 mm

Rūpniecība

A

8506.80.40

kurināmā elementi

Rūpniecība

A

8506.80.90

citādi

Rūpniecība

A

8506.90

daļas

Rūpniecība

A

85.07

Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus, taisnstūra
formā (ieskaitot kvadrātu) vai citā formā:

8507.10

svina–skābes, izmantojami virzuļdzinēju iedarbināšanai:

8507.10.05

kuru izmēri nepārsniedz 185 mm (garumā) × 125 mm
(platumā) × 195 mm (augstumā)

Rūpniecība

A

8507.10.10

citādi

Rūpniecība

A

8507.20

citādi svina–skābes akumulatori

Rūpniecība

A

8507.30

niķeļa–kadmija akumulatori

Rūpniecība

A

8507.40

dzelzs–niķeļa akumulatori

Rūpniecība

A

8507.50

niķeļa–metāla hidrīda

Rūpniecība

A

8507.60

litija-jonu

Rūpniecība

A

8507.80

citādi akumulatori

Rūpniecība

A

8507.90

daļas

Rūpniecība

A

85.08

Putekļsūcēji:

8508.1

ar iebūvētu elektromotoru:

8508.11

nepārsniedz 1 500 W jaudu un ietver putekļu maisiņu
vai citādu savācējierīci, kuras tilpums nepārsniedz 20 l:

8508.11.10

nodokļu nolūkos vērtība nepārsniedz R650

Rūpniecība

A

8508.11.90

citādi

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

L 250/1696

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

16.9.2016.

Apraksts

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

8508.19

Citādi:

8508.19.10

nodokļu nolūkos vērtība nepārsniedz R650, nav paredzēti
mājsaimniecībām

Rūpniecība

A

8508.19.20

citādi, nodokļu nolūkos vērtība nepārsniedz R650

Rūpniecība

A

8508.19.90

citādi

Rūpniecība

A

8508.60

citādi putekļsūcēji:

8508.60.10

nodokļu nolūkos vērtība nepārsniedz R650, nav paredzēti
mājsaimniecībām

Rūpniecība

A

8508.60.90

citādi, nodokļu nolūkos vērtība pārsniedz R650, nav pare
dzēti mājsaimniecībām

Rūpniecība

A

8508.70

daļas:

8508.70.10

putekļsūcējiem, kas nav paredzēti mājsaimniecībām

Rūpniecība

A

8508.70.90

citādi

Rūpniecība

A

85.09

Mājsaimniecības elektromehāniskās ierīces ar iebūvētu
elektromotoru, izņemot putekļsūcējus, kas minēti pozī
cijā 8508:

8509.40

pārtikas produktu smalcinātāji un mikseri; augļu un dār
zeņu sulu spiedes

Rūpniecība

A

8509.80

citādas ierīces:

8509.80.10

grīdas pulētāji

Rūpniecība

A

8509.80.90

citādi

Rūpniecība

A

8509.90

daļas

Rūpniecība

A

85.10

Skūšanas, matu griešanas un atmatošanas ierīces ar iebū
vētu elektromotoru:

8510.10

skuvekļi

Rūpniecība

A

8510.20

matu griešanas mašīnas

Rūpniecība

A

8510.30

atmatošanas ierīces

Rūpniecība

A

8510.90

daļas

Rūpniecība

A
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85.11

Elektroierīces dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes
iekšdedzes motoru iedarbināšanai (piemēram, magneto,
līdzstrāvas magnētelektriskie ģeneratori, indukcijas spoles,
aizdedzes sveces, kvēlsveces, starteri); ģeneratori (piemē
ram, līdzstrāvas un maiņstrāvas) un automātiskie izslē
dzēji, ko izmanto šādos dzinējos:

8511.10

aizdedzes sveces:

8511.10.10

kas paredzētas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt lida
parātu vai traktoru dzinējos

Rūpniecība

A

8511.10.90

citādi

Rūpniecība

A

8511.20

aizdedzes magneto; līdzstrāvas magnētelektriskie ģenera
tori; magnētiskie spararati

Rūpniecība

A

8511.30

sadalītāji; indukcijas spoles:

8511.30.30

sadalītāji un indukcijas spoles, kas paredzētas izmantoša
nai vienīgi vai galvenokārt mehanizēto transportlīdzekļu
dzinējos

Rūpniecība

A

8511.30.90

citādi

Rūpniecība

A

8511.40

motoru starteri un divfunkciju starterģeneratori:

8511.40.15

kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt meha
nizēto transportlīdzekļu dzinējos

Rūpniecība

A

8511.40.90

citādi

Rūpniecība

A

8511.50

citādi ģeneratori:

8511.50.20

kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt meha
nizēto transportlīdzekļu dzinējos

Rūpniecība

A

8511.50.90

citādi

Rūpniecība

A

8511.80

citādas ierīces

Rūpniecība

A

8511.90

daļas

Rūpniecība

A

85.12

Elektriskās apgaismošanas vai signalizēšanas aprīkojums
(izņemot pozīcijā 8539 minētos), priekšējā stikla tīrītāji,
pretsarmas un pretsvīduma aprīkojums, kurus izmanto
velosipēdos vai mehāniskajos transportlīdzekļos:

8512.10

apgaismošanas vai vizuālās signalizēšanas aprīkojums,
kuru izmanto velosipēdos

Rūpniecība

A
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8512.20

citādas apgaismošanas vai vizuālās signalizēšanas aprīko
jums

Rūpniecība

A

8512.30

skaņas signalizācijas ierīces

Rūpniecība

A

8512.40

priekšējā stikla tīrītāji, pretsarmas un pretsvīduma ierīces

Rūpniecība

A

8512.90

daļas

Rūpniecība

A

85.13

Pārnēsājamas elektriskās lampas, kas darbojas ar auto
nomu enerģijas avotu (sausajām baterijām, akumulato
riem, magneto), izņemot pozīcijā 8512 minētās apgais
mes ierīces:

8513.10

lampas

Rūpniecība

A

8513.90

daļas

Rūpniecība

A

85.14

Rūpnīcu vai laboratoriju elektriskās krāsnis un kurtuves
(arī tās, kas darbojas ar indukciju vai dielektriskiem zudu
miem); citādas rūpnīcu vai laboratoriju iekārtas materiālu
termiskai apstrādei ar indukciju vai dielektriskiem zudu
miem:

8514.10

ar reostatu karsējamas kurtuves un krāsnis

Rūpniecība

A

8514.20

krāsnis un kurtuves, kas darbojas ar indukciju vai dielek
triskiem zudumiem

Rūpniecība

A

8514.30

citādas krāsnis un kurtuves

Rūpniecība

A

8514.40

citādas iekārtas materiālu termiskai apstrādei ar indukciju
vai dielektriskiem zudumiem

Rūpniecība

A

8514.90

daļas

Rūpniecība

A

85.15

Elektriskās (ieskaitot elektrogāzsildes), lāzera vai citāda
gaismas vai fotonu starojuma, ultraskaņas, elektronstaru,
magnētimpulsu, plazmas loka un citas lodēšanas (ar
mīkstlodi vai cietlodi) vai metināšanas mašīnas un aparāti
neatkarīgi no tā, vai tie spēj izdarīt griešanas operācijas;
elektriskās mašīnas un aparāti metāla vai metālkeramikas
karstai uzsmidzināšanai:

8515.1

mašīnas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi vai cietlodi:

8515.11

lodāmuri un lodēšanas pistoles

Rūpniecība

A

8515.19

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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8515.2

mašīnas un aparāti metālu rezistences metināšanai:

8515.21

automātiskie un pusautomātiskie

Rūpniecība

A

8515.29

citādi

Rūpniecība

A

8515.3

mašīnas un aparāti metāla loka (ieskaitot plazmas loku)
metināšanai:

8515.31

automātiskie un pusautomātiskie

Rūpniecība

A

8515.39

citādi

Rūpniecība

A

8515.80

citādas mašīnas un aparāti

Rūpniecība

A

8515.90

daļas

Rūpniecība

A

85.16

Elektriskie caurplūdes un termoakumulācijas ūdenssildītāji
un iegremdes sildītāji; elektroierīces telpu apsildīšanai un
augsnes sildīšanai; elektriskas ierīces matu veidošanai (pie
mēram, matu žāvētāji, matu cirtotāji, matu cirtojamās
knaibles) un roku žāvētāji; elektriskie gludekļi; citādas
elektrotermiskās ierīces mājsaimniecības vajadzībām; sil
dierīču pretestību elementi, izņemot pozīcijā 8545 minē
tos:

8516.10

elektriskie caurplūdes un termoakumulācijas ūdenssildītāji
un iegremdes sildītāji:

8516.10.10

iegremdes sildītāji, kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai
galvenokārt rūpniecisku šķidrumu uzkarsēšanai

Rūpniecība

A

8516.10.90

citādi

Rūpniecība

A

8516.2

elektroierīces telpu apsildīšanai un augsnes sildīšanai:

8516.21

termoakumulācijas radiatori

Rūpniecība

A

8516.29

Citādi:

8516.29.10

elektriskie radiatori

Rūpniecība

A

8516.29.90

citādi

Rūpniecība

A

8516.3

elektrotermiskie matu veidošanas un roku žāvēšanas apa
rāti:

8516.31

matu žāvētāji:

8516.31.10

rokās paņemamie

Rūpniecība

A
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8516.31.90

citādi

Rūpniecība

A

8516.32

citādi matu žāvēšanas aparāti

Rūpniecība

A

8516.33

roku žāvētāji

Rūpniecība

A

8516.40

elektriskie gludekļi

Rūpniecība

A

8516.50

mikroviļņu krāsnis

Rūpniecība

A

8516.60

citādas krāsnis; plītis, plītiņas, riņķi vārīšanai; grili un
krāsniņas apcepšanai

Rūpniecība

A

8516.7

citādas elektrotermiskās ierīces:

8516.71

ierīces kafijas vai tējas pagatavošanai

Rūpniecība

A

8516.72

tosteri

Rūpniecība

A

8516.79

citādi

Rūpniecība

A

8516.80

sildierīču pretestības elementi:

8516.80.10

kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt māj
saimniecības plītīs, sildvirsmās un cepeškrāsnīs

Rūpniecība

A

8516.80.20

kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt rūpnie
ciskajās plītīs un krāsnīs

Rūpniecība

A

8516.80.90

citādi

Rūpniecība

A

8516.90

daļas:

8516.90.10

iegremdes sildītājiem, kas paredzēti izmantošanai vienīgi
vai galvenokārt rūpniecisku šķidrumu uzkarsēšanai

Rūpniecība

A

8516.90.20

rokās paņemamiem matu žāvētājiem

Rūpniecība

A

8516.90.25

elektriskajiem gludekļiem

Rūpniecība

A

8516.90.30

citādām elektrotermiskajām ierīcēm, ko izmanto mājsaim
niecībās

Rūpniecība

A

8516.90.90

citādi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

85.17

Telefonu aparāti, ieskaitot telefonus šūnu tīkliem vai ci
tiem bezvadu tīkliem; citādi aparāti balss, attēlu vai citu
datu pārraidei vai uztveršanai, ieskaitot aparātus saziņai lī
niju vai bezvadu tīklā (tāds kā lokālais vai teritoriālais
tīkls), izņemot pārraides vai uztveršanas aparātus, kas mi
nēti pozīcijā 8443, 8525, 8527 vai 8528:

8517.1

telefonu aparāti, ieskaitot telefonus šūnu tīkliem vai citiem
bezvadu tīkliem:

8517.11

līnijtelefonijas aparāti ar bezvadu klausulēm

8517.12

telefoni šūnu tīkliem vai citiem bezvadu tīkliem:

8517.12.10

paredzēti lietošanai, nesot rokā vai tiem atrodoties pie cil
vēka

Rūpniecība

A

8517.12.90

citādi

Rūpniecība

A

8517.18

Citādi:

8517.18.10

ar kartēm vai monētām darbināmi telefonu aparāti

Rūpniecība

A

8517.18.90

citādi

Rūpniecība

A

8517.6

citādi aparāti balss, attēlu vai citu datu pārraidei vai uz
tveršanai, ieskaitot aparātus saziņai līniju vai bezvadu tīklā
(tāds kā lokālais vai teritoriālais tīkls):

8517.61

bāzes stacijas

Rūpniecība

A

8517.62

iekārtas balss, attēlu vai citu datu uztveršanai, konversijai
un pārraidei vai reģenerācijai, ieskaitot komutācijas un
maršrutēšanas aparātus:

8517.62.10

videotelefoni

Rūpniecība

A

8517.62.90

citādi

Rūpniecība

A

8517.69

citādi

Rūpniecība

A

8517.70

daļas:

8517.70.10

telefonu aparātiem

Rūpniecība

A

8517.70.90

citādi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

85.18

Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai neiemon
tēti skaļruņi; galvas telefoni un austiņas, arī komplektā ar
mikrofonu, un komplekti, kuros ir mikrofons un viens vai
vairāki skaļruņi; zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji;
elektroierīces skaņas pastiprināšanai:

8518.10

mikrofoni un to statīvi

8518.2

korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi:

8518.21

atsevišķi korpusos iemontēti skaļruņi

Rūpniecība

A

8518.22

vairāki vienā korpusā iemontēti skaļruņi

Rūpniecība

A

8518.29

citādi

Rūpniecība

A

8518.30

galvas telefoni un austiņas, arī komplektā ar mikrofonu,
un komplekti, kuros ir mikrofons un viens vai vairāki
skaļruņi

Rūpniecība

A

8518.40

zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji

Rūpniecība

A

8518.50

skaņas pastiprināšanas elektroierīces

Rūpniecība

A

8518.90

daļas

Rūpniecība

A

85.19

Skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparāti:

8519.20

aparāti, kas darbojas ar monētām, naudas zīmēm, banku
kartēm, žetoniem vai citiem maksāšanas līdzekļiem

Rūpniecība

A

8519.30

skaņuplašu atskaņotāji

Rūpniecība

A

8519.50

telefonu automātiskie atbildētāji

Rūpniecība

A

8519.8

citādi aparāti:

8519.81

kas izmanto magnētiskos, optiskos vai pusvadītāju datu
nesējus:

8519.81.05

kas izmanto magnētiskos datu nesējus

Rūpniecība

A

8519.81.10

citādi, kino skaņas ierakstīšanas aparāti, lenšu kopētāji un
dublēšanas ierīces

Rūpniecība

A

8519.81.90

citādi

Rūpniecība

A
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8519.89

Citādi:

8519.89.10

kino skaņas ierakstīšanas aparāti, lenšu kopētāji un dublē
šanas ierīces

Rūpniecība

A

8519.89.90

citādi

Rūpniecība

A

85.21

Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar ska
ņotāju vai bez tā:

8521.10

magnētiskās lentes tipa

Rūpniecība

A

8521.90

Citādi:

8521.90.10

ar astoņiem vai vairāk ievadies kanāliem un nodokļu no
lūkos vērtība pārsniedz R13 000

Rūpniecība

A

8521.90.90

citādi

Rūpniecība

A

85.22

Detaļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai vienīgi vai
galvenokārt kopā ar pozīcijā 8519 vai 8521 minēto apa
ratūru

8522.10

skaņas noņēmēji

Rūpniecība

A

8522.90

citādi

Rūpniecība

A

85.23

Diski, kasetes, energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierī
ces, “viedkartes” un citi datu nesēji skaņas vai citu parā
dību ierakstīšanai, ierakstīti vai neierakstīti, ieskaitot disku
izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. no
daļā minētos izstrādājumus:

8523.2

magnētiskie datu nesēji

8523.21

kartes ar magnētisko svītru

Rūpniecība

A

8523.29

citādi

Rūpniecība

A

8523.4

optiskie datu nesēji:

8523.41

neierakstīti

Rūpniecība

A

8523.49

citādi

Rūpniecība

A

8523.5

pusvadītāju datu nesēji:

8523.51

energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierīces

Rūpniecība

A

Kods
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8523.52

“viedkartes”:

8523.52.10

ciparu

Rūpniecība

A

8523.52.90

citādi

Rūpniecība

A

8523.59

citādi

Rūpniecība

A

8523.80

citādi

Rūpniecība

A

85.25

Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai ne
ietver uztveršanas, skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas
aparatūru; televīzijas kameras, digitālās fotokameras un vi
deokameras:

8525.50

raidaparatūra:

8525.50.10

radiotelefonam vai radiotelegrāfam

Rūpniecība

A

8525.50.90

citādi

Rūpniecība

A

8525.60

raidaparatūra ar uztveres iekārtu

Rūpniecība

A

8525.80

televīzijas kameras, digitālās fotokameras un videokame
ras:

8525.80.10

televīzijas kameras

Rūpniecība

A

8525.80.20

portatīvas ciparu videokameras ar ierakstīšanas funkciju,
kuru vērtība nodokļu nolūkos pārsniedz R15 000 vienai
kameras pamatvienībai bez aksesuāriem, piemēram, atmi
ņas kartes, akumulatora, papildu lēcām utml.

Rūpniecība

A

8525.80.90

citādi

Rūpniecība

A

85.26

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības
radioaparatūra:

8526.10

radiolokācijas aparatūra

Rūpniecība

A

8526.9

Citādi:

8526.91

radionavigācijas aparatūra

Rūpniecība

A

8526.92

radio tālvadības aparatūra

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

85.27

Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvē
rējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar
skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulk
steni:

8527.1

radiouztvērēji, kas var darboties bez ārēja enerģijas avota

8527.12

kabatas formāta radio un kasešu atskaņotāji

8527.13

citādi aparāti, kas apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai at
skaņošanas iekārtu:

8527.13.10

mājsaimniecībām

Rūpniecība

A

8527.13.90

citādi

Rūpniecība

A

8527.19

Citādi:

8527.19.10

mājsaimniecībām

Rūpniecība

A

8527.19.90

citādi

Rūpniecība

A

8527.2

radiouztvērēji, kas nespēj darboties bez ārēja enerģijas
avota, kurus izmanto mehāniskajos transportlīdzekļos:

8527.21

apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtu

Rūpniecība

A

8527.29

citādi

Rūpniecība

A

8527.9

Citādi:

8527.91

apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtu:

8527.91.10

mājsaimniecībām

Rūpniecība

A

8527.91.90

citādi

Rūpniecība

A

8527.92

neapvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas ie
kārtu, bet apvienoti ar pulksteni:

8527.92.10

mājsaimniecībām

Rūpniecība

A

8527.92.90

citādi

Rūpniecība

A
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8527.99

Citādi:

8527.99.10

mājsaimniecībām

Rūpniecība

A

8527.99.90

citādi

Rūpniecība

A

85.28

Monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējapara
tūru; televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radio
uztvērēju vai skaņas, vai video ierakstīšanas vai reprodu
cēšanas aparatūru:

8528.4

katodstaru lampu monitori:

8528.41

tāda veida, kas izmantojami tikai vai galvenokārt
automātiskās datu apstrādes iekārtā, kas minēta pozī
cijā 8471

Rūpniecība

A

8528.49

Citādi:

8528.49.10

krāsu, kuru ekrāna izmērs nepārsniedz 3 m × 4 m

Rūpniecība

A

8528.49.90

citādi

Rūpniecība

A

8528.5

citādi monitori:

8528.51

tāda veida, kas izmantojami tikai vai galvenokārt
automātiskās datu apstrādes iekārtā, kas minēta pozī
cijā 8471:

8528.51.10

krāsu, kuru ekrāna izmērs nevienā malā nepārsniedz
45 cm

Rūpniecība

A

8528.51.20

krāsu, kuru ekrāna izmērs pārsniedz 3 m × 4 m

Rūpniecība

A

8528.51.90

citādi

Rūpniecība

A

8528.59

Citādi:

8528.59.05

krāsu, kuru ekrāna izmērs nevienā malā nepārsniedz
45 cm

Rūpniecība

A

8528.59.15

krāsu, kuru ekrāna izmērs pārsniedz 3 m × 4 m

Rūpniecība

A

8528.59.90

citādi

Rūpniecība

A

8528.6

projektori:

8528.61

tāda veida, kas izmantojami tikai vai galvenokārt
automātiskās datu apstrādes iekārtā, kas minēta pozī
cijā 8471

Rūpniecība

A
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8528.69

Citādi:

8528.69.10

nodokļu nolūkos vērtība pārsniedz R 250 000

Rūpniecība

A

8528.69.90

citādi

Rūpniecība

A

8528.7

televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radiouztvē
rēju vai skaņas, vai video ierakstīšanas vai reproducēšanas
aparatūru:

8528.71

aparāti, kuros nav iekļauts videodisplejs vai video ekrāns:

8528.71.10

nodokļu nolūkos vērtība nepārsniedz R 5 000

Rūpniecība

A

8528.71.90

citādi

Rūpniecība

A

8528.72

citādi, krāsu:

8528.72.20

ar katodstaru lampu (CRT)

Rūpniecība

A

8528.72.40

citādi, kuru ekrāna izmērs nevienā malā nepārsniedz
45 cm

Rūpniecība

A

8528.72.50

citādi, kuru ekrāna izmērs pārsniedz 3 m × 4 m

Rūpniecība

A

8528.72.90

citādi

Rūpniecība

A

8528.73

citādi, monohroma attēla:

8528.73.20

ar katodstaru lampu (CRT)

Rūpniecība

A

8528.73.40

citādi, kuru ekrāna izmērs nevienā malā nepārsniedz
45 cm

Rūpniecība

A

8528.73.50

citādi, kuru ekrāna izmērs pārsniedz 3 m × 4 m

Rūpniecība

A

8528.73.90

citādi

Rūpniecība

A

85.29

Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt
kopā ar aparatūru pozīcijās 8525–8528:

8529.10

visu veidu antenas un reflektori; daļas, kas izmantojamas
kopā ar šiem izstrādājumiem:

8529.10.10

paraboliski reflektori (šķīvji), kuru diametrs nepārsniedz
120 cm

Rūpniecība

A

8529.10.20

citādas antenas televīzijas uztvērējaparatūrai, arī tādas, kas
var uztvert radiopārraides (izņemot istabas antenas ar pa
stāvīgi piestiprinātu pamatni novietošanai uz televizora
vai citas plakanas virsmas)

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

8529.10.90

citādi

8529.90

Citādi:

8529.90.20

televīzijas uztvērējaparatūras mēbeles

Rūpniecība

A

8529.90.50

filtri vai separatori televīzijas uztvērējaparatūras antenām

Rūpniecība

A

8529.90.60

televīzijas uztvērējaparatūras uztvērēji (ļoti augstas fre
kvences vai sevišķi augstas frekvences) un uztvērēju kon
troles ierīces

Rūpniecība

A

8529.90.70

televīzijas uztvērējaparatūras detaļas no veidnētas plastma
sas vai parastā metāla bez elektroniskiem komponentiem

Rūpniecība

A

8529.90.75

displeja paneļi

Rūpniecība

A

8529.90.80

citādas televīzijas uztvērējaparatūras detaļas

Rūpniecība

A

8529.90.90

citādi

Rūpniecība

A

85.30

Elektrosignalizācijas, satiksmes drošības, vadības un regu
lēšanas iekārtas dzelzceļiem, tramvaju ceļiem, autoceļiem,
iekšējiem ūdensceļiem, piestātnēm, ostu iekārtām vai lid
laukiem (izņemot pozīcijā 8608 minētās):

8530.10

iekārtas dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem

Rūpniecība

A

8530.80

citādas iekārtas

Rūpniecība

A

8530.90

daļas:

8530.90.10

dzelzceļa aprīkojumam

Rūpniecība

A

8530.90.90

citādi

Rūpniecība

A

85.31

Skaņas vai vizuālās signalizācijas elektroiekārtas (piemē
ram, zvani, sirēnas, indikatoru paneļi, ielaušanās vai
ugunsgrēka signalizācija), izņemot pozīcijā 8512 vai
8530 minētās:

8531.10

ielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija un tamlīdzīgas ie
kārtas

Rūpniecība

A

8531.20

indikatoru paneļi, kuros ietilpst šķidrā kristāla ierīces
(LCD) vai gaismas diodes (LED)

Rūpniecība

A

8531.80

citādi aparāti

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Rūpniecība

A

8531.90

daļas

85.32

Blokkondensatori, maiņkondensatori un trimeri:

8532.10

blokkondensatori 50/60 Hz maiņstrāvas ķēdēm ar reak
tīvo jaudu ne mazāku par 0,5 kvar (elektriskie kondensa
tori):

8532.10.10

kuru elektriskā kapacitāte pārsniedz 50 mikrofarādus,
spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V(AC) vai 2 000 V
(DC) (izņemot elektrolītiskos kondensatorus)

Rūpniecība

A

8532.10.20

citādi, spriegumam, kas pārsniedz 1 000 V(AC) vai
2 000 V(DC)

Rūpniecība

A

8532.10.90

citādi

Rūpniecība

A

8532.2

citādi blokkondensatori:

8532.21

tantala

Rūpniecība

A

8532.22

elektrolītiskie, alumīnija

Rūpniecība

A

8532.23

vienkārtas keramiska dielektriķa

Rūpniecība

A

8532.24

daudzkārtu keramiska dielektriķa

Rūpniecība

A

8532.25

papīra vai plastmasas dielektriķa

Rūpniecība

A

8532.29

Citādi:

8532.29.15

kas paredzēti 50/60 Hz maiņstrāvas ķēdēm ar reaktīvo
jaudu mazāku par 0,5 kvar

Rūpniecība

A

8532.29.90

citādi

Rūpniecība

A

8532.30

maiņkondensatori un kondensatori ar regulējamu (iestā
dāmu) kapacitāti

Rūpniecība

A

8532.90

daļas:

8532.90.10

tinumi

Rūpniecība

A

8532.90.90

citādi

Rūpniecība

A

85.33

Elektrorezistori (ieskaitot reostatus un potenciometrus),
izņemot termorezistorus:

8533.10

pastāvīgie oglekļa rezistori, salikti vai plēves tipa

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Klasifikācijas
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8533.2

citādi pastāvīgie rezistori:

8533.21

jaudai līdz 20 W

Rūpniecība

A

8533.29

citādi

Rūpniecība

A

8533.3

stiepļu tinuma maiņrezistori (ieskaitot reostatus un poten
ciometrus):

8533.31

jaudai līdz 20 W

Rūpniecība

A

8533.39

citādi

Rūpniecība

A

8533.40

citādi maiņrezistori, ieskaitot reostatus un potenciometrus

Rūpniecība

A

8533.90

daļas

Rūpniecība

A

8534.00

Iespiedshēmas

Rūpniecība

A

85.35

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, izslēg
šanai un aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm
(slēdži, pārslēgi, pārtraucēji, drošinātāji, zibensnovedēji,
sprieguma ierobežotāji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas
un citi savienotāji, sadales kārbas u. c.), spriegumam, kas
pārsniedz 1 000 V:

8535.10

drošinātāji

Rūpniecība

A

8535.2

automātslēdži:

8535.21

spriegumam, kas mazāks par 72,5 kV:

8535.21.05

ar veidnētiem plastmasas ietvariem, strāvas stiprumam ne
lielākam par 1 250 A, spriegumam ne lielākam par 1,1
kV (AC) vai 125 V uz katru polu (DC) un atslēgšanas
spēju ne lielāku par 100 000 A

Rūpniecība

A

8535.21.10

strāvas stiprumam ne lielākam par 2 000 A, spriegumam
lielākam par 2 kV (AC), bet nepārsniedzot 12 kV (AC), un
atslēgšanas spēju lielāku par 10 000 A, bet nepārsniedzot
31 500 A (izņemot ar veidnētiem plastmasas ietvariem)

Rūpniecība

A

8535.21.20

strāvas stiprumam ne lielākam par 1 200 A, spriegumam
lielākam par 12 kV (AC), bet nepārsniedzot 24 kV (AC),
un atslēgšanas spēju lielāku par 10 000 A, bet nepār
sniedzot 25 000 A (izņemot ar veidnētiem plastmasas iet
variem)

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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8535.21.30

strāvas stiprumam ne lielākam par 1 600 A, spriegumam
lielākam par 24 kV (AC), bet nepārsniedzot 36 kV (AC),
un atslēgšanas spēju lielāku par 10 000 A, bet nepār
sniedzot 31 500 A (izņemot ar veidnētiem plastmasas iet
variem)

Rūpniecība

A

8535.21.40

strāvas stiprumam ne lielākam par 1 600 A, spriegumam
lielākam par 36 kV (AC), bet nepārsniedzot 72,5 kV (AC),
un atslēgšanas spēju lielāku par 10 000 A, bet nepār
sniedzot 21 900 A (izņemot ar veidnētiem plastmasas iet
variem)

Rūpniecība

A

8535.21.90

citādi

Rūpniecība

A

8535.29

citādi

Rūpniecība

A

8535.30

izolējoši slēdži un ieslēgšanas/pārtraukšanas slēdži:

8535.30.05

izolējoši slēdži, ar veidnētiem plastmasas ietvariem, strā
vas stiprumam ne lielākam par 1 250 A, spriegumam ne
lielākam par 100 V (AC) vai 125 V uz katru polu (DC) un
atslēgšanas spēju ne lielāku par 100 000 A

Rūpniecība

A

8535.30.90

citādi

Rūpniecība

A

8535.40

zibensnovedēji, sprieguma ierobežotāji un svārstību slāpē
tāji

Rūpniecība

A

8535.90

Citādi:

8535.90.10

slēdžu aizsargplāksnes; saspraudņi ierīcēm

Rūpniecība

A

8535.90.90

citādi

Rūpniecība

A

85.36

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, aizsar
dzībai vai pieslēgšanai elektriskajam tīklam (piemēram,
slēdži, releji, pārslēgi, pārtraucēji, svārstību slāpētāji, kon
taktdakšas, rozetes, eletrisko spuldžu ietveres un citi savie
notāji, sadales kārbas) pie sprieguma, kas nepārsniedz
1 000 V; optisko šķiedru, optisko šķiedru kūļu vai kabeļu
savienotāji:

8536.10

drošinātāji

Rūpniecība

A

8536.20

automātslēdži:

8536.20.15

ar plastmasas vai cita izolējoša materiāla ietvariem, strā
vas stiprumam ne lielākam par 800 A

Rūpniecība

A

8536.20.90

citādi

Rūpniecība

A

Kods

Citas piezīmes un/
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8536.30

citādas ierīces elektroķēžu aizsardzībai:

8536.30.10

izmantošanai vienīgi vai galvenokārt radio, radaru, televī
zijas, radiotelegrāfa vai radiotelefona aparātiem

Rūpniecība

A

8536.30.20

kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt meha
nizētajos transportlīdzekļos

Rūpniecība

A

8536.30.30

drošinātājslēdži spriegumam, kas mazāks par 500 V

Rūpniecība

A

8536.30.40

citādi, svārstību aizsardzības/slāpēšanas kontaktdakšas un
rozetes spriegumam, kas mazāks par 250 V

Rūpniecība

A

8536.30.90

citādi

Rūpniecība

A

8536.4

releji:

8536.41

spriegumam, kas nepārsniedz 60 V:

8536.41.10

noplūdes uz zemi releji, kuru jutība nepārsniedz
1 000 mA

Rūpniecība

A

8536.41.20

elektromagnētiskie un pastāvīgā magnēta releji

Rūpniecība

A

8536.41.30

termoelektriskie releji ar bimetāla elementiem

Rūpniecība

A

8536.41.80

citādi, nodokļu nolūkos vērtība ir R250 vai vairāk

Rūpniecība

A

8536.41.90

citādi

Rūpniecība

A

8536.49

Citādi:

8536.49.10

noplūdes uz zemi releji spriegumam līdz 660 V, kuru ju
tība nepārsniedz 1 000 mA

Rūpniecība

A

8536.49.20

elektromagnētiskie un pastāvīgā magnēta releji

Rūpniecība

A

8536.49.30

termoelektriskie releji ar bimetāla elementiem

Rūpniecība

A

8536.49.80

citādi, nodokļu nolūkos vērtība ir R250 vai vairāk

Rūpniecība

A

8536.49.90

citādi

Rūpniecība

A

8536.50

citādi slēdži:

8536.50.10

izmantošanai vienīgi vai galvenokārt radio, radaru, televī
zijas, radiotelegrāfa vai radiotelefona aparātiem

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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8536.50.25

kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt meha
nizētajos transportlīdzekļos, mājsaimniecību plītīs un sild
virsmās

Rūpniecība

A

8536.50.40

kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt dzelz
ceļa lokomotīvēs un ritošajā sastāvā

Rūpniecība

A

8536.50.50

citādi, ar veidnētiem plastmasas vai cita izolējoša mate
riāla ietvariem, strāvas stiprumam ne lielākam par 800 A

Rūpniecība

A

8536.50.90

citādi

Rūpniecība

A

8536.6

spuldžu ietveres, kontaktdakšas un kontaktligzdas:

8536.61

spuldžu ietveres

8536.61.10

izmantošanai vienīgi vai galvenokārt radio, radaru, televī
zijas, radiotelegrāfa vai radiotelefona aparātiem

Rūpniecība

A

8536.61.20

kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt meha
nizētajos transportlīdzekļos

Rūpniecība

A

8536.61.30

citādi, luminiscences lampām

Rūpniecība

A

8536.61.40

citādi, spriegumam, kas mazāks par 500 V

Rūpniecība

A

8536.61.90

citādi

Rūpniecība

A

8536.69

Citādi:

8536.69.10

izmantošanai vienīgi vai galvenokārt radio, radaru, televī
zijas, radiotelegrāfa vai radiotelefona aparātiem

Rūpniecība

A

8536.69.30

citādi, kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt
mehanizētajos transportlīdzekļos

Rūpniecība

A

8536.69.61

citādi, rozetes spriegumam ne vairāk kā 250 V

Rūpniecība

A

8536.69.63

citādi, rozetes spriegumam līdz 500 V

Rūpniecība

A

8536.69.67

citādi, kontaktdakšas spriegumam ne vairāk kā 250 V

Rūpniecība

A

8536.69.69

citādi, spriegumam, kas pārsniedz 250 V, bet nepārsniedz
500 V

Rūpniecība

A

8536.69.90

citādi

Rūpniecība

A

Kods

Citas piezīmes un/
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8536.70

optisko šķiedru, optisko šķiedru kūļu vai kabeļu savieno
tāji

Rūpniecība

A

8536.90

citādi aparāti:

8536.90.10

izmantošanai vienīgi vai galvenokārt radio, radaru, televī
zijas, radiotelegrāfa vai radiotelefona aparātiem

Rūpniecība

A

8536.90.20

kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt meha
nizētajos transportlīdzekļos

Rūpniecība

A

8536.90.30

saspraudņi ierīcēm; slēdžu aizsargplāksnes

Rūpniecība

A

8536.90.40

gali, galu savienotāji un citas metāla daļas vadītāju un ka
beļu ievietošanai, kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai
galvenokārt mājsaimniecības plītīs un sildvirsmās

Rūpniecība

A

8536.90.90

citādi

Rūpniecība

A

85.37

Elektriskai kontrolei vai elektrības sadalei paredzētas pul
tis, paneļi, konsoles, stendi, korpusi un citas pamatnes,
kas aprīkotas ar diviem vai vairākiem pozīciju 8535 un
8536 aparātiem, ieskaitot tās ierīces vai aparātus, kas mi
nētas 90.nodaļā, un ciparu kontroles aparātus, kas ir ci
tādi nekā pozīcijas 8517 komutācijas aparāti:

8537.10

spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V:

8537.10.20

kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt meha
nizētajos transportlīdzekļos

Rūpniecība

A

8537.10.30

ar ierīcēm apakšpozīcijā 85362015 vai 85365050

Rūpniecība

A

8537.10.90

citādi

Rūpniecība

A

8537.20

spriegumam, kas pārsniedz 1 000 V:

8537.20.10

degoši, strāvas stiprumam ne lielākam par 2 000 A, sprie
gumam lielākam par 2 kV (AC), bet nepārsniedzot 12 kV
(AC), un atslēgšanas spēju lielāku par 10 000 A, bet
nepārsniedzot 31 500 A (izņemot metālapvalka gāzizo
lētu komutācijas aparatūru)

Rūpniecība

A

8537.20.20

degoši, strāvas stiprumam ne lielākam par 1 250 A, sprie
gumam lielākam par 12 kV (AC), bet nepārsniedzot
24 kV (AC), un atslēgšanas spēju lielāku par 10 000 A,
bet nepārsniedzot 25 000 A (izņemot metālapvalka gāzi
zolētu komutācijas aparatūru)

Rūpniecība

A

Kods
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8537.20.40

degoši, strāvas stiprumam ne lielākam par 1 600 A, sprie
gumam lielākam par 36 kV (AC), bet nepārsniedzot
72,5 kV (AC), un atslēgšanas spēju lielāku par 21 900
A (izņemot metālapvalka gāzizolētu komutācijas apara
tūru)

Rūpniecība

A

8537.20.90

citādi

Rūpniecība

A

85.38

Daļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt
kopā ar pozīcijā 8535, 8536 vai 8537 minētajām iekār
tām:

8538.10

pultis, paneļi, konsoles, skapji un citas pamatnes pozīcijā
8537 minētajām precēm, kas nav komplektā ar aparatūru

Rūpniecība

A

8538.90

Citādi:

8538.90.45

slēdžiem un izolējošiem slēdžiem, ar veidnētiem plastma
sas ietvariem, strāvas stiprumam ne lielākam par
1 250 A, spriegumam ne lielākam par 1 100 V (AC) vai
125 V uz katru polu (DC) un atslēgšanas spēju ne lielāku
par 100 000 A

Rūpniecība

A

8538.90.48

citādiem automātslēdžiem, spriegumam, kas nepārsniedz
1 kV

Rūpniecība

A

8538.90.90

citādi

Rūpniecība

A

85.39

Elektriskās kvēlspuldzes un gāzizlādes spuldzes, ieskaitot
virzītas gaismas hermētiskās spuldzes, kā arī ultravioletās
un infrasarkanās spuldzes; lokspuldzes:

8539.10

virzītas gaismas hermētiskās spuldzes

Rūpniecība

A

8539.2

citādas kvēlspuldzes, izņemot ultravioletās un infrasarka
nās spuldzes:

8539.21

halogēna-volframa:

8539.21.20

kas paredzētas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt me
hanizētajos transportlīdzekļos (izņemot kvarca jodīda
lampas)

Rūpniecība

A

8539.21.25

kvarca jodīda lampas, kas paredzētas izmantošanai vienīgi
vai galvenokārt mehanizētajos transportlīdzekļos

Rūpniecība

A

8539.21.45

citādas, kuru jauda ir 15 W vai vairāk, bet nepārsniedz
1 000 W, spriegumam, kas pārsniedz 100 V, bet nepār
sniedz 260 V

Rūpniecība

10 %

Kods
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Rūpniecība

A

8539.21.90

citādi

8539.22

citādas, ar jaudu līdz 200 W, spriegumam, kas pārsniedz
100 V:

8539.22.20

projektoru lampas

Rūpniecība

A

8539.22.45

citādas, ar 15 W vai lielāku jaudu, spriegumam, kas
nepārsniedz 260 V:

Rūpniecība

A

8539.22.90

citādi

Rūpniecība

A

8539.29

Citādi:

8539.29.10

ogles kvēldiega spuldzes

Rūpniecība

A

8539.29.15

projektoru lampas

Rūpniecība

A

8539.29.20

izstarojošas lampas

Rūpniecība

A

8539.29.25

stāvlampas

Rūpniecība

A

8539.29.45

spuldzes, kas paredzētas izmantošanai vienīgi vai galveno
kārt mehanizētajos transportlīdzekļos

Rūpniecība

A

8539.29.50

citādi, vakuuma tipa, kā jauda mazāka par 15 W

Rūpniecība

A

8539.29.57

citādi, kuru jauda ir 200 W vai vairāk, bet nepārsniedz
1 000 W, spriegumam, kas pārsniedz 100 V, bet nepār
sniedz 260 V

Rūpniecība

A

8539.29.60

citādi, kuru jauda nepārsniedz 100 W, paredzētas izman
tošanai vienīgi vai galvenokārt uz galvas liekamos kaln
raču lukturos

Rūpniecība

A

8539.29.90

citādi

Rūpniecība

A

8539.3

gāzizlādes spuldzes, izņemot ultravioletās spuldzes:

8539.31

luminiscences, ar termokatodu:

8539.31.45

lineārās, izņemot dzīvsudraba tvaiku spuldzes, garumā
600 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 500 mm, diametrā
25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 mm, un ar jaudu
20 W vai vairāk, bet ne vairāk kā 105 W

Rūpniecība

A

8539.31.90

citādi

Rūpniecība

A
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8539.32

dzīvsudraba tvaiku vai nātrija tvaiku spuldzes; metālu ha
logenīdu spuldzes:

8539.32.45

dienasgaismas spuldzes, izņemot dzīvsudraba tvaiku spul
dzes, garumā 600 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā
2 500 mm, diametrā 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā
40 mm, un ar jaudu 20 W vai vairāk, bet ne vairāk kā
105 W

Rūpniecība

A

8539.32.90

citādi

Rūpniecība

A

8539.39

Citādi:

8539.39.45

dienasgaismas spuldzes, izņemot dzīvsudraba tvaiku spul
dzes, garumā 600 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā
2 500 mm, diametrā 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā
40 mm, un ar jaudu 20 W vai vairāk, bet ne vairāk kā
105 W

Rūpniecība

A

8539.39.90

citādi

Rūpniecība

A

8539.4

ultravioletās un infrasarkanās spuldzes; lokspuldzes:

8539.41

lokspuldzes

Rūpniecība

A

8539.49

Citādi:

8539.49.10

ultravioletās spuldzes

Rūpniecība

A

8539.49.20

infrasarkanās spuldzes

Rūpniecība

A

8539.90

daļas

Rūpniecība

A

85.40

Elektronlampas ar termokatodu, auksto katodu vai foto
katodu (piemēram, vakuuma, tvaikpilnās vai gāzpilnās
lampas, dzīvsudraba taisngrieži un elektronstaru lampas,
televīzijas kameru kineskopi):

8540.1

elektronstaru lampas televīzijas pārraidei, ieskaitot video
monitoru katodstaru lampas:

8540.11

krāsu

Rūpniecība

A

8540.12

monohroma attēla

Rūpniecība

A

8540.20

televīzijas kameru kineskopi; pārveidotājlampas un pasti
prinātāji; citādas fotokatoda spuldzes

Rūpniecība

A

8540.40

datu/grafikas demonstrēšanas kineskopi, monohroma at
tēla; datu/grafikas demonstrēšanas kineskopi, krāsu, ar
fosfora punktu ekrāna soli, kas mazāks par 0,4 mm

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

8540.60

citādas katodstaru lampas

8540.7

mikroviļņu lampas (piemēram, magnetroni, klistroni,
skrejviļņa lampas, pretviļņa lampas), izņemot tīkliņvadības
lampas:

8540.71

magnetroni

Rūpniecība

A

8540.79

citādi

Rūpniecība

A

8540.8

citādas lampas:

8540.81

uztvērējlampas vai pastiprinātājlampas

Rūpniecība

A

8540.89

citādi

Rūpniecība

A

8540.9

daļas:

8540.91

katodstaru lampām

Rūpniecība

A

8540.99

citādi

Rūpniecība

A

85.41

Diodes, tranzistori un citas līdzīgas pusvadītāju ierīces;
gaismjutīgas pusvadītāju ierīces, ieskaitot fotoelementus,
kas ir vai nav samontēti moduļos vai iemontēti paneļos;
gaismas diodes; samontēti pjezoelektriskie kristāli:

8541.10

diodes, izņemot fotodiodes un gaismas diodes

Rūpniecība

A

8541.2

tranzistori, izņemot fototranzistorus:

8541.21

ar izkliedes jaudu līdz 1 W

Rūpniecība

A

8541.29

citādi

Rūpniecība

A

8541.30

tiristori, dinistori (diodtiristori) un simistori (triaki), izņe
mot gaismjutīgās ierīces

Rūpniecība

A

8541.40

gaismjutīgas pusvadītāju ierīces, ieskaitot fotoelementus,
kas ir vai nav samontēti moduļos vai iemontēti paneļos;
gaismas diodes:

8541.40.10

fotoelementi, arī salikti moduļos vai ievietoti paneļos

Rūpniecība

A

8541.40.20

gaismas diodes

Rūpniecība

A
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8541.40.90

citādi

Rūpniecība

A

8541.50

citādas pusvadītāju ierīces

Rūpniecība

A

8541.60

samontēti pjezoelektriskie kristāli

Rūpniecība

A

8541.90

daļas

Rūpniecība

A

85.42

elektroniskās integrālās shēmas:

8542.3

elektroniskās integrālās shēmas:

8542.31

procesori un kontrolieri, savienojumā ar atmiņām vai ne,
pārveidotāji, loģiskās shēmas, pastiprinātāji, pulksteņa un
laika aprēķina shēmas, vai citas shēmas

Rūpniecība

A

8542.32

atmiņas

Rūpniecība

A

8542.33

pastiprinātāji

Rūpniecība

A

8542.39

citādi

Rūpniecība

A

8542.90

daļas

Rūpniecība

A

85.43

Speciālas elektriskās mašīnas un iekārtas, kas citur šajā
nodaļā nav minētas:

8543.10

elementārdaļiņu paātrinātāji

Rūpniecība

A

8543.20

signālu ģeneratori

Rūpniecība

A

8543.30

mašīnas un iekārtas galvaniskai pārklāšanai, elektrolīzei
vai elektroforēzei

Rūpniecība

A

8543.70

citādas mašīnas un aparāti

Rūpniecība

A

8543.90

daļas

Rūpniecība

A

85.44

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ie
skaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrības vadītāji
ar vai bez savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas iz
gatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samon
tēti vai nesamontēti ar elektrības vadītājiem, vai ar kabe
ļuzmavām vai bez tām:

8544.1

vadi tinumiem:

8544.11

no vara

Rūpniecība

A

8544.19

citādi

Rūpniecība

A
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8544.20

koaksiālais kabelis un citi koaksiālie elektrības vadītāji:

8544.20.15

viendzīslas kabelis, kur galvenais vadītājs ir ar sudrabu vai
zeltu pārklāts varš, garāks par 400 m un šķērsgriezumā
ne platāks par 4,5 mm, bez alumīnija apvalka

Rūpniecība

A

8544.20.90

citādi

Rūpniecība

A

8544.30

aizdedzes sveču vadu komplekti un citādi vadu komplekti
izmantošanai spēkratos, gaisa kuģos un kuģos

Rūpniecība

A

8544.4

citādi elektrības vadītāji, spriegumam ne vairāk kā
1 000 V:

8544.42

aprīkoti ar uzmavām:

8544.42.10

spriegumam, kas nepārsniedz 80 V

Rūpniecība

A

8544.42.20

spriegumam, kas pārsniedz 80 V, bet nepārsniedz 240 V

Rūpniecība

A

8544.42.90

citādi

Rūpniecība

A

8544.49

Citādi:

8544.49.10

spriegumam, kas nepārsniedz 80 V

Rūpniecība

11 %

8544.49.90

citādi

Rūpniecība

A

8544.60

citādi elektrības
1 000 V:

8544.60.10

ar papīra izolāciju

Rūpniecība

A

8544.60.20

ar plastmasas izolāciju

Rūpniecība

A

8544.60.30

ar gumijas izolāciju

Rūpniecība

A

8544.60.90

citādi

Rūpniecība

A

8544.70

optiskās šķiedras kabeļi

Rūpniecība

A

85.45

Ogles elektrodi, ogles sukas, loka lampas ogle, ogle bateri
jām un citādi elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no
grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā:

8545.1

elektrodi:

8545.11

izmantošanai krāsnīs un kurtuvēs

Rūpniecība

A

vadītāji,

spriegumam

vairāk

nekā
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8545.19

citādi

Rūpniecība

A

8545.20

sukas

Rūpniecība

A

8545.90

citādi

Rūpniecība

A

85.46

Elektroizolatori no jebkura materiāla:

8546.10

no stikla

Rūpniecība

A

8546.20

no keramikas

Rūpniecība

A

8546.90

citādi

Rūpniecība

A

85.47

Vienīgi no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko ma
šīnu, ierīču un iekārtu izolācijas piederumi, neskaitot
montāžai paredzētās metāla daļas (piemēram, vītņotas
ligzdas), izņemot izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546; ar
izolācijas materiālu apvilkta parastā metāla elektroizolāci
jas caurules un to savienotājelementi:

8547.10

izolācijas elementi no keramikas

Rūpniecība

A

8547.20

izolācijas elementi no plastmasas

Rūpniecība

A

8547.90

citādi

Rūpniecība

A

85.48

Galvanisko elementu, galvanisko bateriju un elektrisko
akumulatoru atkritumi un lūžņi; izlietoti galvaniskie ele
menti, izlietotas galvaniskās baterijas un izlietoti elektri
skie akumulatori; mašīnu un iekārtu elektriskās daļas, kas
citur šajā nodaļā nav minētas:

8548.10

galvanisko elementu, galvanisko bateriju un elektrisko
akumulatoru atkritumi un lūžņi; izlietoti galvaniskie ele
menti, izlietotas galvaniskās baterijas un izlietoti elektri
skie akumulatori

Rūpniecība

A

8548.90

citādi

Rūpniecība

A

86.01

Dzelzceļa lokomotīves, kas darbojas ar ārēju elektroener
ģijas avotu vai elektroakumulatoriem:

8601.10

kas darbojas ar ārēju elektroenerģijas avotu

Rūpniecība

A

8601.20

ar elektroakumulatoriem

Rūpniecība

A

86.02

Citādas dzelzceļa lokomotīves; tenderi:

8602.10

dīzeļelektriskās lokomotīves

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

8602.90

citādi

86.03

Vilcienu vai tramvaju motorvagoni, automotrisas un auto
drezīnas, izņemot pozīcijā 8604 minētās:

8603.10

kas darbojas ar ārēju elektroenerģijas avotu

Rūpniecība

A

8603.90

citādi

Rūpniecība

A

8604.00

Vilcienu vai tramvaju vagoni, kas paredzēti ceļa darbu
mehanizācijai, remontam vai tehniskajām apkopēm, arī
tādi, kas nav pašgājēji (piemēram, darbnīcvagoni, celtņi,
gulšņu blietes, ceļa lāgotāji, balansēšanas un kontrolmērī
jumu vagoni)

Rūpniecība

A

8605.00

Dzelzceļa vai tramvaja pasažieru vagoni, kas nav pašgājēji;
bagāžas vagoni, pasta vagoni un citi dzelzceļa vai tram
vaju vagoni īpašām vajadzībām, kas nav pašgājēji (izņe
mot pozīcijā 8604 minētos)

Rūpniecība

A

86.06

Vilciena vai tramvaja preču vagoni, kas nav pašgājēji:

8606.10

cisternvagoni un tamlīdzīgi vagoni

Rūpniecība

A

8606.30

pašizgāzēji vagoni, izņemot apakšpozīcijā 860610 minē
tos

Rūpniecība

A

8606.9

Citādi:

8606.91

segtie un slēgtie

Rūpniecība

A

8606.92

vaļējie, ar vairāk nekā 60 cm augstiem nenoņemamiem
bortiem

Rūpniecība

A

8606.99

citādi

Rūpniecība

A

86.07

Dzelzceļa un tramvaju lokomotīvju un citāda ritošā sa
stāva mezgli un daļas:

8607.1

visu tipu ratiņi, asis un riteņi, to daļas:

8607.11

motorratiņi

Rūpniecība

A

8607.12

citādi ratiņi

Rūpniecība

A

8607.19

citādi, ieskaitot daļas

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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8607.2

bremzes un to detaļas

8607.21

pneimatiskās bremzes un to detaļas

8607.29

Citādi:

8607.29.10

izmantošanai vienīgi vai galvenokārt tramvaju lokomotī
vēs vai ritošajā sastāvā

Rūpniecība

A

8607.29.90

citādi

Rūpniecība

A

8607.30

jūgkāši un citas jūgierīces, buferi, to daļas

Rūpniecība

A

8607.9

Citādi:

8607.91

lokomotīvēm

Rūpniecība

A

8607.99

citādi

Rūpniecība

A

8608.00

Dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; mehā
niskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas,
iekārtas kustības drošības vai vadības nodrošināšanai uz
dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensce
ļiem, stāvvietās, ostās vai lidlaukos; to daļas

Rūpniecība

A

8609.00

Konteineri (ieskaitot konteinerus šķidrumu pārvadāšanai),
kas īpaši paredzēti un iekārtoti pārvadāšanai vienā vai vai
rākos transporta veidos

Rūpniecība

A

87.01

Traktori (izņemot pozīcijā 8709 minētos):

8701.10

kājniektraktori

Rūpniecība

A

8701.20

vilcēji puspiekabēm:

8701.20.10

kuru masa nepārsniedz 1 600 kg

Rūpniecība

PM5

Motors partial 2

8701.20.20

kuru masa pārsniedz 1 600 kg

Rūpniecība

12 %

Motors partial 4

8701.30

kāpurķēžu traktori

Rūpniecība

A

8701.90

Citādi:

8701.90.10

divriteņu traktori, kuru dzinēja darba tilpums pārsniedz
2 000 cm3

Rūpniecība

A

8701.90.90

citādi

Rūpniecība

A
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87.02

Mehāniskie transportlīdzekļi 10 vai vairāk cilvēku pārva
dāšanai, ieskaitot vadītāju:

8702.10

ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeļi
vai pusdīzeļi):

8702.10.10

jauni, braukšanai pa ceļa labo pusi, kabīnē aprīkoti ar
plauktiņiem, kāju balstiem, žurnālu tīkliņiem, mēteļu pa
karamajiem, nolaižamiem sēdekļiem, roku balstiem, mi
krofonu un radio vai kasešu atskaņošanas iekārtu, gaisa
kondicionētāju ar individuālu kontroli, pneimatiski noslē
dzamām durvīm, personīgām lasīšanas gaismām, ķīmisko
tualeti, izlietni un ledusskapi

Rūpniecība

PM5

Motors partial 1

8702.10.81

citādi, kuru masa nepārsniedz 2 000 kg; ad valorem nodo
kļu nolūkos vērtība nepārsniedz R130 000; vai transport
līdzekļi 14 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadī
tāju

Rūpniecība

PM5

Motors partial 1

8702.10.85

citādi, kuru masa nepārsniedz 2 000 kg;

Rūpniecība

PM5

Motors partial 1

8702.10.87

citādi, kuru masa pārsniedz 2 000 kg; ad valorem muitas
nodokļu nolūkos vai ad valorem akcīzes nodokļu nolūkos
vērtība nepārsniedz R130 000; vai transportlīdzekļi 14
vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju

Rūpniecība

PM5

Motors partial 1

8702.10.90

citādi

Rūpniecība

PM5

Motors partial 1

8702.90

Citādi:

8702.90.81

citādi, kuru masa nepārsniedz 2 000 kg; ad valorem mui
tas nodokļu nolūkos vai ad valorem akcīzes nodokļu nolū
kos vērtība nepārsniedz R130 000; vai transportlīdzekļi
14 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju

Rūpniecība

PM5

Motors partial 1

8702.90.85

citādi, kuru masa nepārsniedz 2 000 kg;

Rūpniecība

PM5

Motors partial 1

8702.90.87

citādi, kuru masa pārsniedz 2 000 kg; ad valorem muitas
nodokļu nolūkos vai ad valorem akcīzes nodokļu nolūkos
vērtība nepārsniedz R130 000; vai transportlīdzekļi 14
vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju

Rūpniecība

PM5

Motors partial 1

8702.90.90

citādi

Rūpniecība

PM5

Motors partial 1

87.03

Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi, kas pare
dzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai (izņemot pozīcijā
8702 minētos), ieskaitot autofurgonus un sacīkšu auto
mobiļus:

8703.10

mehāniskie transporta līdzekļi, kas īpaši paredzēti brauk
šanai pa sniegu; golfa automobiļi un tamlīdzīgi transport
līdzekļi

Rūpniecība

A
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8703.2

citādi transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes
virzuļmotoru, kuram ir taisnas maiņvirziena kustības vir
zulis:

8703.21

ar darba tilpumu līdz 1 000 cm3:

8703.21.23

vaļēji transportlīdzekļi ar cilindrisku rāmi, kuru dzinēja
darba tilpums nepārsniedz 250 cm3 un kuru masa nepār
sniedz 250 kg

Rūpniecība

A

8703.21.25

katafalki

Rūpniecība

A

8703.21.27

ātrās medicīniskās palīdzības mašīnas

Rūpniecība

A

8703.21.60

transportlīdzekļi ar motocikla tipa stūres stieņiem un
rokas vadību

Rūpniecība

A

8703.21.70

sešu vai astoņu riteņu transportlīdzekļi ar ķēdes piedziņu
un integrālu pārnesumkārbu un diferenciāli

Rūpniecība

A

8703.21.90

citādi

Rūpniecība

A

8703.22

kuru darba tilpums pārsniedz 1 000 cm3, bet nepārsniedz
1 500 cm3:

8703.22.25

katafalki

Rūpniecība

A

8703.22.27

ātrās medicīniskās palīdzības mašīnas

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 6

8703.22.90

citādi

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 6

8703.23

kuru darba tilpums pārsniedz 1 500 cm3, bet nepārsniedz
3 000 cm3

8703.23.25

katafalki

Rūpniecība

A

8703.23.27

ātrās medicīniskās palīdzības mašīnas

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 6

8703.23.90

citādi

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 6

8703.24

kuru darba tilpums pārsniedz 3 000 cm3

8703.24.25

katafalki

Rūpniecība

A

8703.24.27

ātrās medicīniskās palīdzības mašīnas

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 6

8703.24.90

citādi

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 6
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8703.3

citādi automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes vir
zuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli):

8703.31

ar darba tilpumu līdz 1 500 cm3:

8703.31.25

katafalki

Rūpniecība

A

8703.31.27

ātrās medicīniskās palīdzības mašīnas

Rūpniecība

AUTO18

8703.31.70

kuru masa nepārsniedz 600 kg (ieskaitot katafalkus)

Rūpniecība

A

8703.31.80

sešu vai astoņu riteņu transportlīdzekļi ar riteņu bloķēša
nas principa stūrēšanas sistēmu, ar ķēdes piedziņu un in
tegrālu pārnesumkārbu un diferenciāli, kuru masa pār
sniedz 600 kg un dzinēja darba tilpums nepārsniedz
1 000 cm3

Rūpniecība

A

8703.31.90

citādi

Rūpniecība

AUTO18

8703.32

kuru darba tilpums pārsniedz 1 500 cm3, bet nepārsniedz
2 500 cm3:

8703.32.25

katafalki

Rūpniecība

A

8703.32.27

ātrās medicīniskās palīdzības mašīnas

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 6

8703.32.90

citādi

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 6

8703.33

kuru darba tilpums pārsniedz 2 500 cm3:

8703.33.25

katafalki

Rūpniecība

A

8703.33.27

ātrās medicīniskās palīdzības mašīnas

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 6

8703.33.90

citādi

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 6

8703.90

Citādi:

8703.90.25

katafalki

Rūpniecība

A

8703.90.27

ātrās medicīniskās palīdzības mašīnas

Rūpniecība

X

8703.90.29

elektrotransportlīdzekļi

Rūpniecība

X

8703.90.90

citādi

Rūpniecība

X

Motors partial 6

Motors partial 6
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87.04

Mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāšanai:

8704.10

pašizgāzēji, kas nav paredzēti braukšanai pa automaģistrā
lēm:

8704.10.25

kuru pilna masa nepārsniedz 50 t

Rūpniecība

PM5

8704.10.90

citādi

Rūpniecība

A

8704.2

citādi, ar kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dī
zeli vai pusdīzeli):

8704.21

kuru pilna masa nepārsniedz 5 t:

8704.21.10

divvirzienu kustības transportlīdzekļi izmantošanai paze
mes raktuvēs; zemas konstrukcijas nedegoši transportlī
dzekļi, kas aprīkoti ar vadības mehānismiem gan priekšā,
gan aizmugurē, izmantošanai pazemes raktuvēs

Rūpniecība

A

8704.21.40

bezceļu kravas transportlīdzekļi baļķu pārvadāšanai

Rūpniecība

PM5

8704.21.70

citādi, kuru masa nepārsniedz 600 kg

Rūpniecība

A

8704.21.75

citādi, kuru
1 000 cm3

nepārsniedz

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 3

8704.21.81

citādi, pikapi, kuru masa nepārsniedz 2 000 kg vai pilna
masa nepārsniedz 3 500 kg, vai masa nepārsniedz
1 600 kg vai pilna masa nepārsniedz 3 500 kg uz katru
šasiju, ar kabīni

Rūpniecība

18 %

Motors partial 3

8704.21.83

citādi (izņemot pikapus), kuru masa nepārsniedz
2 000 kg vai pilna masa nepārsniedz 3 500 kg, vai svars
nepārsniedz 1 600 kg vai pilna masa nepārsniedz
3 500 kg uz katru šasiju, ar kabīni

Rūpniecība

18 %

Motors partial 3

8704.21.90

citādi

Rūpniecība

12 %

Motors partial 4

8704.22

kuru pilna masa pārsniedz 5 t, bet nepārsniedz 20 t:

8704.22.10

divvirzienu kustības transportlīdzekļi izmantošanai paze
mes raktuvēs; zemas konstrukcijas nedegoši transportlī
dzekļi, kas aprīkoti ar vadības mehānismiem gan priekšā,
gan aizmugurē, izmantošanai pazemes raktuvēs

Rūpniecība

A

8704.22.20

bezceļu kravas transportlīdzekļi baļķu pārvadāšanai

Rūpniecība

PM5

Motors partial 2

8704.22.90

citādi

Rūpniecība

12 %

Motors partial 4

dzinēja

darba

tilpums

Motors partial 2

Motors partial 2
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8704.23

kuru pilna masa pārsniedz 20 t:

8704.23.10

divvirzienu kustības transportlīdzekļi izmantošanai paze
mes raktuvēs; zemas konstrukcijas nedegoši transportlī
dzekļi, kas aprīkoti ar vadības mehānismiem gan priekšā,
gan aizmugurē, izmantošanai pazemes raktuvēs

Rūpniecība

A

8704.23.20

bezceļu kravas transportlīdzekļi baļķu pārvadāšanai

Rūpniecība

PM5

Motors partial 2

8704.23.90

citādi

Rūpniecība

12 %

Motors partial 4

8704.3

citādi, ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru:

8704.31

kuru pilna masa nepārsniedz 5 t:

8704.31.30

bezceļu kravas transportlīdzekļi baļķu pārvadāšanai

Rūpniecība

PM5

Motors partial 2

8704.31.50

trīsriteņu transportlīdzekļi ar motocikla tipa stūres sis
tēmu un dzinējiem, kuru darba tilpums nepārsniedz
550 cm3, un aprīkoti ar mehāniskā transportlīdzekļa tipa
diferenciāļiem un atpakaļgaitu

Rūpniecība

A

8704.31.70

citādi (izņemot bezceļu kravas transportlīdzekļus baļķu
pārvadāšanai un trīsriteņu transportlīdzekļus), kuru masa
nepārsniedz 600 kg

Rūpniecība

A

8704.31.75

citādi, kuru dzinēja darba tilpums nepārsniedz 1 000 cm3

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 3

8704.31.81

citādi, pikapi, kuru masa nepārsniedz 2 000 kg vai pilna
masa nepārsniedz 3 500 kg, vai svars nepārsniedz
1 600 kg vai pilna masa nepārsniedz 3 500 kg uz katru
šasiju, ar kabīni

Rūpniecība

18 %

Motors partial 3

8704.31.83

citādi (izņemot pikapus), kuru masa nepārsniedz
2 000 kg vai pilna masa nepārsniedz 3 500 kg, vai masa
nepārsniedz 1 600 kg vai pilna masa nepārsniedz
3 500 kg uz katru šasiju, ar kabīni

Rūpniecība

18 %

Motors partial 3

8704.31.90

citādi

Rūpniecība

12 %

Motors partial 4

8704.32

kuru pilna masa pārsniedz 5 t:

8704.32.10

bezceļu kravas transportlīdzekļi baļķu pārvadāšanai

Rūpniecība

PM5

Motors partial 2

8704.32.90

citādi

Rūpniecība

12 %

Motors partial 4

8704.90

Citādi:

8704.90.05

golfa mašīnas

Rūpniecība

A

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1729

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

8704.90.30

bezceļu kravas transportlīdzekļi baļķu pārvadāšanai

Rūpniecība

PM5

Motors partial 1

8704.90.40

elektrotransportlīdzekļi, kuru masa nepārsniedz 2 000 kg
vai pilna masa nepārsniedz 3 500 kg, vai masa nepār
sniedz 1 600 kg vai pilna masa nepārsniedz 3 500 kg uz
katru šasiju, ar kabīni

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 3

8704.90.81

citādi, pikapi, kuru masa nepārsniedz 2 000 kg vai pilna
masa nepārsniedz 3 500 kg, vai masa nepārsniedz
1 600 kg vai pilna masa nepārsniedz 3 500 kg uz katru
šasiju, ar kabīni

Rūpniecība

18 %

Motors partial 3

8704.90.83

citādi (izņemot pikapus), kuru masa nepārsniedz
2 000 kg vai pilna masa nepārsniedz 3 500 kg, vai masa
nepārsniedz 1 600 kg vai pilna masa nepārsniedz
3 500 kg uz katru šasiju, ar kabīni

Rūpniecība

18 %

Motors partial 3

8704.90.90

citādi

Rūpniecība

12 %

Motors partial 4

87.05

Speciālie mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot pasažieru
vai kravas pārvadāšanai paredzētos (piemēram, tehniskās
palīdzības automobiļi, autoceltņi, ugunsdzēsības automo
biļi, autobetonmaisītāji, ielu tīrītājautomobiļi, laistītājauto
mobiļi, darbnīcautomobiļi, automobiļi ar rentgena iekār
tām):

8705.10

autoceltņi

Rūpniecība

A

8705.20

urbjiekārtu automobiļi.

Rūpniecība

A

8705.30

ugunsdzēsības automobiļi

Rūpniecība

A

8705.40

autobetonmaisītāji.

Rūpniecība

A

8705.90

citādi

Rūpniecība

A

8706.00

Šasijas ar dzinēju mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas
minēti pozīcijās 8701–8705:

8706.00.05

kuru masa nepārsniedz 1 600 kg vai pilna masa nepār
sniedz 3 500 kg, pozīcijas 870410 transportlīdzekļiem

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 6

8706.00.15

citādi, kuru masa nepārsniedz 1 600 kg vai pilna masa
nepārsniedz 3 500 kg

Rūpniecība

AUTO18

Motors partial 6

8706.00.20

citādi

Rūpniecība

12 %

Motors partial 4

87.07

Virsbūves (ieskaitot kabīnes) mehāniskajiem transportlī
dzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701–8705:

8707.10

pozīcijā 8703 minētajiem transportlīdzekļiem

Rūpniecība

X
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X

Rūpniecība

A
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vai skaidrojumi (1)

8707.90

citādi

87.08

Daļas un piederumi mehāniskajiem transportlīdzekļiem,
kas minēti pozīcijās 8701–8705:

8708.10

buferi un to daļas

8708.2

citādas virsbūvju (ieskaitot kabīnes) daļas un piederumi:

8708.21

drošības jostas

Rūpniecība

A

8708.29

citādi

Rūpniecība

PM5

Motors partial 2

8708.30

bremzes un bremzes ar pastiprinātāju (servobremzes); to
daļas:

8708.30.03

disku bremžu kluči, uzlikti

Rūpniecība

10 %

Motor 2

8708.30.05

citādas uzliktas bremžu uzlikas, kas paredzētas izmanto
šanai bremžu iekārtās ar pneimopārvadu, bremzēs ar va
kuumpiedziņu, pneimatiskajās bremzēs vai hidrauliskajās
bremzēs un piemērotas izmantošanai kravas transportlī
dzekļos

Rūpniecība

15 %

Motors partial 5

8708.30.09

citādas uzliktas bremžu uzlikas

Rūpniecība

10 %

Motor 4

8708.30.11

bremžu trumuļi no neapstrādāta lieta metāla

Rūpniecība

6%

Motor 3

8708.30.13

citādi bremžu trumuļi

Rūpniecība

15 %

Motors partial 5

8708.30.15

daļas (izņemot bremžu trumuļus) pneimatiskajām brem
zēm, vakuuma bremzēm, hidrauliskajām-pneimatiskajām
bremzēm vai hidrauliskajām-vakuuma bremzēm, kas pie
mērotas izmantošanai smagajos mehāniskajos transportlī
dzekļos

Rūpniecība

A

8708.30.17

disku bremžu suporta mehānismi un bremžu trumuļu
vienības (izņemot tos, kas paredzēti izmantošanai vienīgi
vai galvenokārt traktoriem, kas nav vilcēji puspiekabēm)

Rūpniecība

15 %

8708.30.19

hidrodinamiskas bremzēšanas mehānismi, kas piemēroti
tiešai pieslēgšanai mehānisko transportlīdzekļu pārnesum
kārbām vai kardānvārpstām

Rūpniecība

A

8708.30.21

citādi, kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt
traktoriem (izņemot vilcējus puspiekabēm)

Rūpniecība

A

8708.30.23

citādi, no neapstrādāta lieta metāla

Rūpniecība

6%

Motor 3

8708.30.90

citādi

Rūpniecība

PM5

Motors partial 2

8708.40

Pārnesumkārbas un to daļas:

8708.40.10

paredzētas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt traktoros
(izņemot vilcējus puspiekabēm)

Rūpniecība

A

Motors partial 5
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8708.40.20

pilnīgi automātiskas pārnesumkārbas, kuru svars nepār
sniedz 475 kg

Rūpniecība

A

8708.40.60

citādas daļas, no neapstrādāta lieta metāla

Rūpniecība

6%

8708.40.70

citādas daļas

Rūpniecība

A

8708.40.90

citādi

Rūpniecība

PM5

Motors partial 2

8708.50

Velkošie tilti ar diferenciāli, arī kopā ar citiem transmisijas
mezgliem, un nevelkošie tilti; to daļas:

8708.50.10

riteņu rumbas (izņemot no neapstrādāta lieta metāla)

Rūpniecība

PM5

Motors partial 2

8708.50.20

velkošie tilti, nekustīga viengabala korpusa tipa, ar plān
ratu vai zobaino vainagu ne lielāku par 205 mm diametrā

Rūpniecība

PM5

Motors partial 2

8708.50.30

sinhronā kardāna locīklas

Rūpniecība

A

8708.50.60

gultņu korpusi, kuros ir gultņi

Rūpniecība

A

8708.50.70

citādi, kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt
traktoros (izņemot vilcējus puspiekabēm)

Rūpniecība

A

8708.50.80

citādi, no neapstrādāta lieta metāla

Rūpniecība

A

8708.50.85

citādas velkošo tiltu daļas

Rūpniecība

A

8708.50.90

citādi

Rūpniecība

PM5

8708.70

riteņi, to daļas un piederumi:

8708.70.10

paredzētas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt traktoros
(izņemot vilcējus puspiekabēm)

Rūpniecība

A

8708.70.90

citādi

Rūpniecība

PM5

8708.80

balstiekārtas amortizatori un to daļas (ieskaitot amortiza
torus):

8708.80.10

Makfersona tipa piekares un to starplikas vai ietveres, kā
arī to daļas

Rūpniecība

X

8708.80.20

citādi amortizatori un to daļas

Rūpniecība

X

8708.80.30

pneimatiskie amortizatori

Rūpniecība

X

Kods
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Motor 3

Motors partial 2

Motors partial 2
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8708.80.40

citādas daļas, kas paredzētas izmantošanai vienīgi vai gal
venokārt traktoros (izņemot vilcējus puspiekabēm)

Rūpniecība

A

8708.80.50

daļas no neapstrādāta lieta metāla

Rūpniecība

6%

8708.80.90

citādi

Rūpniecība

A

8708.9

citādas daļas un piederumi:

8708.91

radiatori un to daļas:

8708.91.10

radiatori

Rūpniecība

PM5

8708.91.20

kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt trakto
ros (izņemot vilcējus puspiekabēm)

Rūpniecība

A

8708.91.30

daļas no neapstrādāta lieta metāla

Rūpniecība

6%

8708.91.90

citādas daļas

Rūpniecība

A

8708.92

trokšņa slāpētāji (klusinātāji) un izpūtēji; to daļas:

8708.92.10

paredzētas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt traktoros
(izņemot vilcējus puspiekabēm)

Rūpniecība

A

8708.92.15

daļas no neapstrādāta lieta metāla

Rūpniecība

6%

8708.92.20

citādas daļas

Rūpniecība

A

8708.92.90

citādi

Rūpniecība

PM5

8708.93

sajūgi un to daļas:

8708.93.10

paredzētas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt traktoros
(izņemot vilcējus puspiekabēm)

Rūpniecība

A

8708.93.25

sajūga apvalku vienības (izņemot to daļas), kas ietver sa
jūga piespiedējdiskus un kā ārējais diametrs nepārsniedz
300 mm

Rūpniecība

PM5

Motors partial 2

8708.93.55

sajūga vadāmie diski (izņemot to daļas), kuru ārējais dia
metrs nepārsniedz 300 mm

Rūpniecība

PM5

Motors partial 2

8708.93.80

citādi, no neapstrādāta lieta metāla

Rūpniecība

A

Kods

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

Motor 3

Motors partial 2

Motor 3

Motor 3

Motors partial 2
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L 250/1733

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

Rūpniecība

PM5

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

8708.93.90

citādi

Motors partial 2

8708.94

stūres rati, stūres statņi un stūres mehānismu karteri; to
daļas:

8708.94.10

paredzētas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt traktoros
(izņemot vilcējus puspiekabēm)

Rūpniecība

A

8708.94.20

zobstieņa un zobrata stūres vienības (izņemot ar pastipri
nātājiem un apakšpozīcijā 87089410 minētās)

Rūpniecība

PM5

Motors partial 2

8708.94.40

citādi, no neapstrādāta lieta metāla

Rūpniecība

6%

Motor 3

8708.94.50

citādas daļas

Rūpniecība

A

8708.94.90

citādi

Rūpniecība

PM5

8708.95

drošības spilveni ar piepūšanas sistēmu; to daļas

Rūpniecība

A

8708.99

Citādi:

8708.99.05

pārbūves piederumi, kas ietver akseleratora un bremžu
manuālu vadību, arī ar automātisku sajūga vadību

Rūpniecība

A

8708.99.10

salikti šasijas rāmji un to daļas

Rūpniecība

10 %

8708.99.20

ventilatora vai ram tipa sildītāji un ventilatoru vienības,
kas paredzētas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt me
hanizētajos transportlīdzekļos ar ūdens dzesēšanas dzinē
jiem

Rūpniecība

A

8708.99.30

citādi sildītāji un ventilatoru vienības

Rūpniecība

PM5

8708.99.40

ķēžu vienības, arī ar uzlikām un to daļām, ķēžu tapas un
bukses

Rūpniecība

A

8708.99.50

drošības jostu riteņi ar bloķētājiem un to daļas

Rūpniecība

A

8708.99.60

citādi, kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt
traktoros (izņemot vilcējus puspiekabēm)

Rūpniecība

A

8708.99.70

citādi, no neapstrādāta lieta metāla

Rūpniecība

A

8708.99.90

citādi

Rūpniecība

A

Motors partial 2

Motor 4

Motors partial 2
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16.9.2016.

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

87.09

Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm neaprīkoti pašgā
jēji kravas transportētāji, kurus izmanto rūpnīcās, nolikta
vās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālu
mos; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa staciju peroniem;
iepriekšminēto transportlīdzekļu detaļas

8709.1

transportlīdzekļi:

8709.11

elektriskie

Rūpniecība

A

8709.19

citādi

Rūpniecība

A

8709.90

daļas

Rūpniecība

A

8710.00

Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašīnas, ar bruņo
jumu vai bez tā, to detaļas un piederumi

Rūpniecība

A

87.11

Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar
blakusvāģi; blakusvāģi:

8711.10

ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes virzuļmotoru,
kura darba tilpums nepārsniedz 50 cm3

Rūpniecība

A

8711.20

ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes virzuļmotoru,
kura darba tilpums pārsniedz 50 cm3, bet nepārsniedz
250 cm3:

8711.20.10

ar dzinēju, kura darba tilpums nepārsniedz 200 cm3

Rūpniecība

A

8711.20.90

citādi

Rūpniecība

A

8711.30

ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes virzuļmotoru,
kura darba tilpums pārsniedz 250 cm3, bet nepārsniedz
500 cm3

Rūpniecība

A

8711.40

ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes virzuļmotoru,
kura darba tilpums pārsniedz 500 cm3, bet nepārsniedz
800 cm3

Rūpniecība

A

8711.50

ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes virzuļmotoru,
kura darba tilpums pārsniedz 800 cm3

Rūpniecība

A

8711.90

Citādi:

8711.90.10

blakusvāģi

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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8711.90.20

citādi, kuru darba tilpums pārsniedz 200 cm3, bet nepār
sniedz 800 cm3

Rūpniecība

A

8711.90.30

citādi, kuru darba tilpums pārsniedz 800 cm3

Rūpniecība

A

8711.90.90

citādi

Rūpniecība

A

8712.00

Divriteņi un citi velosipēdi (ieskaitot kravas trīsriteņus),
bez motora:

8712.00.10

divriteņi

Rūpniecība

A

8712.00.90

citādi

Rūpniecība

A

87.13

Invalīdu transports (ratiņi), arī ar motoru vai cita veida
piedziņas mehānismu:

8713.10

bez mehāniskās piedziņas

Rūpniecība

A

8713.90

citādi

Rūpniecība

A

87.14

Detaļas un piederumi pozīciju 8711–8713 transportlī
dzekļiem

8714.10

motocikliem (ieskaitot mopēdus)

Rūpniecība

A

8714.20

invalīdu transportam

Rūpniecība

A

8714.9

Citādi:

8714.91

rāmji un dakšas, to daļas

Rūpniecība

A

8714.92

riteņu loki un spieķi

Rūpniecība

A

8714.93

rumbas, izņemot bremzējošās rumbas un riteņa bremzes,
un brīvrumbas ķēžrati

Rūpniecība

A

8714.94

bremzes, ieskaitot bremzējošās rumbas un riteņu brem
zes, to daļas

Rūpniecība

A

8714.95

sēdekļi

Rūpniecība

A

8714.96

pedāļi, kloķa un zobratu mehānismi, to daļas

Rūpniecība

A

8714.99

citādi

Rūpniecība

A

8715.00

Bērnu ratiņi un to daļas

Rūpniecība

A

Kods

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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87.16

Piekabes un puspiekabes; citādi transporta līdzekļi bez
mehāniskās piedziņas; to daļas:

8716.10

piekabes un puspiekabes tipa dzīvojamie furgoni, dzīvoša
nai vai izbraukumiem (treileri)

Rūpniecība

A

8716.20

pašizgāzējas vai pašiekrāvējas piekabes un puspiekabes
lauksaimniecībai

Rūpniecība

A

8716.3

citādas piekabes un puspiekabes kravas pārvadāšanai:

8716.31

cisternpiekabes un cisternpuspiekabes

Rūpniecība

A

8716.39

citādi

Rūpniecība

A

8716.40

citas piekabes un puspiekabes

Rūpniecība

A

8716.80

citādi transportlīdzekļi:

8716.80.10

ķerras

Rūpniecība

A

8716.80.90

citādi

Rūpniecība

A

8716.90

daļas:

8716.90.10

pneimatiskie amortizatori

Rūpniecība

A

8716.90.90

citādi

Rūpniecība

A

8801.00

Gaisa baloni un dirižabļi; planieri, deltaplāni un citi bez
motora gaisa kuģi

Rūpniecība

A

88.02

Citādi gaisa kuģi (piemēram, helikopteri, lidmašīnas); ko
smosa kuģi (ieskaitot mākslīgos pavadoņus) un suborbitā
lās un kosmiskās nesējraķetes:

8802.1

helikopteri:

8802.11

kuru pašsvars nepārsniedz 2 000 kg

Rūpniecība

A

8802.12

kuru pašsvars pārsniedz 2 000 kg

Rūpniecība

A

8802.20

lidmašīnas un citi gaisa kuģi ar pašsvaru līdz 2 000 kg

Rūpniecība

A

8802.30

lidmašīnas un citi gaisa kuģi, kuru pašsvars pārsniedz
2 000 kg, bet nepārsniedz 15 000 kg

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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8802.40

lidmašīnas un citi gaisa kuģi, kuru pašsvars pārsniedz
15 000 kg

Rūpniecība

A

8802.60

kosmosa kuģi (ieskaitot mākslīgos pavadoņus) un subor
bitālās un kosmiskās nesējraķetes

Rūpniecība

A

88.03

Pozīcijā 8801 vai 8802 minēto izstrādājumu daļas

8803.10

propelleri, rotori un to daļas

Rūpniecība

A

8803.20

šasijas un to daļas

Rūpniecība

A

8803.30

citādas lidmašīnu vai helikopteru daļas

Rūpniecība

A

8803.90

citādi

Rūpniecība

A

8804.00

Izpletņi (ieskaitot vadāmus izpletņus un paraplānus) un
rotējošos izpletņus; to daļas un piederumi

Rūpniecība

A

88.05

Aparatūra un ierīces gaisa kuģu palaišanai; ierīces gaisa
kuģu uztveršanai uz klāja un tamlīdzīgs aprīkojums; lido
tāju zemes trenažieri; iepriekš minēto izstrādājumu daļas:

8805.10

aparatūra un ierīces gaisa kuģu palaišanai un to daļas; ierī
ces gaisa kuģu uztveršanai uz klāja un tamlīdzīgs aprīko
jums

Rūpniecība

A

8805.2

lidotāju zemes trenažieri un to daļas:

8805.21

gaisa cīņu simulatori un to daļas

Rūpniecība

A

8805.29

citādi

Rūpniecība

A

89.01

Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi, prāmji, transportkuģi, liel
laivas un tamlīdzīgi kuģi pasažieru vai preču pārvadāša
nai:

8901.10

pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi un tamlīdzīgi kuģi, kas
galvenokārt paredzēti pasažieru pārvadāšanai; visu veidu
prāmji

Rūpniecība

A

8901.20

tankkuģi

Rūpniecība

A

8901.30

refrižeratorkuģi, izņemot apakšpozīcijā 890120 minētos

Rūpniecība

A

8901.90

citi kuģi preču pārvadāšanai un kuģi pasažieru un preču
vienlaicīgai pārvadāšanai

Rūpniecība

A

Kods
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8902.00

Zvejas kuģi; zivju pārstrādes bāzes kuģi un citi kuģi zvej
niecības produktu pārstrādei vai konservēšanai

Rūpniecība

A

89.03

Jahtas un citas izpriecu vai sporta laivas; airu laivas un ka
noe laivas:

8903.10

piepūšamās

Rūpniecība

A

8903.9

Citādi:

8903.91

buru laivas, ar vai bez motora

Rūpniecība

A

8903.92

motorlaivas, izņemot laivas ar piekarināmu motoru

Rūpniecība

A

8903.99

Citādi:

8903.99.10

ūdens motocikli un tamlīdzīgi

Rūpniecība

A

8903.99.90

citādi

Rūpniecība

A

8904.00

Velkoņi un stūmējkuģi

Rūpniecība

A

89.05

Signālkuģi, signālplatformas, bagarkuģi, peldošie celtņi un
citi kuģi, kuru kuģotspēja ir pakārtota to galvenajai funk
cijai; peldošas piestātnes; peldošas vai zemūdens urbumu
vai ieguves platformas:

8905.10

bagarkuģi

Rūpniecība

A

8905.20

peldošas vai zemūdens urbumu vai ieguves platformas

Rūpniecība

A

8905.90

citādi

Rūpniecība

A

89.06

Citādi kuģi, ieskaitot karakuģus un glābšanas kuģus, izņe
mot airu laivas:

8906.10

karakuģi

Rūpniecība

A

8906.90

citādi

Rūpniecība

A

89.07

Citi peldlīdzekļi (piemēram, plosti, peldošās cisternas, ko
ferdami, muliņi, bojas un bākas):

8907.10

piepūšamie plosti

Rūpniecība

A

8907.90

citādi

Rūpniecība

A

8908.00

Izjaukšanai paredzēti kuģi un citi peldlīdzekļi

Rūpniecība

A

Kods

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1739

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

90.01

Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; optiskās šķie
dras kabeļi, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 8544; loks
nes un plātnes no polarizācijas materiāla; lēcas (ieskaitot
kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi
no dažādiem materiāliem, nesamontēti, izņemot šādus
elementus no optiski neapstrādāta stikla:

9001.10

optiskās šķiedras, optiskās šķiedras grīstes un kabeļi

Rūpniecība

A

9001.20

loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla

Rūpniecība

A

9001.30

kontaktlēcas

Rūpniecība

A

9001.40

briļļu lēcas no stikla

Rūpniecība

A

9001.50

briļļu lēcas no citiem materiāliem

Rūpniecība

A

9001.90

citādi

Rūpniecība

A

90.02

Lēcas, prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no jeb
kura materiāla, iestiprināti, ja tie ir instrumentu vai ierīču
daļas vai piederumi, izņemot tamlīdzīgus elementus no
optiski neapstrādāta stikla:

9002.1

objektīvi:

9002.11

fotoaparātiem, projektoriem, fotopalielinātājiem vai foto
iekārtām attēla samazināšanai

Rūpniecība

A

9002.19

citādi

Rūpniecība

A

9002.20

filtri

Rūpniecība

A

9002.90

citādi

Rūpniecība

A

90.03

Briļļu, aizsargbriļļu vai tamlīdzīgu izstrādājumu ietvari,
stiprinājumi un to detaļas:

9003.1

ietvari un stiprinājumi:

9003.11

no plastmasas

Rūpniecība

A

9003.19

no citiem materiāliem

Rūpniecība

A

9003.90

daļas

Rūpniecība

A

90.04

Brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi koriģējoši, aizsargājoši
vai citādi izstrādājumi:

9004.10

saulesbrilles

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
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Rūpniecība

A

9004.90

citādi

90.05

Binokļi, monokulāri, citādi optiskie teleskopi un to stipri
nājumi; citas astronomijā izmantojamas ierīces un to sti
prinājumi, izņemot ierīces, ko izmanto radioastronomijā:

9005.10

binokļi

Rūpniecība

A

9005.80

citādi instrumenti

Rūpniecība

A

9005.90

daļas un piederumi (ieskaitot stiprinājumus)

Rūpniecība

A

90.06

Fotoaparāti (izņemot kinokameras); zibspuldzes, izņemot
pozīcijā 8539 minētās gāzizlādes spuldzes:

9006.10

fotoaparāti, ko izmanto iespiedplašu vai iespiedcilindru iz
gatavošanā

Rūpniecība

A

9006.30

kameras, kas īpaši paredzētas lietošanai zem ūdens, ae
rouzņēmumiem vai iekšējo orgānu medicīniskai vai ķirur
ģiskai izmeklēšanai; salīdzinošie fotoaparāti, ko izmanto
tiesu medicīnā vai kriminoloģijā

Rūpniecība

A

9006.40

aparāti momentfotogrāfijai

Rūpniecība

A

9006.5

citādi fotoaparāti:

9006.51

spoguļkameras (vienobjektīva (SLR)) fotoaparāti, kuru fil
miņa platumā nepārsniedz 35 mm

Rūpniecība

A

9006.52

citādi, kuru filmiņa šaurāka par 35 mm

Rūpniecība

A

9006.53

citādi, kuru filmiņa ir 35 mm plata

Rūpniecība

A

9006.59

citādi

Rūpniecība

A

9006.6

zibspuldzes:

9006.61

elektroniskās (“gāzizlādes”) zibspuldzes

Rūpniecība

A

9006.69

citādi

Rūpniecība

A

9006.9

daļas un piederumi:

9006.91

fotoaparātiem

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

9006.99

citādi

90.07

Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai
atskaņošanas iekārtām vai bez tām:

9007.10

kinokameras

Rūpniecība

A

9007.20

projektori

Rūpniecība

A

9007.9

daļas un piederumi:

9007.91

kinokamerām

Rūpniecība

A

9007.92

kinoprojektoriem

Rūpniecība

A

90.08

Statisku attēlu projektori, izņemot kinoprojektorus; foto
palielinātāji un projicēšanas iekārtas attēla samazināšanai
(izņemot kinematogrāfiskās):

9008.50

projektori, palielinātāji un projicēšanas iekārtas attēla sa
mazināšanai

Rūpniecība

A

9008.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.10

Fotolaboratoriju un kinolaboratoriju iekārtas un aprīko
jums, kas šajā nodaļā citur nav minētas; negatoskopi; pro
jicēšanas ekrāni:

9010.10

iekārtas un aprīkojums fotofilmiņu (ieskaitot kinofilmu)
vai ruļļu fotopapīra automātiskai attīstīšanai vai attīstītas
filmas automātiskai kopēšanai uz fotopapīra ruļļiem

Rūpniecība

A

9010.50

citādas iekārtas un aprīkojums foto un kino laboratorijām;
negatoskopi

Rūpniecība

A

9010.60

projicēšanas ekrāni

Rūpniecība

A

9010.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.11

Kombinēti optiskie mikroskopi, ieskaitot mikroskopus mi
krofotogrāfijai, mikrofilmēšanai vai mikroprojicēšanai:

9011.10

stereoskopiskie mikroskopi

Rūpniecība

A

9011.20

citādi mikroskopi mikrofotogrāfijai, mikrofilmēšanai vai
mikroprojicēšanai

Rūpniecība

A
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9011.80

citādi mikroskopi

Rūpniecība

A

9011.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.12

mikroskopi, kas nav optiskie mikroskopi; difrakcijas apa
rāti:

9012.10

mikroskopi, kas nav optiskie mikroskopi; difrakcijas apa
rāti

Rūpniecība

A

9012.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.13

Šķidro kristālu ierīces, izņemot izstrādājumus, kas precī
zāk minēti citās pozīcijās; lāzeri, izņemot lāzerdiodes; ci
tas optiskas ierīces un instrumenti, kas citur šajā nodaļā
nav minēti vai ietverti:

9013.10

teleskopiskie tēmēkļi ieročiem; periskopi; teleskopi, kas
paredzēti kā šajā nodaļā vai XVI sadaļā minēto mehā
nismu, ierīču vai aparātu daļas

Rūpniecība

A

9013.20

lāzeri, izņemot lāzerdiodes

Rūpniecība

A

9013.80

citādas ierīces, iekārtas un instrumenti

Rūpniecība

A

9013.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.14

Kompasi virziena noteikšanai; citādi navigācijas instru
menti un ierīces:

9014.10

kompasi virziena noteikšanai

Rūpniecība

A

9014.20

aeronavigācijas vai kosmiskās navigācijas ierīces un instru
menti (izņemot kompasus)

Rūpniecība

A

9014.80

citi instrumenti un ierīces

Rūpniecība

A

9014.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.15

Mērniecības (ieskaitot fotogrammetriju), hidrogrāfijas,
okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas
ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri:

9015.10

tālmēri

Rūpniecība

A
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9015.20

teodolīti un taheometri

Rūpniecība

A

9015.30

nivelieri

Rūpniecība

A

9015.40

fotogrammetriskie kartogrāfijas instrumenti un ierīces

Rūpniecība

A

9015.80

citādas ierīces un instrumenti

Rūpniecība

A

9015.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

9016.00

Svari ar 50 mg vai lielāku jutību, ar atsvariem vai bez
tiem

Rūpniecība

A

90.17

Rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas instrumenti un ie
rīces (piemēram, rasēšanas mašīnas, pantogrāfi, transpor
tētāji, rasetnes, logaritmiskie lineāli, diska kalkulatori u.
c.); rokas instrumenti lineāro izmēru mērīšanai (piemē
ram, mērlatas, mērlentes, mikrometri, kalibri), kas citur
šajā nodaļā nav minēti:

9017.10

rasēšanas galdi un mašīnas, automātiskās vai neautomāti
skās

Rūpniecība

A

9017.20

citādas rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas ierīces

Rūpniecība

A

9017.30

mikrometri, kalibri un citi mērinstrumenti

Rūpniecība

A

9017.80

citādi instrumenti

Rūpniecība

A

9017.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.18

Medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas in
strumenti un ierīces, ieskaitot scintigrāfijas aparatūru, ci
tāda elektriskā medicīnas aparatūra un ierīces redzes pār
baudei:

9018.1

elektrodiagnostikas aparatūra (ieskaitot organisma funk
cionālās izmeklēšanas vai fizioloģisko parametru kontro
les aparatūru):

9018.11

elektrokardiogrāfi

Rūpniecība

A

9018.12

ultraskaņas skenēšanas aparatūra

Rūpniecība

A

9018.13

kodolmagnētiskās rezonanases caurskates aparatūra

Rūpniecība

A

9018.14

scintigrāfijas aparatūra

Rūpniecība

A
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9018.19

citādi

Rūpniecība

A

9018.20

ultravioleto un infrasarkano staru iekārtas

Rūpniecība

A

9018.3

šļirces, adatas, katetri, kaniles un tamlīdzīgi instrumenti:

9018.31

šļirces ar adatām vai bez tām:

9018.31.40

vienreizlietojamas plastmasas šļirces zemādas injekcijām

Rūpniecība

A

9018.31.90

citādi

Rūpniecība

A

9018.32

metāla cauruļadatas un adatas šuvēm:

9018.32.20

adatas zemādas injekcijām, ieskaitot zobārstniecībā, ar
piestiprināšanas galiem

Rūpniecība

A

9018.32.90

citādi

Rūpniecība

A

9018.39

citādi

Rūpniecība

A

9018.4

citi instrumenti un ierīces, ko izmanto zobārstniecībā:

9018.41

urbjmašīnas, kas ir vai nav uz vienas pamatnes savienotas
ar citām zobārstniecības iekārtām

Rūpniecība

A

9018.49

citādi

Rūpniecība

A

9018.50

citādi oftalmoloģijas instrumenti un ierīces

Rūpniecība

A

9018.90

citādas ierīces un instrumenti

Rūpniecība

A

90.19

Mehanoterapijas ierīces; masāžas aparāti; psiholoģisko
testu aparatūra profesionalitātes noteikšanai; ozona terapi
jas, skābekļa terapijas, aerosolterapijas, mākslīgās elpināša
nas aparatūra vai citāda ārstnieciskā aparatūra elpošanas
ceļu ārstēšanai:

9019.10

mehanoterapijas ierīces; masāžas aparāti; psiholoģisko
testu aparatūra profesionalitātes noteikšanai

Rūpniecība

A

9019.20

ozona terapijas, skābekļa terapijas, aerosolterapijas, māk
slīgās elpināšanas aparatūra vai citāda ārstnieciskā apara
tūra elpošanas ceļu ārstēšanai

Rūpniecība

A
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9020.00

Citādi elpošanas aparāti un gāzmaskas, izņemot aizsarg
maskas bez mehāniskām daļām un maināmiem filtriem

Rūpniecība

A

90.21

Ortopēdiskie piederumi, ieskaitot kruķus, ķirurģiskās jos
tas un bandāžas; šinas un citas palīgierīces kaulu lūzumu
ārstēšanai; ķermeņa daļu protēzes; dzirdes aparāti un citas
ierīces, ko valkā, nēsā vai implantē ķermenī fiziska defekta
vai invaliditātes kompensēšanai:

9021.10

ortopēdiskie piederumi un ierīces kaulu lūzumu ārstēša
nai

Rūpniecība

A

9021.2

zobu protēzes un citi zobtehnikas darinājumi:

9021.21

zobu protēzes

Rūpniecība

A

9021.29

citādi

Rūpniecība

A

9021.3

citādu ķermeņa daļu protēzes:

9021.31

locītavu protēzes

Rūpniecība

A

9021.39

citādi

Rūpniecība

A

9021.40

dzirdes aparāti, izņemot to daļas un piederumus

Rūpniecība

A

9021.50

sirdsdarbības stimulatori, izņemot to daļas un piederumus

Rūpniecība

A

9021.90

citādi

Rūpniecība

A

90.22

Aparatūra, kurā izmanto rentgenstarojumu vai α, β vai γ
starojumu un kas ir vai nav paredzēta izmantošanai medi
cīnā, ķirurģijā, zobārstniecībā vai veterinārijā, ieskaitot
rentgenoloģijas vai radioterapijas aparatūru, rentgenlam
pas un citus rentgenstarojuma ģeneratorus, augstspiediena
ģeneratorus, kontroles pultis un aizsargus, ekrānus, gal
dus, krēslus un tamlīdzīgas ierīces izmeklēšanai un ārstē
šanai:

9022.1

aparatūra, kurā izmanto rentgenstarojumu un kas ir vai
nav paredzēta izmantošanai medicīnā, ķirurģijā, zobārst
niecībā vai veterinārijā, ieskaitot rentgenoloģijas vai radio
terapijas aparatūru:

9022.12

datortomogrāfi

Rūpniecība

A

9022.13

citāda aparatūra zobārstniecības vajadzībām

Rūpniecība

A

9022.14

citāda aparatūra medicīnas, ķirurģijas vai veterinārijas va
jadzībām

Rūpniecība

A

Kods
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Rūpniecība

A

9022.19

citām vajadzībām

9022.2

aparatūra, kurā izmanto α, β vai γ starojumu un kas ir vai
nav paredzēta izmantošanai medicīnā, ķirurģijā, zobārst
niecībā vai veterinārijā, ieskaitot rentgenoloģijas vai radio
terapijas aparatūru:

9022.21

medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas va
jadzībām

Rūpniecība

A

9022.29

citām vajadzībām

Rūpniecība

A

9022.30

rentgenlampas

Rūpniecība

A

9022.90

citāda aparatūra, ieskaitot daļas un piederumus

Rūpniecība

A

9023.00

Instrumenti, aparatūra un modeļi, kas izmantojami de
monstrēšanai (piemēram, mācībām vai izstādēm) un nav
izmantojami citādi

Rūpniecība

A

90.24

Mašīnas un ierīces materiālu (piemēram, metālu, koksnes,
tekstilmateriālu, papīra, plastmasu) cietības, stiprības, sa
spiežamības, elastības vai citu mehānisko īpašību pārbau
dei:

9024.10

mašīnas un ierīces metālu pārbaudei

Rūpniecība

A

9024.80

citādas mašīnas un ierīces

Rūpniecība

A

9024.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.25

Blīvummēri un tamlīdzīgas šķidrumā iegremdējamas ierī
ces, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psi
hrometri, ar reģistrācijas kontrolierīcēm vai bez tām, kā
arī jebkuri šo ierīču apvienojumi:

9025.1

termometri un pirometri atsevišķi no citām ierīcēm:

9025.11

ar šķidrumu, tiešai nolasīšanai

Rūpniecība

A

9025.19

citādi

Rūpniecība

A

9025.80

citādi instrumenti

Rūpniecība

A

9025.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A
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90.26

Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa,
spiediena vai citu mainīgo lielumu mērīšanai vai kontrolei
(piemēram, patēriņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri,
siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparatūru,
kas iekļauti pozīcijā 9014, 9015, 9028 vai 9032:

9026.10

šķidruma patēriņa vai līmeņa mērīšanai vai kontrolei

Rūpniecība

A

9026.20

spiediena mērīšanai vai kontrolei

Rūpniecība

A

9026.80

citādas ierīces vai aparatūra

Rūpniecība

A

9026.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.27

Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piemē
ram, polarimetri, refraktometri, spektrometri, gāzes vai
dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porai
nības, izplešanās, virsmas spraiguma u. tml. mērīšanai vai
kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai apgai
smojuma mērīšanai vai kontrolei (ieskaitot eksponome
trus); mikrotomi:

9027.10

gāzu vai dūmu analizatori

Rūpniecība

A

9027.20

hromatogrāfi un elektroforēzes ierīces

Rūpniecība

A

9027.30

spektrometri, spektrofotometri un spektrogrāfi, kuros iz
manto optisko starojumu (ultravioleto, redzamo, infrasar
kano)

Rūpniecība

A

9027.50

citādas ierīces un iekārtas, kurās izmanto optisko staro
jumu (ultravioleto, redzamo, infrasarkano)

Rūpniecība

A

9027.80

citādas ierīces un iekārtas

Rūpniecība

A

9027.90

mikrotomi; daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.28

Saražotās vai patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības
skaitītāji, ieskaitot attiecīgos kalibrējošos skaitītājus:

9028.10

gāzes skaitītāji

Rūpniecība

A

9028.20

šķidruma skaitītāji:

9028.20.10

mehāniski ūdensskaitītāji, kas paredzēti izmantošanai ar
caurulēm, kuru iekšējais diametrs nepārsniedz 40 mm

Rūpniecība

A

9028.20.90

citādi

Rūpniecība

A
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9028.30

elektrības skaitītāji

Rūpniecība

A

9028.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.29

Apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometri, hodo
metri, pedometri un tamlīdzīgas ierīces; spidometri un ta
hometri, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 9014 vai
9015; stroboskopi:

9029.10

apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometri, hodo
metri, pedometri un tamlīdzīgas ierīces

Rūpniecība

A

9029.20

spidometri un tahometri; stroboskopi

Rūpniecība

A

9029.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.30

Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti
elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozī
cijas 9028 ierīces; ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena,
kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai kon
statēšanai:

9030.10

ierīces un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai
vai mērīšanai

Rūpniecība

A

9030.20

osciloskopi un oscilogrāfi

Rūpniecība

A

9030.3

citas ierīces un aparatūra sprieguma, strāvas, pretestības
vai jaudas mērīšanai vai kontrolei:

9030.31

daudzfunkciju mēraparāti bez reģistrācijas kontrolierīces

Rūpniecība

A

9030.32

daudzfunkciju mēraparāti ar reģistrācijas kontrolierīci

Rūpniecība

A

9030.33

citāda, bez reģistrācijas kontrolierīces

Rūpniecība

A

9030.39

citāda, ar reģistrācijas kontrolierīci

Rūpniecība

A

9030.40

citas ierīces un aparatūra, kas īpaši paredzēta elektrosaka
riem (piemēram, šķērskropļojumu, pastiprinājuma, traucē
jumu koeficientu mērītāji, psofometri)

Rūpniecība

A

9030.8

citādas ierīces un iekārtas:

9030.82

pusvadītāju matriču vai ierīču mērīšanai vai pārbaudei

Rūpniecība

A
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citas, ar reģistrācijas kontrolierīci

Rūpniecība

A

9030.89

citādi

Rūpniecība

A

9030.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.31

Mērīšanas vai kontroles ierīces, palīgierīces un iekārtas,
kas citur šajā nodaļā nav minētas vai iekļautas; profilpro
jektori:

9031.10

mehānisko daļu balansēšanas ierīces un mehānismi

Rūpniecība

A

9031.20

pārbaudes stendi

Rūpniecība

A

9031.4

citādas optiskās ierīces un instrumenti:

9031.41

pusvadītāju sagatavju vai ierīču pārbaudei vai fotomasku
vai rastra pārbaudei, ko izmanto pusvadītāju ierīču ražo
šanā

Rūpniecība

A

9031.49

citādi

Rūpniecība

A

9031.80

citādi instrumenti, ierīces un iekārtas

Rūpniecība

A

9031.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A

90.32

Automātiskās regulēšanas vai kontroles ierīces un apara
tūra:

9032.10

termostati:

9032.10.10

kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt termo
elektriskās mājsaimniecības ierīcēs (izņemot tādus, kuru
darbība ir atkarīga no elektriskas parādības, kas mainās
atbilstīgi faktoram, kurš ir nosakāms vai automātiski va
dāms)

Rūpniecība

A

9032.10.90

citādi

Rūpniecība

A

9032.20

manostati

Rūpniecība

A

9032.8

citādas ierīces un iekārtas:

9032.81

hidrauliskās vai pneimatiskās

Rūpniecība

A

9032.89

citādi

Rūpniecība

A

9032.90

daļas un piederumi

Rūpniecība

A
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9033.00

90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai apara
tūras daļas un piederumi, kas citur šajā nodaļā nav minēti
vai ietverti

Rūpniecība

A

91.01

Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un citi pulksteņi, ie
skaitot hronometrus, ar korpusu no dārgmetāla vai me
tāla, kas plaķēts ar dārgmetālu:

9101.1

elektriski rokas pulksteņi, arī ar iemontētu hronometru:

9101.11

kam ir tikai mehāniskie rādītāji

Rūpniecība

A

9101.19

citādi

Rūpniecība

A

9101.2

citādi rokas pulksteņi, arī ar iemontētu hronometru:

9101.21

ar automātisku uzvilkšanas mehānismu

Rūpniecība

A

9101.29

citādi

Rūpniecība

A

9101.9

Citādi:

9101.91

elektriskie

Rūpniecība

A

9101.99

citādi

Rūpniecība

A

91.02

Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un tamlīdzīgi līdznēsā
jami pulksteņi, ieskaitot hronometrus, izņemot pozīcijā
9101 minētos:

9102.1

elektriski rokas pulksteņi, arī ar iemontētu hronometru:

9102.11

kam ir tikai mehāniskie rādītāji

Rūpniecība

A

9102.12

kam ir tikai optiski elektroniskais rādītājs

Rūpniecība

A

9102.19

citādi

Rūpniecība

A

9102.2

citādi rokas pulksteņi, arī ar iemontētu hronometru:

9102.21

ar automātisku uzvilkšanas mehānismu

Rūpniecība

A

9102.29

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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9102.9

Citādi:

9102.91

elektriskie

Rūpniecība

A

9102.99

citādi

Rūpniecība

A

91.03

Stacionāri pulksteņi ar līdznēsājamo pulksteņu mehā
nismu, izņemot pozīcijas 9104 pulksteņus:

9103.10

elektriskie

Rūpniecība

A

9103.90

citādi

Rūpniecība

A

9104.00

Paneļu pulksteņi un tamlīdzīgi pulksteņi transportlīdzek
ļiem, gaisa kuģiem, kosmosa kuģiem vai kuģiem

Rūpniecība

A

91.05

Citādi pulksteņi:

9105.1

modinātāji:

9105.11

elektriskie

Rūpniecība

A

9105.19

citādi

Rūpniecība

A

9105.2

sienas pulksteņi:

9105.21

elektriskie

Rūpniecība

A

9105.29

citādi

Rūpniecība

A

9105.9

Citādi:

9105.91

elektriskie

Rūpniecība

A

9105.99

citādi

Rūpniecība

A

91.06

Diennakts laika reģistrēšanas un laika intervālu mērīšanas,
reģistrēšanas vai uzrādīšanas aparāti, ar pulksteņa mehā
nismu vai sinhrono dzinēju (piemēram, darba laika reģis
tratori, datuma un laika reģistrēšanas ierīces):

9106.10

darba laika reģistratori; datuma un laika reģistrēšanas ierī
ces

Rūpniecība

A

9106.90

citādi

Rūpniecība

A

9107.00

Laika slēdži ar pulksteni, pulksteņa mehānismu vai sin
hrono dzinēju

Rūpniecība

A
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91.08

Līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, sakomplektēti un sa
montēti:

9108.1

darbināmi ar elektrību:

9108.11

kam ir tikai mehāniskie rādītāji vai ierīce, kam var pievie
not mehāniskos rādītājus

Rūpniecība

A

9108.12

kam ir tikai optiski elektroniskais rādītājs

Rūpniecība

A

9108.19

citādi

Rūpniecība

A

9108.20

ar automātisku uzvilkšanas mehānismu

Rūpniecība

A

9108.90

citādi

Rūpniecība

A

91.09

Pulksteņu mehānismi, kas nav līdznēsājami, sakomplektēti
un samontēti:

9109.10

darbināmi ar elektrību

Rūpniecība

A

9109.90

citādi

Rūpniecība

A

91.10

Nesamontēti vai daļēji samontēti sakomplektēti pulksteņ
mehānismi; nenokomplektēti stacionāro vai līdznēsājamo
pulksteņu mehānismi, samontēti; pulksteņu vai rokas
pulksteņu mehānismu sagataves:

9110.1

līdznēsājamiem pulksteņiem:

9110.11

nesamontēti vai daļēji samontēti veseli pulksteņmehāni
smi (mehānismu komplekti)

Rūpniecība

A

9110.12

samontēti nenokomplektēti pulksteņmehānismi

Rūpniecība

A

9110.19

pulksteņmehānismu sagataves

Rūpniecība

A

9110.90

citādi

Rūpniecība

A

91.11

Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to detaļas:

9111.10

korpusi no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgme
tālu

Rūpniecība

A

9111.20

parastā metāla korpusi, arī zeltīti vai sudraboti

Rūpniecība

A

9111.80

citādi korpusi

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

9111.90

detaļas

91.12

Korpusi stacionāriem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi
citiem šās nodaļas izstrādājumiem un to daļas:

9112.20

korpusi

Rūpniecība

A

9112.90

daļas

Rūpniecība

A

91.13

Līdznēsājamo pulksteņu siksniņas, lentes, rokassprādzes
un to detaļas:

9113.10

no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

Rūpniecība

A

9113.20

no parastā metāla, arī zeltītas vai sudrabotas

Rūpniecība

A

9113.90

citādi

Rūpniecība

A

91.14

Citādas pulksteņu detaļas:

9114.10

atsperes, ieskaitot matatsperes

Rūpniecība

A

9114.30

ciparnīcas

Rūpniecība

A

9114.40

plates un tilti

Rūpniecība

A

9114.90

citādi

Rūpniecība

A

92.01

Klavieres, ieskaitot mehāniskās klavieres; klavesīni un ci
tādi stīgu taustiņinstrumenti:

9201.10

pianīni

Rūpniecība

A

9201.20

flīģeļi

Rūpniecība

A

9201.90

citādi

Rūpniecība

A

92.02

Citādi stīgu mūzikas instrumenti (piemēram, ģitāras, vijo
les, arfas):

9202.10

lociņinstrumenti

Rūpniecība

A

9202.90

citādi

Rūpniecība

A
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92.05

Pūšamie mūzikas instrumenti (piemēram, taustiņērģeles ar
stabulēm, akordeoni, klarnetes, trompetes, dūdas), izņe
mot orķestrionus un leijerkastes:

9205.10

metāla pūšaminstrumenti

Rūpniecība

A

9205.90

citādi

Rūpniecība

A

9206.00

Sitamie mūzikas instrumenti (piemēram, bungas, ksilo
foni, cimboles, kastaņetes, marakasi)

Rūpniecība

A

92.07

Mūzikas instrumenti ar skaņas toņfrekvences elektrisko
ģeneratoru vai skaņas elektrisko pastiprinātāju (piemēram,
ērģeles, ģitāras, akordeoni):

9207.10

taustiņinstrumenti, izņemot akordeonus

Rūpniecība

A

9207.90

citādi

Rūpniecība

A

92.08

Mūzikas vācelītes, orķestrioni, leijerkastes, mehāniski dzie
doši putni, zāģi un citi mūzikas instrumenti, kas nav iet
verti nevienā citā šās nodaļas pozīcijā; visu veidu mānekļ
svilpes; svilpes, ragi un citi pūšami signālinstrumenti:

9208.10

mūzikas vācelītes

Rūpniecība

A

9208.90

citādi

Rūpniecība

A

92.09

Mūzikas instrumentu daļas (piemēram, mūzikas vācelīšu
mehānismi) un piederumi (piemēram, mehānisko instru
mentu kartes, diski un veltnīši); visu veidu metronomi,
toņdakšas un toņstabules:

9209.30

mūzikas instrumentu stīgas

Rūpniecība

A

9209.9

Citādi:

9209.91

klavieru daļas un piederumi

Rūpniecība

A

9209.92

daļas un piederumi mūzikas instrumentiem, kas minēti
pozīcijā 9202

Rūpniecība

A

9209.94

daļas un piederumi mūzikas instrumentiem, kas minēti
pozīcijā 9207

Rūpniecība

A

9209.99

citādi

Rūpniecība

A
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93.01

Kaujas ieroči, izņemot revolverus, pistoles un pozīcijas
9307 ieročus:

9301.10

artilērijas ieroči (piemēram, lielgabali, haubices un mīn
metēji)

Rūpniecība

A

9301.20

reaktīvās prettanku šautenes; liesmumetēji; granātmetēji;
torpēdu palaišanas iekārtas un tamlīdzīgas palaišanas ierī
ces

Rūpniecība

A

9301.90

Citādi:

9301.90.10

pilnībā automātiskas bises

Rūpniecība

A

9301.90.2

šautenes:

9301.90.21

ar rokas aizslēgu

Rūpniecība

A

9301.90.22

pusautomātiskas

Rūpniecība

A

9301.90.23

automātiskas

Rūpniecība

A

9301.90.24

citādi

Rūpniecība

A

9301.90.30

ložmetēji

Rūpniecība

A

9301.90.4

mašīnpistoles:

9301.90.41

pilnībā automātiskas pistoles

Rūpniecība

A

9301.90.42

citādi

Rūpniecība

A

9302.00

Revolveri un pistoles, izņemot pozīcijā 9303 vai 9304
minētos ieročus

9302.00.10

revolveri

Rūpniecība

A

9302.00.2

vienstobra pistoles:

9302.00.23

mērķa šaušanas pistoles ar 5,6 mm kalibru

Rūpniecība

A

9302.00.25

citādas, pusautomātiskas

Rūpniecība

A

9302.00.29

citādi

Rūpniecība

A

9302.00.3

daudzstobru pistoles:

9302.00.31

mērķa šaušanas pistoles ar 5,6 mm kalibru

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

Rūpniecība

A

9302.00.39

citādi

93.03

Citi šaujamieroči un tamlīdzīgas ierīces, ko darbina
sprāgstošs lādiņš (piemēram, medību bises un sporta šau
tenes, pa stobru lādējami šaujamieroči, raķešpistoles un
citas ierīces signālraķešu palaišanai, salūtpatronu pistoles
un revolveri, kaušanas ierīces, auklas izšaušanas ierīces):

9303.10

pa stobru lādējamie šaujamieroči

9303.20

citādas sporta, medību vai sacensību bises, ieskaitot bises
un šautenes apvienojumus:

9303.20.1

vienstobra bises:

9303.20.11

ar zemstobra gareniski slīdošo pārlādēšanas sviru

Rūpniecība

A

9303.20.12

pusautomātiski

Rūpniecība

A

9303.20.13

citādi

Rūpniecība

A

9303.20.20

bises, daudzstobru, ieskaitot kombinētos ieročus

Rūpniecība

A

9303.30

citādas sporta, medību vai sacensību šautenes:

9303.30.10

vienšāviena

Rūpniecība

A

9303.30.20

pusautomātiskas

Rūpniecība

A

9303.30.90

citādi

Rūpniecība

A

9303.90

Citādi:

9303.90.25

kaušanas vai apdullināšanas ierīces un auklas izšaušanas
ierīces; ierīces pret krusu

Rūpniecība

A

9303.90.90

citādi

Rūpniecība

A

9304.00

Citi ieroči (piemēram, atsperes, pneimatiskās vai gāzes bi
ses un pistoles, steki), izņemot pozīcijā 9307 minētos:

9304.00.10

ar atsperi darbināmi, pneimatiskie vai gāzes šaujamieroči
vai pistoles, kas paredzēti, lai veiktu injekciju dzīvniekiem

Rūpniecība

A

9304.00.20

citādi ar atsperi darbināmi, pneimatiskie vai gāzes šauja
mieroči

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

9304.00.90

citādi

93.05

Daļas un piederumi pozīciju 9301–9304 izstrādājumiem:

9305.10

revolveriem vai pistolēm:

9305.10.10

palaides mehānismi

Rūpniecība

A

9305.10.20

korpusi un stobru kārbas

Rūpniecība

A

9305.10.30

stobri

Rūpniecība

A

9305.10.40

virzuļi, sprūdi un gāzes atgriezējmehānismi

Rūpniecība

A

9305.10.50

aptveres un to daļas

Rūpniecība

A

9305.10.60

klusinātāji (trokšņa slāpētāji) un to daļas

Rūpniecība

A

9305.10.70

laides, rokturi un pamatnes

Rūpniecība

A

9305.10.80

aizslēgi (pistolēm) un cilindri (revolveriem)

Rūpniecība

A

9305.10.90

citādi

Rūpniecība

A

9305.20

bisēm vai šautenēm, kas minētas pozīcijā 9303:

9305.20.05

bisu stobri

Rūpniecība

A

9305.20.10

palaides mehānismi

Rūpniecība

A

9305.20.15

korpusi un stobru kārbas

Rūpniecība

A

9305.20.20

šauteņu stobri

Rūpniecība

A

9305.20.25

virzuļi, sprūdi un gāzes atgriezējmehānismi

Rūpniecība

A

9305.20.30

aptveres un to daļas

Rūpniecība

A

9305.20.35

klusinātāji (trokšņa slāpētāji) un to daļas

Rūpniecība

A

9305.20.40

liesmas slāpētāji un to daļas

Rūpniecība

A

9305.20.45

stobru resgaļi, aizslēgi un aizslēgu rāmji

Rūpniecība

A

9305.20.90

citādi

Rūpniecība

A
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9305.9

Citādi:

9305.91

pozīcijas 9301 kaujas ieročiem:

9305.91.1

ložmetējiem, mašīnpistolēm, bisēm vai šautenēm:

9305.91.11

palaides mehānismi

Rūpniecība

A

9305.91.12

korpusi un stobru kārbas

Rūpniecība

A

9305.91.13

stobri

Rūpniecība

A

9305.91.14

virzuļi, sprūdi un gāzes atgriezējmehānismi

Rūpniecība

A

9305.91.15

aptveres un to daļas

Rūpniecība

A

9305.91.16

klusinātāji (trokšņa slāpētāji) un to daļas

Rūpniecība

A

9305.91.17

liesmas slāpētāji un to daļas

Rūpniecība

A

9305.91.18

stobru resgaļi, aizslēgi un aizslēgu rāmji

Rūpniecība

A

9305.91.90

citādi

Rūpniecība

A

9305.99

Citādi:

9305.99.10

ar atsperi darbināmu, pneimatisko vai gāzes šaujamieroču
daļas

Rūpniecība

A

9305.99.90

citādi

Rūpniecība

A

93.06

Bumbas, granātas, torpēdas, mīnas, raķetes un tamlīdzīga
kara munīcija un tās daļas; patronas un cita munīcija un
šāviņi un to daļas, ieskaitot skrotis un patronu prapjus:

9306.2

gludstobra šaujamieroču patronas un to daļas; gaisa šau
teņu šāviņi:

9306.21

patronas

Rūpniecība

A

9306.29

citādi

Rūpniecība

A

9306.30

citādas patronas un to daļas:

9306.30.10

kniedēšanas instrumentiem,
6,35 mm, sānu uzsitiena tipa

Rūpniecība

A

9306.30.20

kaušanas vai apdullināšanas ierīcēm

Rūpniecība

A

kā

kalibrs

nepārsniedz
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9306.30.90

citādi

Rūpniecība

A

9306.90

citādi

Rūpniecība

A

9307.00

Zobeni, mačetes, durkļi, šķēpi un citi aukstie ieroči un to
daļas, makstis un pārvalki

Rūpniecība

A

94.01

Sēdekļi (izņemot pozīcijā 9402 minētos), arī par gultām
pārveidojamie, un to daļas:

9401.10

gaisa kuģu sēdekļi

Rūpniecība

A

9401.20

mehānisko transportlīdzekļu sēdekļi

Rūpniecība

PM5

9401.30

grozāmie sēdekļi ar regulējamu augstumu

Rūpniecība

A

9401.40

sēdekļi, kas pārveidojami par gultām, izņemot dārza vai
ceļojuma krēslus

Rūpniecība

A

9401.5

sēdekļi no niedrēm, lūkiem, bambusa vai tamlīdzīga mate
riāla:

9401.51

no bambusa vai rotangpalmas

Rūpniecība

A

9401.59

citādi

Rūpniecība

A

9401.6

citādi sēdekļi, ar koka karkasu:

9401.61

polsterēti

Rūpniecība

A

9401.69

citādi

Rūpniecība

A

9401.7

citādi sēdekļi, ar metāla karkasu:

9401.71

polsterēti

Rūpniecība

A

9401.79

citādi

Rūpniecība

A

9401.80

citādi sēdekļi

Rūpniecība

A

9401.90

daļas:

9401.90.10

izmantošanai kopā ar lidaparātu sēdekļiem apakšpozīcijā
940110

Rūpniecība

A

9401.90.90

citādi

Rūpniecība

A
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94.02

Mēbeles medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veteri
nārijas vajadzībām (piemēram, operāciju galdi, izmek
lēšanas galdi, slimnīcu gultas ar mehāniskiem piederu
miem, zobārstu krēsli); frizētavu krēsli un tamlīdzīgi
krēsli, ko var grozīt, atgāzt vai pacelt; iepriekš minēto iz
strādājumu daļas:

9402.10

zobārstu, frizieru vai tamlīdzīgi krēsli un to daļas

Rūpniecība

A

9402.90

citādi

Rūpniecība

A

94.03

Citādas mēbeles un to daļas:

9403.10

metāla mēbeles birojiem

Rūpniecība

A

9403.20

citādas metāla mēbeles

Rūpniecība

A

9403.30

koka mēbeles birojiem

Rūpniecība

A

9403.40

koka mēbeles virtuvēm

Rūpniecība

A

9403.50

koka mēbeles guļamistabām

Rūpniecība

A

9403.60

citādas koka mēbeles

Rūpniecība

A

9403.70

plastmasas mēbeles

Rūpniecība

A

9403.8

mēbeles no citiem materiāliem, ieskaitot niedres, kārklus,
bambusu vai tamlīdzīgus materiālus:

9403.81

no bambusa vai rotangpalmas

Rūpniecība

A

9403.89

citādi

Rūpniecība

A

9403.90

daļas

Rūpniecība

A

94.04

Matraču pamatnes; gultas piederumi un tamlīdzīgi izstrā
dājumi (piemēram, matrači, segas, vatētas segas, dūnu se
gas, dīvānspilveni, pufi un spilveni) ar atsperēm vai pildīti
ar jebkuru materiālu, vai no porainas gumijas vai plast
masas, arī apvilkti:

9404.10

matraču pamatnes

Rūpniecība

A

9404.2

matrači:

9404.21

no porainās gumijas vai plastmasas, apvilkti vai neapvilkti

Rūpniecība

A

9404.29

no citiem materiāliem

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Kods

Apraksts

L 250/1761

Nozare

Klasifikācijas
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Rūpniecība

A

Rūpniecība

A

9404.30

guļammaisi

9404.90

Citādi:

9404.90.10

segas, kā definēts 94. nodaļas 1. papildu piezīmē

9404.90.2

dūnu segas un vieglās segas:

9404.90.21

ar dūnu vai spalvu pildījumu

Rūpniecība

A

9404.90.22

citādi

Rūpniecība

A

9404.90.3

gultas pārklāji:

9404.90.31

izšūti vai ar aplikācijām

Rūpniecība

A

9404.90.32

citādi

Rūpniecība

A

9404.90.90

citādi

Rūpniecība

A

94.05

Lampas un apgaismes piederumi, ieskaitot prožektorus,
starmešus un to daļas, kas citur nav minētas un iekļautas;
izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi,
kuros iemontēts stacionārs gaismas avots, to daļas, kas ci
tur nav minētas:

9405.10

lustras un pārējie griestu vai sienu elektriskie apgaismes
piederumi, izņemot tādus, kurus izmanto atklātu sabie
drisko vietu vai brauktuvju apgaismošanai:

9405.10.37

bezēnu, ko parasti izmanto operāciju zālēs vai zobu ķirur
ģijā

Rūpniecība

A

9405.10.90

citādi

Rūpniecība

A

9405.20

elektriskās galda lampas, naktslampas vai stāvlampas

Rūpniecība

A

9405.30

gaismekļi, ko izmanto Ziemassvētku eglītēm

Rūpniecība

A

9405.40

citādas elektriskās lampas un apgaismes piederumi:

9405.40.17

kuģu navigācijas lampas

Rūpniecība

A

9405.40.19

gaismas diožu (LED) lampas, ieskrūvējamas, iespraužamas
vai tamlīdzīgas

Rūpniecība

A
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9405.40.21

citādas, ar gaismas diodēm (LED), kuras ir gaismas avots

Rūpniecība

A

9405.40.47

bezēnu, ko parasti izmanto operāciju zālēs vai zobu ķirur
ģijā

Rūpniecība

A

9405.40.55

citādas, ar pamatu un izkliedētājiem no parastā metāla

Rūpniecība

A

9405.40.60

pārplūdgaismas prožektori un prožektori, kas paredzēti
izmantošanai vienīgi vai galvenokārt teātrī, uz skatuves,
televīzijā vai filmu veidošanā

Rūpniecība

A

9405.40.80

virtenes ar gaismekļiem vinil(hlorīda) polimēra ietvaros,
kuru ārējais diametrs ir 13 mm vai vairāk, bet ne vairāk
kā 15 mm, aprīkotas ar savstarpēji savienotām lampiņām

Rūpniecība

A

9405.40.90

citādi

Rūpniecība

A

9405.50

neelektriskās lampas un apgaismes piederumi

Rūpniecība

A

9405.60

izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi

Rūpniecība

A

9405.9

daļas:

9405.91

no stikla:

9405.91.20

bezēnu gaismekļiem un kuģu navigācijas lampām

Rūpniecība

A

9405.91.90

citādi

Rūpniecība

A

9405.92

no plastmasas:

9405.92.30

bezēnu gaismekļiem un kuģu navigācijas lampām

Rūpniecība

A

9405.92.90

citādi

Rūpniecība

A

9405.99

Citādi:

9405.99.27

bezēnu lampām un kuģu navigācijas lampām

Rūpniecība

A

9405.99.90

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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Rūpniecība

A

9406.00

Saliekamās būvkonstrukcijas

9503.00

Trīsriteņi, skrejrati, pedāļautomobiļi un tamlīdzīgi brau
camrīki ar riteņiem; leļļu ratiņi; lelles; citas rotaļlietas; sa
mazināti modeļi (“mērogā”) un tamlīdzīgi izklaidei pare
dzēti modeļi, kustīgi vai nekustīgi; visu veidu mozaīkmī
klas:

9503.00.10

trīsriteņi, skrejrati, pedāļautomobiļi un tamlīdzīgi brau
camrīki ar riteņiem; leļļu ratiņi

Rūpniecība

A

9503.00.90

citādi

Rūpniecība

A

95.04

Videospēļu konsoles un iekārtas, izstrādājumi atrakciju
parkiem, galda vai istabas spēles, ieskaitot mehāniski dar
bināmas, biljarda galdi, galdi laimes spēlēm un automātis
kas ķegļu iekārtas:

9504.20

dažādi biljardi un to piederumi

Rūpniecība

A

9504.30

citādas spēles, ko darbina ar monētām, banknotēm, ban
kas kartēm, žetoniem vai citādiem maksāšanas līdzekļiem,
izņemot automātiskas ķegļu iekārtas:

9504.30.10

prasmju vai veiksmes spēles

Rūpniecība

A

9504.30.90

citādi

Rūpniecība

A

9504.40

spēļu kārtis

Rūpniecība

A

9504.50

videospēļu konsoles un iekārtas, izņemot pozīcijā 950430
minētās:

9504.50.10

paredzētas televīzijas uztvērējiem

Rūpniecība

A

9504.50.90

citādi

Rūpniecība

A

9504.90

citādi

Rūpniecība

A

95.05

Karnevāla un citi svētku un izklaides izstrādājumi, ieskai
tot priekšmetus burvju mākslas un triku rādīšanai:

9505.10

izstrādājumi Ziemassvētkiem

Rūpniecība

A

9505.90

citādi

Rūpniecība

A
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95.06

Vingrošanas, vieglatlētikas, smagatlētikas, citu sporta
veidu (ieskaitot galda tenisu), brīvā dabā spēlējamo spēļu
rīki un inventārs, kas citur šajā nodaļā nav minēts; peldba
seini un rotaļu baseini:

9506.1

slēpes un citāds slēpošanas inventārs:

9506.11

slēpes

Rūpniecība

A

9506.12

slēpju stiprinājumi

Rūpniecība

A

9506.19

citādi

Rūpniecība

A

9506.2

ūdensslēpes, sērfinga dēļi, vējdēļi, citāds ūdenssporta in
ventārs:

9506.21

vējdēļi

Rūpniecība

A

9506.29

citādi

Rūpniecība

A

9506.3

golfa nūjas un citādi golfa piederumi:

9506.31

nūju komplekti

Rūpniecība

A

9506.32

bumbiņas

Rūpniecība

A

9506.39

citādi

Rūpniecība

A

9506.40

galda tenisa galds un inventārs

Rūpniecība

A

9506.5

tenisa, badmintona vai tamlīdzīgas raketes, arī bez stīgām:

9506.51

tenisa raketes, arī bez stīgām

Rūpniecība

A

9506.59

citādi

Rūpniecība

A

9506.6

bumbas un bumbiņas, izņemot golfa un galda tenisa
bumbiņas:

9506.61

tenisa bumbiņas

Rūpniecība

A

9506.62

piepūšamas bumbas

Rūpniecība

A

9506.69

citādi

Rūpniecība

A

9506.70

slidas un skrituļslidas, ieskaitot slidzābakus ar piestiprinā
tām slidām vai skrituļslidām

Rūpniecība

A
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9506.9

Citādi:

9506.91

fizisku vingrinājumu, vingrošanas, vieglatlētikas un sma
gatlētikas rīki un inventārs

Rūpniecība

A

9506.99

Citādi:

9506.99.10

saliekami peldbaseini un rotaļu baseini no vinilhlorīda po
limēriem (PVC)

Rūpniecība

A

9506.99.20

mākslīga velēna sportlaukumu virsmu veidā, ieskaitot
marķējuma līnijas, nesalikta

Rūpniecība

A

9506.99.90

citādi

Rūpniecība

A

95.07

Makšķeres, āķi un citi makšķerēšanas rīki; zivju tīkliņi,
tīkli taureņu ķeršanai un tamlīdzīgi tīkli; mānekļi putnu
atlējumu veidā (izņemot pozīcijā 9208 vai 9705 minētos)
un tamlīdzīgi medību vai šaušanas piederumi:

9507.10

makšķeres un spiningi

Rūpniecība

A

9507.20

makšķerāķi, ar pavadiņām vai bez tām

Rūpniecība

A

9507.30

makšķerauklas spoles

Rūpniecība

A

9507.90

citādi

Rūpniecība

A

95.08

Karuseļi, šūpoles, šautuves un citas atrakciu parku atrakci
jas; ceļojošie cirki un ceļojošās zvērnīcas; ceļojošie teātri:

9508.10

ceļojošie cirki un ceļojošās zvērnīcas

Rūpniecība

A

9508.90

citādi

Rūpniecība

A

96.01

Apstrādāts ziloņkauls, kauls, bruņurupuča bruņas, ragi,
briežu ragi, koraļļi, perlamutrs un citādi dzīvnieku izcels
mes materiāli griešanai un izstrādājumi no šiem materiā
liem (ieskaitot veidnēs darinātus izstrādājumus):

9601.10

apstrādāts ziloņkauls un tā izstrādājumi

Rūpniecība

A

9601.90

Citādi:

9601.90.10

apstrādātas strausu olu čaumalas

Rūpniecība

A

9601.90.90

citādi

Rūpniecība

A

Kods
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9602.00

Apstrādāti augu vai minerālu materiāli griešanai un izstrā
dājumi no šiem materiāliem; veidnētie vai grieztie izstrā
dājumi no vaska, stearīna, dabiskajiem sveķiem vai dabi
skā kaučuka, veidošanas pastām un citādi veidnētie vai
grieztie izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti; ap
strādāts necietināts želatīns (izņemot želatīnu, kas minēts
pozīcijā 3503) un izstrādājumi no necietināta želatīna

Rūpniecība

A

96.03

Slotas, sukas (ieskaitot sukas, kas ir mehānismu, ierīču vai
transportlīdzekļu daļas), ar roku darbināmi mehāniskie
bezmotora grīdas tīrītāji, beržamās sukas, spalvu slotas un
putekļu slotiņas; zari un saišķi, kas sagatavoti slotu vai
suku izgatavošanai; krāsotāju spilventiņi un veltnīši; gumi
jas skrāpji (izņemot rullīšu veida skrāpjus):

9603.10

slotas no zariem vai citiem augu materiāliem, kas sasieti
kopā, ar kātu vai bez tā

Rūpniecība

A

9603.2

zobu sukas, skūšanas otiņas, matu sukas, nagu sukas,
skropstu birstītes, citādas sukas ķermeņa kopšanai, ieskai
tot sukas, kas ir ierīču sastāvdaļas:

9603.21

zobu sukas, tai skaitā sukas zobu protēzēm

Rūpniecība

A

9603.29

citādi

Rūpniecība

A

9603.30

mākslinieku otas, otiņas rakstīšanai un otiņas kosmētikas
līdzekļu uzklāšanai:

9603.30.10

mākslinieku otas un otiņas rakstīšanai

Rūpniecība

A

9603.30.90

citādi

Rūpniecība

A

9603.40

krāsotāju otas, otas līmes krāsas un lakas uzklāšanai vai
tamlīdzīgas otas (izņemot apakšpozīcijā 960330 minētās);
krāsotāju spilventiņi un veltnīši

Rūpniecība

A

9603.50

citādas sukas, kas ir mehānismu, ierīču vai transportlīdze
kļu daļas:

9603.50.10

mehānismam uzmontējamas pudeļu birstes

Rūpniecība

A

9603.50.20

pārnēsājamo mehānismu daļas

Rūpniecība

A

9603.50.30

lauksaimniecības mašīnu daļas

Rūpniecība

A

9603.50.40

citādu industriālo vai ražošanas iekārtu daļas

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

9603.50.90

citādi

9603.90

Citādi:

9603.90.10

strausa spalvu slotiņas

Rūpniecība

A

9603.90.90

citādi

Rūpniecība

A

9604.00

Rokas sieti

Rūpniecība

A

9605.00

Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskai higiēnai, šū
šanai, drēbju vai apavu tīrīšanai

Rūpniecība

A

96.06

Pogas, spiedpogas, spraudpogas, pogu veidnes un citas šo
izstrādājumu daļas; pogu sagataves:

9606.10

spiedpogas, spraudpogas un to daļas

Rūpniecība

A

9606.2

pogas:

9606.21

no plastmasas, bez tekstilmateriāla pārklājuma

Rūpniecība

A

9606.22

no parastā metāla, bez tekstilmateriāla pārklājuma

Rūpniecība

A

9606.29

citādi

Rūpniecība

A

9606.30

pogu veidnes un citas pogu daļas; pogu sagataves:

9606.30.15

pogu veidnes un citas pogu daļas

Rūpniecība

A

9606.30.25

pogu sagataves

Rūpniecība

A

96.07

Rāvējslēdzēji un to daļas:

9607.1

rāvējslēdzēji:

9607.11

ar parastā metāla zobiem

Rūpniecība

A

9607.19

citādi

Rūpniecība

A

9607.20

daļas:

9607.20.50

rāvējslēdzēju ķēdes vai malas

Rūpniecība

A
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Rūpniecība

A

9607.20.90

citādi

96.08

Lodīšu pildspalvas; rakstāmie un marķieri ar filca vai cita
poraina materiāla smaili; pildspalvas un tamlīdzīgi rak
stāmpiederumi; kopēšanas spalvas; pildzīmuļi ar spiežot
vai skrūvējot izbīdāmu serdi; spalvaskāti, zīmuļturi un
tamlīdzīgas preces; to detaļas (arī uzgaļi un piespraudes),
izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 9609:

9608.10

lodīšu pildspalvas

Rūpniecība

A

9608.20

rakstāmie un marķieri ar filca vai cita poraina materiāla
smaili

Rūpniecība

A

9608.30

pildspalvas un tamlīdzīgi rakstāmie

Rūpniecība

A

9608.40

pildzīmuļi ar spiežot vai skrūvējot izbīdāmu serdi

Rūpniecība

A

9608.50

divās vai vairākās iepriekšējās apakšpozīcijās minēto iz
strādājumu komplekti

Rūpniecība

A

9608.60

lodīšu pildspalvu atkārtoti uzpildāmie serdeņi, kas sastāv
no smailes ar lodīti un baloniņa ar tinti (pastu)

Rūpniecība

A

9608.9

Citādi:

9608.91

rakstāmspalvas un rakstāmspalvu smailes

Rūpniecība

A

9608.99

citādi

Rūpniecība

A

96.09

Zīmuļi (izņemot pozīcijā 9608 minētos), krāsu zīmuļi,
grifeles, pasteļi, ogles zīmuļi, rakstīšanas vai zīmēšanas
krītiņi, drēbnieku krītiņi:

9609.10

zīmuļi un krāsu zīmuļi ar serdi cietā apvalkā

Rūpniecība

A

9609.20

melnas vai krāsainas zīmuļu serdes

Rūpniecība

A

9609.90

citādi

Rūpniecība

A

9610.00

Šīfera tāfeles un tāfeles rakstīšanai vai zīmēšanai, arī ierā
mētas:

9610.00.10

ar virsmu, ko var nodzēst ar sausu materiālu, paredzētas
dzēšamiem marķieriem ar filca vai šķiedras materiāla
smaili

Rūpniecība

A

9610.00.90

citādi

Rūpniecība

A

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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L 250/1769

Apraksts

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

9611.00

Spiedogi datēšanai, aizzīmogošanai vai numurēšanai un
tamlīdzīgas ierīces (ieskaitot ierīces etiķešu drukāšanai vai
marķējuma iespiešanai), kas paredzētas darbam ar roku;
likņi rokas salikumam un rokas drukāšanas ierīces ar šā
diem likņiem

Rūpniecība

A

96.12

Rakstāmmašīnu lentes vai tamlīdzīgas lentes, piesūcinātas
ar tinti vai citādi apstrādātas nospiedumu iegūšanai, spo
lēs, kasetēs vai bez tām; zīmogspilveni, ar tinti piesūcināti
vai nepiesūcināti, kārbiņās vai bez tām :

9612.10

lentes

Rūpniecība

A

9612.20

zīmogspilveni

Rūpniecība

A

96.13

Šķiltavas un citi aizdedzinātāji, ieskaitot mehāniskus un
elektriskus, to detaļas, izņemot kramus un daktis:

9613.10

ar gāzi darbināmas kabatas šķiltavas, kas nav atkārtoti uz
pildāmas

Rūpniecība

A

9613.20

ar gāzi darbināmas, atkārtoti uzpildāmas kabatas šķiltavas

Rūpniecība

A

9613.80

citādas šķiltavas

Rūpniecība

A

9613.90

daļas

Rūpniecība

A

9614.00

Pīpes (ieskaitot pīpju galviņas), cigāru vai cigarešu iemuši,
un to daļas

Rūpniecība

A

96.15

Ķemmes, matusprādzes un tamlīdzīgi izstrādājumi; mata
datas, spraudītes, matu ruļļi un tamlīdzīgi izstrādājumi, iz
ņemot pozīcijā 8516 minētos, un to daļas:

9615.1

matu ķemmes un tamlīdzīgi izstrādājumi:

9615.11

no cietā kaučuka vai plastmasas

Rūpniecība

A

9615.19

citādi

Rūpniecība

A

9615.90

citādi

Rūpniecība

A

96.16

Smaržu un tamlīdzīgi ķermeņa kopšanas līdzekļu izsmi
dzinātāji, to uzgaļi un galviņas; pūderslotiņas un sūkļi ko
smētikas vai ķermeņa kopšanas līdzekļu uzklāšanai:

9616.10

smaržu izsmidzinātāji un tamlīdzīgi ķermeņa kopšanas lī
dzekļu izsmidzinātāji, to uzgaļi un galviņas

Rūpniecība

A

Kods

Citas piezīmes un/
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Apraksts

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

9616.20

pūderslotiņas un sūkļi kosmētikas vai ķermeņa kopšanas
līdzekļu uzklāšanai

Rūpniecība

A

9617.00

Termosi un citādi vakuuma trauki, sakomplektēti ar kor
pusiem; to daļas (izņemot stikla kolbas)

Rūpniecība

A

9618.00

Drēbnieku manekeni un tamlīdzīgi izstrādājumi; automāti
un citi kustīgi priekšmeti un figūras skatlogu dekorēšanai

Rūpniecība

A

9619.00

Sanitārie dvieļi (paketes) un tamponi, bērnu autiņi un au
tiņu ieliktņi, un tamlīdzīgi izstrādājumi no jebkāda mate
riāla:

9619.00.05

no vates no tekstilmateriāliem

Rūpniecība

A

9619.00.10

no papīra masas, papīra, celulozes vates un auduma no
celulozes šķiedrām

Rūpniecība

A

9619.00.15

zīdaiņu autiņi un tamlīdzīgi plastmasas vai cita materiāla
izstrādājumi pozīcijā 3901–3914

Rūpniecība

A

9619.00.20

sanitārie dvieļi (paketes), tamponi un autiņu ieliktņi un
tamlīdzīgi plastmasas vai cita materiāla izstrādājumi pozī
cijā 3901–3914

Rūpniecība

10 %

Motor 4

9619.00.25

bērnu autiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi no trikotāžas tek
stilmateriāla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

9619.00.30

bērnu autiņi no austa tekstilmateriāla

Rūpniecība

PM40

Textiles – Clothing

9619.00.35

sanitārie dvieļi (paketes) no austa tekstilmateriāla

Rūpniecība

A

9619.00.40

citādi (izņemot bērnu autiņus un tamlīdzīgus izstrādāju
mus) no austa vai no trikotāžas tekstilmateriāla

Rūpniecība

A

9619.00.90

citādi

Rūpniecība

PM40

97.01

Gleznas, zīmējumi un pasteļi, kas veidoti tikai ar roku, iz
ņemot zīmējumus, kas minēti pozīcijā 4906, un citus ar
roku apgleznotus vai izgreznotus rūpniecības izstrādāju
mus; kolāžas un tamlīdzīgi dekori:

9701.10

gleznas, zīmējumi un pasteļi

Rūpniecība

A

Kods

Citas piezīmes un/
vai skaidrojumi (1)
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Kods

Apraksts

L 250/1771

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

9701.90

citādi

Rūpniecība

A

9702.00

Oriģinālgravīras, estampi un litogrāfijas

Rūpniecība

A

9703.00

Oriģinālskulptūras un statuetes no jebkura materiāla

Rūpniecība

A

9704.00

Pastmarkas vai zīmogmarkas, apzīmogotas aploksnes, pir
mās dienas aploksnes, aploksnes un pastkartes ar marku
un tamlīdzīgi izstrādājumi, izlietoti vai nelietoti, izņemot
pozīcijā 4907 minētos

Rūpniecība

A

9705.00

Kolekcijas un kolekciju priekšmeti, kas izraisa interesi no
zooloģijas, botānikas, mineraloģijas, anatomijas, vēstures,
arheoloģijas, paleontoloģijas, etnogrāfijas vai numismāti
kas viedokļa

Rūpniecība

A

9706.00

Senlietas, kas vecākas par 100 gadiem

Rūpniecība

A

9801.00

Oriģinālā aprīkojuma daļas:

9801.00.10

puspiekabju vilcējiem apakšpozīcijā 870120, kuru masa
nepārsniedz 1 600 kg

Rūpniecība

X

9801.00.15

puspiekabju vilcējiem apakšpozīcijā 870120, kuru masa
pārsniedz 1 600 kg

Rūpniecība

X

9801.00.20

transportlīdzekļiem 10 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ie
skaitot vadītāju, pozīcijā 8702, kuru masa nepārsniedz
2 000 kg

Rūpniecība

X

9801.00.25

transportlīdzekļiem 10 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ie
skaitot vadītāju, pozīcijā 8702, kuru masa pārsniedz
2 000 kg (izņemot transportlīdzekļus apakšpozīcijā
87021010)

Rūpniecība

X

9801.00.30

motorvagoniem (ieskaitot autofurgonus) pozīcijā 8703

Rūpniecība

X

9801.00.40

mehāniskajiem transportlīdzekļiem preču pārvadāšanai
pozīcijā 8704, kuru masa nepārsniedz 2 000 kg vai pilna
masa nepārsniedz 3 500 kg, vai masa nepārsniedz
1 600 kg vai pilna masa nepārsniedz 3 500 kg uz katru
šasiju, ar kabīni (izņemot pašizgāzējus, kas nav paredzēti
braukšanai automaģistrālēm, divvirzienu kustības trans
portlīdzekļus un zemas konstrukcijas nedegošus trans
portlīdzekļus izmantošanai pazemes raktuvēs un bezceļu
kravas transportlīdzekļus baļķu pārvadāšanai)

Rūpniecība

X

Citas piezīmes un/
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Apraksts

Nozare

Klasifikācijas
kategorija

9801.00.45

mehāniskajiem transportlīdzekļiem preču pārvadāšanai
pozīcijā 8704, kuru masa pārsniedz 2 000 kg vai pilna
masa pārsniedz 3 500 kg, vai masa pārsniedz 1 600 kg
un pilna masa pārsniedz 3 500 kg uz katru šasiju, ar ka
bīni (izņemot pašizgāzējus, kas nav paredzēti braukšanai
automaģistrālēm, divvirzienu kustības transportlīdzekļus
un zemas konstrukcijas nedegošus transportlīdzekļus iz
mantošanai pazemes raktuvēs un bezceļu kravas trans
portlīdzekļus baļķu pārvadāšanai)

Rūpniecība

X

9801.00.50

šasijām, kas aprīkotas ar dzinējiem, pozīcijā 8706, kuru
masa nepārsniedz 1 600 kg vai pilna masa nepārsniedz
3 500 kg (izņemot tās, kuras paredzētas pašizgāzējiem,
kas nav paredzēti braukšanai automaģistrālēm, divvir
zienu kustības transportlīdzekļiem un zemas konstrukci
jas nedegošiem transportlīdzekļiem izmantošanai paze
mes raktuvēs un bezceļu kravas transportlīdzekļiem baļķu
pārvadāšanai)

Rūpniecība

X

9801.00.55

šasijām, kas aprīkotas ar dzinējiem, pozīcijā 8706, kuru
masa pārsniedz 1 600 kg un pilna masa pārsniedz
3 500 kg (izņemot tās, kuras paredzētas pašizgāzējiem,
kas nav paredzēti braukšanai automaģistrālēm, divvir
zienu kustības transportlīdzekļiem un zemas konstrukci
jas nedegošiem transportlīdzekļiem izmantošanai paze
mes raktuvēs un bezceļu kravas transportlīdzekļiem baļķu
pārvadāšanai)

Rūpniecība

X

9901.00

ar rokām darināti izstrādājumi no:

9901.00.03

ādas vai mākslīgās ādas

Rūpniecība

A

9901.00.05

koka

Rūpniecība

A

9901.00.07

no pīnēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem no pinamiem
materiāliem; grozi, pīteņi un citi izstrādājumi, kas ir tieši
izgatavoti pēc formas no pinamiem materiāliem

Rūpniecība

A

9901.00.09

plastmasas

Rūpniecība

A

9901.00.11

tekstilizstrādājumiem

Rūpniecība

A

9901.00.13

akmens

Rūpniecība

A

9901.00.15

stikla

Rūpniecība

A

9901.00.17

parastā metāla

Rūpniecība

A

9902.00

mājsaimniecības patēriņa priekšmeti

Rūpniecība

A

9992.00

krājumi kuģiem un lidaparātiem, kuri dodas uz ārzemēm

Rūpniecība

A

Kods

Citas piezīmes un/
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Nozare

Klasifikācijas
kategorija

9999.00

Personiskas lietas vai mājsaimniecības priekšmeti, jauni
vai lietoti:

9999.00.10

personiskas lietas vai mājsaimniecības priekšmeti, jauni
vai lietoti

Rūpniecība

A

9999.00.20

mājas mēbeles un citi mājsaimniecības priekšmeti, jauni
vai lietoti

Rūpniecība

A

(1) Skaidrojumi šajā slejā ir indikatīvi un norāda uz konkrētu tarifa režīmu nolīgumā par tirdzniecību, attīstību un sadarbību
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III PIELIKUMS
MOZAMBIKAS MUITAS NODOKĻI ES IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMIEM
I DAĻA

Vispārīgas piezīmes
1. Šajā pielikumā aprakstīto koncesiju ES izcelsmes precēm, kuras muitošanai iesniedz Mozambikā, piemēro no šā
nolīguma spēkā stāšanās datuma 113. panta 2. punkta nozīmē vai no šā nolīguma provizoriskas piemērošanas
datuma 113. panta 4. punkta nozīmē, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.

A IEDAĻA

Muitas nodokļu atcelšana
2. Mozambikas muitas nodokļu atcelšanā atbilstīgi 25. panta 2. punktam piemēro šādas klasifikācijas kategorijas:
a) muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm Mozambikas saraksta A klasifikācijas kategorijā atceļ šā pielikuma
1. punktā minētajā datumā;
b) muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm Mozambikas saraksta B klasifikācijas kategorijā (B1, B21 un B22)
pakāpeniski atceļ piecu (5) gadu laikā no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma saskaņā ar šādiem noteikumiem:
i)

“B1” kategorija –
— pēc diviem (2) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus samazina līdz 75 % no
pamatnodokļa,
— pēc trīs (3) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus turpmāk samazina līdz
50 % no pamatnodokļa,
— pēc četriem (4) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus turpmāk samazina līdz
25 % no pamatnodokļa un
— pēc pieciem (5) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus atceļ;

ii) “B21” kategorija –
— pēc diviem (2) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus samazina līdz 66,6 %
no pamatnodokļa,
— pēc četriem (4) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus turpmāk samazina līdz
33,3 % no pamatnodokļa un
— pēc pieciem (5) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus atceļ;
iii) “B22” kategorija –
— pēc trīs (3) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus samazina līdz 50 % no
pamatnodokļa,
— pēc četriem (4) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus turpmāk samazina līdz
40 % no pamatnodokļa un
— pēc pieciem (5) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus atceļ;
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c) muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm Mozambikas saraksta C klasifikācijas kategorijā (C1, C21, C22 un
C23) pakāpeniski atceļ desmit (10) gadu laikā no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma saskaņā ar šādiem
noteikumiem:
i)

“C1” kategorija –
— pēc sešiem (6) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus samazina līdz 75 % no
pamatnodokļa,
— pēc septiņiem (7) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus turpmāk samazina
līdz 50 % no pamatnodokļa,
— pēc astoņiem (8) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus turpmāk samazina
līdz 25 % no pamatnodokļa,
— pēc deviņiem (9) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus turpmāk samazina
līdz 12,5 % no pamatnodokļa un
— pēc desmit (10) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus atceļ;

ii) “C21” kategorija –
— pēc sešiem (6) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus samazina līdz 66,6 %
no pamatnodokļa,
— pēc astoņiem (8) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus turpmāk samazina
līdz 33,3 % no pamatnodokļa,
— pēc deviņiem (9) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus turpmāk samazina
līdz 13,3 % no pamatnodokļa un
— pēc desmit (10) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus atceļ;
iii) “C22” kategorija –
— pēc septiņiem (7) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus samazina līdz 50 %
no pamatnodokļa,
— pēc astoņiem (8) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus turpmāk samazina
līdz 20 % no pamatnodokļa un
— pēc desmit (10) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus atceļ;
iv) “C23” kategorija –
— pēc septiņiem (7) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus samazina līdz 80 %
no pamatnodokļa,
— pēc astoņiem (8) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus turpmāk samazina
līdz 40 % no pamatnodokļa un
— pēc desmit (10) gadiem no šā pielikuma 1. punktā minētā datuma muitas nodokļus atceļ;
d) muitas nodokļus noteiktas izcelsmes precēm, kas nav norādītas Mozambikas Puses sarakstā, tarifa samazinājuma
saistībās neiekļauj.
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Pakāpeniska Mozambikas tarifa atcelšana no ES importētām precēm, ievērojot šo nolīgumu

Kate
gorija

Spēkā
stāšanās
datumā
(pamatno
doklis)

1 gadu
pēc spēkā
stāšanās

2 gadus
pēc spēkā
stāšanās

3 gadus
pēc spēkā
stāšanās

4 gadus
pēc spēkā
stāšanās

5 gadus
pēc spēkā
stāšanās

6 gadus
pēc spēkā
stāšanās

7 gadus
pēc spēkā
stāšanās

8 gadus
pēc spēkā
stāšanās

9 gadus
pēc spēkā
stāšanās

10 gadus
pēc spēkā
stāšanās

A

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B1

20,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

B21

7,5

7,5

5,0

5,0

2,5

0,0

B22

5,0

5,0

5,0

2,5

2,0

0,0

C1

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

15,0

10,0

5,0

2,5

0,0

C21

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

5,0

5,0

2,5

1,0

0,0

C22

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2,5

1,0

1,0

0,0

C23

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,0

1,0

1,0

0,0

II DAĻA

Mozambikas tarifu saraksts
Nodaļa

HS kods

01.01

Izstrādājuma apraksts

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

P/ST

2,5

A

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi
0101.10.00

01.02

– – tīršķirnes vaislas lopi
Dzīvi liellopi

0102.10.00

– – tīršķirnes vaislas lopi

P/ST

2,5

A

0102.90.10

– – kuru svars nepārsniedz 200 kg

P/ST

2,5

A

01.04

Dzīvas aitas un kazas
0104.10.10

– tīršķirnes vaislas lopi

P/ST

2,5

A

0104.10.90

– citādi

P/ST

20

B1

0104.20.10

– – tīršķirnes vaislas lopi citādi

P/ST

2,5

A

0104.20.90

– – citādi

P/ST

20

B1

01.05

Dzīvi mājputni, t. i., vistas, pīles, zosis, tītari un pērļu visti
ņas
0105.11.10

– – – sertifcēti vaislas putni

P/ST

0

A

0105.11.90

– – – citādi

P/ST

2,5

A

0105.19.00

– – citādi

P/ST

2,5

A

16.9.2016.

Nodaļa

HS kods

02.03

Izstrādājuma apraksts

L 250/1777

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa
0203.11.90

– – – citādi

KG

20

C1

0203.12.00

– – šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

KG

20

C1

0203.21.90

– – – citādi

KG

20

C1

0203.22.00

– – šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

KG

20

C1

0203.29.00

– – citādi

KG

20

C1

02.06

Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu,
ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti
0206.30.00

– svaigi vai atdzesēti cūku subprodukti

KG

20

B1

0206.49.00

– – citādi

KG

20

B1

02.08

02.09

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Citāda svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un gaļas subpro
dukti
0208.90.00

– citādi

KG

20

B1

0209.00.00

Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti,
sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez liesuma un
mājputnu tauki

KG

20

B1

KG

0

A

03.03

Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīk
stumu, kas minēts pozīcijā 0304
0303.79.10

04.02

– stavridas (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citu saldinā
tāju piedevu

0402.10.10

– – – zīdaiņiem, attiecīgi norādot uz iepakojuma

KG

0

A

0402.10.90

– – citādi

KG

20

C1

0402.21.10

– – – zīdaiņiem, attiecīgi norādot uz iepakojuma

KG

0

A

0402.21.20

– – – rūpnieciskai lietošanai, 25 kg vai lielākā iepako
jumā

KG

7,5

A

P/ST

2,5

A

06.01

– Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes
ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī,
veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes veģetējoši
vai ziedos; cigoriņu augi un saknes, izņemot pozīcijā
1212 minētās saknes
0601.10.00

– sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, vai
nagi un sakneņi, neizdīguši

L 250/1778
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HS kods

06.01

Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

P/ST

2,5

A

– Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes
ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī,
veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes, izņemot
pozīcijā 1212 minētās saknes
0601.20.00

06.02

– sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes
ar lapu rozetēm un sakneņi, veģetējoši vai ziedos; cigo
riņu augi un saknes
Citi veģetējoši augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un pot
zari; micēlijs

0602.10.00

– neapsakņoti spraudeņi un potzari

P/ST

2,5

A

0602.20.00

– koki, krūmi un krūmveidīgie, arī potēti, kas ražo pārti
kas augļus un riekstus

P/ST

2,5

A

0602.40.00

– rozes, potētas vai nepotētas

P/ST

2,5

A

0602.90.10

– – micēlijs

P/ST

2,5

A

0602.90.90

– – citādi

P/ST

2,5

A

KG

2,5

C23

KG

2,5

C23

KG

20

B1

07.01

Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti
0701.10.00

07.03

– sēklas kartupeļi
Sīpoli, šalotes, ķiploki, puravi un citādi sīpolu dārzeņi,
svaigi vai atdzesēti

0703.10.11
07.11

– – – dēstiem
Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar
sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā
šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai

0711.20.00
07.13

– olīvas
Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti

0713.10.00

– zirņi (Pisum sativum)

KG

20

B1

0713.33.10

– – – sējai

KG

2,5

A

0713.33.90

– – – citādi

KG

7,5

A

0713.39.10

– – – sējai

KG

2,5

A

0713.39.90

– – – citādi

KG

7,5

A

16.9.2016.
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HS kods

08.01

Izstrādājuma apraksts

L 250/1779

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un Indijas rieksti, svaigi vai
kaltēti, arī lobīti vai mizoti
– kokosrieksti:
0801.19.10

– – – hibrīda kokosriekstu sēklas

KG

2,5

A

0801.19.90

– – – citādi

KG

20

B1

0801.32.00

– – lobīti

KG

20

C1

08.02

Citādi rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti
0802.11.00

– – nelobītas

KG

20

B1

0802.12.00

– – izlobītas

KG

20

B1

0802.22.00

– – lobīti

KG

20

B1

– valrieksti:
0802.31.00

– – nelobīti

KG

20

B1

0802.32.00

– – lobīti

KG

20

B1

0802.50.00

– pistācijas

KG

20

B1

0802.60.00

– makadāmiju rieksti

KG

20

B1

0802.90.00

– citādi

KG

20

B1

KG

20

B1

08.03

Banāni, ieskaitot miltu banānus, svaigi vai žāvēti
0803.00.00

08.04

Banāni, ieskaitot miltu banānus, svaigi
Dateles, vīģes, ananasi, avokado, gvajaves, mango un man
gostāni, svaigi vai žāvēti

0804.10.00

– dateles

KG

20

B1

0804.20.00

– vīģes

KG

20

B1

08.08

Svaigi āboli, bumbieri un cidonijas
0808.10.00

– āboli

KG

20

C1

0808.20.00

– bumbieri un cidonijas

KG

20

B1

L 250/1780
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HS kods

08.09

Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Svaigas aprikozes, ķirši, persiki (ieskaitot nektarīnus), plū
mes un ērkšķu plūmes
0809.20.00

– ķirši

KG

20

B1

0809.40.00

– plūmes un ērkšķu plūmes

KG

20

B1

08.10

Citi svaigi augļi un ogas
0810.40.00

– mellenes, brūklenes un citas melleņu (Vaccinium) ģints
ogas

KG

20

B1

0810.50.00

– kivi

KG

20

B1

0810.90.00

– citādi

KG

20

B1

KG

20

B1

08.11

Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski
apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī ar cukura vai citu
saldinātāju piedevu
0811.90.00

08.13

– citādi
Žāvēti augļi, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos; šajā
Mozambikas muitas tarifa nodaļā minēto riekstu vai žāvētu
augļu maisījumi

0813.10.00

– aprikozes

KG

20

B1

0813.20.00

– žāvētas plūmes

KG

20

B1

0813.30.00

– āboli

KG

20

B1

0813.40.00

– citādi augļi

KG

20

B1

09.06

Kanēlis un kanēļkoka ziedi
0906.11.00

– – kanēlis (Cinnamomum zeylanicum Blume)

KG

20

B1

0906.19.00

– citādi

KG

20

B1

0906.20.00

– saberzti vai malti

KG

20

B1

KG

20

B1

KG

20

B1

09.07

Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji)
0907.00.00

09.08

Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji)
Muskatrieksti, muskatriekstu mizas un kardamons

0908.10.00

– muskatrieksti

16.9.2016.
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HS kods

09.09

Izstrādājuma apraksts

L 250/1781

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Parastā anīsa, zvaigžņotā anīsa, fenheļa, koriandra, kumīna
vai ķimeņu sēklas; kadiķogas
0909.10.00

– parastā anīsa vai zvaigžņotā anīsa sēklas

KG

20

B1

0909.40.00

– ķimeņu sēklas

KG

20

B1

09.10

Ingvers, safrāns, kurkuma, mārsils, lauru lapas, karijs un ci
tas garšvielas
0910.20.00

– safrāns

KG

20

B1

0910.30.00

– kurkuma

KG

20

B1

– citādas garšvielas:
0910.91.00

– – maisījumi, kas minēti šās Mozambikas muitas tarifa
nodaļas 1. piezīmes b) apakšpunktā

KG

20

B1

0910.99.00

– – citādi

KG

20

B1

10.01

Kvieši un kviešu un rudzu maisījums
1001.10.00

– cietie kvieši (triticum durum)

KG

2,5

A

1001.90.90

– – citādi

KG

2,5

C23

10.02

1002.00.00

Rudzi

KG

2,5

A

10.03

1003.00.00

Mieži

KG

2,5

A

10.04

1004.00.00

Auzas

KG

2,5

A

10.05

Kukurūza
1005.10.00

– sēklas kartupeļi

KG

2,5

A

1005.90.00

– citādi

KG

2,5

C23

KG

2,5

B1

10.07

Graudu sorgo
1007.00.90

10.08

– citādi
Griķi, sāre un miežabrāļi; citādi graudaugu produkti

1008.30.00

– miežabrāļi

KG

20

B1

1008.90.29

– – – citādi

KG

20

B1

1008.90.91

– – – sēklas kartupeļi

KG

2,5

A

L 250/1782

Nodaļa

HS kods

1008.90.99
11.07

Izstrādājuma apraksts

– – – citādi

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

20

B1

Iesals, arī grauzdēts
1107.10.00

– negrauzdēts

KG

2,5

A

1107.20.00

– grauzdēts

KG

2,5

A

12.01

Sojas pupas, arī šķeltas
1201.00.10

– sējai

KG

2,5

A

1201.00.90

– citādi

KG

20

A

12.02

12.03

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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Zemesrieksti, negrauzdēti un citādi termiski neapstrādāti,
arī lobīti vai šķelti
1202.20.10

– – sējai

KG

0

A

1203.00.00

Kopra

KG

20

A

12.06

Saulespuķu sēklas, arī šķeltas
1206.00.10

– sējai

KG

0

A

1206.00.90

– citādi

KG

2,5

A

12.07

Citu eļļas augu sēklas un augļi, arī sasmalcināti
1207.20.10

– – sējai

KG

2,5

A

1207.20.90

– – citādi

KG

2,5

A

1207.40.90

– – citādi

KG

2,5

A

1207.50.00

– sinepju sēklas

KG

2,5

A

1207.99.00

– – citādi

KG

2,5

A

KG

20

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

12.08

Eļļas augu sēklu vai augļu, izņemot sinepju, milti un rupja
maluma milti
1208.10.00

12.09

– sojas pupu
Sēklas, augļi un sporas sējai

1209.10.00

– cukurbiešu sēklas
Lopbarības augu sēklas

1209.21.00

– – lucernas sēklas

16.9.2016.
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Izstrādājuma apraksts

L 250/1783

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

1209.29.00

– – citādi

KG

2,5

A

1209.30.00

– galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo zālaugu sēklas

KG

2,5

A

1209.91.11

– – – ķirbju sēklas

KG

2,5

A

1209.91.12

– – – baklažānu sēklas

KG

2,5

A

1209.91.13

– – – Portugāles lapu kāpostu sēklas

KG

2,5

A

1209.91.14

– – – lapu kāpostu sēklas

KG

2,5

A

1209.91.15

– – – kolrābju sēklas

KG

2,5

A

1209.91.16

– – – gurķu sēklas

KG

2,5

A

1209.91.17

– – – piparu sēklas

KG

2,5

A

1209.91.18

– – – tomātu sēklas

KG

2,5

A

1209.91.19

– – – meloņu vai arbūzu sēklas

KG

2,5

A

1209.91.90

– – – citādi

KG

2,5

A

1209.99.00

– – citādi

KG

2,5

A

1601.00.00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subpro
duktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu
bāzes

KG

20

B1

KG

7,5

B21

17.01

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saha
roze cietā veidā
– jēlcukurs bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām:
1701.99.00

17.04

– – citādi (piezīme: attiecas mainīga piemaksa)
Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi)
bez kakao piedevas

1704.10.00

– košļājamā gumija ar cukura pārklājumu vai bez tā

KG

20

B1

1704.90.00

– citādi

KG

20

C1

18.01

1801.00.00

– Kakao pupiņas, veselas vai šķeltas, negrauzdētas vai
grauzdētas

KG

2,5

A

18.02

1802.00.00

– Kakao pupiņu čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao
atlikumi

KG

7,5

B21

L 250/1784
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18.03

18.05
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Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Kakao pasta, attaukota vai neattaukota
1803.20.00

– pilnīgi vai daļēji attaukota

KG

7,5

B21

1805.00.00

– Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

KG

20

B1

18.06

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu
1806.10.00

– kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

KG

20

B1

1806.20.00

– citādi izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru
svars pārsniedz 2 kg, vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu
veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešajā ie
pakojumā ar tilpību lielāku par 2 kg

KG

20

B1

1806.31.00

– – ar pildījumu

KG

20

B1

1806.32.00

– – bez pildījuma

KG

20

B1

1806.90.00

– citādi

KG

20

B1

19.01

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putrai
miem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta,
kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk
par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti ci
tur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm,
kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk
par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur
1901.10.00

– pārtikas produkti zīdaiņiem, safasēti mazumtirdzniecībai

KG

0

A

1901.20.00

– maisījumi un mīklas pozīcijā 1905 minēto maizes un
konditorejas izstrādājumu ražošanai

KG

2,5

A

1901.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

19.02

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar
pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagata
voti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pel
meņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagata
vots
1902.11.00

– – ar olu piedevu

KG

20

B1

1902.19.00

– – citādi

KG

20

B1

1902.20.00

– pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski ap
strādāti vai citādi sagatavoti

KG

20

C1

1902.30.00

– citādi pastas izstrādājumi

KG

20

B1

16.9.2016.
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Izstrādājuma apraksts

L 250/1785

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

1902.40.00

– kuskuss

KG

20

B1

1903.00.00

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu,
graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

KG

20

B1

19.04

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauz
dējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas);
graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai
pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot mil
tus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski
apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un ie
kļauti
1904.10.00

gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdē
jot graudus vai graudu produktus

KG

20

B1

1904.20.00

– gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no neapgrauzdētām
graudu pārslām vai no neapgrauzdēto graudu pārslu un
grauzdēto graudu pārslu maisījumiem vai no uzpūstiem
graudiem

KG

20

B1

1904.30.00

– bulguri

KG

20

B1

1904.90.00

– citādi

KG

20

B1

19.05

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes
un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās;
dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un
tamlīdzīgi produkti
1905.10.00

– sausmaizītes

KG

20

B1

1905.20.00

– piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi

KG

20

B1

1905.31.00

– – saldie cepumi

KG

20

B1

1905.32.00

– – vafeles

KG

20

B1

1905.40.00

– sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi

KG

20

B1

1905.90.00

– citādi

KG

20

B1

20.08

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav mi
nētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu pa
ņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta pie
devu
2008.40.00

– bumbieri

KG

20

C1

2008.50.00

– aprikozes

KG

20

C1

2008.60.00

– ķirši

KG

20

C1

2008.91.00

– – palmu galotņu pumpuri

KG

20

C1

L 250/1786
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22.03

2203.00.00

22.08

22.09

Izstrādājuma apraksts

Iesala alus

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

L

20

C1

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir
mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri
un citi alkoholiski dzērieni
2208.20.00

– alkoholiski šķidrumi, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu
vai vīnogu čagas

L

20

B1

2208.30.00

– viskiji

L

20

B1

2208.40.00

– rums un citi alkoholiskie dzērieni, kas iegūti, destilējot
raudzētus cukurniedru produktus

L

20

B1

2208.50.00

– džins un kadiķu degvīns (Geneva)

L

20

B1

2208.60.00

– degvīns

L

20

B1

2208.70.00

– liķieri un uzlijas

L

20

B1

2208.90.10

– – alkoholiskie dzērieni, kuru spirta tilpumkoncentrācija
ir 8,5 tilp. % vai mazāka

L

20

B1

2208.90.90

– – citādi

L

20

B1

2209.00.00

Etiķis un etiķa aizstājēji, kas iegūti no etiķskābes, lietošanai
pārtikā

L

20

B1

24.03

25.01

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstā
jēji; “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka; tabakas ekstra
kti un esences
2403.99.00

– – citādi

KG

20

B1

2501.00.00

– Sāls (ieskaitot galda sāli un denaturēto sāli) un tīrs nā
trija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts vai ar pie
vienotām pretsalipšanas vielām un nesējvielām; jūras
ūdens

KG

20

B1

27.07

Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas iegūti augst
temperatūras pārtvaicē; tamlīdzīgi produkti, kuros aromāti
sko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu
svaru
2707.10.00

– benzols

KG

2,5

A

2707.30.00

– ksilols

KG

2,5

A

KG

2,5

A

27.08

Piķis un piķa kokss, kas iegūts no akmeņogļu darvas vai ci
tām minerāldarvām
2708.10.00

– piķis

16.9.2016.
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27.10

Izstrādājuma apraksts

L 250/1787

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

7,5

C21

KG

7,5

B21

kWh

0

A

M3

2,5

A

KG

2,5

A

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņe
mot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pār
strādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas
eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir
pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi
2710.19.69

27.15

27.16

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

– – sagatavoti citādi
Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma,
naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes
(piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas)

2715.00.00

Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma,
naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes
(piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas)

2716.00.00

Elektroenerģija

28.04

Ūdeņradis, cēlgāzes un citādi nemetāli
2804.10.00

28.05

– ūdeņradis
– Sārmu vai sārmzemju metāli; retzemju metāli, skandijs
un itrijs, atsevišķi vai maisījumos vai sakausējumos;
dzīvsudrabs

2805.12.00
28.06

– – kalcijs
Hlorūdeņradis (sālsskābe);hlorsulfoskābe

2806.10.00

– hlorūdeņradis (sālsskābe)

KG

2,5

A

28.07

2807.00.00

Sērskābe; oleums

KG

2,5

A

28.08

2808.00.00

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes

KG

2,5

A

KG P2O5

2,5

A

KG

2,5

A

KG

0

A

28.09

28.10

Fosfora (V) oksīds; fosforskābe; polifosforskābes ar noteiktu
vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu
2809.20.00

– fosforskābe un polifosforskābes

2810.00.00

Bora oksīdi; borskābes

28.11

Citādas neorganiskās skābes un citādi neorganiskie neme
tālu savienojumi ar skābekli
2811.22.00

– – silīcija dioksīds

L 250/1788
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28.13

28.14

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Nemetālu sulfīdi; tehniskais fosfora trisulfīds
2813.90.00

– citādi

KG

2,5

A

2814.20.00

– amonjaka ūdens šķīdums

KG

2,5

A

KG

0

A

KG
NaOH

2,5

A

28.15

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda); kālija hidroksīds (kau
stiskais potašs); nātrija vai kālija peroksīdi
2815.11.00

– – cietais

2815.12.00

– – ūdens šķīdumā (nātrija sārms jeb šķidrā soda)

2815.20.00

– kālija hidroksīds (kaustiskais potašs)

KG

2,5

A

2815.30.00

– nātrija vai kālija peroksīdi

KG

0

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

28.19

Hroma oksīdi un hidroksīdi
2819.90.00

28.20

– citādi
Mangāna oksīdi

2820.90.00
28.26

– citādi
Fluorīdi; fluorsilikāti, fluoralumināti un citi kompleksie
fluora sāļi

2826.90.00
28.27

– citādi
Hlorīdi, oksihlorīdi un hidroksihlorīdi; bromīdi un oksibro
mīdi; jodīdi un oksijodīdi

2827.10.00

– amonija hlorīds

KG

2,5

A

2827.20.00

– kalcija hlorīds

KG

2,5

A

2827.31.00

– – magnija

KG

2,5

A

2827.59.00

– – citādi

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

28.28

Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlorīti; hipobro
mīti
2828.10.00

28.29

– tehniskais kalcija hipohlorīts un citādi kalcija hipohlorīti
Hlorāti un perhlorāti; bromāti un perbromāti; jodāti un
perjodāti

2829.11.00

– – nātrija

16.9.2016.
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28.32

Izstrādājuma apraksts

L 250/1789

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Sulfīti; tiosulfāti
2832.10.00

– nātrija sulfīti

KG

2,5

A

2832.20.00

– citādi sulfīti

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

0

A

28.33

Sulfāti; alauni; peroksisulfāti (persulfāti)
– nātrija sulfāti:
2833.19.00

28.34

– – citādi
Nitrīti; nitrāti

2834.29.00
28.35

– – citādi
Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti), un fosfāti; noteikta
vai nenoteikta ķīmiska sastāva polifosfāti

2835.25.00
28.36

– – kalcija hidrogēnortofosfāts (dikalcija fosfāts)
Karbonāti; peroksikarbonāti (perkarbonāti); tehniskais
amonija karbonāts, kas satur amonija karbamātu

2836.40.00

– kālija karbonāti

KG

2,5

A

2836.50.00

– kalcija karbonāts

KG

2,5

A

28.47

2847.00.00

Ūdeņraža peroksīds, arī stabilizēts ar urīnvielu

KG

2,5

A

28.52

2852.00.00

Neorganiskie vai organiskie dzīvsudraba savienojumi, izņe
mot amalgamas

KG

2,5

A

KG

0

A

29.03

Halogenētie ogļūdeņražu atvasinājumi
2903.13.00

29.05

– – hloroforms (trihlormetāns)
Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai ni
trozētie atvasinājumi
– piesātinātie vienvērtīgie spirti:

2905.11.00

– – metanols (metilspirts)

KG

2,5

A

2905.12.00

– – propan-1-ols (propilspirts) un propan-2-ols (izopro
pilspirts)

KG

0

A

2905.19.00

– – citādi

KG

2,5

A

L 250/1790
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Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

2905.39.00

– – citādi

KG

2,5

A

2905.44.00

– – D-glicīts (sorbīts)

KG

0

A

2905.45.00

– – glicerīns

KG

2,5

A

KG

0

A

KG

2,5

A

29.06

Cikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai ni
trozētie atvasinājumi
– ciklāni, ciklēni un cikloterpēni:
2906.11.00

29.07

– – mentols
Fenoli; fenolu spirti
– monofenoli:

2907.19.00
29.15

– – citādi
Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi,
halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu ha
logenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2915.11.00

– – skudrskābe

KG

2,5

A

2915.21.00

– – etiķskābe

KG

2,5

A

2915.29.00

– – citādi

KG

2,5

A

29.18

Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa funkcionālās
grupas, un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksi
skābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai
nitrozētie atvasinājumi
– karbonskābes, kas satur spirta funkcionālās grupas, bet
nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas, to anhidrīdi,
halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu
atvasinājumi:
2918.14.00

– – citronskābe

KG

2,5

A

2918.15.00

– – citronskābes sāļi un esteri

KG

0

A

2918.22.00

– – o-acetilsalicilskābe, tās sāļi un esteri

KG

0

A

29.22

Aminosavienojumi, kas satur skābekļa funkcionālo grupu
– aminospirti, to ēteri un esteri, izņemot savienojumus,
kas satur vairāk nekā viena veida skābekļa funkcionālās
grupas; šo savienojumu sāļi:
2922.13.00

– – trietanolamīns un tā sāļi

KG

2,5

A

2922.19.00

– – citādi

KG

2,5

A

16.9.2016.
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Izstrādājuma apraksts
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Savienojumi, kas satur karboksiimīda funkcionālo grupu
(ieskaitot saharīnu un tā sāļus), un savienojumi, kas satur
imīna funkcionālo grupu
– imīdi un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:

29.28

2925.11.00

– – saharīns un tā sāļi

KG

0

A

2928.00.00

Hidrazīna vai hidroksilamīna organiskie atvasinājumi

KG

0

A

29.29

Savienojumi, kas satur citas slāpekļa funkcionālās grupas
2929.10.00

– izocianāti

KG

2,5

A

2929.90.00

– citādi

KG

2,5

A

29.36

Dabiskie un sintezētie provitamīni un vitamīni (ieskaitot
dabiskos koncentrātus), to atvasinājumi, ko izmanto galve
nokārt kā vitamīnus, un šo savienojumu maisījumi, arī šķī
dinātājā
– vitamīni un to atvasinājumi, tīrā veidā:
2936.21.00

– – A vitamīni un to atvasinājumi

KG

0

A

2936.22.00

– – B1 vitamīns un tā atvasinājumi

KG

0

A

2936.24.00

– – D- vai DL-pantotēnskābe (B3 vai B5 vitamīni) un tās
atvasinājumi

KG

0

A

2936.27.00

– – C vitamīns un tā atvasinājumi

KG

0

A

2936.28.00

– – E vitamīns un tā atvasinājumi

KG

0

A

2936.29.00

– – citi vitamīni un to atvasinājumi

KG

0

A

2936.90.00

– citādi, ieskaitot dabiskos koncentrātus

KG

0

A

29.37

Dabiskie vai sintezētie hormoni, prostaglandīni, trombok
sāni un leikotrīni; to atvasinājumi un struktūras analogi,
arī polipeptīdi ar modificētu ķēdi, kurus izmanto galveno
kārt kā hormonus
– polipeptīdu hormoni, proteīnu hormoni un glikopro
teīnu hormoni, to atvasinājumi un struktūras analogi:
2937.11.00

– – somatropīns, tā atvasinājumi un struktūras analogi

G

0

A

2937.21.00

– – kortizons, hidrokortizons, prednizons (dehidrokorti
zons) un prednizolons (dehidrohidrokortizons)

G

0

A

L 250/1792
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16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

2937.23.00

– – estrogēni un progestogēni

G

0

A

2937.90.00

– – citādi

G

0

A

29.39

Dabiskie vai sintezētie augu alkaloīdi un to sāļi, ēteri un es
teri un citādi atvasinājumi
– opija alkaloīdi un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi:
2939.20.00

– hinīnkoka alkaloīdi un to atvasinājumi; šo savienojumu
sāļi

KG

0

A

2939.49.00

– – citādi

KG

0

A

KG

0

A

– citādi
2939.99.00
29.41

– – citādi
Antibiotikas

2941.10.00

– penicilīni un to atvasinājumi ar penicilānskābes struk
tūru; šo savienojumu sāļi

KG

0

A

2941.30.00

– tetraciklīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

KG

0

A

2941.40.00

– hloramfenikols un tā atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

KG

0

A

2941.50.00

– eritromicīns un tā atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

KG

0

A

KG

0

A

29.42

Citādi organiskie savienojumi
2942.00.00

30.01

Citādi organiskie savienojumi
Dziedzeri un citi orgāni ārstnieciskām vajadzībām, izkal
tēti, sasmalcināti vai nesasmalcināti pulverī; dziedzeru vai
citu orgānu ekstrakti vai to sekrētu ekstrakti ārstnieciskām
vajadzībām; heparīns un tā sāļi; citas cilvēku vai dzīvnieku
izcelsmes vielas, kas sagatavotas ārstnieciskām vai profilak
ses vajadzībām un citur nav minētas

3001.20.00

– dziedzeru vai citu orgānu vai to sekrētu ekstrakti

KG

0

A

3001.90.00

– citādi

KG

0

A

KG

0

A

30.02

Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecī
bas, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi,
citādas asins frakcijas, modificēti imūnpreparāti, kuri ir vai
nav iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mi
kroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi pro
dukti
3002.10.00

– imūnserumi, citas asins frakcijas un modificēti imūnpre
parāti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

3002.20.00

– vakcīnas cilvēkiem

KG

0

A

3002.30.00

– veterinārās vakcīnas

KG

0

A

3002.90.00

– citādi

KG

0

A

30.03

Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005, 3006 minē
tos), kas sastāv no diviem vai vairākiem ārstnieciskām vai
profilaktiskām vajadzībām sajauktiem komponentiem, bet
nav safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecī
bai
3003.10.00

– kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilān
skābes struktūru vai satur streptomicīnus vai to atvasi
nājumus

KG

0

A

3003.20.00

– kas satur citas antibiotikas

KG

0

A

– kas satur hormonus vai citus pozīcijas 2937 produktus,
bet nesatur antibiotikas
3003.39.00

– – citādi

KG

0

A

3003.40.00

– kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus, bet nesatur
hormonus, citus pozīcijas 2937 produktus un antibioti
kas

KG

0

A

3003.90.00

– citādi

KG

0

A

30.04

Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005, 3006 minē
tos izstrādājumus), kas sastāv no ārstnieciskām vai profi
laktiskām vajadzībām sajauktiem vai nesajauktiem produk
tiem, kuri ir safasēti nomērītās devās (ieskaitot devas ieva
dīšanai zem ādas) vai iepakoti mazumtirdzniecībai
3004.10.00

– kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilān
skābes struktūru vai satur streptomicīnus vai to atvasi
nājumus

KG

0

A

3004.20.00

– kas satur citas antibiotikas

KG

0

A

– kas satur hormonus vai citus pozīcijas 2937 produktus,
bet nesatur antibiotikas:
3004.31.00

– – kas satur insulīnu

KG

0

A

3004.32.00

– – kas satur virsnieru garozas (kortikosteroīdos) hormo
nus, to atvasinājumus vai struktūras analogus

KG

0

A

3004.39.00

– – citādi

KG

0

A
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

3004.40.00

– kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus, bet nesatur
hormonus, citus pozīcijas 2937 produktus un antibioti
kas

KG

0

A

3004.50.00

– citādi medikamenti, kas satur vitamīnus vai citādus pozī
cijas 2936 produktus

KG

0

A

3004.90.00

– citādi

KG

0

A

30.05

Vate, marle, pārsēji un tamlīdzīgi materiāli (piemēram, pār
sienamie materiāli, leikoplasti, sautējošas kompreses), kas
piesūcināti vai pārklāti ar farmaceitiskām vielām un safasēti
vai iepakoti mazumtirdzniecībai un paredzēti medicīnas,
ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām
3005.10.00

– adhezīvie pārsienamie materiāli un citādi materiāli ar li
pīgu slāni

KG

0

A

3005.90.00

– citādi

KG

0

A

30.06

Farmācijas izstrādājumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē
3006.10.00

– sterils ķirurģiskais ketguts, tamlīdzīgi sterili materiāli
šuvju uzlikšanai (tajā skaitā, sterili absorbējoši ķirurģi
skie vai stomatoloģiskie diegi) un sterili adhēzijas au
dumi ķirurģisko brūču savilkšanai; sterilas laminārijas;
sterili absorbējoši ķirurģiskie vai stomatoloģiskie hemos
tatiskie līdzekļi; sterilas ķirurģiskās vai stomatoloģiskās
adhēzijas barjeras, absorbējošas vai neabsorbējošas

KG

0

A

3006.20.00

– reaģenti asins grupu noteikšanai

KG

0

A

3006.30.00

– kontrastpreparāti rentgenoloģiskai izmeklēšanai; slimnie
kiem ievadāmie diagnostiskie reaģenti

KG

0

A

3006.40.00

– zobu cementi un citādi zobu plombēšanas materiāli; ce
menti cieto audu atjaunošanai (kaulu cements)

KG

0

A

3006.50.00

– pirmās palīdzības sanitārās somas un aptieciņas

KG

0

A

3006.60.00

– ķīmiskie pretapaugļošanas līdzekļi uz hormonu bāzes,
uz citu pozīcijas 2937 produktu bāzes un uz spermicīdu
bāzes

KG

0

A

3006.70.00

– gelveida preparāti, kas paredzēti izmantošanai cilvēku
ārstēšanā un veterinārijā ķermeņa daļu ieziešanai ķirur
ģiskās operācijās vai fizikālās terapijas izmeklēšanā, vai
kā ķermeņa un medicīnas instrumenta savienojošie līdz
ekļi

KG

0

A

3006.91.00

– – ierīces, kas paredzētas stomas šķidruma savākšanai

KG

0

A

3006.92.00

– – farmācijas atkritumi

KG

0

A
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31.01

3101.00.00

Dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi, sajaukti
vai nesajaukti kopā vai ķīmiski apstrādāti; mēslošanas līdz
ekļi, kas iegūti, sajaucot vai ķīmiski apstrādājot augu un
dzīvnieku izcelsmes produktus

KG

0

A

31.02

Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi
3102.10.00

– urīnviela, arī ūdens šķīdumā

KG N

2,5

A

3102.21.00

– – amonija sulfāts

KG N

2,5

A

3102.29.00

– – citādi

KG N

2,5

A

3102.30.00

– amonija nitrāts, arī ūdens šķīdumā

KG N

2,5

A

3102.40.00

– amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām
neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi

KG N

2,5

A

3102.60.00

– kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisī
jumi

KG N

2,5

A

3102.90.00

– citādi, ieskaitot maisījumus, kas nav minēti iepriekšējās
apakšpozīcijās

KG N

2,5

A

31.03

Minerālie vai ķīmiskie fosfora mēslošanas līdzekļi
3103.10.00

– superfosfāti

KG P2O5

2,5

A

3103.90.00

– citādi

KG P2O5

2,5

A

31.04

Minerālie vai ķīmiskie kālija mēslošanas līdzekļi
3104.20.00

– kālija hlorīds

KG K2O

2,5

A

3104.30.00

– kālija sulfāts

KG K2O

2,5

A

3104.90.00

– citādi

KG K2O

2,5

A

31.05

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus
vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju; ci
tādi mēslošanas līdzekļi; šajā Mozambikas muitas tarifa no
daļā minētie izstrādājumi tabletēs vai tamlīdzīgās formās
vai iepakojumos, kuru bruto svars nepārsniedz 10 kg
3105.20.00

– minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur trīs
mēslojuma elementus: slāpekli, fosforu un kāliju

KG

2,5

A

3105.30.00

– diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts)

KG

2,5

A

3105.59.00

– – citādi

KG

2,5

A

3105.90.00

– citādi

KG

2,5

A
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

7,5

A

KG

20

C1

KG

7,5

B21

KG

20

C1

KG

20

B1

KG

20

B1

Citādas krāsvielas; preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. pie
zīmē, izņemot pozīcijās 3203, 3204 vai 3205 minētos; ne
organiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus, ar no
teiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu
– pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz titāna dioksīda
bāzes:
3206.11.00

32.08

– – kas sausnā satur 80 % no svara vai vairāk titāna diok
sīdu
Krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un glazūras) uz sintētisko
polimēru vai ķīmiski modificētu dabisko polimēru bāzes,
disperģētas vai izšķīdinātas neūdens vidē; šķīdumi, kas mi
nēti šīs Mozambikas muitas tarifa nodaļas 4. piezīmē

3208.90.00
33.02

– citādi
Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot spirta šķīdu
mus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kurus izmanto
kā rūpniecības izejvielas; citādi izstrādājumi uz smaržvielu
bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā

3302.10.00
34.01

– izmantošanai pārtikas vai dzērienu rūpniecībā
Ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi, ko iz
manto kā ziepes, stieņos, gabalos vai figūru veidā un kas
satur vai nesatur ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un
līdzekļi ķermeņa mazgāšanai, šķidri vai krēmveida, safasēti
mazumtirdzniecībai, kuri satur vai nesatur ziepes; papīrs,
vate, filcs un neaustās drānas, piesūcināti, pārklāti vai ap
smidzināti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem
– ziepes un organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi stie
ņos, gabalos un figūru veidā un papīrs, vate, filcs un ne
austās drānas, piesūcināti vai pārklāti ar ziepēm vai maz
gāšanas līdzekļiem:

3401.19.00
35.06

– – citādi
Gatavas līmes un citādas gatavās līmvielas, kas citur nav
minētas vai iekļautas; produkti, kas paredzēti izmantošanai
kā līmes vai līmvielas, safasēti pārdošanai mazumtirdznie
cībā kā līmes vai līmvielas, ar tīro masu līdz 1 kg

3506.99.00
36.04

– – citādi
Uguņošanas ierīces, signālraķetes, lietus raķetes, miglas sig
nāli un citi pirotehnikas izstrādājumi

3604.90.00

– citādi
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

7,5

B21

Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, pretdīgšanas
līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un
tamlīdzīgi produkti, iepakojumā vai safasēti pārdošanai
mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā
(piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un
mušpapīrs)
3808.50.00

– preces, kas uzskaitītas šīs Mozambikas muitas tarifa no
daļas 1. piezīmē par apakšpozīcijām
– citādi:

3808.91.00

– – insekticīdi

KG

0

A

3808.92.00

– – fungicīdi

KG

0

A

3808.93.00

– – herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regu
latori

KG

0

A

3808.99.00

– – citādi

KG

2,5

A

38.11

Gatavi antidetonatori, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās
inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un citādas gata
vās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai citiem
šķidrumiem, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā mi
nerāleļļas
– antidetonatori:
3811.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

38.21

3821.00.00

Gatavas barotnes mikroorganismu audzēšanai

KG

0

A

38.22

3822.00.00

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un ga
tavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes
vai bez tās, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 3002 vai
3006; sertificēti standarta materiāli

KG

0

A

39.01

Etilēna polimēri pirmformās
3901.10.00

– polietilēns, kura blīvums ir mazāks par 0,94

KG

2,5

A

3901.20.00

– polietilēns ar blīvumu 0,94 vai vairāk

KG

2,5

A

3901.90.00

– citādi

KG

2,5

A

KG

2,5

A

39.02

Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmformās
3902.10.00

– polipropilēns
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

3902.20.00

– poliizobutilēns

KG

2,5

A

3902.30.00

– propilēna kopolimēri

KG

2,5

A

3902.90.00

– citādi

KG

2,5

A

39.03

Stirola polimēri pirmformās
– polistirols:
3903.11.00

– – izplesties spējīgs

KG

2,5

A

3903.19.00

– – citādi

KG

2,5

A

3903.20.00

– stirola–akrilnitrila (SAN) kopolimēri

KG

2,5

A

3903.30.00

– akrilnitrila, butadiēna un stirola (ABS) kopolimēri

KG

2,5

A

3903.90.00

– citādi

KG

2,5

A

KG

2,5

A

39.04

Vinilhlorīda vai citu halogenēto olefīnu polimēri pirmfor
mās
3904.10.00

– ar citām vielām nesajaukts poli(vinilhlorīds)
– citādi poli(vinilhlorīdi):

3904.22.00

– – plastificēti

KG

2,5

A

3904.40.00

– citādi vinilhlorīda kopolimēri

KG

2,5

A

3904.50.00

– vinilidēnhlorīda polimēri

KG

2,5

A

– fluorpolimēri:
3904.61.00

– – politetrafluoretilēns

KG

2,5

A

3904.69.00

– – citādi

KG

2,5

A

3904.90.00

– citādi

KG

2,5

A

39.05

Vinilacetāta vai citu vinilesteru polimēri pirmformās; citādi
vinilpolimēri pirmformās
– poli(vinilacetāts):
3905.12.00

– – disperģēts ūdenī

KG

2,5

A

3905.19.00

– – citādi

KG

2,5

A
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

3905.21.00

– – disperģēts ūdenī

KG

2,5

A

3905.29.00

– – citādi

KG

2,5

A

3905.30.00

– poli(vinilspirts), kas satur vai nesatur nehidrolizētas ace
tātgrupas

KG

2,5

A

3905.91.00

– – kopolimēri

KG

2,5

A

3905.99.00

– – citādi

KG

2,5

A

39.06

Akrilpolimēri pirmformās
3906.10.00

– poli(metilmetakrilāts)

KG

2,5

A

3906.90.00

– citādi

KG

2,5

A

39.07

Poliacetāli, citādi poliēteri un epoksīdsveķi pirmformās; po
likarbonāti, alkīdsveķi, polialilesteri un citādi poliesteri
pirmformās
3907.10.00

– poliacetāli

KG

2,5

A

3907.20.00

– citādi poliēteri

KG

2,5

A

3907.30.00

– epoksīdsveķi

KG

2,5

A

3907.50.00

– alkīdsveķi

KG

2,5

A

3907.60.00

– poli(etilēntereftalāts)

KG

2,5

A

3907.70.00

– poli(laktitola skābe)

KG

2,5

A

– citādi poliesteri:
3907.91.00

– – nepiesātinātie

KG

2,5

A

3907.99.00

– – citādi

KG

2,5

A

KG

2,5

A

39.08

Poliamīdi pirmformās
3908.90.00

39.09

– citādi
Amīnsveķi, fenolsveķi un poliuretāni pirmformās

3909.10.00

– karbamīdsveķi; tiokarbamīdsveķi

KG

2,5

A

3909.20.00

– melamīnsveķi

KG

2,5

A
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

3909.30.00

– citādi amīnsveķi

KG

2,5

A

3909.40.00

– fenolsveķi

KG

2,5

A

3909.50.00

– poliuretāni

KG

2,5

A

3910.00.00

Silikoni pirmformās

KG

2,5

A

39.11

Naftas sveķi, kumarona–indēna sveķi, politerpēni, polisul
fīdi, polisulfoni un citādi produkti pirmformās, kas minēti
šīs Mozambikas muitas tarifa nodaļas 3. piezīmē un citur
nav minēti un iekļauti
3911.10.00

– naftas sveķi, kumarona sveķi, indēna sveķi vai kuma
rona–indēna sveķi un politerpēni

KG

2,5

A

3911.90.00

– citādi

KG

2,5

A

39.12

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi pirmformās, kas ci
tur nav minēti un iekļauti
– celulozes acetāti:
3912.12.00

– – plastificēti

KG

2,5

A

3912.20.00

– celulozes nitrāti (ieskaitot kolodijus)

KG

2,5

A

3912.31.00

– – karboksimetilceluloze un tās sāļi

KG

2,5

A

3912.39.00

– – citādi

KG

2,5

A

3912.90.00

– citādi

KG

2,5

A

39.13

39.14

Dabiskie polimēri (piemēram, algīnskābe) un modificētie
dabiskie polimēri (piemēram, cietinātie proteīni, dabiskā
kaučuka ķīmiskie atvasinājumi) pirmformās, kas citur nav
minēti un iekļauti
3913.10.00

– algīnskābe, tās sāļi un esteri

KG

2,5

A

3913.90.00

– citādi

KG

2,5

A

3914.00.00

Jonu apmaiņas sveķi pirmformās uz pozīcijās 3901–3913
minēto polimēru bāzes

KG

2,5

A

39.15

Plastmasu atkritumi, atgriezumi un atlūzas
3915.10.00

– etilēna polimēru

KG

2,5

A

3915.90.00

– citu plastmasu

KG

2,5

A
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu lielāku par
1 mm, stieņi, serdeņi un profili ar apstrādātu vai neapstrā
dātu virsmu, bet citādi neapstrādāti
3916.10.00

– no etilēna polimēriem

KG

7,5

A

3916.20.00

– no vinilhlorīda polimēriem

KG

7,5

A

3916.90.00

– no citām plastmasām

KG

7,5

A

KG

7,5

B21

39.17

Plastmasas caurulītes, caurules, šļūtenes un to savienotāje
lementi (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)
3917.10.00

– mākslīgās desu ādas no cietinātiem proteīniem vai celu
lozes materiāliem
– cietās caurulītes, caurules un šļūtenes:

3917.21.00

– – no etilēna polimēriem

KG

7,5

B21

3917.22.00

– – no propilēna polimēriem

KG

7,5

B21

3917.23.00

– – no vinilhlorīda polimēriem

KG

7,5

B21

3917.29.00

– – no citādām plastmasām

KG

7,5

B21

3917.31.00

– – elastīgas caurulītes, caurules un šļūtenes, kam pārrau
šanas spiediens ir vismaz 27,6 MPa

KG

7,5

B21

3917.32.00

– – citādas, kas nav stiegrotas vai citādi savienotas ar ci
tiem materiāliem, bez savienotājelementiem

KG

7,5

B21

3917.33.00

– – citādas, kas nav stiegrotas vai citādi savienotas ar ci
tiem materiāliem, ar savienotājelementiem

KG

7,5

B21

3917.39.00

– – citādi

KG

7,5

B21

3917.40.00

– savienotājelementi

KG

7,5

B21

39.18

Plastmasas segumi grīdai, arī pašlīmējoši, ruļļos vai plāks
nēs; plastmasas sienu vai griestu segumi, kas minēti šīs
Mozambikas muitas tarifa nodaļas 9. piezīmē
3918.10.00

– no vinilhlorīda polimēriem

M2

7,5

B21

3918.90.00

– no citām plastmasām

M2

7,5

B21

39.19

Plastmasas pašlīmējošas plātnes, loksnes, plēves, folijas,
lentes, sloksnes un citādas plakanās formas, ruļļos vai citā
veidā
3919.10.00

– ruļļos, kuru platums nepārsniedz 20 cm

KG

20

B1

3919.90.00

– – citādi

KG

20

B1

L 250/1802
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Izstrādājuma apraksts
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Citādas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un len
tes, bez porām, un kas nav stiegrotas, kārtainas, uz pamat
nes vai tamlīdzīgi savienotas ar citiem materiāliem
3920.10.00

– no etilēna polimēriem

KG

20

B1

3920.20.10

– – monoaksiāli orientētas

KG

20

B1

3920.20.90

– – biaksiāli orientētas

KG

7,5

B21

3920.30.00

– no stirola polimēriem

KG

20

B1

3920.43.00

– – ar plastifikatoru saturu ne mazāk kā 6 % no svara

KG

20

B1

3920.49.00

– – citādi

KG

20

B1

3920.51.00

– – no poli(metilmetakrilāta)

KG

7,5

B21

3920.59.00

– – citādi

KG

7,5

B21

3920.61.00

– – no polikarbonātiem

KG

20

B1

3920.62.00

– – no poli(etilēntereftalāta)

KG

7,5

B21

3920.63.00

– – no nepiesātinātiem poliesteriem

KG

7,5

B21

3920.69.00

– – no citiem poliesteriem

KG

7,5

B21

3920.71.00

– – no reģenerētas celulozes

KG

7,5

B21

3920.73.00

– – no acetilcelulozes

KG

7,5

B21

3920.79.00

– – no citādiem celulozes atvasinājumiem

KG

7,5

B21

3920.91.00

– – no poli(vinilbutirāla)

KG

7,5

B21

3920.93.00

– – no amīnsveķiem

KG

7,5

B21

3920.94.00

– – no fenolsveķiem

KG

7,5

B21

3920.99.00

– – no citādām plastmasām

KG

20

B1

KG

20

B1

39.21

Citādas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes
– porainās:
3921.11.00

– – no stirola polimēriem

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

3921.12.10

– – monoaksiāli orientētas

KG

20

B1

3921.12.90

– – biaksiāli orientētas

KG

7,5

B21

3921.13.10

– – aglomerētas poliuretāna plāksnes, 50 cm biezas un
biezākas

KG

7,5

B21

3921.13.90

– – – citādi

KG

20

B1

3921.14.00

– no reģenerētas celulozes

KG

7,5

B21

3921.19.00

– – no citām plastmasām

KG

20

B1

3921.90.00

– citādi

KG

7,5

C21

39.22

Plastmasas vannas, dušas, izlietnes, bidē, klozeta podi, riņķi
un vāki, skalojamās kastes un tamlīdzīgi sanitārtehnikas iz
strādājumi
3922.20.00

– klozeta riņķi un vāki

KG

20

B1

3922.90.00

– citādi

KG

20

B1

39.23

Plastmasas izstrādājumi preču pārvadāšanai un iepakoša
nai; plastmasas aizbāžņi, vāki, vāciņi un citādi izstrādājumi
aizvākošanai
3923.10.00

– kārbas, kastes, redeļu kastes un tamlīdzīgi izstrādājumi

KG

20

B1

3923.21.00

– – no etilēna polimēriem

KG

20

B1

3923.29.10

– – – no multiaksiāli orientētas plastmasas vakuumiepa
kojumam

KG

7,5

C21

3923.29.90

– – no citām plastmasām

KG

20

C1

3923.30.10

– – termiski veidotas polivinilhlorīda vai poliestera krūzes

KG

7,5

C21

3923.30.20

– – trauki zāļu un personīgās higiēnas produktu iepakoša
nai

KG

7,5

C21

3923.30.30

– – sagataves pudeļu ražošanai

KG

7,5

C21

3923.30.90

– – citādi

KG

20

C1

3923.40.10

– – kasetes skaņas ierakstam bez magnētiskās lentes, arī
kastēs

KG

7,5

B21

3923.40.90

– – citādi

KG

20

B1

3923.50.00

– aizbāžņi, vāki, vāciņi un citi aizvākošanas izstrādājumi

KG

7,5

C21

3923.90.00

– citādi

KG

20

B1

L 250/1804
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Plastmasas galda un virtuves piederumi, citādi sadzīves
priekšmeti un higiēnas vai tualetes piederumi
3924.10.00

– galda un virtuves piederumi

KG

20

B1

3924.90.00

– citādi

KG

20

B1

39.25

Plastmasas būvizstrādājumi, kas citur nav minēti un ie
kļauti
3925.10.00

– rezervuāri, cisternas, tvertnes un tamlīdzīgas tilpnes ar
vairāk nekā 300 l ietilpību

KG

20

C1

3925.20.00

– durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi

KG

7,5

B21

3925.30.00

– slēģi, necaurredzami aizkari (ieskaitot žalūzijas), tamlī
dzīgi izstrādājumi un to daļas

KG

7,5

B21

3925.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

39.26

Citādi plastmasas izstrādājumi un izstrādājumi no citiem
materiāliem, kas minēti pozīcijās 3901–3914
3926.10.00

– kancelejas vai skolas piederumi

KG

20

B1

3926.20.00

– apģērba gabali un apģērba piederumi (ieskaitot cimdus –
pirkstaiņus un dūraiņus)

KG

20

B1

3926.30.00

– mēbeļu un transportlīdzekļu piederumi un tamlīdzīgi iz
strādājumi

KG

20

B1

3926.40.00

– statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi

KG

20

B1

3926.90.10

– – plosti makšķerēšanai

KG

2,5

A

3926.90.20

– – daļas XVII sadaļas un 90. un 91. nodaļas pozīcijām

KG

7,5

B21

3926.90.30

– – pamatnes slotām, sukām un plastmasas beržamajām
sukām

KG

7,5

A

3926.90.90

– – citādi

KG

20

B1

KG

2,5

A

KG

2,5

A

40.01

Dabiskais kaučuks, balata, gutaperča, gvajule, čikle un tam
līdzīgi dabiskie sveķi pirmformā vai plātnēs, loksnēs vai
lentēs
4001.10.00

– dabiskā kaučuka vulkanizētais vai nevulkanizētais latekss
– dabiskais kaučuks citās formās:

4001.22.00

– – tehniski specializētais dabiskais kaučuks (TSNR)

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

4001.29.00

– – citādi

KG

2,5

A

4001.30.00

– balata, gutaperča, gvajule, čikle un tamlīdzīgi dabiskie
sveķi

KG

2,5

A

40.02

No eļļām iegūtais sintētiskais kaučuks un faktiss pirmfor
mās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs; jebkuru pozīcijā
4001 minēto produktu maisījumi ar šīs pozīcijas produk
tiem pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs
– butadiēnstirolkaučuks (SBR); karboksilēts butadiēnstirol
kaučuks (XSBR)
4002.11.00

– – latekss

KG

2,5

A

4002.19.00

– – citādi

KG

2,5

A

4002.39.00

– – citādi

KG

2,5

A

4002.41.00

– – latekss

KG

2,5

A

4002.49.00

– – citādi

KG

2,5

A

4002.99.00

– – citādi

KG

2,5

A

40.03

4003.00.00

Reģenerētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai
sloksnēs

KG

2,5

A

40.04

4004.00.00

Kaučuka (izņemot cieto kaučuku) atkritumi, atgriezumi un
atlūzas un no tiem iegūtie pulveri un granulas

KG

2,5

A

40.05

Kombinētais nevulkanizētais kaučuks pirmformās vai plāt
nēs, loksnēs vai sloksnēs
4005.10.00

– kombinēts ar sodrējiem vai ar silīciju

KG

2,5

A

4005.20.00

– šķīdumi; dispersijas, izņemot apakšpozīcijā 4005 10 mi
nētās

KG

2,5

A

4005.91.00

– – plātnes, loksnes un sloksnes

KG

2,5

A

4005.99.00

– – citādi

KG

2,5

A

40.06

Citādas formas (piemēram, stieņi, caurules un fasonprofili)
un izstrādājumi (piemēram, diski un gredzeni) no nevulka
nizēta kaučuka
4006.10.00

– sagataves gumijas riepu atjaunošanai

KG

7,5

B21

4006.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

L 250/1806
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40.07

4007.00.00

40.08

Izstrādājuma apraksts

Vulkanizēta kaučuka pavedieni un kordi

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

7,5

B21

Plātnes, loksnes, sloksnes, stieņi un fasonprofili no vulkani
zēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku
– no porainās gumijas
4008.11.00

– – plātnes, loksnes un sloksnes

KG

7,5

A

4008.19.00

– – citādi

KG

7,5

A

4008.21.00

– – plātnes, loksnes un sloksnes

M2

7,5

A

4008.29.00

– – citādi

KG

7,5

A

40.09

Caurules, caurulītes un šļūtenes no vulkanizēta kaučuka,
izņemot cieto kaučuku, ar savienotājelementiem vai bez
tiem (piemēram, salaidumiem, līkumiem, uzmavām)
– nestiegrotas un ar citiem materiāliem citādi nekombinē
tas:
4009.11.00

– – bez savienotājelementiem

KG

7,5

B21

4009.12.00

– – ar savienotājelementiem

KG

7,5

B21

– stiegrotas vai citādā veidā tikai ar metāliem kombinētas
4009.21.00

– – bez savienotājelementiem

KG

7,5

B21

4009.22.00

– – ar savienotājelementiem

KG

7,5

B21

4009.31.00

– – bez savienotājelementiem

KG

7,5

B21

4009.32.00

– – ar savienotājelementiem

KG

7,5

B21

4009.41.00

– – bez savienotājelementiem

KG

7,5

B21

4009.42.00

– – ar savienotājelementiem

KG

7,5

B21

40.10

Transportieru lentes un dzensiksnas vai transmisijas siks
nas vai dzensiksnas no vulkanizēta kaučuka
– transportieru lentes vai dzensiksnas:
4010.11.00

– – stiegrotas tikai ar metālu

KG

7,5

B21

4010.12.00

– – stiegrotas tikai ar tekstilmateriāliem

KG

7,5

B21

16.9.2016.
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– – citādi

L 250/1807

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

7,5

B21

– transmisijas siksnas vai dzensiksnas
4010.31.00

– – bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgrie
zumu (ķīļsiksnas), ar V veida rievojumu, kuru apkārt
mērs pārsniedz 60 cm, bet nepārsniedz 180 cm

KG

7,5

B21

4010.32.00

– – bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgrie
zumu (ķīļsiksnas), kurām nav V veida rievojuma un
kuru apkārtmērs pārsniedz 60 cm, bet nepārsniedz
180 cm

KG

7,5

B21

4010.33.00

– – bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgrie
zumu (ķīļsiksnas), ar V veida rievojumu, kuru apkārt
mērs pārsniedz 180 cm, bet nepārsniedz 240 cm

KG

7,5

B21

4010.34.00

– – bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgrie
zumu (ķīļsiksnas), kurām nav V veida rievojuma un
kuru apkārtmērs pārsniedz 180 cm, bet nepārsniedz
240 cm

KG

7,5

B21

4010.35.00

– – bezgalu sinhronās siksnas, kuru apkārtmērs pārsniedz
60 cm, bet nepārsniedz 150 cm

KG

7,5

B21

4010.36.00

– – bezgalu sinhronās siksnas, kuru apkārtmērs pārsniedz
150 cm, bet nepārsniedz 198 cm

KG

7,5

B21

4010.39.00

– – citādi

KG

7,5

B21

40.11

Jaunas gumijas pneimatiskās riepas
4011.10.00

– vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru au
tofurgonus un sacīkšu automobiļus)

P/ST

20

B1

4011.20.00

– autobusiem vai kravas automobiļiem

P/ST

20

B1

4011.30.00

– izmantojamas aviācijā

P/ST

7,5

B21

4011.40.00

– motocikliem

P/ST

20

B1

4011.50.00

– velosipēdiem

P/ST

20

B1

– citādas, ar protektora skujiņas zīmējumu vai tamlīdzī
gām protektorrievām:
4011.61.00

– – lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzek
ļiem un mašīnām

P/ST

20

B1

4011.62.00

– – būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlī
dzekļiem un mašīnām, ar loka izmēru līdz 61 cm

P/ST

20

B1

4011.63.00

– – būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlī
dzekļiem un mašīnām, ar loka izmēru vairāk nekā
61 cm

P/ST

20

B1

L 250/1808
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

4011.69.00

– – citādi

P/ST

20

B1

4011.92.00

– – lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzek
ļiem un mašīnām

P/ST

20

B1

4011.93.00

– – būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlī
dzekļiem un mašīnām, ar loka izmēru līdz 61 cm

P/ST

20

B1

4011.94.00

– – būvdarbos un rūpniecībā izmantojamiem transportlī
dzekļiem un mašīnām, ar loka izmēru vairāk nekā
61 cm

P/ST

20

B1

4011.99.00

– – citādi

P/ST

20

C1

P/ST

20

B1

40.13

Gumijas kameras
4013.20.00

40.14

– velosipēdiem
Higiēniskie vai farmaceitiskie izstrādājumi (ieskaitot knupī
šus) no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku, arī ar
piederumiem no cietā kaučuka

4014.10.00

– prezervatīvi

KG

0

A

4014.90.00

– citādi

KG

2,5

A

– cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi):

PA

0

A

4015.11.00

– – ķirurģiskie

PA

7,5

B21

4015.19.00

– – citādi

KG

7,5

B21

4015.90.00

– citādi

40.15

Apģērba gabali un apģērba piederumi (ieskaitot cimdus –
pirkstaiņus un dūraiņus) no vulkanizēta kaučuka, izņemot
cietā kaučuka izstrādājumus, dažādām vajadzībām

40.16

Citādi vulkanizēta kaučuka izstrādājumi, izņemot cietā
kaučuka izstrādājumus
4016.10.00

– no porainās gumijas

KG

20

B1

4016.91.00

– – grīdsegas un pārklāji

KG

7,5

B21

4016.92.00

– – dzēšamgumijas

KG

0

A

4016.93.00

– – starplikas, paplākšņi un citādi blīvējumi

KG

7,5

B21

4016.94.00

– – laivu vai pietauvošanās amortizatori, arī piepūšamie

KG

7,5

B21

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

4016.95.00

– – citādi piepūšamie izstrādājumi

KG

20

B1

4016.99.00

– – citādi

KG

20

B1

40.17

Jebkura veida cietais kaučuks (piemēram, ebonīts), arī atkri
tumi un atlūzas; cietā kaučuka izstrādājumi
4017.00.10

– nedalīts vai blokos, plātnēs, loksnēs, sloksnēs, stieņos,
profilos vai caurulēs

KG

7,5

B21

4017.00.20

– cieta kaučuka atkritumi, pulveris un atlūzas

KG

2,5

A

4017.00.30

– – daļas XVII sadaļas un 90. un 91. nodaļas pozīcijām

KG

7,5

B21

4017.00.90

– citādi izstrādājumi

KG

20

B1

41.01

Liellopu vai zirgu jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sār
motas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas,
pergamentētas vai citādi apstrādātas), atmatotas vai neat
matotas un šķeltas vai nešķeltas
4101.20.00

– veselas ādas, nešķeltas, kuru svars vienkārši kaltētai ādai
nepārsniedz 8 kg, sausi sālītai – 10 kg un svaigai, slapji
sālītai vai citādi konservētai ādai – 16 kg

KG

2,5

A

4101.50.00

– veselas ādas, kuru svars pārsniedz 16 kg

KG

2,5

A

KG

2,5

A

M2

7,5

B21

M2

7,5

B21

41.03

Citādas jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķe
lētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas
vai citādi apstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas
vai nešķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1. piezīmes b) vai
c) apakšpunkts
4103.90.00

41.04

– citādi
Miecētas vai miecētas un žāvētas liellopu (arī bifeļu) vai
zirgu ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk
neapstrādātas
– mitrā veidā (ieskaitot mitrus hroma pusfabrikātus)

4104.19.00
41.07

– – citādi
Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrā
dāta liellopu (arī bifeļu) vai zirgu āda, ieskaitot pergamen
tētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu,
kas iekļauta pozīcijā 4114
– veselas ādas

4107.11.00

– – nešķeltas

L 250/1810
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Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

4107.99.00

– – citādi

M2

7,5

B21

4112.00.00

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrā
dāta aitāda vai jērāda, ieskaitot pergamentētu ādu bez ap
matojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta
pozīcijā 4114

M2

7,5

B21

M2

7,5

B21

M2

7,5

B21

41.13

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrā
dāta citu dzīvnieku āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez
apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta
pozīcijā 4114
4113.90.00

41.14

– citādi
Zamšāda (ieskaitot mākslīgo zamšādu); lakāda un lakādas
imitācija; metalizēta āda

4114.10.00
41.15

42.01

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

– zamšāda (ieskaitot mākslīgo zamšādu)
Kompozītā āda ar ādas vai ādas šķiedru pamatni, gabalos,
loksnēs vai sloksnēs, arī ruļļos; ādas vai kompozītās ādas
atgriezumi un citi atkritumi, kas neder ādas izstrādājumu
ražošanai; ādas putekļi, pulveris un milti

4115.10.00

– kompozītā āda ar ādas vai ādas šķiedru pamatni, gaba
los, loksnēs vai sloksnēs, arī ruļļos

M2

7,5

B21

4201.00.00

Zirglietas un iejūgs jebkuriem dzīvniekiem (ieskaitot atsai
tes, pavadas, ceļsargus, uzpurņus, seglu segas, seglu somas,
suņu segas un tamlīdzīgus izstrādājumus) no jebkāda mate
riāla

KG

20

B1

42.02

Koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi,
skolassomas, briļļu futrāļi, binokļu somas, fotosomas, mū
zikas instrumentu futrāļi, ieroču makstis un tamlīdzīgi iz
strādājumi; ceļojuma somas, izolēti pārtikas vai dzērienu
maisiņi, kosmētikas somas, mugursomas, rokassomas, ie
pirkumu somas, kabatas portfeļi, maki, karšu futrāļi, ciga
rešu etvijas, tabakmaki, rīku somas, sporta somas, futrāļi
pudelēm, dārglietu lādītes, pūdernīcas, asu priekšmetu fu
trāļi un tamlīdzīgi izstrādājumi no ādas vai kompozītās
ādas, no plastmasas plēves, no tekstilmateriāliem, no vul
kanizētas šķiedras vai no kartona, vai arī pilnīgi vai lielāko
ties pārklāti ar šādiem materiāliem vai papīru
– koferi, somas, kā arī tualetes maciņi, portfeļi, skolasso
mas un tamlīdzīgas somas:
4202.11.00

– – ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

P/ST

20

B1

4202.12.00

– – ar plastmasas vai tekstilmateriālu ārējo virsmu

P/ST

20

B1

4202.19.00

– – citādi

P/ST

20

B1

16.9.2016.
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Izstrādājuma apraksts

L 250/1811

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

4202.21.00

– – ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

P/ST

20

B1

4202.22.00

– – ar plastmasas plēves vai tekstilmateriālu ārējo virsmu

P/ST

20

B1

4202.29.00

– – citādi

P/ST

20

B1

4202.31.00

– – ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

P/ST

20

B1

4202.32.00

– – ar plastmasas plēves vai tekstilmateriālu ārējo virsmu

P/ST

20

B1

4202.39.00

– – citādi

P/ST

20

B1

4202.91.00

– – ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

P/ST

20

B1

4202.92.00

– – ar plastmasas plēves vai tekstilmateriālu ārējo virsmu

P/ST

20

B1

4202.99.00

– – citādi

P/ST

20

B1

42.03

Apģērba gabali un apģērba piederumi no ādas vai kompo
zītās ādas
4203.10.00

– apģērba gabali

KG

20

B1

4203.21.00

– – īpaši paredzēti sportam

PA

7,5

B21

4203.29.00

– – citādi

PA

20

B1

4203.30.00

– jostas, siksnas un patronsomas

KG

20

B1

4203.40.00

– citādi apģērba piederumi

KG

20

B1

42.05

4205.00.00

Citi ādas vai kompozītās ādas izstrādājumi

KG

20

B1

42.06

4206.00.00

Izstrādājumi no zarnām (izņemot zīdtārpiņa pavedienu),
aklās zarnas ārējās sieniņas, pūšļiem vai cīpslām

KG

20

B1

P/ST

7,5

B21

43.02

Miecētas vai apdarinātas zvērādas (ieskaitot galvas, astes,
ķepas un citus gabalus vai atgriezumus), sašūtas vai nesa
šūtas (bez citiem materiāliem), izņemot tās, kas minētas
pozīcijā 4303
– veselas ādas, arī ar galvu, asti vai ķepām, nesašūtas
4302.19.00

– – citādi

L 250/1812

Nodaļa

16.9.2016.

HS kods

Izstrādājuma apraksts

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

4302.20.00

– galvas, astes, ķepas un citi ādu gabali vai atgriezumi, ne
sašūti

KG

7,5

B21

43.03

43.04

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no
kažokādām
4303.90.00

– citādi

KG

20

B1

4304.00.00

Mākslīgās kažokādas un to izstrādājumi

KG

20

B1

44.01

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā
veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes
atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti brikešu, granulu vai
tamlīdzīgā veidā
4401.10.00

– malka jebkādā veidā

KG

2,5

A

4401.30.00

– zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglo
merēti brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā

KG

2,5

A

44.02

Aglomerētas vai neaglomerētas kokogles (ieskaitot riekstu
vai riekstu čaumalu kokogles)
4402.10.00

– no bambusa

KG

2,5

A

4402.90.00

Aglomerētas vai neaglomerētas kokogles (ieskaitot riekstu
vai riekstu čaumalu kokogles)

KG

2,5

A

44.03

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai
četrskaldņu brusas
4403.10.00

– apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konser
vantiem

M3

2,5

A

4403.20.00

– citi skujkoku kokmateriāli

M3

2,5

A

4403.41.00

– – tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais meranti un me
ranti bakavs

M3

2,5

A

4403.49.00

– – citādi

M3

2,5

A

4403.91.00

– – ozola (Quercus spp.)

M3

2,5

A

4403.99.00

– – citādi

M3

2,5

A

KG

7,5

B21

44.04

Stīpu klūgas; šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, no
smailināti, bet gareniski nezāģēti; koka nūjas, rupji tēstas,
bet nav virpotas, liektas vai citādi apdarinātas, piemērotas
pastaigu spieķu, lietussargu, instrumentu rokturu vai tamlī
dzīgu izstrādājumu izgatavošanai; koka skaidas un tamlī
dzīgi materiāli
4404.10.00

– skujkoku

16.9.2016.
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HS kods

4404.20.00
44.06

Izstrādājuma apraksts

– lapu koku

L 250/1813

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

7,5

B21

M3

7,5

B21

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka un tamlīdzīgi
izstrādājumi
4406.90.00

44.07

– citādi
Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti,
ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai ne
saaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm

4407.10.00

– skujkoku

M3

7,5

B21

4407.21.00

– – mahagons (Swietenia spp.)

M3

7,5

B21

4407.22.00

– – virola, imbuja un balza

M3

7,5

B21

4407.25.00

– – tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais meranti un me
ranti bakavs

M3

7,5

B21

4407.27.00

– – Sapele

M3

7,5

B21

4407.28.00

– – Iroko

M3

7,5

B21

4407.29.00

– – citādi

M3

7,5

B21

4407.91.00

– – ozola (Quercus spp.)

M3

7,5

B21

4407.93.00

– – no kļavas (Acer spp.)

M3

7,5

B21

4407.94.00

– – no ķirša (Prunus spp.)

M3

7,5

B21

4407.95.00

– – no oša (Fraxinus spp.)

M3

7,5

B21

4407.99.00

– – citādi

M3

7,5

B21

44.08

Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot
koka saklātņus) un tamlīdzīgiem laminētas koksnes mate
riāliem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mi
zoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saaudzēti garumā, ne
biezāki par 6 mm
4408.10.00

– skujkoku

M3

7,5

B21

4408.31.00

– – tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais meranti un me
ranti bakavs

M3

7,5

B21

4408.39.00

– – citādi

M3

7,5

B21

4408.90.00

– citādi

M3

7,5

B21

L 250/1814
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44.09

Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un jo
slas,) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļ
ņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai
virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti
vai nesaaudzēti garumā
4409.10.00

– skujkoku

M3

7,5

B21

4409.21.00

– – no bambusa

M3

7,5

B21

4409.29.00

– – citādi

M3

7,5

B21

44.10

Kokskaidu plātnes, orientētās kokskaidu plātnes (OSB) un
tamlīdzīgas plātnes (piemēram, vafeļplātnes) no koksnes
vai citiem koksnveida materiāliem, aglomerētiem vai ne
aglomerētiem ar sveķiem vai citām organiskām saistvielām
– no koka
4410.11.00

– – kokskaidu plātne

M3

7,5

B21

4410.12.00

– – orientēta kokskaidu plātne (OSB)

M3

7,5

B21

4410.19.00

– – citādi

M3

7,5

B21

4410.90.00

– citādi

M3

7,5

B21

44.11

Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes, kam ir
vai nav pievienoti sveķi vai citas organiskas vielas
– kokšķiedru plātnes ar vidēju blīvumu (MDF):
4411.12.00

– – ne biezākas par 5 mm

M2

7,5

B21

4411.13.00

– – biezākas par 5 mm, bet ne biezākas par 9 mm

M2

7,5

B21

4411.14.00

– – biezākas par 9 mm

M2

7,5

B21

– citādi
4411.92.00

– – ar blīvumu vairāk nekā 0,8 g/cm3

M2

7,5

B21

4411.93.00

– – ar blīvumu vairāk nekā 0,5 g/cm3, bet ne vairāk kā
0,8 g/cm3

M2

7,5

B21

4411.94.00

– – ar blīvumu ne vairāk kā 0,5 g/cm3

M2

7,5

B21

16.9.2016.
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Izstrādājuma apraksts

L 250/1815

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

M3

7,5

B21

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koks
nes materiāli
4412.10.00

– no bambusa
– citāds saplāksnis vai finierēti paneļi vienīgi no koka loks
nēm (izņemot bambusu) ar katras kārtas biezumu ne
vairāk kā 6 mm

4412.31.00

– – ar vismaz vienu ārējo kārtu no tropu koku koksnes,
kā norādīts šīs Mozambikas muitas tarifa nodaļas
1. piezīmē par apakšpozīcijām

M3

7,5

B21

4412.39.00

– – citādi

M3

7,5

B21

4412.94.00

– – galdniekplātnes, saklātņu plātnes un plātnes ar vidus
daļu no līmētām līstēm

M3

7,5

B21

4412.99.00

– – citādi

M3

7,5

B21

44.13

4413.00.00

Blīvināti kokmateriāli kluču, plātņu, līstu vai profilētu iz
strādājumu veidā

KG

7,5

B21

44.14

4414.00.00

Koka ietvari gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem un tamlīdzī
giem priekšmetiem

KG

20

B1

44.15

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara;
koka kabeļu spoles; paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu
plātnes no koka; paliktņu apmales no koka
4415.10.00

– – lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara;
kabeļu spoles

KG

7,5

B21

4415.20.00

– paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes; paliktņu
apmales

KG

7,5

A

44.16

4416.00.00

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinā
jumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus

KG

7,5

B21

44.17

4417.00.00

Koka darbarīki, to korpusi un rokturi, slotu un suku koka
daļas un rokturi; koka kurpju liestes un izstiepēji

KG

7,5

B21

44.18

Namdaru un būvgaldnieku darinājumi, ieskaitot šūnveida
koka paneļus, salikti grīdas dēļi, jumstiņus un lubas
4418.10.00

– logi, stiklotas durvis un to rāmji

KG

7,5

B21

4418.20.00

– durvis, to aplodas un sliekšņi

KG

7,5

B21

4418.40.00

– betonēšanas veidņi

KG

7,5

B21

4418.50.00

– jumstiņi un lubas

KG

7,5

B21

L 250/1816
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4418.60.00

Izstrādājuma apraksts

– baļķi un sijas

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

7,5

B21

– salikti grīdas dēļi

44.19

4418.71.00

– – mozaīkas grīdām

KG

7,5

B21

4418.72.00

– – citādi, salikti no vairākām koksnes kārtām

KG

7,5

B21

4418.79.00

– citādi

KG

7,5

B21

4419.00.00

Galda un virtuves piederumi no koka

KG

20

B1

44.20

Koka intarsijas un inkrustācijas; lādītes un kārbiņas juvelie
rizstrādājumiem un tamlīdzīgiem priekšmetiem; koka sta
tuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi; koka mēbeles, kas
nav minētas 94. nodaļā
4420.10.00

koka statuetes un citādi dekoratīvie izstrādājumi

KG

20

B1

4420.90.00

– citādi

M3

20

B1

44.21

45.02

Citi koka izstrādājumi
4421.10.00

– drēbju pakaramie

P/ST

20

B1

4421.90.10

– – sagataves sērkociņiem

KG

7,5

B21

4421.90.20

– – pamatnes slotām, sukām un plastmasas beržamajām
sukām

KG

7,5

B21

4421.90.90

– – citādi

KG

20

B1

4502.00.00

Dabiskais korķis, mizots, taisnstūra vai kvadrātisku kluču,
plašu, lokšņu vai slokšņu veidā (ieskaitot sagataves korķu
izgatavošanai ar nenoapaļotām malām)

KG

7,5

B21

45.03

Dabiskā korķa izstrādājumi
4503.10.00

– korķi un aizbāžņi

KG

7,5

B21

4503.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

45.04

Aglomerēts korķis (ar saistvielu vai bez tās) un tā izstrādā
jumi
4504.10.00

– kluči, plātnes, loksnes un sloksnes; jebkuras formas
plāksnītes vai flīzes; viengabala cilindri, ieskaitot diskus

KG

7,5

B21

4504.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

16.9.2016.
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Izstrādājuma apraksts

L 250/1817

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiāliem,
arī savienoti sloksnēs; pinami materiāli, pīnes un tamlīdzīgi
izstrādājumi no pinamiem materiāliem, kas sasieti kopā
paralēlos saišķos vai saausti lokšņu veidā, kā gatavi izstrā
dājumi vai negatavi izstrādājumi (piemēram, paklāji, mašas
un aizslietņi)
– pīti paklāji, mašas un aizslietņi no augu materiāliem:
4601.21.00

– – no bambusa

KG

20

B1

4601.22.00

– – no rotangpalmas

KG

20

B1

4601.29.00

– – citādi

KG

20

B1

4601.99.00

– – citādi

KG

20

B1

46.02

Grozi, pīteņi un citi izstrādājumi, kas ir tieši izgatavoti pēc
formas no pinamiem materiāliem vai no pozīcijā 4601 mi
nētajām precēm; izstrādājumi no lufas
– no augu materiāliem
4602.11.00

– – no bambusa

KG

20

B1

4602.12.00

– – no rotangpalmas

KG

20

B1

4602.19.00

– citādi

KG

20

B1

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

47.06

– Papīra masa no šķiedrām, kas iegūtas no pārstrādāta (at
kritumu un makulatūras) papīra, kartona vai cita celulo
zes šķiedrmateriāla
4706.30.00

– citādi, no bambusa
– citādi:

4706.93.00
47.07

48.01

– – iegūta mehānisku un ķīmisku procesu apvienojumā
Pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons

4707.10.00

– nebalināts kraftpapīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai
kartons

KG

7,5

B21

4707.30.00

– papīrs vai kartons, kas izgatavots galvenokārt no mehā
niskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un
tamlīdzīgiem iespieddarbiem)

KG

7,5

B21

4707.90.00

– citāds, ieskaitot nešķirotus atkritumus un makulatūru

KG

7,5

B21

4801.00.00

Avīžpapīrs ruļļos vai loksnēs

KG

2,5

A
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Nekrītots papīrs un kartons, izmantojams rakstīšanai, ap
drukai vai citiem grafiskiem darbiem, neperforētas perfo
kartes un perforatora lentes papīrs ruļļos vai jebkura iz
mēra taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, izņemot
pozīcijā 4801 vai 4803 minēto papīru; rokas lējuma pa
pīrs un kartons
4802.10.00

– rokas lējuma papīrs un kartons

KG

2,5

A

4802.20.00

– papīrs un kartons, ko izmanto par pamatni gaismjutī
gam, siltumjutīgam vai elektrojutīgam papīram vai kar
tonam

KG

2,5

A

4802.40.00

– tapešu pamatne

KG

2,5

A

4802.54.00

– – kas sver mazāk nekā 40 g/m2

KG

2,5

A

4802.55.00

– – kas sver 40 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk par 150 g/
m2, ruļļos

KG

2,5

A

4802.56.00

– – kas sver 40 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk par 150 g/
m2, loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā nepār
sniedz 435 mm un otra mala nepārsniedz 297 mm
garumā

KG

2,5

A

4802.57.00

– – citāds, kas sver 40 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk par
150 g/m2

KG

2,5

A

4802.58.00

– – kas sver vairāk par 150 g/m2

KG

2,5

A

4802.61.00

– – ruļļos

KG

2,5

A

4802.62.00

– – loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā nepārsniedz
435 mm un otra mala nepārsniedz 297 mm

KG

2,5

A

4802.69.00

– – citādi

KG

2,5

A

4803.00.00

Tualetes papīra vai sejas salvešu, dvieļu vai galdautu mate
riāli un tamlīdzīgs mājturības vai higiēnas vajadzībām iz
mantojams papīrs, celulozes vate un audumi no celulozes
šķiedrām, krepēti, ciļņoti, perforēti, ar virsmas krāsojumu,
dekorējumu vai iespiedumu vai bez šādas apstrādes, ruļļos
vai loksnēs

KG

2,5

A

KG

2,5

A

48.04

Nekrītots kraftpapīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, izņe
mot pozīcijā 4802 vai 4803 minēto
– kraftpapīrs:
4804.11.00

– – nebalināts

16.9.2016.
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– – citādi

L 250/1819

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

2,5

A

KG

2,5

A

– maisu kraftpapīrs:
4804.29.00

– – citādi
– citāds kraftpapīrs un kartons, kas sver 150 g/m2 vai ma
zāk

4804.31.00

– – nebalināts

KG

2,5

A

4804.39.00

– – citādi

KG

2,5

A

4804.41.00

– – nebalināts

KG

2,5

A

4804.49.00

– – citādi

KG

2,5

A

4804.59.00

– – citādi

KG

7,5

B21

48.05

Citāds nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, kas
nav apstrādāts tālāk, kā norādīts šīs Mozambikas muitas ta
rifa nodaļas 3. piezīmē
– gofrētais papīrs
4805.11.00

– – pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs

KG

2,5

A

4805.19.00

– – citādi

KG

7,5

B21

4805.30.00

– sulfītcelulozes ietinamais papīrs

KG

7,5

A

4805.40.00

– filtrpapīrs un filtrēšanas kartons

KG

7,5

B21

4805.50.00

– pape un kartons

KG

7,5

B21

4805.92.00

– kas sver vairāk nekā 150 g/m2, bet mazāk kā 225 g/m2

KG

7,5

B21

4805.93.00

– kas sver 225 g/m2 vai vairāk

KG

7,5

B21

48.06

Pergamentpapīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspa
pīrs, pergamīns un citādi kalandrēti caurredzami vai caur
spīdīgi papīri ruļļos vai loksnēs
4806.10.00

– pergamentpapīrs

KG

20

B1

4806.20.00

– taukvielas necaurlaidīgi papīri

KG

20

B1

4806.30.00

– pauspapīri

KG

20

B1
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

4806.40.00

– pergamīni un citādi kalandrētie caurredzamie vai caur
spīdīgie papīri

KG

20

B1

4807.00.00

Kompozītpapīrs un kartons (izgatavots, salīmējot vairākas
papīra vai kartona loksnes) bez virskārtas pārklājuma un
nepiesūcināts, iekšēji stiegrots vai nestiegrots, ruļļos vai
loksnēs

KG

7,5

B21

48.08

Gofrēts papīrs un kartons (aplīmēts vai neaplīmēts ar glu
dām ārējām loksnēm), krepēts, ciļņots vai perforēts, ruļļos
vai loksnēs, kas nav pozīcijā 4803 minētais
4808.10.00

– gofrēts papīrs un kartons, perforēts vai neperforēts

KG

7,5

B21

4808.20.00

– maisu kraftpapīrs: krepēts vai krokots, arī ciļņots vai
perforēts

KG

7,5

B21

4808.30.00

– citāds kraftpapīrs, krepēts vai krokots, arī ciļņots vai per
forēts

KG

7,5

B21

4808.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

48.09

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citi kopējoši vai attēlu
pārnesoši papīri (ieskaitot krītotu vai piesūcinātu papīru
trafaretspiedēm vai ofseta platēm), apdrukāts vai neapdru
kāts, ruļļos vai loksnēs
4809.20.00

– paškopējošais papīrs

KG

20

B1

4809.90.00

– citādi

KG

20

B1

48.10

Papīrs un kartons, kas no vienas vai abām pusēm pārklāts
ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām, lietojot saistvie
las vai bez tām, bez citiem pārklājumiem, ar virsmas krā
sojumu vai bez tā, ar dekoratīvu virsmu vai iespiedattēliem
vai bez tiem, jebkura lieluma ruļļos vai taisnstūrveida (arī
kvadrātveida) loksnēs
– papīrs un kartons rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafi
skiem darbiem, kas nesatur mehāniskā vai ķīmiski me
hāniskā procesā iegūtas šķiedras vai satur šādas šķiedras
ne vairāk kā 10 % no kopējā šķiedru daudzuma:
4810.13.00

– – ruļļos

KG

7,5

B21

4810.14.00

– – loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā nepārsniedz
435 mm un otra mala nepārsniedz 297 mm

KG

7,5

B21

4810.19.00

– – citādi

KG

20

B1

4810.22.00

– – porains krītpapīrs

KG

20

B1
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

4810.29.00

– – citādi

KG

20

B1

4810.31.00

– – vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95 %
no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas
koksnes šķiedras un kas sver 150 g/m2 vai mazāk

KG

7,5

B21

4810.39.00

– – citādi

KG

20

B1

4810.99.00

– – citādi

KG

20

B1

KG

7,5

B21

48.11

Papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes
šķiedrām, krītots, piesūcināts, ar pārklājumu, ar krāsotu vai
dekoratīvu virsmu vai apdrukāts, jebkura izmēra ruļļos vai
taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, izņemot pozī
cijā 4803, 4809 vai 4810 minēto
4811.10.00

– ar gudronu, bitumu vai asfaltu apstrādāts papīrs un kar
tons
– gumijots vai lipīgs papīrs un kartons:

4811.41.00

– – pašlīmējošs

KG

7,5

B21

4811.49.00

– – citādi

KG

20

B1

– papīrs un kartons, krītots, piesūcināts vai pārklāts ar
plastmasām (izņemot līmes):

48.12

4811.51.00

– – balināts, kas sver vairāk par 150 g/m2

KG

7,5

B21

4811.59.00

– – – citādi

KG

20

B1

4811.60.00

– papīrs un kartons, krītots, piesūcināts vai pārklāts ar va
sku, parafīnu, stearīnu, eļļu vai glicerīnu

KG

7,5

B21

4811.90.00

– citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no ce
lulozes šķiedrām

KG

7,5

B21

4812.00.00

Papīra masas filtru bloki, plātnes un plāksnes

KG

7,5

B21

48.13

Cigarešu papīrs, atbilstīgi izmēram sagriezts vai nesa
griezts, grāmatiņās vai čaulītēs
4813.20.00

– ruļļos, kas nav platāki par 5 cm

KG

7,5

B21

4813.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

KG

20

B1

48.14

Tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi; caurspīdīgi papīra
pārklājumi logiem
4814.10.00

– masā krāsots tapešu papīrs
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

4814.20.00

– tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi no papīra, pār
klāti no virspuses ar graudainu, ciļņotu, krāsotu, orna
mentētu vai citādu dekoratīvu plastmasas slāni

KG

20

B1

4814.90.00

– citādi

KG

20

B1

48.16

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citi kopējoši vai attēlu
pārnesoši papīri (izņemot papīru pozīcijā 4809), papīrs
trafaretspiedēm un ofsetplatēm, iepakots kastēs vai bez ka
stēm
4816.20.00

– paškopējošais papīrs

KG

20

B1

4816.90.00

– citādi

KG

20

B1

48.17

Papīra vai kartona aploksnes, slēgtas vēstules, pastkartes
bez zīmējumiem un sarakstes kartītes; kārbas, pasta mai
siņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kan
celejas piederumu komplekti
4817.10.00

– aploksnes

KG

20

B1

4817.20.00

– slēgtas vēstules, pastkartes bez zīmējuma un sarakstes
kartītes .

KG

20

B1

4817.30.00

– kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai
kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti

KG

20

B1

48.18

Tualetes papīrs un tamlīdzīgs papīrs, celulozes vate vai ce
lulozes šķiedru papīrs, ko izmanto mājsaimniecībā vai sa
nitāriem un higiēnas nolūkiem, ruļļos, kuru platums
nepārsniedz 36 cm, vai sagriezts pēc izmēra vai formas;
kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes, dvieļi, galdauti, galda
salvetes, palagi un tamlīdzīgi mājsaimniecības, sanitārijas
vai slimnīcu piederumi, apģērba gabali un apģērba piede
rumi no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes
šķiedras audumiem
4818.10.00

– tualetes papīrs

KG

20

B1

4818.20.00

– kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes un dvieļi

KG

20

B1

4818.30.00

– galdauti un galda salvetes

KG

20

B1

4818.40.00

– sanitārie dvieļi (paketes) un tamponi, bērnu autiņi un
autiņu ieliktņi, un tamlīdzīgi izstrādājumi

KG

20

A

4818.50.00

– apģērba gabali un apģērba piederumi

KG

20

B1

4818.90.00

– citādi

KG

20

B1

KG

7,5

B21

48.19

Kastes, kārbas, kastītes, somas un citāda tara no papīra,
kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma; ma
pes, vēstuļu saturētāji un tamlīdzīgi izstrādājumi no papīra
vai kartona izmantošanai iestādēs, veikalos utt.
4819.10.00

– kastes un kārbas no gofrēta papīra vai kartona
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

4819.20.00

– salokāmas kastes un kārbas no negofrēta papīra vai kar
tona

KG

7,5

B21

4819.30.00

– maisi un somas, kuru pamatnes platums ir 40 cm vai
vairāk

KG

7,5

B21

4819.40.00

– citādi maisiņi un kulītes, ieskaitot tūtas

KG

7,5

B21

4819.50.00

– citāda veida tara un iepakojums, ieskaitot skaņu plašu
aploksnes

KG

7,5

B21

4819.60.00

– mapes, vēstuļu saturētāji, dokumentu glabāšanas kastes
un tamlīdzīgi izstrādājumi izmantošanai iestādēs, veika
los utt.

KG

7,5

B21

48.20

Reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģistri, piezīmju grā
matiņas, veidlapu grāmatas, kvīšu grāmatiņas, tikšanās re
ģistrācijas žurnāli, vēstuļu un pierakstu bloki, dienasgrāma
tas un tamlīdzīgi izstrādājumi, burtnīcas, piezīmju grāma
tas, apvākojumi, ātršuvēji, aktu vāki, paškopējošas lietvedī
bas veidlapas un formulāri, pa lapām salikti kopējamie
komplekti un citādi papīra vai kartona kancelejas piede
rumi; kolekciju vai paraugu albumi un grāmatu apvāki no
papīra vai kartona
4820.10.00

– reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģistri, veidlapu grā
matas un kvīšu grāmatiņas, tikšanās reģistrācijas žurnāli,
vēstuļu un pierakstu bloki, dienasgrāmatas un tamlīdzīgi
izstrādājumi

KG

7,5

B21

4820.20.00

– burtnīcas

KG

7,5

B21

4820.30.00

– aktu vāki (izņemot grāmatu vākus), mapītes un ātršuvēji

KG

7,5

B21

4820.40.00

– paškopējošas lietvedības veidlapas un formulāri, pa la
pām salikti kopējamie komplekti

KG

7,5

B21

4820.50.00

– paraugu vai kolekciju albumi

KG

7,5

B21

4820.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

48.21

Jebkura veida birkas un etiķetes no papīra vai kartona ar
iespiestu tekstu vai attēlu vai bez tā
4821.10.00

– ar iespiestu tekstu vai attēlu

KG

7,5

B21

4821.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

48.22

Spolītes, spoles, rullīši un tamlīdzīgi turētāji no papīra ma
sas, papīra vai kartona (perforēti vai neperforēti, stiegroti
vai nestiegroti)
4822.10.00

– tekstildiegu uztīšanai

KG

7,5

B21

4822.90.00

– citādi

KG

7,5

B21
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celu
lozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas; citādi iz
strādājumi no papīra masas, papīra, kartona, celulozes va
tes vai celulozes šķiedru auduma
4823.20.00

– filtrpapīrs un filtrēšanas kartons

KG

20

B1

4823.40.00

– ruļļi, loksnes un ripas, kas paredzētas pašreģistrējošiem
aparātiem

KG

20

B1

4823.61.00

– – no bambusa

KG

20

B1

4823.69.00

– – citādi

KG

20

B1

4823.70.00

– formēti vai presēti izstrādājumi no papīra masas

KG

20

B1

4823.90.00

– citādi

KG

20

B1

KG

0

A

49.01

Iespiestas grāmatas, brošūras, informācijas lapas (bukleti)
un tamlīdzīgi iespieddarbi, brošēti vai atsevišķu lapu veidā
4901.10.00

– atsevišķu lapu veidā, locīti vai nelocīti
– citādi:

4901.91.00

– – vārdnīcas, enciklopēdijas un to sērijizdevumu laidieni

KG

0

A

4901.99.00

– – citādi

KG

0

A

49.02

Laikraksti, žurnāli un citādi periodiskie izdevumi, ilustrēti
vai neilustrēti, kas satur vai nesatur reklāmas materiālu
4902.10.00

– kas iznāk vismaz četrreiz nedēļā

KG

2,5

A

4902.90.00

– citādi

KG

2,5

A

49.03

4903.00.00

Bērnu bilžu grāmatas, zīmēšanas vai izkrāsojamās grāma
tas

KG

2,5

A

49.04

4904.00.00

Notis, iespiestas vai rokrakstā, iesietas vai neiesietas, ilus
trētas vai neilustrētas

KG

2,5

A

49.05

Kartes, ģeogrāfiskās, hidrogrāfiskās vai visu veidu tamlīdzī
gas kartes, ieskaitot atlantus, sienas kartes, topogrāfiskos
plānus un globusus, iespiestas
4905.10.00

– globusi

KG

0

A

4905.91.00

– – grāmatu veidā

KG

0

A

4905.99.00

– – citādi

KG

0

A
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

49.06

4906.00.00

Ar roku zīmēti oriģināli plāni un rasējumi arhitektūras, in
ženiertehniskām, rūpnieciskām, komerciālām, topogrāfi
skām vai tamlīdzīgām vajadzībām; teksti rokrakstā; ie
priekš minēto izstrādājumu fotoreprodukcijas uz gaismju
tīga papīra un kopijas

KG

2,5

A

49.07

4907.00.00

Nedzēstas kārtējā vai jauna izdevuma pastmarkas, zīmog
markas vai tamlīdzīgas markas valstī, kurā tām ir vai būs
atzīta nominālvērtība; ģerboņpapīrs; banknotes; čeku veid
lapas; banknotes, akciju, paju, vārda obligāciju un tamlīdzī
gas apliecības

KG

2,5

A

49.08

Novelkamās bildītes
4908.10.00

– novelkamās bildītes ar caurspīdīgu virskārtu

KG

20

B1

4908.90.00

– citādi

KG

20

B1

49.09

4909.00.00

Iespiestas vai ilustrētas pastkartes; iespiestas kartītes ar per
soniskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem,
ilustrētas vai neilustrētas, ar aploksnēm vai bez tām, ar iz
rotājumiem vai bez tiem

KG

20

B1

49.10

4910.00.00

Visādi iespiesti kalendāri, ieskaitot kalendāru blokus (no
plēšamos kalendārus)

KG

20

B1

49.11

50.06

Citādi iespieddarbi, arī iespiesti attēli un fotogrāfijas
4911.10.00

– tirdzniecības reklāmas materiāli, preču katalogi un tamlī
dzīga produkcija

KG

20

B1

4911.91.00

– – attēli, zīmējumi un fotogrāfijas

KG

20

B1

4911.99.00

– – citādi

KG

20

B1

5006.00.00

Zīda dzija vai dzija no zīda atlikām, sagatavota mazum
tirdzniecībai; zīdvērpēja pavediens (ketguts)

KG

20

B1

M2

20

B1

KG

2,5

A

KG

20

B1

50.07

Audumi no zīda vai zīda atkritumiem
5007.90.00

51.03

– citādi audumi
Vilnas vai smalko vai rupjo dzīvnieku matu atkritumi, ie
skaitot vērpšanas atkritumus, bet izņemot plucinātas izej
vielas

5103.20.00
51.09

– citādi vilnas vai smalko dzīvnieku matu atkritumi
Dzija no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem, sagatavota
mazumtirdzniecībai

5109.90.00

– citādi

L 250/1826

Nodaļa

HS kods

51.12

Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

M2

20

B1

KG

2,5

A

Austi audumi no vilnas ķemmdzijas vai smalko dzīvnieku
matu ķemmdzijas
5112.90.00

53.01

– citādi
Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; linu
pakulas un atkritumi (ieskatot vērpšanas atkritumus un
plucinātas šķiedras)

5301.30.00
53.03

53.05

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

– linu pakulas un atkritumi
Džutas šķiedra un citādas lūksnes tekstilšķiedras (izņemot
linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmijas), neapstrādātas vai
apstrādātas, bet nevērptas; šo šķiedru pakulas un atkritumi
(ieskaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas šķiedras)

5303.10.00

– džutas šķiedra un citādas lūksnes tekstilšķiedras, neap
strādātas vai mērcētas

KG

2,5

A

5303.90.00

– citādi

KG

2,5

A

5305.00.00

Kokosšķiedra, abakas (Manilas kaņepāju vai Musa textilis
Nee), rāmijas un citādas augu tekstilšķiedras, kas citur nav
minētas vai iekļautas, neapstrādātas vai apstrādātas, bet ne
vērptas; šo šķiedru atsukas, izsukas un citādas atgājas (ie
skaitot vērpšanas atgājas)

KG

2,5

A

53.06

Linšķiedras dzija
5306.10.00

– vienkārtas

KG

7,5

B21

5306.20.00

– daudzkārtu vai šķeterēta

KG

7,5

B21

53.07

Dzija no džutas vai citām lūksnes tekstilšķiedrām, kas mi
nētas pozīcijā 5303
5307.10.00

– vienkārtas

KG

7,5

B21

5307.20.00

– daudzkārtu vai šķeterēta

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

M2

20

B1

53.08

Dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni
5308.90.00

53.09

– citādi
Linu audumi
– ar linu saturu 85 % no masas vai vairāk

5309.29.00
53.10

– – citādi
Džutas vai citu pozīcijā 5303 minēto lūksnes tekstilšķiedru
audumi

5310.10.00

– nebalināti

M2

20

B1

5310.90.00

– citādi

M2

20

B1

16.9.2016.
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54.01

Izstrādājuma apraksts

L 250/1827

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Šujamie diegi no ķīmiskajiem pavedieniem, sagatavoti vai
nesagatavoti mazumtirdzniecībai
5401.10.00

– no sintētiskiem pavedieniem

KG

20

B1

5401.20.00

– no mākslīgiem pavedieniem

KG

20

B1

54.02

Sintētisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), nesa
gatavota mazumtirdzniecībai, arī sintētiskie monopavedieni
ar lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem
– augstas stiprības pavedieni no neilona vai citādiem po
liamīdiem
5402.11.00

– – no aramīdiem

KG

20

B21

5402.19.00

– citādi

KG

0

B21

5402.20.00

– augstas stiprības pavedieni no poliesteriem

KG

0

B21

5402.31.00

– – no neilona vai no citiem poliamīdiem ar viena pave
diena lineāro blīvumu ne vairāk kā 50 teksu

KG

0

B21

5402.32.00

– – no neilona vai no citiem poliamīdiem ar viena pave
diena lineāro blīvumu vairāk par 50 teksiem

KG

0

B21

5402.33.00

– – no poliesteriem

KG

0

B21

5402.34.00

– – no polipropilēna

KG

0

B21

5402.39.00

– – citādi

KG

0

B21

5402.41.00

– – no neilona vai no citiem poliamīdiem

KG

0

B21

5402.44.00

– – elastīgie pavedieni

KG

0

B21

5402.45.00

– – citāda, no neilona vai citiem poliamīdiem

KG

0

B21

5402.48.00

– – citāda, no polipropilēna

KG

0

B21

5402.49.00

– – citādi

KG

0

B21

5402.51.00

– – no neilona vai no citiem poliamīdiem

KG

0

B21

5402.61.00

– – no neilona vai no citiem poliamīdiem

KG

0

B21

5402.69.00

– – citādi

KG

0

B21

L 250/1828
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Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Mākslīgo pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), nesa
gatavota mazumtirdzniecībai, arī mākslīgie monopavedieni
ar lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem
5403.20.00

– augstas stiprības viskozes pavedienu dzija

KG

0

B21

5403.31.00

– – viskozes, negrodota vai ar grodumu ne lielāku kā 120
vijumi metrā

KG

0

B21

5403.32.00

– – viskozes, ar grodumu lielāku nekā 120 vijumi metrā

KG

0

B21

5403.33.00

– – no acetilcelulozes

KG

0

B21

5403.39.00

– – citādi

KG

0

B21

– citāda daudzkārtu vai šķeterēta dzija
5403.41.00

– – viskozes pavediena

KG

0

B21

5403.42.00

– – no acetilcelulozes

KG

0

B21

5403.49.00

– – citādi

KG

0

B21

54.04

Sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu 67 deciteksi
vai lielāku un šķērsgriezumu jebkurā vietā ne lielāku kā
1 mm; lentes un tamlīdzīgas formas (piemēram, mākslīgie
salmiņi) no sintētiskiem tekstilmateriāliem, ar platumu ne
vairāk par 5 mm
– monopavedieni
5404.11.00

– – elastīgie pavedieni

KG

0

A

5404.12.00

– – citādi, no polipropilēna

KG

0

A

5404.19.00

– – citādi

KG

0

A

5404.90.00

– citādi

KG

0

A

54.05

5405.00.00

Mākslīgie monopavedieni ar lineāro blīvumu 67 deciteksi
vai lielāku un šķērsgriezumu jebkurā vietā ne lielāku kā
1 mm; lentes un tamlīdzīgas formas (piemēram, mākslīgie
salmiņi) no sintētiskiem tekstilmateriāliem, ar platumu ne
vairāk par 5 mm

KG

0

B21

54.06

5406.00.00

Ķīmisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), sagata
vota mazumtirdzniecībai

KG

20

B1

M2

20

B1

54.07

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas, arī audumi no ma
teriāliem, kas minēti pozīcijā 5404
5407.10.00

– audumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu
vai poliesteru pavedieniem

16.9.2016.
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HS kods

Izstrādājuma apraksts

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

5407.20.00

– audumi no lentēm (sloksnēm) vai tamlīdzīgām formām

M2

20

B1

5407.41.00

– – nebalināti vai balināti

M2

20

B1

5407.42.10

– – – moskītu tīkli

M2

0

A

5407.42.90

– – – citādi

M2

20

B1

5407.44.00

– – apdrukāti

M2

20

B1

5407.52.00

– – krāsoti

M2

20

B1

5407.53.00

– – no dažādu krāsu dzijām

M2

20

B1

5407.54.00

– – apdrukāti

M2

20

B1

5407.69.00

– – citādi

M2

20

B1

5407.71.00

– – nebalināti vai balināti

M2

20

B1

5407.72.00

– – krāsoti

M2

20

B1

5407.73.00

– – no dažādu krāsu dzijām

M2

20

B1

5407.74.00

– – apdrukāti

M2

20

B1

5407.81.00

– – nebalināti vai balināti

M2

20

B1

5407.82.00

– – krāsoti

M2

20

B1

5407.83.00

– – no dažādu krāsu dzijām

M2

20

B1

5407.84.00

– – apdrukāti

M2

20

B1

5407.93.00

– – no dažādu krāsu dzijām

M2

20

B1

5407.94.00

– – apdrukāti

M2

20

B1

54.08

Audumi no mākslīgo pavedienu dzijas, arī audumi no ma
teriāliem, kas minēti pozīcijā 5405
5408.10.00

– audumi no augstas stiprības viskozes pavedieniem

M2

20

B1

5408.34.00

– – apdrukāti

M2

20

B1

55.01

Sintētisko pavedienu grīste
5501.10.00

– no neilona vai no citiem poliamīdiem

KG

7,5

B21

5501.20.00

– no poliesteriem

KG

7,5

B21

L 250/1830

Nodaļa

55.02

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

HS kods

Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

5501.40.00

– – no polipropilēna

KG

7,5

B21

5501.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

5502.00.00

Mākslīgo pavedienu grīste

KG

7,5

B21

55.03

Sintētiskās štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmētas un citādi
nesagatavotas vērpšanai
– no neilona vai no citādiem poliamīdiem:
5503.11.00

– – no aramīdiem

KG

2,5

A

5503.19.00

– citādi

KG

2,5

A

5503.30.00

– no akrila vai no modificētā akrila

KG

2,5

A

5503.90.00

– citādi

KG

2,5

A

KG

2,5

A

55.04

Mākslīgās štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmētas un citādi
nesagatavotas vērpšanai
5504.90.00

55.05

Ķīmisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu atlikas un
irdinātas šķiedras)
5505.10.00

– sintētisko šķiedru

KG

2,5

A

5505.20.00

– mākslīgo šķiedru

KG

2,5

A

55.06

55.07

– citādi

Sintētiskās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sa
gatavotas vērpšanai
5506.10.00

– no neilona vai no citiem poliamīdiem

KG

2,5

A

5506.90.00

– citādi

KG

2,5

A

5507.00.00

Mākslīgās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi saga
tavotas vērpšanai

KG

2,5

A

55.08

Šujamie diegi no ķīmiskām štāpeļšķiedrām, sagatavoti vai
nesagatavoti mazumtirdzniecībai
5508.10.00

– no sintētiskajām štāpeļšķiedrām

KG

20

B1

5508.20.00

– no mākslīgajām štāpeļšķiedrām

KG

20

B1

KG

7,5

B21

55.09

Sintētisko štāpeļšķiedru dzija (izņemot šujamos diegus), ne
sagatavota mazumtirdzniecībai
– kas satur 85 % no masas vai vairāk neilona vai citu po
liamīdu štāpeļšķiedras:
5509.11.00

– – vienkārtas dzija

16.9.2016.
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Izstrādājuma apraksts

L 250/1831

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

5509.32.00

– – daudzkārtu vai šķeterēta dzija

KG

7,5

B21

5509.42.00

– – daudzkārtu vai šķeterēta dzija

KG

7,5

B21

5509.51.00

– – sajaukumā galvenokārt vai tikai ar mākslīgām štāpeļ
šķiedrām

KG

7,5

B21

55.10

Mākslīgo štāpeļšķiedru dzija (izņemot šujamos diegus), ne
sagatavota mazumtirdzniecībai
– kas satur 85 % no masas vai vairāk mākslīgās štāpeļšķie
dras
5510.20.00

– citāda dzija, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai
smalkiem dzīvnieku matiem

KG

7,5

B21

5510.30.00

– citāda dzija, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu

KG

7,5

B21

5510.90.00

– citāda dzija

KG

7,5

B21

KG

20

B1

55.11

Ķīmisko štāpeļšķiedru dzija (izņemot šujamos diegus), sa
gatavota mazumtirdzniecībai
5511.10.00

55.12

– no sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas satur 85 % no masas
vai vairāk šādas šķiedras
Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas satur 85 %
no masas vai vairāk sintētiskās štāpeļšķiedras
– kas satur 85 % no masas vai vairāk poliesteru štāpeļšķie
dras

5512.11.00

– – nebalināti vai balināti

M2

20

B1

5512.19.00

– – citādi

M2

20

B1

5512.29.00

– – citādi

M2

20

B1

M2

20

B1

M2

20

B1

– citādi:
5512.99.00
55.13

– – citādi
Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas satur mazāk
par 85 % no masas šādu šķiedru, sajaukumā galvenokārt
vai tikai ar kokvilnu, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā
170 g/m2
– nebalināti vai balināti

5513.19.00

– – citādi audumi

L 250/1832
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Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

5513.21.00

– – no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

M2

20

B1

5513.29.00

– – citādi audumi

M2

20

B1

5513.49.00

– – citādi audumi

M2

20

B1

55.14

Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas satur mazāk
par 85 % no masas šādu šķiedru, sajaukumā galvenokārt
vai tikai ar kokvilnu, ar virsmas blīvumu vairāk kā 170 g/
m2
– nebalināti vai balināti
5514.19.00

– – citādi audumi

M2

20

B1

5514.29.00

– – citādi audumi

M2

20

B1

5514.30.00

– no dažādu krāsu dzijām

M2

20

B1

5514.49.00

– – citādi audumi

M2

20

B1

55.15

Citādi audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām
– no poliestera štāpeļšķiedrām:
5515.19.00

– – citādi

M2

20

B1

5515.29.00

– – citādi

M2

20

B1

5515.99.00

– – citādi

M2

20

B1

M2

20

B1

55.16

Audumi no mākslīgajām štāpeļšķiedrām
– kas satur 85 % no masas vai vairāk mākslīgās štāpeļšķie
dras:
5516.44.00

56.01

– – apdrukāti
Vate no tekstilmateriāliem un izstrādājumi no tās; tekstil
šķiedras, ne garākas par 5 mm (pūkas), tekstilputekļi un
mezgliņi

5601.10.00

– sanitārie dvieļi (paketes) un tamponi, bērnu autiņi un
autiņu ieliktņi, un tamlīdzīgi izstrādājumi no vates

KG

2,5

A

5601.21.00

– – no kokvilnas

KG

7,5

B21

5601.22.00

– – no ķīmiskajām šķiedrām

KG

7,5

B21

5601.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

5601.30.00

– tekstila pūkas un putekļi, mezgliņi

KG

20

B1

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Tūba un filcs, impregnēts vai neimpregnēts, ar pārklājumu
vai bez tā, laminēts vai nelaminēts
5602.10.00

– adatota tūba un filcs un cauršūtas neaustas drānas

M2

7,5

B21

5602.29.00

– – no citiem tekstilmateriāliem

M2

7,5

B21

5602.90.00

– citādi

M2

7,5

B21

56.03

Neaustas drānas, arī impregnētas, arī apvalkotas, ar pārklā
jumu vai bez tā, arī laminētas
– no ķīmiskajiem pavedieniem:
5603.11.00

– – ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 25 g/m2

M2

7,5

B21

5603.12.00

– – – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 25 g/m2, bet ne
vairāk kā 70 g/m2

M2

7,5

B21

5603.13.00

– – – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 70 g/m2, bet ne
vairāk kā 150 g/m2

M2

7,5

B21

5603.14.00

– – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 150 g/m2

M2

7,5

B21

5603.94.00

– – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 150 g/m2

M2

7,5

B21

56.04

Gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklā
jumu; tekstilpavedieni, lentes un tamlīdzīgi pozīcijas 5404
vai 5405 izstrādājumi, impregnēti, apvalkoti, ar pārklā
jumu vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasām
5604.10.00

gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu

KG

7,5

B21

5604.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

56.05

5605.00.00

Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai nedekoratīvi, derīgi kā
tekstilpavedieni, lentes vai tamlīdzīgi izstrādājumi, kas ie
kļauti pozīcijā 5404 vai 5405, kombinēti ar metāla pave
dienu, lentes vai pūdera veidā vai pārklāti ar metālu

KG

7,5

B21

56.06

5606.00.00

Pozamenta pavedieni, lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi,
kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405, dekoratīvie pavedieni
(izņemot pozīcijā 5605 minētos un dekoratīvos pavedienus
no zirgu astriem); šenilpavedieni (arī šenilpavedieni no pū
kām); cilpainie pavedieni

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

56.07

Auklas, takelāžas izstrādājumi, tauvas un troses, pītas vai
nepītas, impregnētas vai neimpregnētas, pārklātas vai ne
pārklātas, ar gumijas vai plastmasas aizsargapvalku vai bez
tā
– no sizala vai citām agavju ģints augu tekstilšķiedrām:
5607.21.00

– – auklas vai iesaiņošanas virves
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

5607.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

5607.41.00

– – auklas vai iesaiņošanas virves

KG

2,5

A

5607.49.10

– – – neilona, polietilēna vai propilēna aukla, 6 mm vai
garāka

KG

2,5

A

5607.49.90

– – citādi

KG

2,5

A

5607.50.00

– no citādām sintētiskajām šķiedrām

KG

2,5

A

5607.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

56.08

Mezgloti tīkli no auklas, virves vai troses; apdarināti zvejas
tīkli un citādi apdarināti tīkli no tekstilmateriāliem
– no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem:

56.09

5608.11.00

– – apdarināti zvejas tīkli

KG

2,5

A

5608.19.00

– – citādi

KG

7,5

B21

5608.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

5609.00.00

Izstrādājumi no dzijas, lentes vai tamlīdzīgiem pozīcijas
5404 vai 5405 izstrādājumiem, auklas, tauvas, virves vai
troses, kas citur nav minētas un iekļautas

KG

7,5

B21

57.01

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar sietiem
mezgliem, apdarinātas vai neapdarinātas
5701.10.00

– no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

M2

20

B1

5701.90.00

– no citiem tekstilmateriāliem

M2

20

B1

57.02

Paklāji un citādas tekstila grīdsegas, austas, bez šūtām
plūksnām un nekārstas, apdarinātas vai neapdarinātas, ie
skaitot Kelem, Schumacks, Karamanie un tamlīdzīgus roku
darba paklājus
5702.10.00

– Kelem, Schumacks, Karamanie un tamlīdzīgi roku darba
paklāji

M2

20

B1

5702.20.00

– grīdsegas no kokosšķiedrām

M2

20

B1

5702.39.00

– – no citiem tekstilmateriāliem

M2

20

B1

5702.42.00

– – no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

M2

20

B1

5702.49.00

– – no citiem tekstilmateriāliem

M2

20

B1
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– citādas, neplūksnotas, neapdarinātas

L 250/1835

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

M2

20

B1

– citādas, neplūksnotas, apdarinātas:
5702.92.00

– – no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

M2

20

B1

5702.99.00

– – no citiem tekstilmateriāliem

M2

20

B1

57.03

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar šūtām plūks
nām, apdarinātas vai neapdarinātas
5703.10.00

– no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

M2

20

B1

5703.20.00

– no neilona vai no citādiem poliamīdiem

M2

20

B1

5703.30.00

– no citādiem ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

M2

20

B1

5703.90.00

– no citiem tekstilmateriāliem

M2

20

B1

57.04

57.05

Paklāji un citādas tekstila grīdsegas no filca, bez šūtām
plūksnām un nekārstas, apdarinātas vai neapdarinātas
5704.10.00

– kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2

M2

20

B1

5704.90.00

– citādi

M2

20

B1

5705.00.00

Citādi paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas, apdari
nātas vai neapdarinātas

M2

20

B1

58.01

Plūksnotie un šenila audumi, izņemot pozīcijā 5802 vai
5806 minētos audumus
5801.23.00

– – citādi audu plūksnu pinuma audumi

M2

20

B1

5801.90.00

– no citiem tekstilmateriāliem

M2

20

B1

58.02

Dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē audumi, izņemot
šauri austos audumus, kas minēti pozīcijā 5806; audumi
ar šūtām plūksnām, izņemot pozīcijā 5703 minētos
– dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē audumi no ko
kvilnas
5802.19.00

– – citādi

M2

20

B1

5802.20.00

– dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē audumi no ci
tiem tekstilmateriāliem

M2

20

B1
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

58.03

5803.00.00

Pārviju pinuma (ažūra) audumi, izņemot šauri austos audu
mus, kas minēti pozīcijā 5806

M2

20

B1

58.04

58.05

Tills un citas tīkla drānas, izņemot austas un trikotāžas
drānas; mežģīnes vienā gabalā, lentēs vai atsevišķos orna
mentos, izņemot pozīcijās 6002–6006 minētās drānas
5804.10.00

– tills un citas tīkla drānas

KG

20

B1

5804.21.00

– – no ķīmiskajām šķiedrām

KG

20

B1

5804.29.00

– – no citiem tekstilmateriāliem

KG

20

B1

5804.30.00

– roku darba mežģīnes

KG

20

B1

5805.00.00

Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un
tamlīdzīgi gobelēni un izšūti gobelēni (piemēram, petit
point, krustdūrienu tehnikā), apdarināti vai neapdarināti

KG

20

B1

58.06

Šauri austi audumi, izņemot pozīcijā 5807 minētos; šauras
neaustas drānas no paralēliem līmētiem šķēru pavedieniem
bez audiem
5806.20.00

– citādi audumi, kas satur 5 % no masas vai vairāk elasto
mēra (elastīgo) vai gumijas pavedienu

KG

20

B1

5806.31.00

– – no kokvilnas

KG

20

B1

5806.32.00

– – no ķīmiskajām šķiedrām

KG

20

B1

5806.39.00

– – no citiem tekstilmateriāliem

KG

20

B1

5806.40.00

– neaustās drānas no paralēliem līmētiem šķēru pavedie
niem bez audiem

KG

20

B1

58.07

Etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi no tekstil
materiāliem gabalos, lentēs vai piegriezumā, bet bez izšu
vumiem
5807.10.00

– austi

KG

20

B1

5807.90.00

– citādi

KG

20

B1

KG

20

B1

58.08

Pītas lentes gabalos; dekoratīvie apdares materiāli bez izšu
vumiem, gabalos, izņemot trikotāžu; pušķi, bumbuļi un
tamlīdzīgi izstrādājumi
5808.90.00

– citādi
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

58.09

5809.00.00

Audumi no metāla pavedieniem un audumi no metalizē
tiem pavedieniem, kas minēti pozīcijā 5605, lietojami ap
ģērbā, rotājumiem vai tamlīdzīgiem mērķiem, kas citur nav
minēti vai iekļauti

KG

20

B1

58.10

58.11

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā
5810.92.00

– – no ķīmiskajām šķiedrām

KG

20

B1

5810.99.00

– – no citiem tekstilmateriāliem

KG

20

B1

5811.00.00

Stepēti tekstilizstrādājumi gabalos, ar vienu vai vairākām
tekstilmateriālu kārtām, kas sašūti vai citā veidā savienoti
ar padrēbi, izņemot izšuvumus, kas minēti pozīcijā 5810

M2

20

B1

59.01

Tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu
vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausau
dums; sagatavots (iepriekš apstrādāts) audekls gleznošanai;
stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilmateriāli, ko parasti
lieto cepuru pamatnēm
5901.10.00

– tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu
vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem

M2

7,5

B21

5901.90.00

– citādi

M2

7,5

B21

59.02

Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai citu po
liamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem
5902.10.00

– no neilona vai no citādiem poliamīdiem

M2

2,5

A

5902.90.00

– citādi

M2

2,5

A

59.03

59.05

Tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautos, impreg
nēti, piesūcināti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām
5903.10.00

– ar poli (vinilhlorīdu)

M2

7,5

B21

5903.20.00

– ar poliuretānu

M2

7,5

B21

5903.90.00

– citādi

M2

7,5

B21

5905.00.00

Tapetes no tekstilmateriāliem

KG

20

B1

M2

7,5

B21

59.06

Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautās
5906.10.00

– līmlentes, ar platumu ne vairāk kā 20 cm
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

5906.99.00

– – citādi

M2

7,5

B21

59.07

5907.00.00

Tekstilmateriāli, kas impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar ie
priekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti audekli teātru
dekorācijām, mākslas studiju prospekti un tamlīdzīgi

KG

7,5

B21

59.08

5908.00.00

Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas
lampām, šķiltavām, svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādāju
miem; gāzes lukturu kvēltīkliņi un cauruļveida trikotāža
gāzes degļiem, impregnēti vai neimpregnēti

KG

7,5

B21

59.09

5909.00.00

Tekstilmateriālu šļūtenes un tamlīdzīgas tekstilmateriālu
caurules ar oderējumu vai bez tā, ar stiegrojumu vai bez tā
un citu materiālu piederumiem vai bez tiem

KG

7,5

A

59.10

5910.00.00

Transmisijas siksnas, transportieru lentes vai dzensiksnas
no tekstilmateriāliem, kas ir vai nav impregnēti, apvalkoti,
pārklāti vai laminēti ar plastmasām vai stiprināti ar metālu
vai citu materiālu

KG

7,5

B21

59.11

Tekstilizstrādājumi un izstrādājumi tehniskām vajadzībām,
kas minēti šās Mozambikas muitas tarifa nodaļas 7. pie
zīmē
5911.10.00

– audumi, tūba un filcs un audumi ar tūbas un filca pa
drēbi, kas pārklāti vai laminēti ar gumiju, ādu vai citu
materiālu un ko parasti lieto adatlentēm, un tamlīdzīgas
drānas citām tehniskām vajadzībām, arī šauri samta au
dumi, kas impregnēti ar gumiju un ko lieto aušanas
darbvārpstu pārklāšanai (aušanas veltņi)

KG

7,5

B21

5911.20.00

– sietaudums, apdarināts vai neapdarināts

KG

7,5

B21

5911.40.00

– filtraudumi eļļas presēm vai tamlīdzīgām ierīcēm, arī no
cilvēku matiem

KG

7,5

B21

5911.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

60.01

Plūksnotas trikotāžas drānas, ieskaitot audumus ar garām
plūksnām un frotē audumus
6001.10.00

– drānas ar garām plūksnām

KG

20

B1

6001.22.00

– – no ķīmiskajām šķiedrām

KG

20

B1

6001.29.00

– – no citiem tekstilmateriāliem

KG

20

B1

6001.91.00

– – no kokvilnas

KG

20

B1

6001.99.00

– – no citiem tekstilmateriāliem

KG

20

B1
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L 250/1839

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

20

B1

Trikotāžas drānas, ne platākas par 30 cm, kurās ir 5 % no
svara vai vairāk elastīgo pavedienu vai gumijas pavedienu,
izņemot pozīcijā 6001 minētās
6002.90.00

60.03

– citādi
Trikotāžas drānas, ne platākas par 30 cm, izņemot pozīcijā
6001 vai 6002 minētās

6003.10.00

– no vilnas vai smalkas spalvas

KG

20

B1

6003.20.00

– no kokvilnas

KG

20

B1

KG

20

B1

60.04

Trikotāžas drānas, platākas par 30 cm, kurās ir 5 % no
svara vai vairāk elastīgo pavedienu vai gumijas pavedienu,
izņemot pozīcijā 6001 minētās
6004.90.00

60.05

– citādi
Drānas šķēradījumā (arī ar trešu adīšanas mašīnām izgata
votie), izņemot pozīcijās 6001–6004 minētos
– no kokvilnas:

6005.22.00

– – krāsotas

KG

20

B1

6005.90.00

– – citādi

KG

20

B1

60.06

Citādas trikotāžas drānas
6006.34.00

– – apdrukātas

KG

20

B1

6006.90.00

– citādi

KG

20

B1

P/ST

20

B1

62.01

Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar ka
puci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrā
dājumi, izņemot pozīcijā 6203 minētos
– mēteļi, lietusmēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar ka
puci un tamlīdzīgi izstrādājumi:
6201.13.00

63.06

– – no ķīmiskajām šķiedrām
Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras laivām, vējdē
ļiem vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piede
rumi
– nojumes, markīzes un sauljumi:

6306.30.00

– buras

KG

2,5

A

6306.91.00

– – no kokvilnas

KG

20

B1
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Vienība

Parastā
likme (1)
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rija

Citādi gatavie izstrādājumi, ieskaitot apģērba piegrieztnes
6307.20.00

– glābšanas vestes un glābšanas jostas

KG

7,5

B1

6307.90.00

– citādi

KG

20

B1

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

68.04

Dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrādājumi,
bez ietvara, paredzēti slīpēšanai, asināšanai, pulēšanai, pie
lāgošanai vai griešanai, akmeņi asināšanai vai pulēšanai ar
roku, to daļas no dabiskā akmens, aglomerētiem, dabi
skiem vai mākslīgiem abrazīviem vai no keramikas, kom
plektā ar detaļām no citiem materiāliem vai bez šīm deta
ļām
6804.10.00

68.06

– dzirnakmeņi un galodas slīpēšanai, asināšanai un drupi
nāšanai
Sārņu vate, akmens vate un tamlīdzīga minerālvate; uz
pūsts vermikulīts, uzpūsti māli, putoti izdedži un tamlī
dzīgi uzpūsti minerālu materiāli; siltumizolējošu, skaņu
izolējošu un skaņu absorbējošu minerālu materiālu maisī
jumi un izstrādājumi, kas nav minēti pozīcijā 6811 vai
6812 vai 69. nodaļā

6806.90.00
68.12

– citādi
Apstrādāta azbesta šķiedra; maisījumi uz azbesta bāzes vai
azbesta un magnija karbonāta bāzes; izstrādājumi no šā
diem maisījumiem vai no azbesta (piemēram, diegi, au
dumi, apģērbs, galvassegas, apavi, starplikas), stiegroti vai
nestiegroti, izņemot pozīcijas 6811 vai 6813 preces

6812.80.00

– no krosidolīta

KG

7,5

B21

6812.99.00

– citādi

KG

7,5

B21

M2

7,5

B21

M2

7,5

B21

69.07

Neglazētas keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāša
nai; kamīna un sienas flīzes; neglazēti keramikas mozaīkas
klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi, uz pamatnes vai bez tās
6907.90.00

69.08

– citādi
Glazētas keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāšanai;
kamīna un sienas flīzes; glazēti keramikas mozaīkas klucīši
un tamlīdzīgi izstrādājumi, uz pamatnes vai bez tās

6908.90.00
69.10

– citādi
Keramikas izlietnes, mazgātnes, izlietņu konsoles, vannas,
bidē, klozetpodi, skalojamās kastes, pisuāri un tamlīdzīgi
sanitārtehnikas izstrādājumi

6910.10.00

– no porcelāna

KG

7,5

B21

6910.90.00

– citādi

KG

7,5

B21
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L 250/1841

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

P/ST

7,5

B21

Vaļējas stikla kolbas (arī lodveida un cauruļveida) un to
stikla daļas, bez piederumiem, paredzētas elektriskajām
spuldzēm, elektronstaru lampām un tamlīdzīgiem izstrādā
jumiem
7011.90.00

70.17

– citādi
Stikla trauki laboratoriju, higiēnas un farmācijas vajadzī
bām, graduēti vai negraduēti, kalibrēti vai nekalibrēti

7017.10.00

– no kausēta kvarca vai citādas kausētās kramzemes

KG

7,5

B21

7017.90.00

– citādi

KG

0

A

KG

7,5

A

70.19

Stikla šķiedras (ieskaitot stikla vati) un to izstrādājumi (pie
mēram, pavedieni, audumi)
– šķiedru lentes, grīstes, pavedieni un cirstās šķiedras
(šķipsnas):
7019.19.00

72.10

– – citādi
Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu
600 mm vai vairāk, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pār
klājumu
– citādā veidā cinkoti:

7210.49.00

– – citādi

KG

7,5

C21

7210.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

72.14

Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas ap
strādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas
vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus
stieņus
7214.99.00

72.15

– citādi
Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi

7215.90.00
72.16

– citādi
Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie
profili

7216.99.00
72.20

– – citādi
Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk
nekā 600 mm
– pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti:

7220.90.00

– citādi
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73.07

Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Dzelzs vai tērauda savienotājelementi caurulēm (piemēram,
savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)
7307.19.00

– – citādi

KG

7,5

C21

7307.22.00

– – leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni

KG

7,5

C21

73.08

Metālkonstrukcijas (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās salie
kamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to
sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti,
jumta konstrukcijas, durvis un logi un to rāmji, durvju
sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs
vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, pro
fili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas
sagatavoti izmantošanai konstrukcijās
7308.10.00

– tilti un tiltu sekcijas

KG

7,5

B21

73.09

7309.00.00

Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlī
dzīgas tilpnes jebkuru materiālu (izņemot saspiestu un sa
šķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l,
ar apšuvumu vai siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā
vai siltumtehniskā aprīkojuma

KG

7,5

B21

73.11

7311.00.00

Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

73.12

Dzelzs vai tērauda stiepļu vijumi, troses, tauvas, pītas len
tes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas
7312.10.00

73.15

– stiepļu vijumi, tauvas un troses
Dzelzs vai tērauda ķēdes un to daļas
– šarnīrķēdes un to daļas:

7315.12.00

– – citādas ķēdes

KG

7,5

B21

7315.89.00

– – citādi

KG

7,5

B21

73.16

7316.00.00

Dzelzs vai tērauda enkuri, dreki un to daļas

KG

7,5

B21

73.17

7317.00.00

Dzelzs vai tērauda naglas, smailnaglas, spraudītes, rievotas
naglas, U veida āķi (izņemot pozīcijā 8305 minētos) un
tamlīdzīgi izstrādājumi, ar citu metālu galviņām vai bez
tām, izņemot izstrādājumus ar vara galviņām

KG

7,5

A

KG

7,5

C21

73.18

Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kok
skrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, pa
plākšņi (ieskaitot atsperplāksnes) un tamlīdzīgi izstrādā
jumi
– vītņoti izstrādājumi:
7318.29.00

– – citādi

16.9.2016.
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HS kods

73.19

Izstrādājuma apraksts

L 250/1843

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

20

B1

Šujamadatas, adāmadatas, īleni, tamboradatas, rokdarbu
īleni un tamlīdzīgi izstrādājumi darbam ar roku, no dzelzs
vai tērauda; saspraužamās adatas un citādas adatas no
dzelzs vai tērauda, kas citur nav minētas un iekļautas
7319.90.00

73.20

– citādi
Dzelzs vai tērauda atsperes un atspersloksnes

7320.10.00
73.23

– slokšņu atsperes un to sloksnes
Galda piederumi, virtuves piederumi vai citi mājsaimniecī
bas priekšmeti un to daļas no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai
tērauda skaidas; dzelzs vai tērauda kasīkļi, skrāpji vai spil
ventiņi un cimdi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulē
šanai un tamlīdzīgi izstrādājumi

7323.99.00
73.26

74.01

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

– – citādi
Citi dzelzs vai tērauda izstrādājumi

7326.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

7401.00.00

Vara kušņi; cementvarš (nogulsnēts varš)

KG

2,5

A

74.03

Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti
– rafinēts varš:
7403.13.00

– – taisnstūrveida sagataves

KG

2,5

A

7403.22.00

– – vara un alvas sakausējumi (bronza)

KG

2,5

A

KG

7,5

B21

74.07

Vara stieņi un profili
7407.10.00

– no rafinēta vara
– no vara sakausējumiem

7407.21.00

– – no vara un cinka sakausējumiem (misiņa)

KG

7,5

B21

7407.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

74.08

Vara stieples
– no rafinēta vara:
7408.11.00

– – ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā
6 mm

KG

2,5

A

7408.19.00

– – citādi

KG

2,5

A

7408.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

L 250/1844
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HS kods

74.09

Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Vara loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,15 mm
– no rafinēta vara:
7409.11.00

– – rituļos

KG

2,5

A

7409.19.00

– – citādi

KG

2,5

A

7409.21.00

– – rituļos

KG

7,5

B21

7409.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

7409.39.00

– – citādi

KG

7,5

B21

7409.90.00

– no citiem vara sakausējumiem

KG

7,5

B21

74.11

Liela un maza diametra vara caurules
7411.10.00

– no rafinēta vara

KG

7,5

B21

7411.21.00

– – no vara un cinka sakausējumiem (misiņa)

KG

7,5

B21

7411.22.00

– – no vara un niķeļa sakausējumiem (melhiora) vai vara,
niķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba)

KG

7,5

B21

7411.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

74.12

74.13

Vara cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi,
leņķa gabali, uzmavas)
7412.10.00

– no rafinēta vara

KG

7,5

B21

7412.20.00

– no vara sakausējumiem

KG

7,5

B21

7413.00.00

Stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādā
jumi bez elektroizolācijas

KG

2,5

A

74.15

Naglas, dažāda veida spraudītes, skavas un tamlīdzīgi iz
strādājumi no vara vai no dzelzs un tērauda ar vara galvi
ņām; vara skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie
āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes (arī atsperpa
plāksnes) un tamlīdzīgi izstrādājumi
7415.10.00

– naglas, rasēšanas spraudītes, skavas un tamlīdzīgi izstrā
dājumi

KG

7,5

B21

7415.21.00

– – paplāksnes, ieskaitot atsperpaplāksnes

KG

7,5

B21

16.9.2016.
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Izstrādājuma apraksts

L 250/1845

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

7415.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

7415.33.00

– – skrūves; bultskrūves un uzgriežņi

KG

7,5

B21

7415.39.00

– – citādi

KG

7,5

B21

74.18

Vara galda piederumi, virtuves piederumi un citi mājsaim
niecības priekšmeti un to daļas; kasīkļi un skrāpji vai vīšķi
saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un
tamlīdzīgi izstrādājumi no vara
– galda piederumi, virtuves piederumi un citi mājsaimnie
cības priekšmeti un to daļas; kasīkļi un skrāpji vai vīšķi
saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un
tamlīdzīgi izstrādājumi:
7418.11.00

– – kasīkļi virtuves trauku tīrīšanai, spilventiņi saimniecī
bas piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un tamlī
dzīgi izstrādājumi

KG

20

B1

7418.19.00

– – citādi

KG

20

B1

7418.20.00

– sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas

KG

20

B1

74.19

Citi vara izstrādājumi
7419.10.00

– ķēdes un to daļas

KG

7,5

B21

7419.91.00

– – lieti, veidoti, štancēti vai kalti, bet bez turpmākas ap
strādes

KG

7,5

B21

7419.99.00

– – citādi

KG

7,5

B21

75.01

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un citādi niķeļa me
talurģijas starpprodukti
7501.10.00

– niķeļa kušņi

KG

2,5

A

7505.11.00

– – no neleģētā niķeļa

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

2,5

A

75.07

Niķeļa caurules un caurulītes un to savienotājelementi (pie
mēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)
– caurules un caurulītes:
7507.20.00

76.01

– cauruļu un caurulīšu savienotājelementi
Neapstrādāts alumīnijs

7601.10.00

– neleģētais alumīnijs

L 250/1846
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7601.20.00
76.03

Izstrādājuma apraksts

– alumīnija sakausējumi

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

7,5

B21

Alumīnija pulveri un plēksnes
7603.10.00

76.04

– neslāņainas struktūras pulveri
Alumīnija stieņi un profili

7604.10.00

– no neleģētā alumīnija
– no alumīnija sakausējumiem:

7604.21.00

– – dobie profili

KG

7,5

B21

7604.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

76.05

Alumīnija stieples
– no neleģētā alumīnija:
7605.11.00

– – ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā
7 mm

KG

7,5

B21

7605.19.00

– – citādi

KG

7,5

B21

– no alumīnija sakausējumiem:
7605.21.00

– – ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā
7 mm

KG

7,5

B21

7605.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

76.06

Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par
0,2 mm
– taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida):
7606.11.00

– – no neleģētā alumīnija

KG

7,5

C21

7606.12.00

– – no alumīnija sakausējumiem

KG

7,5

C21

7606.91.00

– – no neleģētā alumīnija

KG

7,5

C21

7606.92.00

– – no alumīnija sakausējumiem

KG

7,5

C21

16.9.2016.
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L 250/1847

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona,
plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pa
matnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk
kā 0,2 mm
– bez pamatnes:
7607.11.00

– – velmēta, bet tālāk neapstrādāta

KG

7,5

B21

7607.19.00

– – citādi

KG

7,5

B21

7607.20.00

– ar pamatni

KG

7,5

B21

76.08

76.09

Alumīnija caurules un caurulītes
7608.10.00

– no neleģētā alumīnija

KG

7,5

B21

7608.20.00

– no alumīnija sakausējumiem

KG

7,5

B21

7609.00.00

Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savieno
jumi, leņķa gabali, uzmavas)

KG

7,5

B21

76.10

76.11

Alumīnija konstrukcijas (izņemot saliekamas būvkonstruk
cijas, kas minētas pozīcijā 9406) un to daļas (piemēram,
tilti un to sekcijas, piloni, režģu masti, jumta pārsegumi,
būvkopnes, durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi,
margas, balsti un kolonnas); alumīnija plāksnes, stieņi, pro
fili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti iz
mantošanai konstrukcijās
7610.10.00

– durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi

KG

7,5

B21

7610.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

7611.00.00

Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes
no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķi
drinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar
apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez
mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

KG

7,5

B21

76.12

Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas
tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas
tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu
gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari
vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā
vai siltumtehniskā aprīkojuma
7612.10.00

– cilindriskas saliekamas tilpnes

KG

7,5

A

7612.90.00

– citādi

KG

7,5

B21
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76.13

7613.00.00

76.14

Izstrādājuma apraksts

Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

7,5

B21

Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi
izstrādājumi bez elektroizolācijas
7614.10.00

– ar tērauda serdi

KG

7,5

B21

7614.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

76.15

Alumīnija galda piederumi, virtuves piederumi un citi māj
saimniecības priekšmeti un to daļas; kasīkļi un skrāpji vai
vīšķi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi
un tamlīdzīgi izstrādājumi no alumīnija
– galda piederumi, virtuves piederumi un citi mājsaimnie
cības priekšmeti un to daļas; kasīkļi un skrāpji vai vīšķi
saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un
tamlīdzīgi izstrādājumi
7615.11.00

– – kasīkļi virtuves trauku tīrīšanai, spilventiņi saimniecī
bas piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un tamlī
dzīgi izstrādājumi

KG

20

B1

7615.19.00

– – citādi

KG

20

B1

7615.20.00

– sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas

KG

20

B1

76.16

Citādi alumīnija izstrādājumi
7616.10.00

– naglas, smailnaglas, skavas, skrūves, bultskrūves, uz
griežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas,
paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi

KG

7,5

B21

7616.99.00

– – citādi

KG

20

B1

78.01

Neapstrādāts svins
7801.91.00

– – ar antimonu kā otru galveno elementu attiecībā uz
masu

KG

2,5

A

7801.99.00

– – citādi

KG

2,5

A

78.04

Svina plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija; svina
pulveri un plēksnes
– plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija:

78.06

7804.11.00

– – loksnes, sloksnes, lentes un folija, ne biezāka par
0,2 mm (bez jebkādas pamatnes)

KG

7,5

B21

7804.19.00

– – citādi

KG

7,5

B21

7806.00.00

Citādi svina izstrādājumi

KG

20

B1

16.9.2016.
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L 250/1849

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

2,5

A

Neapstrādāts cinks
7901.20.00

79.03

79.04
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– cinka sakausējumi
Cinka putekļi, pulveri un plēksnes

7903.10.00

– cinka putekļi

KG

2,5

A

7903.90.00

– citādi

KG

2,5

A

7904.00.00

Cinka stieņi, profili un stieples

KG

7,5

B21

79.07

Citādi cinka izstrādājumi
7907.00.10

– caurules un caurulītes un to savienotājelementi (piemē
ram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)

KG

7,5

B21

7907.00.90

– citādi

KG

20

B1

80.01

Neapstrādāta alva
8001.10.00

– neleģēta alva

KG

2,5

A

80.03

8003.00.00

Alvas stieņi, profili un stieples

KG

7,5

B21

80.07

8007.00.00

Citādi alvas izstrādājumi

KG

20

B1

KG

7,5

B21

KG

2,5

A

81.01

Volframs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūž
ņus
8101.99.00

81.09

Cirkonijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūž
ņus
8109.90.00

81.10

81.11

– – citādi

– citādi
Antimons un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūž
ņus

8110.90.00

– citādi

KG

2,5

A

8111.00.00

Mangāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūž
ņus

KG

2,5

A

KG

2,5

A

81.12

Berilijs, hroms, germānijs, vanādijs, gallijs, hafnijs, indijs,
niobijs, rēnijs, tallijs un izstrādājumi no šiem metāliem, ie
skaitot atgriezumus un lūžņus
– berilijs:
8112.99.00

– – citādi
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81.13

8113.00.00

Metālkeramika un tās izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus
un lūžņus

KG

2,5

A

82.01

Lāpstas un liekšķeres, kapļi, cērtes, kaplīši, dakšas un grā
bekļi; cirvji, dārza naži un tamlīdzīgi cirtējrīki; jebkura
veida dārza šķēres un zargrieži; izkaptis, sirpji, siena dak
šas, dzīvžogu šķēres, ķīļi malkas skaldīšanai un citi instru
menti, kurus izmanto lauksaimniecībā, dārzkopībā vai
mežsaimniecībā
8201.10.00

– lāpstas un liekšķeres

KG

5

B22

8201.20.00

– dakšas

KG

5

B22

8201.30.00

– kapļi, cērtes, kaplīši un grābekļi

KG

0

B22

8201.40.00

– cirvji, dārza naži un tamlīdzīgi cirtējrīki

KG

5

B22

8201.50.00

– dārza šķēres un zargrieži darbam ar vienu roku (ieskai
tot putnu grieznes)

KG

5

B22

8201.60.00

– dzīvžogu šķēres, zargrieži un tamlīdzīgas grieznes dar
bam ar abām rokām

KG

5

B22

8201.90.00

– citādi rokas darbarīki, kas izmantojami lauksaimniecībā,
dārzkopībā un mežsaimniecībā

KG

5

B22

82.02

Rokas zāģi; visu veidu zāģu plātnes (ieskaitot plātnes ga
renzāģēšanai, rievu iezāģēšanai vai bezzobu zāģu plātnes)
8202.10.00

– rokas zāģi

KG

5

B22

8202.20.00

– lentzāģu lentes

KG

5

B22

8202.31.00

– – ar tērauda darbdaļu

KG

7,5

B21

8202.39.00

– – citādi, ieskaitot detaļas

KG

7,5

B21

8202.40.00

– ķēdes zāģu plātnes

KG

7,5

B21

– citādas zāģu plātnes:
8202.91.00

– – metālzāģu taisnās plātnes

KG

7,5

B21

8202.99.00

– – citādi

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

82.03

Vīles, adatvīles, skrāpjvīles, knaibles (ieskaitot asknaibles),
plakanknaibles, pincetes, knaiblītes, metālgrieznes, cauruļu
griešanas darbgaldi, skrūvju grieznes, caurumsitņi un tam
līdzīgi rokas darbarīki
8203.10.00

– vīles, adatvīles, skrāpjvīles un tamlīdzīgi darbarīki
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8203.20.00

– knaibles (ieskaitot asknaibles), plakanknaibles, pincetes,
knaiblītes un tamlīdzīgi darbarīki

KG

7,5

B21

8203.30.00

– metālgrieznes un tamlīdzīgi darbarīki

KG

7,5

B21

8203.40.00

– cauruļu griešanas darbgaldi, skrūvju grieznes, caurum
sitņi un tamlīdzīgi darbarīki

KG

7,5

B21

82.04

Uzgriežņu atslēgas, rokas (ieskaitot torsiometrus, bet izņe
mot grieztaviņas); uzgriežņu atslēgu maiņgalviņas, ar rok
turiem vai bez tiem
– uzgriežņu atslēgas, rokas:
8204.11.00

– – parastās

KG

7,5

B21

8204.12.00

– – regulējamas (bīdatslēgas)

KG

7,5

B21

8204.20.00

– uzgriežņu atslēgu maiņgalviņas, ar rokturiem vai bez
tiem

KG

7,5

B21

82.05

Rokas darbarīki (ieskaitot dimanta stiklgriežus), kas citur
nav minēti un iekļauti; lodlampas; skrūvspīles, spīles un
tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot darbmašīnu piederumus
un daļas; laktas; pārnēsājamās ēzes; slīpripas ar rāmi un ar
rokas vai kājas piedziņu
8205.10.00

– urbšanas instrumenti, vītņgrieži un vītņurbji

KG

7,5

B21

8205.20.00

– veseri un uzsitējveseri

KG

7,5

B21

8205.30.00

– ēveles, cirtņi, kalti un tamlīdzīgi kokapstrādes griezējin
strumenti

KG

7,5

B21

8205.40.00

– skrūvgrieži

KG

7,5

B21

– citādi rokas darbarīki (ieskaitot dimanta stiklgriežus):
8205.51.00

– – darbarīki, ko lieto mājsaimniecībā

KG

25

B1

8205.59.00

– – citādi

KG

7,5

B21

8205.60.00

– lodlampas

KG

7,5

B21

8205.70.00

– skrūvspīles, spīles un tamlīdzīgi izstrādājumi

KG

7,5

B21

8205.80.00

– laktas; pārnēsājamās ēzes; slīpripas ar rāmi un ar rokas
vai kājas piedziņu

KG

7,5

B21
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8205.90.00

– citādi, ieskaitot komplekti, kas sastāv no diviem vai vai
rākiem iepriekš minēto apakšpozīciju izstrādājumiem

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

82.06

Divu vai vairāku nosaukumu darbarīku, kas iekļauti pozīci
jās 8202 līdz 8205, komplekti, iepakoti pārdošanai ma
zumtirdzniecībā
8206.00.00

82.07

Divu vai vairāku nosaukumu darbarīku, kas iekļauti pozīci
jās 8202 līdz 8205, komplekti, iepakoti pārdošanai ma
zumtirdzniecībā
Maināmie instrumenti (ar mehānisku piedziņu vai bez tās)
rokas darbarīkiem vai darbmašīnām (piemēram, presēšanai,
štancēšanai, caurumošanai, vītņgriešanai, vītņurbšanai, urb
šanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai
skrūvju ieskrūvēšanai), ieskaitot presformas metālu vilkša
nai vai presēšanai, un instrumenti klinšu vai grunts urbša
nai
– instrumenti klinšu un grunts urbšanai:

8207.13.00

– – ar metālkeramikas darbdaļu

KG

7,5

B21

8207.19.00

– – citādi, ieskaitot daļas

KG

7,5

B21

8207.20.00

– presformas metāla vilkšanai vai presēšanai

KG

7,5

B21

8207.30.00

– presēšanas, štancēšanas vai caurumošanas instrumenti

KG

7,5

B21

8207.40.00

– vītņu griešanas un vītņošanas instrumenti

KG

7,5

B21

8207.50.00

– urbšanas instrumenti, izņemot instrumentus klinšu urb
šanai

KG

7,5

B21

8207.60.00

– instrumenti izvirpošanai un caurvilkšanai

KG

7,5

B21

8207.70.00

– frēzēšanas instrumenti

KG

7,5

B21

8207.80.00

– virpošanas instrumenti

KG

7,5

B21

8207.90.00

– citādi maināmie instrumenti

KG

7,5

B21

82.08

Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm
8208.10.00

– metālapstrādei

KG

7,5

B21

8208.20.00

– kokapstrādei

KG

7,5

B21

8208.30.00

– virtuves ierīcēs un pārtikas rūpniecībā izmantojamie

KG

7,5

B21

8208.40.00

– lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un dārzkopībā lietoja
mām mašīnām paredzētie

KG

7,5

B21

8208.90.00

– citādi

KG

7,5

B21
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82.09

8209.00.00

Plāksnes, stienīši, uzgaļi un tamlīdzīgi instrumentu piede
rumi, atsevišķi, no metālkeramikas

KG

20

B1

82.10

8210.00.00

Ar roku darbināmas mehāniskās ierīces (ar masu 10 kg vai
mazāk) ēdienu un dzērienu pagatavošanai, apstrādei vai
pasniegšanai

KG

20

B1

KG

20

B1

82.11

Naži ar zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem (arī koku
potējamie naži), izņemot nažus, kas minēti pozīcijā 8208,
un to asmeņi
8211.10.00

– dažādu izstrādājumu komplekti
– citādi:

8211.91.00

– – galda naži ar nekustīgiem asmeņiem

KG

20

B1

8211.92.00

– – citādi naži ar nekustīgiem asmeņiem

KG

20

B1

8211.93.00

– – naži, kuriem nav nekustīgu asmeņu

KG

20

B1

8211.94.00

– – asmeņi

KG

20

B1

8211.95.00

– – parastā metāla rokturi

KG

20

B1

P/ST

20

B1

1000 P/
ST

20

B1

82.12

82.13

Bārdas naži un asmenīši (ieskaitot asmenīšu sagataves)
8212.10.00

– bārdas naži

8212.20.00

– asmenīši asmeņskuvekļiem, ieskaitot skuvekļu asmenīšu
slokšņu sagataves

8212.90.00

– citādas detaļas

KG

7,5

B21

8213.00.00

Grieznes, ieskaitot drēbnieku grieznes, un to asmeņi

KG

20

B1

82.14

Citādi griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašī
nas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži gaļas griešanai,
kapājamie naži, papīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti
un instrumenti (ieskaitot nagu vīles)
8214.10.00

– papīrnaži, naži aplokšņu atvēršanai un tekstu labošanai,
zīmuļu asinātāji un to asmeņi

KG

7,5

B21

8214.20.00

– manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (ieskai
tot nagu vīles)

KG

20

B1

8214.90.00

– citādi

KG

20

B1
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Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas,
zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi
virtuves un galda piederumi
8215.10.00

– virtuves un galda piederumu komplekti, kuros ir vismaz
viens izstrādājums ar dārgmetāla pārklājumu

KG

20

B1

8215.20.00

– citādi virtuves un galda piederumu komplekti

KG

20

B1

– citādi:
8215.91.00

– – ar dārgmetāla pārklājumu

KG

20

B1

8215.99.00

– – citādi

KG

20

B1

83.01

Slēdzenes, piekaramās un iekaļamās (kas slēdzamas ar at
slēgu vai koda kombināciju, elektriskas vai neelektriskas)
no parastā metāla; parastā metāla skavas un ietvari ar ska
vām, kurās iestrādātas slēdzenes; atslēgas minētajiem iz
strādājumiem no parastā metāla
8301.10.00

– piekaramās atslēgas

KG

7,5

B21

8301.20.00

– slēdzenes transportlīdzekļiem

KG

7,5

B21

8301.30.00

– slēdzenes mēbelēm

KG

7,5

B21

8301.40.00

– citādas slēdzenes

KG

7,5

B21

8301.50.00

– skavas un ietvari ar skavām, kurās iestrādātas slēdzenes

KG

7,5

B21

8301.60.00

– daļas

KG

7,5

B21

8301.70.00

– atsevišķas atslēgas

KG

7,5

B21

83.02

83.03

Pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādā
jumi, kurus izmanto mēbelēs, durvīs, kāpnēs, logos, žalūzi
jās, transportlīdzekļu virsbūvēs, zirglietās, koferos, kastēs,
lādītēs un tamlīdzīgos izstrādājumos; cepuru pakaramie,
vadži, konsoles un tamlīdzīgi izstrādājumi no parastajiem
metāliem; parastā metāla skrituļi ar stiprinājumiem; parastā
metāla automātiskie durvju aizvērēji
8302.49.00

– – citādi

KG

20

B1

8302.50.00

– cepuru pakaramie, vadži, konsoles un tamlīdzīgi izstrā
dājumi

KG

20

B1

8302.60.00

– automātiskie durvju aizvērēji

KG

7,5

B21

8303.00.00

Bruņotas vai stiprinātas parastā metāla glabātavas, seifi un
durvis, ieskaitot banku noliktavu durvis un seifus, naudas
skapjus un kastes, un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādā
jumi

KG

7,5

B21
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83.04

8304.00.00

Dokumentu un kartīšu skapji, paplātes un paliktņi papī
riem un pildspalvām, spiedogu paliktņi un tamlīdzīgi bi
roja piederumi no parastā metāla, izņemot pozīcijā 9403
minētās biroja mēbeles

KG

20

B1

83.05

Pierīces ātršuvējiem vai dokumentu mapēm, kancelejas
spailes un saspraudes, spraudes, indeksatori un tamlīdzīgi
kancelejas piederumi no parastā metāla; šuvēju stiepļu ska
vas blokos (piemēram, kancelejas vajadzībām, mēbeļu tap
sēšanai, saiņošanai) no parastā metāla
8305.10.00

– ātršuvēju vai dokumentu mapju piederumi

KG

20

B1

8305.20.00

– stiepļu skavas blokos

KG

20

B1

8305.90.00

– citādi, ieskaitot daļas

KG

20

B1

KG

20

B1

83.06

Parastā metāla zvani, gongi un tamlīdzīgi neelektriski iz
strādājumi; parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi iz
strādājumi; parastā metāla ietvari fotogrāfijām, gleznām un
tamlīdzīgi ietvari; parastā metāla spoguļi
8306.10.00

– zvani, gongi un tamlīdzīgi izstrādājumi
– statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi:

8306.21.00

– – ar dārgmetāla pārklājumu

KG

20

B1

8306.29.00

– – citādi

KG

20

B1

8306.30.00

– ietvari fotogrāfijām, gleznām un tamlīdzīgi ietvari; spo
guļi

KG

20

B1

83.07

Lokanas parastā metāla caurules ar savienotājelementiem
vai bez tiem
8307.10.00

– no dzelzs vai tērauda

KG

7,5

B21

8307.90.00

– no citiem parastajiem metāliem

KG

7,5

B21

P/ST

7,5

B21

MP/ST

7,5

B21

KG

7,5

B21

83.08

Aizdares, ietvari ar sprādzēm, sprādzes, aizdares sprādzes,
āķīši, actiņas, cilpiņas un tamlīdzīgi parastā metāla izstrā
dājumi, kas izmantojami apģērbiem, apaviem, markīzēm,
somām, ceļa piederumiem vai citiem gataviem ražoju
miem, parastā metāla cauruļkniedes vai dubultkniedes; pa
rastā metāla krelles un spīguļi
8308.10.00

– āķīši, actiņas un cilpiņas

8308.20.00

– cauruļkniedes un dubultkniedes

8308.90.00

– citādi, ieskaitot daļas
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Aizbāžņi, vāciņi (ieskaitot pudeļu vāciņus, uzgriežamos vā
ciņus un aizbāžņus), pudeļu vāciņi, aizbāžņu apvalki, vīt
ņoti noslēgi, plombas un citi iepakošanas piederumi no pa
rastā metāla
8309.10.00

– pudeļu vāciņi

KG

7,5

A

8309.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

8310.00.00

Parastā metāla plāksnītes un izkārtnes ar norādēm, nosau
kumiem, adresēm un tamlīdzīgas plāksnītes, numuri, burti
un tamlīdzīgi simboli, izņemot pozīcijā 9405 minētos iz
strādājumus

KG

7,5

B21

83.11

Stieples, stieņi, caurules, plāksnes, elektrodi un tamlīdzīgi
izstrādājumi no parastā metāla vai no metāla karbīdiem, ar
pārklājumu vai serdi no kušņu materiāla, izmantojami lo
dēšanai ar mīkstlodi, cietlodi, metināšanai vai metāla un
metāla karbīdu uzklāšanai; parastā metāla aglomerēta pul
vera stieples, kuras izmanto metalizēšanā izsmidzinot
8311.10.00

– parastā metāla elektrodi ar pārklājumu, izmantojami
loka elektrometināšanā

KG

7,5

C21

8311.20.00

– parastā metāla stieple ar serdi, izmantojama loka elek
trometināšanā

KG

7,5

A

8311.30.00

– parastā metāla stieņi ar pārklājumu un stieple ar serdi,
paredzēti lodēšanai ar mīkstlodi vai cietlodi, vai gāzmeti
nāšanai

KG

7,5

B21

8311.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

84.01

Kodolreaktori; neapstaroti degvielas elementi (kasetes) ko
dolreaktoriem; iekārtas un aparāti izotopu separācijai
8401.10.00

– kodolreaktori

KG

5

B22

8401.20.00

– iekārtas un aparāti izotopu separācijai un to daļas

KG

5

B22

8401.30.00

– neapstaroti degvielas elementi (kasetes)

gi F/S

5

B22

P/ST

5

A

84.02

Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures
karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena
tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli
– ūdens tvaika vai citādi tvaika katli:
8402.11.00

– – ūdenscauruļu katli ar ražīgumu vairāk nekā 45 t
tvaika stundā

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8402.12.00

– – ūdenscauruļu katli ar ražīgumu līdz 45 t tvaika
stundā

P/ST

5

A

8402.19.00

– – citādi tvaika ģenerēšanas katli, ieskaitot kombinētos

P/ST

5

A

8402.20.00

– ūdens pārkarsēšanas katli

P/ST

5

A

8402.90.00

– daļas

KG

5

A

84.03

Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos
8403.10.00

– katli

P/ST

5

B22

8403.90.00

– daļas

KG

5

B22

84.04

Palīgiekārtas izmantošanai pozīcijās 8402 un 8403 minē
tajos katlos (piemēram, ekonomaizeri, pārkarsētāji, kvēpu
atdalītāji, gāzes rekuperatori); ūdens tvaika un citu tvaika
spēkiekārtu dzesētāji
8404.10.00

– palīgiekārtas izmantošanai pozīcijās 8402 un 8403 mi
nētajos katlos

KG

5

A

8404.20.00

– dzesētāji ūdens tvaika un citādām tvaika spēkiekārtām

KG

5

A

8404.90.00

– daļas

KG

5

A

84.05

Gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar vai bez attīrīša
nas ierīcēm; acetilēna gāzģeneratori un tamlīdzīgi ūdens
pārstrādes gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai bez tām
8405.10.00

– Gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar vai bez attīrī
šanas ierīcēm; acetilēna gāzģeneratori un tamlīdzīgi
ūdens pārstrādes gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai
bez tām

KG

5

B22

8405.90.00

– daļas

KG

5

B22

P/ST

5

B22

84.06

Ūdens tvaika un citādas tvaika turbīnas
8406.10.00

– turbīnas kuģu dzinējiekārtām
– citādas turbīnas:

8406.81.00

– – kuru jauda pārsniedz 40 MW

P/ST

5

B22

8406.82.00

– – ar jaudu līdz 40 MW

P/ST

5

B22

8406.90.00

– daļas

P/ST

5

B22
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai
rotējošiem virzuļiem
8407.10.00

– gaisa kuģu dzinēji

P/ST

7,5

B21

8407.21.00

– – piekarināmie motori

P/ST

7,5

B21

8407.29.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

8407.32.00

– – kuru darba tilpums pārsniedz 50 cm3, bet nepār
sniedz 250 cm3

P/ST

7,5

B21

8407.34.00

– – kuru darba tilpums pārsniedz 1 000 cm3

P/ST

7,5

B21

8407.90.00

– citādi dzinēji

P/ST

7,5

B21

84.08

Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pus
dīzeļi)
8408.10.10

– – piekarināmie motori

P/ST

7,5

B21

8408.10.90

– citādi

P/ST

7,5

A

8408.20.00

– dzinēji, kas izmantojami 87. nodaļā minētajos transport
līdzekļos

P/ST

7,5

B21

8408.90.00

– citādi dzinēji

P/ST

7,5

B21

84.09

Daļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem,
kas iekļauti pozīcijās 8407 un 8408
8409.10.00

– gaisa kuģu dzinējiem

KG

7,5

B21

8409.91.00

– – izmantošanai vienīgi vai galvenokārt dzirksteļaizde
dzes iekšdedzes virzuļmotoros

KG

7,5

B21

8409.99.00

– – citādi

KG

7,5

B21

84.10

Hidroturbīnas, ūdensrati un to regulatori
– hidroturbīnas un ūdensrati:
8410.11.00

– – kuru jauda nepārsniedz 1 000 kW

P/ST

5

B22

8410.12.00

– – kuru jauda pārsniedz 1 000 kW, bet nepārsniedz
10 000 kW

P/ST

5

B22

8410.13.00

– – kuru jauda pārsniedz 10 000 kW

P/ST

5

B22

8410.90.00

– daļas, ieskaitot regulatorus

KG

5

B22

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

P/ST

5

B22

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas
gāzturbīnas
– turboreaktīvie dzinēji:
8411.12.00

– – kuru vilces spēks pārsniedz 25 kN
– turbopropelleru dzinēji:

8411.81.00

– – kuru jauda nepārsniedz 5 000 kW

P/ST

5

B22

8411.99.00

– – citādi

KG

5

B22

84.12

Citādi dzinēji un motori
8412.10.00

– reaktīvie dzinēji, kas nav turboreaktīvie dzinēji

P/ST

5

B22

8412.21.00

– – lineārās darbības (cilindri)

KG

5

B22

8412.29.00

– – citādi

KG

5

B22

8412.31.00

– – lineārās darbības (cilindri)

P/ST

5

B22

8412.39.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8412.80.00

– citādi

P/ST

5

B22

8412.90.00

– daļas

KG

5

B22

84.13

Šķidruma sūkņi ar caurplūduma mērītāju vai bez tā; šķi
drumu cēlāji
8413.11.00

– – degvielas uzpildes stacijās un garāžās izmantojamie
degvielas un eļļas sūkņi

P/ST

5

B22

8413.19.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8413.20.00

– rokas sūkņi, izņemot tos, kas minēti apakšpozīcijās
841311 vai 841319

P/ST

5

B22

8413.30.00

– iekšdedzes dzinēju degvielas, eļļas un dzesētājvielas
sūkņi

KG

5

B22

8413.40.00

– betona sūkņi

P/ST

5

B22

8413.50.00

– citādi abvirzienu darbības virzuļsūkņi

P/ST

5

B22

8413.60.00

– citādi rotorsūkņi

P/ST

5

B22

8413.70.00

– citādi centrbēdzes sūkņi

P/ST

5

B22
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Nodaļa

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

HS kods

Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8413.81.00

– – sūkņi

P/ST

5

B22

8413.82.00

– – šķidrumu cēlāji

P/ST

5

B22

8413.91.00

– – sūkņiem

KG

5

B22

8413.92.00

– – šķidrumu cēlājiem

KG

5

B22

84.14

Gaisa vai vakuumsūkņi, gaisa vai citas gāzes kompresori
un ventilatori; ventilācijas vai velkmes skapji ar ventilatoru,
aprīkoti ar filtru vai bez tā
8414.10.00

– vakuumsūkņi

P/ST

5

A

8414.20.00

– pneimatiskie rokas vai kājas sūkņi

P/ST

5

A

8414.30.00

– saldētavu iekārtās izmantojamie kompresori

P/ST

5

A

8414.40.00

– velkami gaisa kompresori uz riteņšasijas

P/ST

5

A

– ventilatori:
8414.51.00

– – galda, sienas, grīdas, griestu, jumta vai loga ventilatori,
kuru elektromotora jauda nepārsniedz 125 W

P/ST

20

B1

8414.59.00

– – citādi

KG

5

A

8414.60.00

– velkmes skapji, kuru lielākais horizontālais izmērs
nepārsniedz 120 cm

P/ST

20

A

8414.80.00

– citādi

P/ST

7,5

A

8414.90.00

– daļas

KG

7,5

A

84.15

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar mo
toru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai;
ieskaitot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē
8415.10.00

– sienas vai loga, autonomie vai sadalītās (divbloku) sistē
mas

KG

20

B1

8415.81.00

– – ar iebūvētu dzeses agregātu un ierīci režīma pārslēgša
nai (reversīvie siltumsūkņi)

KG

20

B1

8415.82.10

– – – kuru jauda nepārsniedz 72 000 BTU

P/ST

20

B1

8415.82.90

– – – kuru jauda ir vismaz 72 000 BTU

P/ST

5

A
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8415.83.00

– – bez dzeses agregāta

P/ST

20

A

8415.90.00

– daļas

KG

7,5

A

84.16

Kurtuvju sprauslas šķidrai degvielai, degļi cietai putekļveida
degvielai un gāzes degļi; mehāniskās un automātiskās kur
tuves, mehāniski režģi, ārdi, ierīces pelnu aizvākšanai un
citas tamlīdzīgas ierīces
8416.10.00

– sprauslas šķidrajai degvielai

P/ST

5

A

8416.20.00

– citādi degļi, ieskaitot kombinētos

KG

5

A

8416.30.00

– automātiskas un mehāniskas kurtuves, mehāniski režģi
un ārdi, ierīces pelnu aizvākšanai un tamlīdzīgas ierīces

P/ST

5

A

8416.90.00

– daļas

KG

5

A

84.17

Neelektriskas rūpnīcu vai laboratoriju kurtuves un krāsnis,
ieskaitot neelektriskas atkritumu sadedzināšanas krāsnis
8417.10.00

– kurtuves un krāsnis apdedzināšanai, kausēšanai vai citā
dai rūdu, pirītu vai metālu termiskai apstrādei

P/ST

5

B22

8417.20.00

– maizes krāsnis, ieskaitot konditorejas krāsnis

P/ST

5

B22

8417.80.00

– citādi

P/ST

5

B22

8417.90.00

– daļas

KG

5

B22

84.18

Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas
iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot
gaisa kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 8415
8418.10.00

– kombinētas dzesinātājsaldētavas ar atsevišķām ārdurvīm

P/ST

20

B1

8418.21.00

– – kompresijas tipa

P/ST

20

B1

8418.29.00

– – citādi

P/ST

20

B1

8418.30.00

– skapjveida saldētavas ar ietilpību līdz 800 l

P/ST

20

C1

8418.50.00

– citas mēbeles (kastes, skapji, vitrīnas, letes un tamlīdzīgi),
kas paredzētas uzglabāšanai un izstādīšanai, iekļaujot
dzesināšanas vai saldēšanas iekārtas

P/ST

5

B22

8418.61.00

– – siltumsūkņi, citādi nekā gaisa kondicionēšanas iekār
tas, kas minētas pozīcijā 8415

P/ST

5

B22

8418.69.00

– – citādi

P/ST

5

B22
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8418.91.00

– – mēbeles, kas īpaši paredzētas atdzesēšanas un saldēša
nas iekārtu ierīkošanai tajās

KG

5

B22

8418.99.00

– – citādi

KG

7,5

B21

84.19

Rūpnīcu vai laboratoriju iekārtas ar elektrisku vai neelektri
sku karsēšanu (izņemot kurtuves, krāsnis un citas iekārtas,
kas iekļautas pozīcijā 8514) materiālu termiskai apstrādei
(karsēšanai, vārīšanai, apdedzināšanai vai kausēšanai, desti
lācijai, rektifikācijai, sterilizācijai, pasterizācijai, žāvēšanai,
tvaicēšanai, kondensācijai vai atdzesēšanai), izņemot māj
saimniecības vajadzībām izmantojamās; neelektriskie caur
plūdes vai termoakumulācijas ūdenssildītāji
– neelektriskie caurplūdes vai termoakumulācijas ūdenssil
dītāji:
8419.11.00

– – momentānie (caurteces) ūdens gāzsildītāji

P/ST

5

A

8419.19.00

– – citādi

P/ST

5

A

8419.20.00

– medicīniskie, ķirurģiskie vai laboratoriju sterilizatori

P/ST

5

A

8419.31.00

– – lauksaimniecības produktiem

P/ST

5

A

8419.32.00

– – koksnei, papīra masai, papīram vai kartonam

P/ST

5

A

8419.39.00

– – citādi

P/ST

5

A

8419.40.00

– destilācijas vai rektifikācijas iekārtas

KG

5

A

8419.50.00

– siltummaiņi

KG

5

A

8419.60.00

– mehānismi gaisa vai gāzu sašķidrināšanai

P/ST

5

A

8419.81.00

– – karsto dzērienu gatavošanai, ēdiena gatavošanai vai
uzsildīšanai

P/ST

5

A

8419.89.00

– – citādi

KG

5

A

8419.90.00

– daļas

P/ST

5

A

84.20

Kalandri vai citādas velmju (ruļļu) mašīnas, izņemot mašī
nas metālam vai stiklam, un to cilindri
8420.10.00

– kalandri vai citas velmju (ruļļu) mašīnas

KG

5

A

8420.91.00

– – cilindri

KG

5

A

8420.99.00

– – citādi

KG

5

A
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Centrifūgas, arī centrbēdzes žāvētavas; filtri un šķidrumu
vai gāzu attīrīšanas ierīces un aparāti
– centrifūgas, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas:
8421.12.00

– – iekārtas drēbju sausināšanai un žāvēšanai

P/ST

5

A

8421.19.00

– – citādi

P/ST

5

A

8421.21.00

– – ūdens filtrēšanai vai attīrīšanai

P/ST

5

A

8421.22.00

– – dzērienu, izņemot ūdeni, filtrēšanai un attīrīšanai

P/ST

5

A

8421.23.00

– – eļļas vai degvielas filtrēšanai iekšdedzes dzinējos

P/ST

5

A

8421.29.00

– – citādi

P/ST

5

A

8421.31.00

– – gaisa filtri iekšdedzes dzinējiem

P/ST

5

A

8421.39.00

– – citādi

P/ST

5

A

8421.91.00

– – centrifūgām, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas

KG

5

A

8421.99.00

– – citādi

KG

5

A

84.22

Trauku mazgājamās mašīnas; iekārtas pudeļu vai citu
trauku mazgāšanai vai žāvēšanai; iekārtas pudeļu, kannu,
kārbu, maisiņu vai citu tilpņu pildīšanai, aizvākošanai, no
slēgšanai, kapsulēšanai vai marķēšanai; iekārtas pudeļu,
burku, tūbiņu un tamlīdzīgas taras aizkapsulēšanai; citādas
iekārtas iepakošanai vai iesaiņošanai (ieskaitot karstās va
kuuma iesaiņošanas iekārtas); iekārtas dzērienu gāzēšanai
– trauku mazgājamās mašīnas
8422.11.00

– – mājsaimniecības

P/ST

20

B1

8422.19.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8422.20.00

– iekārtas pudeļu un citu trauku mazgāšanai un žāvēšanai

P/ST

5

B22

8422.30.00

– iekārtas pudeļu, kannu, kārbu, maisiņu un citu trauku
pildīšanai, aizvākošanai, noslēgšanai, kapsulēšanai vai
marķēšanai; iekārtas pudeļu, burku, tūbiņu un tamlīdzī
gas taras aizkapsulēšanai; iekārtas dzērienu gāzēšanai

P/ST

5

B22

8422.40.00

citādas iekārtas iepakošanai vai iesaiņošanai (ieskaitot kar
stās vakuuma iesaiņošanas iekārtas)

P/ST

5

B22

8422.90.00

– daļas

KG

5

B22
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Iekārtas svēršanai (izņemot svarus ar 0,05 g un lielāku pre
cizitāti), arī svari, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei
vai aprēķināšanai; jebkura veida svaru atsvari
8423.10.00

– svari cilvēku svēršanai, ieskaitot zīdaiņu svarus; māj
saimniecības svari

P/ST

20

B1

8423.20.00

– svari izstrādājumu nepārtrauktai svēršanai uz konveijera

P/ST

5

A

8423.30.00

– pastāvīgas masas svari un svari noteiktu materiāla por
ciju iepildīšanai tilpnēs un konteineros, ieskaitot bun
kura svarus

P/ST

5

A

8423.81.00

– – ne vairāk kā 30 kg svēršanai

P/ST

5

A

8423.82.00

– – vairāk nekā 30 kg, bet ne vairāk kā 5 t svēršanai

P/ST

5

A

8423.89.00

– – citādi

P/ST

5

A

8423.90.00

– atsvari visu tipu svariem; svaru detaļas

KG

5

A

84.24

Mehāniskas ierīces (ar roku darbināmas vai citādas) šķi
drumu vai pulverveida vielu izsmidzināšanai vai izkliedēša
nai; ugunsdzēšamie aparāti, uzpildīti vai neuzpildīti; pulve
rizatori un tamlīdzīgas ierīces; smilšu strūklas vai tvaikstrū
klas mašīnas un tamlīdzīgi smidzināšanas aparāti
8424.10.00

– ugunsdzēšamie aparāti, uzpildīti vai neuzpildīti

P/ST

5

A

8424.20.00

– pulverizatori un tamlīdzīgas ierīces

P/ST

5

A

8424.30.00

– smilšstrūklas vai tvaikstrūklas mašīnas un tamlīdzīgi
smidzināšanas aparāti

P/ST

5

A

8424.81.00

– – lauksaimniecībai vai dārzkopībai

P/ST

0

A

8424.89.00

– – citādi

P/ST

5

A

8424.90.00

– daļas

KG

0

A

84.25

Celšanas trīši un cēlāji, izņemot liftcēlājus; vinčas un kabes
tāni; domkrati
– celšanas trīši un cēlāji, izņemot liftcēlājus;
8425.11.00

– – darbināmi ar elektromotoru

P/ST

5

B22

8425.19.00

– – citādi

P/ST

5

B22
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8425.31.00

– – darbināmi ar elektromotoru

P/ST

5

B22

8425.39.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8425.41.00

– – stacionārie automobiļu pacēlāji garāžās

P/ST

5

B22

8425.42.00

– – citi hidrauliskie domkrati un pacēlāji

KG

5

B22

8425.49.00

– – citādi

P/ST

5

B22

84.26

Derikceltņi; celtņi, ieskaitot trošuceltņus; pārvietojama pa
cēlājkāpnes, portāliekrāvēji un mehānismi aprīkoti ar celtni
– tilta celtņi, pastatņu celtņi, portālceltņi, pārvietojama pa
cēlājkāpnes un portāliekrāvēji:
8426.11.00

– – tilta celtņi ar nekustīgiem balstiem

P/ST

5

B22

8426.12.00

– – pārvietojamas pacēlājkāpnes uz riteņiem un portālie
krāvēji

P/ST

5

B22

8426.19.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8426.20.00

– torņceltņi

P/ST

5

B22

8426.30.00

– portālceltņi vai torņceltņi ar izlici

P/ST

5

B22

8426.41.00

– – ar riteņiem

P/ST

5

B22

8426.49.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8426.91.00

– – uzstādīšanai sauszemes transportlīdzekļos

P/ST

5

B22

8426.99.00

– – citādi

P/ST

5

B22

84.27

Autokrāvēji ar dakšu; citi kravas transportētāji ar celšanas
vai takelāžas ierīcēm
8427.10.00

– pašgājēji krāvēji ar elektromotoru

P/ST

5

A

8427.20.00

– citādi pašgājēji krāvēji

P/ST

5

A

8427.90.00

– citādi

P/ST

5

A

P/ST

5

B22

84.28

Citas mašīnas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai iz
kraušanai (piemēram, lifti, eskalatori, konveijeri, telferi)
8428.10.00

– lifti un liftcēlāji

L 250/1866
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
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8428.20.00

– pneimatiskie elevatori un transportieri

P/ST

5

B22

8428.32.00

– – citādi, kausa tipa

P/ST

5

B22

8428.33.00

– – citādi, lentes tipa

P/ST

5

B22

8428.39.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8428.40.00

– eskalatori un kustīgie gājēju celiņi

P/ST

5

B22

8428.90.00

– citi mehānismi

P/ST

5

B22

84.29

Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, pla
nētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa
krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi
8429.11.00

– – kāpurķēžu

P/ST

5

B22

8429.19.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8429.20.00

– greideri un planētāji

P/ST

5

B22

8429.30.00

– skrēperi

P/ST

5

B22

8429.40.00

– blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi

P/ST

5

B22

8429.51.00

– – frontālie vienkausa krāvēji

P/ST

5

B22

8429.52.00

– – mašīnas ar pilnapgrieziena virsbūvi

P/ST

5

B22

8429.59.00

– – citādi

P/ST

5

B22

84.30

Citas mašīnas grunts, minerālu vai rūdu pārvietošanai, pla
nēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai,
blīvēšanai, izņemšanai vai urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai
un iekārtas pāļu izvilkšanai; sniega arkli un sniega rotortīrī
tāji
8430.10.00

– iekārtas pāļu dzīšanai un pāļu izvilkšanai

P/ST

5

B22

8430.31.00

– – pašgājējas

P/ST

5

B22

8430.39.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8430.41.00

– – pašgājējas

P/ST

5

B22

8430.49.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8430.50.00

– citādas pašgājējas mašīnas un mehānismi

P/ST

5

B22

16.9.2016.
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likme (1)
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8430.61.00

– – iekārtas un mehānismi blietēšanai un blīvēšanai

P/ST

5

B22

8430.69.00

– – citādi

P/ST

5

B22

84.31

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt pozīciju
8425 līdz 8430 mehānismiem
8431.10.00

– mehānismiem, kas minēti pozīcijā 8425

KG

5

B22

8431.20.00

– mehānismiem, kas minēti pozīcijā 8427

KG

5

B22

8431.31.00

– – liftiem, liftcēlājiem vai eskalatoriem

KG

5

B22

8431.39.00

– – citādi

KG

5

B22

8431.41.00

– – kausi, greiferi un satvērēji

KG

5

B22

8431.42.00

– – buldozeru frontālās un pagriežamās vērstuves

KG

5

B22

8431.43.00

– – detaļas apakšpozīcijas 843041 un 843049 urbšanas
un izciršanas mašīnām

KG

5

B22

8431.49.00

– – citādi

KG

5

B22

84.32

Lauksaimniecības, dārzkopības vai mežsaimniecības teh
nika augsnes sagatavošanai vai apstrādei; mauriņu vai
sporta laukumu veltņi
8432.10.00

– arkli

P/ST

0

B22

8432.21.00

– – šķīvju ecēšas

P/ST

0

B22

8432.29.00

– – citādi

P/ST

0

B22

8432.30.00

– sējmašīnas, stādīšanas mašīnas un dēstu stādīšanas mašī
nas

P/ST

0

B22

8432.40.00

– kūtsmēslu izkliedētāji un minerālmēslu sējmašīnas

P/ST

0

B22

8432.80.00

– citādas iekārtas

KG

0

B22

8432.90.00

– daļas

KG

0

B22

P/ST

0

B1

84.33

Mašīnas lauksaimniecības kultūru novākšanai vai kulšanai,
ieskaitot salmu vai lopbarības preses; zāles vai siena pļauj
mašīnas; mašīnas olu, augļu vai citu lauksaimniecības pro
duktu tīrīšanai, šķirošanai vai brāķēšanai, izņemot mašīnas,
kas ietvertas pozīcijā 8437
– pļāvēji zālieniem, parkiem vai sporta laukumiem:
8433.11.00

– – motorizēti pļāvēji ar horizontālā plaknē rotējošu grie
zējdaļu
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8433.19.00

– – citādi

P/ST

0

B1

8433.20.00

– citādas pļaušanas mašīnas, ieskaitot traktoriem uzmontē
jamos griezējagregātus

P/ST

0

B22

8433.51.00

– – labības kombaini

P/ST

0

B22

8433.52.00

– – citādas kuļmašīnas

P/ST

0

B22

8433.53.00

– – mašīnas bumbuļaugu un sakņaugu novākšanai

P/ST

0

B22

8433.59.00

– – citādi

P/ST

0

B22

8433.60.00

– mašīnas olu, augļu vai citu lauksaimniecības produktu
tīrīšanai, šķirošanai un brāķēšanai

P/ST

0

A

8433.90.00

– daļas

KG

0

A

84.34

Slaukšanas aparāti un piena pārstrādes iekārtas
8434.10.00

– slaukšanas aparāti

P/ST

5

B22

8434.20.00

– piena pārstrādes iekārtas

P/ST

5

B22

8434.90.00

– daļas

KG

5

B22

84.35

Preses, smalcinātāji un tamlīdzīgas mašīnas vīna, sidra, au
gļu sulu un tamlīdzīgu dzērienu ražošanai
8435.10.00

– mašīnas

P/ST

5

B22

8435.90.00

– daļas

KG

5

B22

84.36

Citādas mašīnas lauksaimniecībai, dārzkopībai, mežkopī
bai, putnkopībai vai biškopībai, ieskaitot iekārtas sēklu die
dzēšanai (ar mehāniskām ierīcēm vai sildierīcēm); māj
putnu inkubatori un brūderi
8436.10.00

– mašīnas dzīvnieku barības sagatavošanai

P/ST

5

A

8436.21.00

– – mājputnu inkubatori un brūderi

P/ST

5

A

8436.29.00

– – citādi

KG

5

B22

8436.80.00

– citi mehānismi

P/ST

5

B22

8436.91.00

– – putnkopības iekārtām, inkubatoriem un brūderiem

KG

5

A

8436.99.00

– – citādi

P/ST

5

A

16.9.2016.
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Mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšu dārzeņu tīrīšanai,
šķirošanai vai sijāšanai; mašīnas, ko izmanto miltrūpnie
cībā vai labības un kaltētu pākšu dārzeņu apstrādei, izņe
mot mašīnas lauku saimniecībām
8437.10.00

mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšu dārzeņu tīrīšanai,
šķirošanai vai sijāšanai

P/ST

0

B22

8437.80.00

– citādas iekārtas

KG

5

B22

8437.90.00

– daļas

KG

0

B22

84.38

Citādas iekārtas pārtikas rūpniecībai, dzērieniem, kas citur
šajā Mozambikas muitas tarifa nodaļā nav minētas, izņe
mot iekārtas dzīvnieku un augu tauku un eļļu ekstrakcijai
vai apstrādei
8438.10.00

– iekārtas maizes un makaronu, spageti vai tamlīdzīgu
produktu izgatavošanai

KG

5

B22

8438.20.00

– iekārtas konditorejas izstrādājumu, kakao un šokolādes
ražošanai

P/ST

5

B22

8438.30.00

– iekārtas cukura ražošanai

P/ST

0

B22

8438.40.00

– alus darītavu iekārtas

P/ST

5

B22

8438.50.00

– gaļas un mājputnu gaļas pārstrādes iekārtas

P/ST

5

B22

8438.60.00

– augļu, riekstu un dārzeņu pārstrādes iekārtas

P/ST

0

B22

8438.80.00

– citi mehānismi

P/ST

5

B22

8438.90.00

– daļas

KG

0

B22

84.39

Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmate
riāliem vai papīra vai kartona ražošanai vai apdarei
8439.10.00

– iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmate
riāliem

P/ST

5

B22

8439.20.00

– papīra vai kartona ražošanas iekārtas

P/ST

5

B22

8439.30.00

– papīra vai kartona apdares iekārtas

P/ST

5

B22

8439.91.00

– – iekārtām papīra masas ražošanai no celulozes šķiedr
materiāliem

P/ST

5

B22

8439.99.00

citādi

P/ST

5

B22
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Iekārtas grāmatu iesiešanai, ieskaitot brošēšanas mašīnas
8440.10.00

– mehānismi

P/ST

5

B22

8440.90.00

– daļas

KG

5

B22

84.41

Citas iekārtas papīra masas, papīra vai kartona izstrādā
jumu ražošanai, ieskaitot visdažādākās mašīnas papīra vai
kartona griešanai
8441.10.00

– griešanas mašīnas

P/ST

5

B22

8441.20.00

– maisu, turzu un aplokšņu izgatavošanas mašīnas

P/ST

5

B22

8441.40.00

– mašīnas izstrādājumu veidošanai no papīra masas, pa
pīra vai kartona

P/ST

5

B22

8441.80.00

– citādas iekārtas

P/ST

5

B22

8441.90.00

– daļas

KG

5

B22

84.42

Iekārtas, aparatūra un aprīkojums (izņemot pozīcijā 8456
un 8465 minētas darbmašīnas) plašu, cilindru vai citu ti
pogrāfijas elementu sagatavošanai vai izgatavošanai; plates,
cilindri un citādi tipogrāfijas elementi; plates, cilindri un li
togrāfijas akmeņi, kas sagatavoti iespiešanai (piemēram, ap
virpoti, slīpēti vai pulēti)
8442.30.00

– mašīnas, aparatūra un aprīkojums

KG

5

B22

8442.40.00

– iepriekš minēto mašīnu, aparatūras un aprīkojuma daļas

KG

5

B22

8442.50.00

– tipogrāfijas plates, cilindri un citādi tipogrāfijas elementi;
plates, cilindri un litogrāfijas akmeņi, kas sagatavoti ie
spiešanai (piemēram, apvirpoti, slīpēti vai pulēti)

KG

5

B22

84.43

Iespiedmašīnas, izmantojot plates, cilindrus un citus tipo
grāfijas komponentus, kas minēti pozīcijā 8442; citādi
printeri, kopēšanas mašīnas un faksa aparāti, komplektā
vai atsevišķi; to daļas un piederumi
8443.11.00

– – ofseta iespiešanas iekārtas ar ruļļu padevi

P/ST

5

B22

8443.12.00

– – ofseta iespiešanas iekārtas, ar lokšņu padevi, biroja
tipa (izmantojot loksnes, kurām viena puse nepār
sniedz 22 cm un otra puse nepārsniedz 36 cm atriti
nātā veidā)

P/ST

5

B22

8443.13.00

– – citādas ofseta iespiešanas iekārtas

P/ST

5

B22

8443.15.00

– – augstspiedes iekārtas, citādas nekā ar ruļļu padevi, iz
ņemot fleksogrāfiskās iespiedmašīnas

P/ST

5

B22

16.9.2016.
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8443.16.00

– – fleksogrāfiskās iespiedmašīnas

P/ST

5

B22

8443.17.00

– – dobspiedes iekārtas

P/ST

5

B22

8443.19.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8443.31.00

mašīnas, kas veic divas vai vairākas printēšanas, kopēšanas
vai faksa nosūtīšanas funkcijas, spējīgas pievienoties auto
mātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam

P/ST

5

B22

8443.32.00

– – citādas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrā
des iekārtai vai tīklam

P/ST

5

B22

8443.39.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8443.91.00

iespiedmašīnu daļas un piederumi, ko izmanto iespiešanai
ar plašu, cilindru un citu tipogrāfijas elementu palīdzību,
kas minēti pozīcijā 8442

P/ST

5

B22

8443.99.00

– daļas

KG

5

B22

8444.00.00

Mašīnas mākslīgo tekstilmateriālu ekstrudēšanai, stiepšanai,
teksturēšanai vai griešanai

P/ST

5

A

84.45

Mašīnas tekstilšķiedru sagatavošanai; vērpšanas, kārtošanas
vai šķeterēšanas mašīnas un citādas iekārtas tekstildziju ra
žošanai; tīšanas un spolēšanas (ieskaitot audu spolēšanas)
mašīnas un mašīnas, kas sagatavo tekstilpavedienus izman
tošanai pozīcijas 8446 vai 8447 mašīnās
– mašīnas tekstilšķiedru sagatavošanai
8445.19.00

– – citādi

P/ST

5

A

8445.20.00

– tekstilmateriālu vērpšanas mašīnas

P/ST

5

A

8445.30.00

– tekstilmateriālu kārtošanas un šķeterēšanas mašīnas

P/ST

5

A

8445.90.00

– citādi

P/ST

5

B22

84.47

Adāmmašīnas, ķetelēšanas mašīnas, mašīnas fasondzijas,
pozamenta pavediena, tilla, mežģīņu, izšuvumu iegūšanai,
lenšu izgatavošanai, tīklu siešanai, malu apstrādāšanai un
stepēšanai
– apaļadīšanas mašīnas:
8447.11.00

– – kuru cilindra diametrs nepārsniedz 165 mm

P/ST

5

A

8447.20.00

– plakanadīšanas mašīnas; ķetelēšanas mašīnas

P/ST

5

A

8447.90.00

– citādi

P/ST

5

A
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Palīgierīces izmantošanai pozīcijās 8444, 8445, 8446 vai
8447 minētajās mašīnās (piemēram nīšu pacēlāji, žakard
mašīnas, automātiskās kustības aptures, atspoļu maiņas
mehānismi); daļas un piederumi izmantošanai vienīgi vai
galvenokārt šajā pozīcijā vai pozīcijās 8444, 8445, 8446
un 8447 minētajās mašīnās (piemēram vārpstiņas un vārp
stiņu spārniņi, adatu garnitūras, ķemmes, izvilkšanas
sprauslas, atspoles, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji, trikotāžas
adatas)
– palīgmehānismi un ierīces pozīcijā 8444, 8445, 8446
un 8447 minētajām mašīnām:
8448.19.00

– – citādi

P/ST

5

A

8448.20.00

– detaļas un piederumi pozīcijā 8444 minētajām mašīnām
vai to palīgierīcēm

KG

5

A

8448.32.00

– – tekstilšķiedru sagatavošanas mašīnu daļas, izņemot
adatu garnitūras

KG

5

A

8448.39.00

– – citādi

KG

5

A

8448.49.00

– – citādi

KG

5

A

8448.51.00

– – svariņi, adatas un citi elementi valdziņu un dūrienu
veidošanai

KG

5

A

8448.59.00

– – citādi

KG

5

A

84.50

Veļas mazgājamās mašīnas mājsaimniecībai vai veļas maz
gātavām, ieskaitot mašīnas ar sausināšanas ierīcēm
– mašīnas ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg
8450.11.00

– – pilnīgi automātiskas mašīnas

P/ST

20

B1

8450.12.00

– – citādas mašīnas, ar iebūvētu centrbēdzes žāvējamo
aparātu

P/ST

20

B1

8450.19.00

– – citādi

P/ST

20

B1

8450.20.00

– mašīnas ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 10 kg

P/ST

5

B22

8450.90.00

– daļas

KG

5

B22

P/ST

5

A

84.51

Iekārtas (izņemot pozīcijā 8450 minētās mašīnas) tekstil
dzijas, audumu un gatavo tekstilizstrādājumu mazgāšanai,
tīrīšanai, žāvēšanai, gludināšanai, presēšanai (ieskaitot sa
kausēšanas preses), balināšanai, krāsošanai, apretēšanai, ap
darināšanai, piesūcināšanai vai impregnēšanai un mašīnas,
ko izmanto linoleju vai tamlīdzīgu grīdas segumu ražošanā
pastas uzklāšanai uz pamatdrānas vai citādas pamatnes;
mašīnas audumu satīšanai, attīšanai, locīšanai, griešanai un
robošanai
8451.10.00

– ķīmiskās tīrīšanas iekārtas

16.9.2016.
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L 250/1873

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8451.21.00

– – ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg

P/ST

20

A

8451.29.00

– – citādi

P/ST

5

A

8451.30.00

– gludināšanas mašīnas un preses (ieskaitot sakausēšanas
preses)

P/ST

5

A

8451.40.00

– mašīnas mazgāšanai, balināšanai vai krāsošanai

KG

5

A

8451.50.00

– mašīnas tekstildrānu satīšanai, attīšanai, locīšanai, grieša
nai un robošanai

KG

5

A

8451.80.00

– citādas mašīnas

P/ST

5

A

8451.90.00

– daļas

KG

5

A

84.52

Šujmašīnas, izņemot pozīcijas 8440 brošēšanas mašīnas;
skapīši, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašī
nām; šujmašīnu adatas
8452.10.00

– šujmašīnas lietošanai mājsaimniecībā

P/ST

5

A

8452.21.00

– – automātiskās

P/ST

5

A

8452.29.00

– – citādi

P/ST

5

A

8452.30.00

– šujmašīnu adatas

KG

5

A

8452.40.00

šujmašīnu skapīši, pamatnes un pārsegi un to detaļas

KG

5

A

8452.90.00

– citādas šujmašīnu detaļas

KG

5

A

84.53

Iekārtas jēlādu, kailādu un ādas pirmapstrādei, miecēšanai
un apstrādei, ādas apavu un citu ādas izstrādājumu izgata
vošanai vai labošanai, izņemot šujmašīnas
8453.10.00

– iekārtas jēlādu, kailādu un ādas pirmapstrādei, miecēša
nai un apstrādei

KG

5

B22

8453.20.00

– iekārtas apavu izgatavošanai un labošanai

KG

5

B22

8453.80.00

– citādas iekārtass

KG

5

B22

8453.90.00

– daļas

KG

5

B22

KG

5

B22

84.54

Konverteri, liešanas kausi, lietņu veidnes un liešanas mašī
nas, kuras izmanto metalurģijā vai metālliešanā
8454.10.00

– konverteri

L 250/1874
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8454.90.00
84.55

Izstrādājuma apraksts

– daļas

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

5

B22

Velmēšanas stāvi un to velmji
8455.10.00

– cauruļu velmēšanas stāvi

KG

5

B22

8455.21.00

– – karstvelmēšanas un kombinētie karstas un aukstas vel
mēšanas

KG

5

B22

8455.30.00

– velmēšanas stāvu veltņi

KG

5

B22

8455.90.00

– citādas detaļas

KG

5

B22

84.56

Darbgaldi dažādu materiālu apstrādei, pielietojot materiālu
absorbciju, lāzera vai citu gaismas vai kvantu starojumu, ar
ultraskaņu, elektriskā loka izlādi, elektroķīmiskus procesus,
elektronu starojumu, jonizējošo starojumu vai apstrādi
plazmas lokā
8456.10.00

– kurās izmanto lāzera vai citādu gaismas vai kvantu sta
rojumu

P/ST

5

B22

8456.90.00

– – citādi

P/ST

5

B22

84.57

Daudzfunkcionālas darbmašīnas, vienpozīcijas un daudz
pozīciju agregātu darbmašīnas metāla apstrādei
8457.10.00

– daudzfunkcionāli darbgaldi

P/ST

5

B22

8457.20.00

– vienpozīcijas agregātu darbgaldi

P/ST

5

B22

84.58

Metālgriešanas virpas (ieskaitot daudzfunkcionālas virpas)
– horizontālās virpas:
8458.19.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8458.99.00

– – citādi

P/ST

5

B22

84.59

Metālgriešanas darbmašīnas (arī lineārās agregātu darbma
šīnas), urbšanas, virpošanas, frēzēšanas, vītņgriešanas un
vītņurbšanas darbmašīnas, izņemot pozīcijā 8458 minētās
virpas (ieskaitot daudzfunkcionālās virpas)
8459.10.00

– lineārie agregātu darbgaldi

P/ST

5

B22

8459.29.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8459.39.00

– – citādi

P/ST

5

B22

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8459.40.00

– citādi darbgaldi virpošanai

P/ST

5

B22

8459.51.00

– – ar programmētu ciparvadību

P/ST

5

B22

8459.59.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8459.69.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8459.70.00

– citādas vītņgriešanas un vītņurbšanas darbmašīnas

P/ST

5

B22

84.60

Atskarpju noņemšanas, asināšanas, slīpēšanas, honēšanas,
pieslīpēšanas, pulēšanas un tamlīdzīgu tīrapstrādes operā
ciju veikšanas darbmašīnas metālu vai metālkeramikas ap
darei, lietojot slīpakmeņus, abrazīvus un pulēšanas
līdzekļus, izņemot pozīcijā 8461 minētos zobu iegriešanas,
zobu asināšanas vai zobu apdares darbmašīnas
– plakanslīpmašīnas, kurām jebkurā asī detaļas var iestatīt
ar precizitāti vismaz 0,01 mm:
8460.11.00

– – ar programmētu ciparvadību

P/ST

5

B22

8460.19.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8460.21.00

– – ar programmētu ciparvadību

P/ST

5

B22

8460.29.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8460.39.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8460.40.00

– honēšanas, pieslīpēšanas un pulēšanas darbmašīnas

P/ST

5

B22

8460.90.00

– citādi

P/ST

5

B22

84.61

Garenēvelmašīnas, šķērsēvelmašīnas, vertikālās ēvelmašī
nas; caurvilkšanas un zobu iegriešanas darbgaldi, zobu
slīpmašīnas, zobu apdares mašīnas, apgriešanas, zāģēšanas
un citādi darbgaldi metāla un metālkeramikas apstrādei,
kas citur nav minēti un iekļauti
8461.20.00

– šķērsēvelmašīnas un tēsējmašīnas

P/ST

5

B22

8461.30.00

– caurvilkšanas mašīnas

P/ST

5

B22

8461.40.00

– zobu iegriešanas, zobu slīpēšanas un zobu apdares darb
galdi

P/ST

5

B22

8461.50.00

– zāģēšanas vai apgriešanas darbgaldi

P/ST

5

B22

8461.90.00

– citādi

P/ST

5

B22

L 250/1876
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Metālu kalšanas, presēšanas vai štancēšanas darbmašīnas
(ieskaitot preses); liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas, līdzi
nāšanas mašīnas, lokšņu griezējmašīnas, caurumošanas un
izciršanas darbmašīnas (ieskaitot preses); preses metāla vai
metāla karbīdu apstrādei, kas nav minētas iepriekš
8462.10.00

– kalšanas un štancēšanas mašīnas (ieskaitot preses) un ve
seri

P/ST

5

B22

8462.21.00

– – ar programmētu ciparvadību

P/ST

5

B22

8462.29.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8462.39.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8462.49.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8462.91.00

– – hidrauliskās preses

P/ST

5

B22

8462.99.00

– – citādi

P/ST

5

B22

84.63

Citādi darbgaldi metāla vai metālkeramikas apstrādei bez
materiāla absorbcijas
8463.10.00

– stieņu, cauruļu, profilu, stiepļu un tamlīdzīgu izstrādā
jumu vilkšanas darbgaldi

P/ST

5

B22

8463.20.00

– vītņu velmēšanas darbgaldi

P/ST

5

B22

8463.30.00

– stiepļu apstrādes darbmašīnas

P/ST

5

B22

8463.90.00

– citādi

P/ST

5

B22

84.64

Darbgaldi akmeņu, keramikas, betona, azbestcementa un
tamlīdzīgu minerālu materiālu apstrādei vai stikla aukstai
apstrādei
8464.10.00

– zāģmašīnas

P/ST

5

B22

8464.20.00

– slīpēšanas un pulēšanas darbgaldi

P/ST

5

B22

8464.90.00

– citādi

KG

5

B22

P/ST

5

B22

84.65

Darbgaldi koka, korķa, kaula, cietā kaučuka, cietu plast
masu un tamlīdzīgu cietu materiālu apstrādei (ieskaitot
darbmašīnas naglošanai, skavošanai, līmēšanai un citādai
montāžai)
8465.10.00

– darbgaldi, kas var izpildīt dažādas mehāniskās apstrādes
operācijas, nemainot instrumentus

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8465.91.00

– – zāģmašīnas

P/ST

5

B22

8465.92.00

– – ēvelēšanas, frēzēšanas un profilēšanas darbmašīnas

P/ST

5

B22

8465.93.00

– – slīpmašīnas, mašīnas slīpēšanai ar abrazīviem materiā
liem un pulēšanas mašīnas

P/ST

5

B22

8465.94.00

– – darbmašīnas liekšanai un montāžai

P/ST

5

B22

8465.95.00

– – urbjmašīnas un mašīnas gropēšanai vai tapošanai

P/ST

5

B22

8465.96.00

– – skaldīšanas, drupināšanas un lobīšanas mašīnas

P/ST

5

B22

8465.99.00

– – citādi

P/ST

5

B22

84.66

Daļas un piederumi, kas paredzēti tikai vai galvenokārt po
zīcijās 8456–8465 minētajām iekārtām, ieskaitot ierīces in
strumentu un detaļu nostiprināšanai, pašatveres vītņgalvas,
dalītājgalvas un citādu speciālo aprīkojumu darbmašīnām;
instrumentu nostiprināšanas ierīces visu veidu rokas in
strumentiem
8466.10.00

– instrumentu nostiprināšanas ierīces un pašatveres vītņ
galvas

KG

5

B22

8466.20.00

– detaļu stiprināšanas ierīces

KG

5

B22

8466.30.00

– dalītājgalvas un citāds darbmašīnu speciālais aprīkojums

KG

5

B22

8466.91.00

– – pozīcijā 8464 minētajiem darbgaldiem

KG

5

B22

8466.92.00

– – pozīcijā 8465 minētajiem darbgaldiem

KG

5

B22

8466.93.00

– – pozīcijās 8456–8461 minētajiem darbgaldiem

KG

5

B22

8466.94.00

– – pozīcijā 8462 vai 8463 minētajiem darbgaldiem

KG

5

B22

84.67

Rokas instrumenti, pneimatiski, hidrauliski vai ar iebūvētu
elektrisku vai neelektrisku motoru
– pneimatiski:
8467.11.00

– – rotējoši (arī ar rotācijas un trieciena darbību)

KG

5

B22

8467.19.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8467.21.00

– – visu veidu urbjmašīnas

P/ST

5

B22

8467.22.00

– – zāģi

P/ST

5

B22

L 250/1878
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8467.29.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8467.81.00

– – ķēdes zāģi

P/ST

5

B22

8467.89.00

– – citādi

KG

5

B22

8467.91.00

– – ķēdes zāģiem

KG

5

B22

8467.92.00

– – pneimatiskajiem instrumentiem

KG

5

B22

8467.99.00

– – citādi

KG

5

B22

84.68

84.69

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Iekārtas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi un cietlodi vai
metināšanai, derīgi vai nederīgi griešanai, izņemot pozīcijā
8515 minētos; ar gāzi darbināmas iekārtas un aparāti virs
mas termiskai apstrādei
8468.10.00

– rokas gāzplūsmas degļi

KG

5

B22

8468.20.00

– citas ar gāzi darbināmās iekārtas un aparāti

KG

5

B22

8468.80.00

– citādas iekārtas un aparāti

KG

5

B22

8468.90.00

– daļas

KG

5

B22

8469.00.00

Rakstāmmašīnas, citādas nekā printeri, kas minēti pozī
cijā 8443; teksta apstrādes mašīnas

P/ST

7,5

B21

84.70

Kalkulatori un kabatas formāta ierīces ar skaitļošanas funk
cijām datu ierakstīšanai, reproducēšanai un demonstrēša
nai; skaitļošanas mašīnas, ierīces pasta sūtījumu frankēša
nai, biļešu izsniegšanas mašīnas un citas līdzīgas ierīces,
kurās iestrādātas skaitļošanas ierīces; kases aparāti
8470.10.00

– elektroniskie kalkulatori, kas var darboties bez ārēja ba
rošanas avota, un kabatas formāta ierīces ar aprēķinu
funkcijām datu ierakstīšanai, reproducēšanai un demon
strēšanai

P/ST

7,5

B21

8470.21.00

– – ar iebūvētu iespiedierīci

P/ST

7,5

B21

8470.29.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

8470.30.00

– citādi kalkulatori

P/ST

7,5

B21

8470.50.00

– kases aparāti

P/ST

7,5

B21

8470.90.00

– citādi

P/ST

7,5

B21

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to bloki; magnēti
skie vai optiskie lasītāji, iekārtas datu ierakstīšanai kodētā
veidā datu vidē un iekārtas šādu datu apstrādei, kas nav
norādītas vai iekļautas citur
8471.30.00

– portatīvas datu automātiskās apstrādes iekārtas, kas sver
ne vairāk kā 10 kg, vismaz ar centrālo procesoru, tasta
tūru un ekrānu

P/ST

7,5

B21

8471.41.00

kurām vienā korpusā ir vismaz centrālais procesors un
datu ievades un izvades iekārta, arī apvienotas

P/ST

7,5

C21

8471.49.00

– – citādas, sistēmu veidā

P/ST

7,5

C21

8471.50.00

– ciparapstrādes bloki, izņemot apakšpozīcijās 847141 un
847149 minētos blokus, arī vienā korpusā ar vienu vai
diviem šādiem blokiem: atmiņas bloku, datu ievadbloku,
datu izvadbloku

P/ST

7,5

B21

8471.60.00

– datu ievadbloki un izvadbloki, arī vienā korpusā ar atmi
ņas bloku

P/ST

7,5

B21

8471.70.00

– atmiņas bloki

P/ST

7,5

A

8471.80.00

– citādi automātiskās datu apstrādes iekārtu bloki

P/ST

7,5

B21

8471.90.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

84.72

Citādas biroja iekārtas (piemēram, hektogrāfu un trafaretu
pavairošanas mašīnas, adrešu mašīnas, banknošu izsniegša
nas automāti, monētu šķirošanas, skaitīšanas un iesaiņoša
nas mašīnas, zīmuļu asināmās mašīnas, perforācijas mašī
nas un skavošanas mašīnas)
8472.10.00

– pavairošanas mašīnas

P/ST

7,5

B21

8472.30.00

– pasta sūtījumu šķirošanas, saiņošanas, aploksnēšanas vai
pārsiešanas mašīnas, mašīnas pasta sūtījumu atvēršanai,
aizvēršanai vai zīmogošanai un mašīnas pastmarku uzlī
mēšanai vai dzēšanai

P/ST

7,5

B21

8472.90.00

– citādi

P/ST

7,5

B21

84.73

Daļas un piederumi (izņemot pārsegus, futrāļus un tamlī
dzīgus), kas paredzēti tikai vai galvenokārt pozīcijās 8469–
8472 minētajām mašīnām
8473.10.00

– daļas un piederumi mašīnām, kas minētas pozīcijā 8469

KG

7,5

B21

8473.21.00

– – elektroniskajiem kalkulatoriem, kas minēti apakšpozī
cijās 847010, 847021 un 847029

KG

7,5

B21

L 250/1880
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8473.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

8473.30.00

– daļas un piederumi mašīnām, kas minētas pozīcijā 8471

KG

7,5

B21

8473.40.00

– daļas un piederumi mašīnām, kas minētas pozīcijā 8472

KG

7,5

B21

8473.50.00

– daļas un piederumi, kas vienlīdz derīgi mašīnām, kuras
minētas divās vai vairākās pozīcijās 8469–8472

KG

7,5

B21

84.74

Iekārtas grunts, akmeņu, rūdu un citu cieta agregātstāvokļa
minerālvielu (arī pulvera un pastas veidā) šķirošanai, sijāša
nai, atdalīšanai, skalošanai, drupināšanai, slīpēšanai, jaukša
nai vai mīcīšanai; iekārtas cieta minerālā kurināmā, kerami
skās masas, necietināta cementa, apmešanas materiālu un
citu pulverveida vai pastas veida minerālproduktu aglome
rācijai, veidošanai vai formēšanai; iekārtas liešanas veidņu
formēšanai no smiltīm
8474.10.00

– šķirošanas, sijāšanas, atdalīšanas vai skalošanas iekārtas

KG

5

B22

8474.20.00

– drupināšanas un slīpēšanas iekārtas

KG

5

B22

8474.31.00

– – cementa vai javas maisītāji

KG

5

B22

8474.32.00

– – mašīnas minerālvielu sajaukšanai ar bitumu

KG

5

B22

8474.39.00

– – citādi

KG

5

B22

8474.80.00

– citādas mašīnas

KG

5

B22

8474.90.00

– daļas

KG

5

B22

84.75

Mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko, elektronstaru un
gāzizlādes lampu montēšanai stikla kolbās; mašīnas stikla
vai tā izstrādājumu izgatavošanai vai karstai apstrādei
8475.10.00

– mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko, elektronstaru
un gāzizlādes lampu montēšanai stikla kolbās

KG

5

B22

8475.29.00

– – citādi

KG

5

B22

8475.90.00

– daļas

KG

5

B22

P/ST

7,5

B21

84.76

Tirdzniecības automāti (piemēram, pastmarku, cigarešu,
pārtikas preču vai dzērienu pārdošanai), ieskaitot naudas
maiņas automātus
– dzērienu tirdzniecības automāti
8476.21.00

– – ar sildīšanas vai dzesēšanas ierīcēm

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8476.81.00

– – ar sildīšanas vai dzesēšanas ierīcēm

P/ST

7,5

B21

8476.89.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

8476.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

84.77

Iekārtas gumijas vai plastmasas apstrādei vai šo materiālu
izstrādājumu ražošanai, kas citur šajā nodaļā nav minētas
8477.10.00

– iesmidzināšanas liešanas mašīnas

P/ST

5

B22

8477.20.00

– ekstrūderi

P/ST

5

B22

8477.30.00

– pneimoveidošanas mašīnas

P/ST

5

B22

8477.40.00

– vakuumveidošanas un citādas termiskās veidošanas ma
šīnas

P/ST

5

B22

8477.51.00

– – pneimatisko riepu protektoru liešanai vai atjaunošanai
vai pneimatisko riepu kameru liešanai vai citādai for
mēšanai

P/ST

5

B22

8477.59.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8477.80.00

– citādas mašīnas

P/ST

5

B22

8477.90.00

– daļas

KG

5

B22

84.78

Tabakas pārstrādes un tabakas maisījumu gatavošanas ie
kārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas
8478.10.00

– iekārtas

P/ST

5

B22

8478.90.00

– daļas

KG

5

B22

84.79

Speciāli mehānismi un mehāniskas ierīces, kas citur šajā
nodaļā nav minētas
8479.10.00

– iekārtas publiskiem darbiem, būvniecībai un tamlīdzī
giem darbiem

P/ST

5

B22

8479.20.00

– dzīvnieku tauku un kaulu eļļas un augu tauku un negais
tošu eļļu ekstrakcijas un izgatavošanas iekārtas

P/ST

5

B22

8479.30.00

– preses kokskaidu vai kokšķiedru plātņu vai citu šķiedr
materiālu plātņu izgatavošanai un citas mašīnas koksnes
vai korķa apstrādei

KG

5

B22

8479.60.00

– gaisa dzesētāji, kuros izmanto iztvaikošanu

P/ST

5

B22
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8479.81.00

– – metāla apstrādei, ieskaitot mašīnas stieples tīšanai
elektrospolēs

P/ST

5

B22

8479.82.00

– – iekārtas jaukšanai, mīcīšanai, drupināšanai, malšanai,
sijāšanai, homogenizēšanai, emulģēšanai un maisīša
nai

P/ST

5

B22

8479.89.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8479.90.00

– daļas

KG

5

B22

84.80

Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi;
veidnes metālam (izņemot lietņu veidnes), metālu karbī
diem, stiklam, neorganiskiem materiāliem, gumijai vai
plastmasai
8480.10.00

– metālliešanas veidkastes

P/ST

5

B22

8480.20.00

– kokiļu plātnes

P/ST

5

B22

8480.30.00

– liešanas veiduļi

P/ST

5

B22

8480.41.00

– – iesmidzināšanas vai kompresijas tipa

P/ST

5

B22

8480.49.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8480.50.00

– veidnes stiklam

P/ST

5

B22

8480.60.00

– veidnes minerālu materiāliem

P/ST

5

B22

8480.71.00

– – iesmidzināšanas vai kompresijas tipa

P/ST

5

B22

8480.79.00

– – citādi

P/ST

5

B22

84.81

Krāni, vārsti, ventiļi un citi piederumi cauruļvadiem, katlu
korpusiem, rezervuāriem, cisternām, tvertnēm un tamlīdzī
gām tilpnēm, ieskaitot redukcijas un termoregulācijas vār
stus
8481.10.00

– redukcijas vārsti

P/ST

7,5

B21

8481.20.00

– eļļas hidraulisko vai pneimatisko transmisiju vārsti

P/ST

7,5

A

8481.30.00

– kontroles pretvārsti

P/ST

7,5

B21

8481.40.00

– drošības vārsti

P/ST

7,5

B21

8481.80.00

– citādas ierīces

P/ST

7,5

B21

8481.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Lodīšu vai rullīšu gultņi
8482.10.00

– lodīšu gultņi

P/ST

7,5

A

8482.20.00

– koniskie rullīšu gultņi, ieskaitot konusu un konisko rul
līšu komplektus

P/ST

7,5

A

8482.30.00

– sfēriskie rullīšu gultņi

P/ST

7,5

A

8482.40.00

– rullīšu adatgultņi

P/ST

7,5

A

8482.50.00

– citādi cilindrisko rullīšu gultņi

P/ST

7,5

A

8482.80.00

– citādi, ieskaitot kombinētos lodīšu/rullīšu gultņus

P/ST

7,5

A

8482.91.00

– – lodītes, adatas un rullīši

P/ST

7,5

A

8482.99.00

– – citādi

P/ST

7,5

A

84.83

Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un klo
ķvārpstas) un kloķi; gultņu korpusi un slīdgultņi; zobrati
un zobpārvadi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrūves;
pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, ieskaitot hi
drotransformatorus; spararati un trīši, ieskaitot polispastus;
sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot kardāna savienojumus)
8483.10.00

– transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un klo
ķvārpstas) un kloķi

P/ST

7,5

B21

8483.20.00

– gultņu korpusi ar lodīšu vai rullīšu gultņiem

P/ST

7,5

B21

8483.30.00

– gultņu korpusi bez lodīšu vai rullīšu gultņiem; slīdgultņi

P/ST

7,5

B21

8483.40.00

– atsevišķi pārnesumi un sazobes, izņemot zobratus, ķēž
rati un citādi transmisijas elementi; lodīšu gaitas skrūves
vai rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma re
gulatori, ieskaitot hidrotransformatorus

P/ST

7,5

B21

8483.50.00

– spararati un skriemeļi, ieskaitot polispastus

P/ST

7,5

B21

8483.60.00

– sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot kardāna savienoju
mus)

P/ST

7,5

B21

8483.90.00

– zobrati, ķēžrati un citi transmisijas elementi atsevišķi;
daļas

KG

7,5

B21

L 250/1884
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Parastā
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Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm savienojumā ar
citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām;
starpliku un tamlīdzīgu savienojumu komplekti un sorti
menti ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos, aploks
nēs vai citā līdzīgā iesaiņojumā; mehāniskie blīvslēgi
8484.10.00

– starplikas un blīves no lokšņu metāla savienojumā ar
citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām

P/ST

7,5

B21

8484.20.00

– mehāniskie blīvslēgi

P/ST

7,5

B21

8484.90.00

– citādi

P/ST

7,5

B21

84.86

Tāda veida iekārtas un aparāti, kas tikai vai vienīgi izman
toti kristālu vai kristālos nesagrieztu pusvadītājplākšņu,
pusvadītājierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano
ekrānu paneļu ražošanai, kā noteikts šīs Mozambikas mui
tas tarifa nodaļas 9. C piezīmē; daļas un piederumi
8486.10.00

– iekārtas un aparāti kristālu vai kristālos nesagrieztu pus
vadītājplākšņu ražošanai

P/ST

7,5

B21

8486.20.00

– iekārtas un aparāti pusvadītājierīču vai elektronisko inte
grālo shēmu ražošanai

P/ST

7,5

B21

8486.30.00

– iekārtas un aparatūra plakano ekrānu ražošanai

P/ST

7,5

B21

8486.40.00

– iekārtas un aparāti, kas minēti šīs Mozambikas muitas
tarifa nodaļas 9. C piezīmē

P/ST

7,5

B21

8486.90.00

– daļas un piederumi

KG

7,5

B21

84.87

Dažādu mašīnu un mehānismu daļas, kam nav elektroteh
nisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai citādu
elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā Mozambikas mui
tas tarifa nodaļā nav minētas
8487.10.00

– kuģu vai laivu dzenskrūves un to lāpstiņas

P/ST

7,5

B21

8487.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

85.01

Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratorie
kārtas)
8501.10.00

– kuru jauda nepārsniedz 37,5 W

P/ST

5

B22

8501.20.00

– universālie maiņstrāvas/līdzstrāvas motori, kuru jauda
pārsniedz 37,5 W

P/ST

5

B22

8501.31.00

– – kuru jauda nepārsniedz 750 W

P/ST

5

B22
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8501.32.00

– – kuru jauda pārsniedz 750 W, bet nepārsniedz 75 kW

P/ST

5

B22

8501.33.00

– – kuru jauda pārsniedz 75 kW, bet nepārsniedz
375 kW

P/ST

5

B22

8501.34.00

– – kuru jauda pārsniedz 375 kW

P/ST

5

B22

8501.40.00

– citādi maiņstrāvas vienfāzes motori

P/ST

5

B22

8501.51.00

– – kuru jauda nepārsniedz 750 W

P/ST

5

B22

8501.52.00

– – kuru jauda pārsniedz 750 W, bet nepārsniedz 75 kW

P/ST

5

B22

8501.53.00

– – kuru jauda pārsniedz 75 kW

P/ST

5

B22

8501.61.00

– – kuru jauda nepārsniedz 75 kVA

P/ST

5

B22

8501.62.00

– – kuru jauda pārsniedz 75 kVA, bet nepārsniedz
375 kVA

P/ST

5

B22

8501.63.00

– – kuru jauda pārsniedz 375 kVA, bet nepārsniedz
750 kVA

P/ST

5

B22

8501.64.00

– – kuru jauda pārsniedz 750 kVA

P/ST

5

B22

85.02

Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji
– ģeneratoru iekārtas ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes
virzuļdzinējiem (dīzeļu vai pusdīzeļu dzinējiem):

85.03

8502.11.00

– – kuru jauda nepārsniedz 75 kVA

P/ST

5

B22

8502.12.00

– – kuru jauda pārsniedz 75 kVA, bet nepārsniedz
375 kVA

P/ST

5

B22

8502.13.00

– – kuru jauda pārsniedz 375 kVA

P/ST

5

B22

8502.20.00

– ģeneratoru iekārtas ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes vir
zuļdzinējiem

P/ST

5

B22

8502.31.00

– – ar vēju darbināmas

P/ST

5

B22

8502.39.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8502.40.00

– elektriskie rotējošie pārveidotāji

P/ST

5

B22

8503.00.00

Detaļas, kas paredzētas tikai vai galvenokārt iekārtām, kas
minētas pozīcijā 8501 vai 8502

KG

5

B22
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Parastā
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Elektrības transformatori, statiskie pārveidotāji (piemēram,
taisngrieži) un indukcijas spoles
8504.10.00

– balasti gāzizlādes spuldzēm

P/ST

5

B22

8504.21.00

– – kuru jauda nepārsniedz 650 kVA

P/ST

5

B22

8504.22.00

– – kuru jauda pārsniedz 650 kVA, bet nepārsniedz
10 000 kVA

P/ST

5

B22

8504.23.00

– – kuru jauda pārsniedz 10 000 kVA

P/ST

5

B22

8504.31.00

– – kuru jauda nepārsniedz 1 kVA

P/ST

5

B22

8504.32.00

– – kuru jauda pārsniedz 1 kVA, bet nepārsniedz 16 kVA

P/ST

5

B22

8504.33.00

– – kuru jauda pārsniedz 16 kVA, bet nepārsniedz
500 kVA

P/ST

5

B22

8504.34.00

– – kuru jauda pārsniedz 500 kVA

P/ST

5

B22

8504.40.00

– statiskie pārveidotāji

P/ST

5

B22

8504.50.00

– citādas indukcijas spoles un droseles

P/ST

5

B22

8504.90.00

– daļas

KG

5

B22

85.05

Elektromagnēti; pastāvīgie magnēti un izstrādājumi, kas
paredzēti pārvēršanai pastāvīgajos magnētos pēc to magne
tizēšanas; elektromagnētiskas patronas, spīles un tamlīdzī
gas stiprinājuma ierīces vai šādas ierīces ar pastāvīgajiem
magnētiem; elektromagnētiskās sakabes, sajūgi un bremzes;
elektromagnētiskas celšanas ierīces
– pastāvīgie magnēti un izstrādājumi, kas paredzēti pār
vēršanai pastāvīgajos magnētos pēc to magnetizēšanas:
8505.11.00

– – no metāla

P/ST

5

B22

8505.19.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8505.20.00

– elektromagnētiskās sakabes, sajūgi un bremzes

P/ST

5

B22

8505.90.00

– citādi, ieskaitot daļas

P/ST

5

B22
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Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
8506.10.00

– – mangāna dioksīda

P/ST

7,5

B21

8506.30.00

– dzīvsudraba oksīda

P/ST

7,5

B21

8506.40.00

– sudraba oksīda

P/ST

7,5

B21

8506.50.00

– – litija

P/ST

7,5

B21

8506.60.00

– aerocinka

P/ST

7,5

B21

8506.80.00

– citādi galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

P/ST

7,5

B21

8506.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

85.07

Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus, taisnstūra
formā (ieskaitot kvadrātu) vai citā formā
8507.10.00

– svina–skābes, izmantojami virzuļdzinēju iedarbināšanai

P/ST

7,5

B21

8507.20.00

– citādi svina–skābes akumulatori

P/ST

7,5

B21

8507.30.00

– niķeļa–kadmija akumulatori

P/ST

7,5

B21

8507.80.00

– citādi akumulatori

P/ST

7,5

B21

8507.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

85.08

Putekļsūcēji
– ar iebūvētu elektromotoru:
8508.11.00

– – nepārsniedz 1 500 W jaudu un ietver putekļu mai
siņu vai citādu savācējierīci, kuras tilpums nepārsniedz
20 l

P/ST

20

B1

8508.19.00

– – citādi

P/ST

20

B1

8508.70.00

– daļas

KG

7,5

B21

85.09

Mājsaimniecības elektromehāniskās ierīces ar iebūvētu
elektromotoru, izņemot putekļsūcējus, kas minēti pozī
cijā 8508
8509.40.00

– pārtikas produktu smalcinātāji un mikseri; augļu un dār
zeņu sulu spiedes

P/ST

20

B1

8509.80.00

– citādas ierīces

KG

20

B1

8509.90.00

– daļas

KG

7,5

B21
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Skūšanas, matu griešanas un atmatošanas ierīces ar iebū
vētu elektromotoru
8510.10.00

– skuvekļi

P/ST

20

B1

8510.20.00

– matu griešanas mašīnas

KG

20

B1

8510.30.00

– atmatošanas ierīces

KG

20

B1

8510.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

85.11

Elektroierīces dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes
iekšdedzes motoru iedarbināšanai (piemēram, magneto,
līdzstrāvas magnētelektriskie ģeneratori, indukcijas spoles,
aizdedzes sveces, kvēlsveces, starteri); ģeneratori (piemē
ram, līdzstrāvas un maiņstrāvas) un automātiskie izslēdzēji,
ko izmanto šādos dzinējos
8511.10.00

– aizdedzes sveces

P/ST

7,5

B21

8511.20.00

– aizdedzes magneto; līdzstrāvas magnētelektriskie ģenera
tori; magnētiskie spararati

KG

7,5

B21

8511.30.00

– sadalītāji; indukcijas spoles

P/ST

7,5

B21

8511.40.00

– motoru starteri un divfunkciju starterģeneratori

P/ST

7,5

B21

8511.50.00

– citādi ģeneratori

P/ST

7,5

B21

8511.80.00

– citādas ierīces

P/ST

7,5

B21

8511.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

85.12

Elektriskās apgaismošanas vai signalizēšanas aprīkojums
(izņemot pozīcijā 8539 minētos), priekšējā stikla tīrītāji,
pretsarmas un pretsvīduma aprīkojums, kurus izmanto ve
losipēdos vai mehāniskajos transportlīdzekļos
8512.20.00

– citādas apgaismošanas vai vizuālās signalizēšanas aprīko
jums

KG

7,5

B21

8512.30.00

– skaņas signalizācijas ierīces

P/ST

7,5

B21

8512.40.00

– priekšējā stikla tīrītāji, pretsarmas un pretsvīduma ierīces

P/ST

7,5

B21

8512.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

85.13

Pārnēsājamas elektriskās lampas, kas darbojas ar autonomu
enerģijas avotu (sausajām baterijām, akumulatoriem, mag
neto), izņemot pozīcijā 8512 minētās apgaismes ierīces
8513.10.00

– lampas

P/ST

20

B1

8513.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

16.9.2016.
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85.14

Izstrādājuma apraksts

L 250/1889

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Rūpnīcu vai laboratoriju elektriskās krāsnis un kurtuves
(arī tās, kas darbojas ar indukciju vai dielektriskiem zudu
miem); citādas rūpnīcu vai laboratoriju iekārtas materiālu
termiskai apstrādei ar indukciju vai dielektriskiem zudu
miem
8514.10.00

– ar reostatu karsējamas kurtuves un krāsnis

P/ST

5

A

8514.20.00

– krāsnis un kurtuves, kas darbojas ar indukciju vai dielek
triskiem zudumiem

P/ST

5

A

8514.30.00

– citādas krāsnis un kurtuves

P/ST

5

A

8514.40.00

– citādas iekārtas materiālu termiskai apstrādei ar induk
ciju vai dielektriskiem zudumiem

P/ST

5

A

8514.90.00

– daļas

KG

5

A

85.15

Elektriskās (ieskaitot elektrogāzsildes), lāzera vai citāda
gaismas vai fotonu starojuma, ultraskaņas, elektronstaru,
magnētimpulsu, plazmas loka un citas lodēšanas (ar mīkst
lodi vai cietlodi) vai metināšanas mašīnas un aparāti neat
karīgi no tā, vai tie spēj izdarīt griešanas operācijas; elektri
skās mašīnas un aparāti metāla vai metālkeramikas karstai
uzsmidzināšanai
– mašīnas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi vai cietlodi:
8515.11.00

– – lodāmuri un lodēšanas pistoles

P/ST

5

B22

8515.19.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8515.21.00

– – automātiskie un pusautomātiskie

P/ST

5

B22

8515.29.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8515.31.00

– – automātiskie un pusautomātiskie

P/ST

5

B22

8515.39.00

– – citādi

P/ST

5

B22

8515.80.00

– citādas mašīnas un aparāti

P/ST

5

B22

8515.90.00

– daļas

KG

5

B22

P/ST

20

B1

85.16

Elektriskie caurplūdes un termoakumulācijas ūdenssildītāji
un iegremdes sildītāji; elektroierīces telpu apsildīšanai un
augsnes sildīšanai; elektriskas ierīces matu veidošanai (pie
mēram, matu žāvētāji, matu cirtotāji, matu cirtojamās
knaibles) un roku žāvētāji; elektriskie gludekļi; citādas elek
trotermiskās ierīces mājsaimniecības vajadzībām; sildierīču
pretestību elementi, izņemot pozīcijā 8545 minētos
8516.10.00

– elektriskie caurplūdes un termoakumulācijas ūdenssildī
tāji un iegremdes sildītāji

L 250/1890
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Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8516.21.00

– – termoakumulācijas radiatori

P/ST

20

B1

8516.29.00

– – citādi

P/ST

20

B1

8516.31.00

– – matu žāvētāji

P/ST

20

B1

8516.32.00

– – citādi matu žāvēšanas aparāti

P/ST

20

B1

8516.33.00

– – roku žāvētāji

P/ST

20

B1

8516.40.00

– elektriskie gludekļi

P/ST

20

B1

8516.50.00

– mikroviļņu krāsnis

P/ST

20

B1

8516.60.00

– citādas krāsnis; plītis, plītiņas, riņķi vārīšanai; grili un
krāsniņas apcepšanai

P/ST

20

B1

8516.71.10

– – ierīces kafijas vai tējas pagatavošanai bez tvaika ģene
ratora

P/ST

20

B1

8516.71.20

– – ierīces kafijas vai tējas pagatavošanai ar tvaika ģenera
toru, dzirnaviņām un tvaika separatoru, rūpnieciskai
lietošanai

P/ST

5

B22

8516.71.90

– – citādi

P/ST

20

B1

8516.72.00

– – tosteri

P/ST

20

B1

8516.79.00

– – citādi

P/ST

20

B1

8516.80.00

– sildierīču pretestības elementi

KG

20

B1

8516.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

85.17

Telefonu aparāti, ieskaitot telefonus šūnu tīkliem vai citiem
bezvadu tīkliem; citādi aparāti balss, attēlu vai citu datu
pārraidei vai uztveršanai, ieskaitot aparātus saziņai līniju
vai bezvadu tīklā (tāds kā lokālais vai teritoriālais tīkls), iz
ņemot pārraides vai uztveršanas aparātus, kas minēti pozī
cijā 8443, 8525, 8527 vai 8528
– telefonu aparāti, ieskaitot telefonus šūnu tīkliem vai ci
tiem bezvadu tīkliem:
8517.11.00

– – līnijtelefonijas aparāti ar bezvadu klausulēm

P/ST

7,5

B21

8517.12.00

– – telefoni šūnu tīkliem vai citiem bezvadu tīkliem

P/ST

7,5

B21

16.9.2016.
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Izstrādājuma apraksts

– – citādi

L 250/1891

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

P/ST

7,5

B21

– citādi aparāti balss, attēlu vai citu datu pārraidei vai uz
tveršanai, ieskaitot aparātus saziņai līniju vai bezvadu
tīklā (tāds kā lokālais vai teritoriālais tīkls)
8517.61.00

– – bāzes stacijas

P/ST

7,5

B21

8517.62.00

– – iekārtas balss, attēlu vai citu datu uztveršanai, konver
sijai un pārraidei vai reģenerācijai, ieskaitot komutāci
jas un maršrutēšanas aparātus

P/ST

7,5

B21

8517.69.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

8517.70.00

– daļas

KG

7,5

B21

85.18

Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai neiemontēti
skaļruņi; galvas telefoni un austiņas, arī komplektā ar mi
krofonu, un komplekti, kuros ir mikrofons un viens vai
vairāki skaļruņi; zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji;
elektroierīces skaņas pastiprināšanai
8518.10.00

– mikrofoni un to statīvi

P/ST

20

B1

8518.21.00

– – atsevišķi korpusos iemontēti skaļruņi

P/ST

20

B1

8518.22.00

– – vairāki vienā korpusā iemontēti skaļruņi

P/ST

20

B1

8518.29.00

– – citādi

P/ST

20

B1

8518.30.00

– galvas telefoni un austiņas, arī komplektā ar mikrofonu,
un komplekti, kuros ir mikrofons un viens vai vairāki
skaļruņi

P/ST

20

B1

8518.40.00

– zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji

P/ST

20

B1

8518.50.00

– skaņas pastiprināšanas elektroierīces

P/ST

20

B1

8518.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

85.19

Skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparāti
8519.20.00

– aparāti, kas darbojas ar monētām, naudas zīmēm, banku
kartēm, žetoniem vai citiem maksāšanas līdzekļiem

P/ST

20

B1

8519.30.00

– skaņuplašu atskaņotāji

P/ST

20

B1

8519.81.00

– – kas izmanto magnētiskos, optiskos vai pusvadītāju
datu nesējus

P/ST

20

B1

L 250/1892
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8519.89.00
85.21

Izstrādājuma apraksts

– – citādi

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

P/ST

20

B1

Video ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra
8521.10.00

– magnētiskās lentes tipa

P/ST

20

B1

8521.90.00

– citādi

P/ST

20

B1

85.22

Daļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai vienīgi vai
galvenokārt kopā ar pozīcijā 8519 vai 8521 minēto apara
tūru
8522.10.00

– skaņas noņēmēji

KG

20

B1

8522.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

85.23

Diski, kasetes, energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierīces,
“viedkartes” un citi datu nesēji skaņas vai citu parādību ie
rakstīšanai, ierakstīti vai neierakstīti, ieskaitot disku izgata
vošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. nodaļā mi
nētos izstrādājumus
– magnētiskie datu nesēji:
8523.21.00

– – kartes ar magnētisko svītru

P/ST

7,5

B21

8523.29.10

– – kasetēs

P/ST

7,5

B21

8523.29.90

– – citādi

P/ST

7,5

B21

8523.40.10

– – izglītojošiem, sociāliem un tehniskiem/profesionāliem
nolūkiem

P/ST

7,5

B21

8523.40.90

– – citādi

P/ST

20

B21

– pusvadītāju datu nesēji:
8523.51.00

– – energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierīces

P/ST

7,5

B21

8523.52.00

– – “viedkartes”

P/ST

7,5

B21

8523.59.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

8523.80.00

– citādi

P/ST

7,5

B21

P/ST

7,5

B21

85.25

Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai ne
ietver uztveršanas, skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas
aparatūru; televīzijas kameras, digitālās fotokameras un vi
deokameras
8525.50.00

– raidaparatūra

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8525.60.00

– raidaparatūra ar uztveres iekārtu

P/ST

7,5

B21

8525.80.00

– televīzijas kameras, digitālās fotokameras un videokame
ras

P/ST

20

B1

85.26

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības ra
dioaparatūra
8526.10.00

– radiolokācijas aparatūra

P/ST

5

B22

8526.91.00

– – radionavigācijas aparatūra

P/ST

5

B22

8526.92.00

– – radio tālvadības aparatūra

P/ST

5

B22

85.27

Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvē
rējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar
skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulk
steni
8527.12.00

– – kabatas formāta audiokasešu atskaņotāji

P/ST

20

B1

8527.13.00

– – citādi aparāti, kas apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai
atskaņošanas iekārtu

P/ST

20

B1

8527.19.00

– – citādi

P/ST

20

B1

8527.21.00

– – apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas ie
kārtu

P/ST

20

B1

8527.29.00

– – citādi

P/ST

20

B1

8527.91.00

– – apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas ie
kārtu

P/ST

20

B1

8527.99.00

– – citādi

P/ST

20

B1

85.28

Monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējapara
tūru; televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radio
uztvērēju vai skaņas, vai video ierakstīšanas vai reproducē
šanas aparatūru
– katodstaru lampu monitori:
8528.41.00

– – tāda veida, kas izmantojami tikai vai galvenokārt
automātiskās datu apstrādes sistēmā, kas minēta pozī
cijā 8471

P/ST

7,5

B21

8528.49.00

– – citādi

P/ST

20

C1

8528.51.00

– – tāda veida, kas izmantojami tikai vai galvenokārt
automātiskās datu apstrādes sistēmā, kas minēta pozī
cijā 8471

P/ST

7,5

B21

L 250/1894
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– – citādi
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

P/ST

20

C1

– projektori:
8528.61.00

– – tāda veida, kas izmantojami tikai vai galvenokārt
automātiskās datu apstrādes sistēmā, kas minēta pozī
cijā 8471

P/ST

7,5

B21

8528.69.00

– – citādi

P/ST

20

C1

– televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radiouztvē
rēju vai skaņas, vai video ierakstīšanas vai reproducēša
nas aparatūru:
8528.71.00

– – aparāti, kuros nav iekļauts videodisplejs vai video
ekrāns

P/ST

20

C1

8528.73.00

– – citādi, monohroma attēla

P/ST

20

B1

85.29

Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt
kopā ar aparatūru pozīcijās 8525–8528
8529.10.10

– – piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar
aparatūru pozīcijās 8525 un 8526

P/ST

7,5

B21

8529.90.10

– – detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galveno
kārt kopā ar aparatūru pozīcijās 852550, 852560 un
8526

P/ST

7,5

B21

8529.90.90

– – citādi

P/ST

7,5

B21

85.30

Elektrosignalizācijas, satiksmes drošības, vadības un regulē
šanas iekārtas dzelzceļiem, tramvaju ceļiem, autoceļiem,
iekšējiem ūdensceļiem, piestātnēm, ostu iekārtām vai lid
laukiem (izņemot pozīcijā 8608 minētās)
8530.10.00

– līdzīgas iekārtas

P/ST

5

B22

8530.80.00

– citādas iekārtas

P/ST

5

B22

8530.90.00

– daļas

KG

5

B21

85.31

Skaņas vai vizuālās signalizācijas elektroiekārtas (piemē
ram, zvani, sirēnas, indikatoru paneļi, ielaušanās vai uguns
grēka signalizācija), izņemot pozīcijā 8512 vai 8530 minē
tās
8531.10.00

– ielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija un tamlīdzīgas ie
kārtas

P/ST

5

B22

8531.20.00

– indikatoru paneļi, kuros ietilpst šķidrā kristāla ierīces
(LCD) vai gaismas diodes (LED)

P/ST

5

B22

8531.80.00

– – citādi aparāti

P/ST

5

B22

8531.90.00

– daļas

KG

5

B21

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Blokkondensatori, maiņkondensatori un trimeri
8532.10.00

blokkondensatori 50/60 Hz maiņstrāvas ķēdēm ar reaktīvo
jaudu ne mazāku par 0,5 kvar (elektriskie kondensatori)

KG

7,5

B21

8532.22.00

– elektrolītiskie, alumīnija

KG

7,5

B21

8532.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

8532.30.00

– maiņkondensatori un kondensatori ar regulējamu (iestā
dāmu) kapacitāti

KG

7,5

B21

8532.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

85.33

85.34

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Elektrorezistori (ieskaitot reostatus un potenciometrus), iz
ņemot termorezistorus
8533.10.00

– pastāvīgie oglekļa rezistori, salikti vai plēves tipa

KG

7,5

B21

8533.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

8533.39.00

– – citādi

KG

7,5

B21

8533.40.00

– citādi maiņrezistori, ieskaitot reostatus un potenciome
trus

KG

7,5

B21

8533.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

8534.00.00

Iespiedshēmas

KG

7,5

B21

85.35

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, izslēgša
nai un aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm
(slēdži, pārslēgi, pārtraucēji, drošinātāji, zibensnovedēji,
sprieguma ierobežotāji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas
un citi savienotāji, sadales kārbas u. c.), spriegumam, kas
pārsniedz 1 000 V
8535.10.00

– drošinātāji

KG

7,5

B21

8535.21.00

– – spriegumam, kas mazāks par 72,5 kV

KG

7,5

B21

8535.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

8535.30.00

– izolējoši slēdži un ieslēgšanas/pārtraukšanas slēdži

KG

7,5

B21

8535.40.00

– zibensnovedēji, sprieguma ierobežotāji un svārstību slā
pētāji

KG

7,5

B21

8535.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

L 250/1896
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HS kods

85.36

Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, aizsar
dzībai vai pieslēgšanai elektriskajam tīklam (piemēram, slē
dži, releji, pārslēgi, pārtraucēji, svārstību slāpētāji, kontakt
dakšas, rozetes, eletrisko spuldžu ietveres un citi savieno
tāji, sadales kārbas) pie sprieguma, kas nepārsniedz
1 000 V; optisko šķiedru, optisko šķiedru kūļu vai kabeļu
savienotāji
8536.10.00

– drošinātāji

KG

7,5

B21

8536.20.00

– automātslēdži

KG

7,5

B21

8536.30.00

– citādas ierīces elektroķēžu aizsardzībai

KG

7,5

B21

8536.41.00

– – spriegumam, kas nepārsniedz 60 V

KG

7,5

B21

8536.49.00

– – citādi

KG

7,5

B21

8536.50.00

– citādi slēdži

KG

7,5

B21

8536.61.00

– – spuldžu ietveres

KG

7,5

B21

8536.70.00

– optisko šķiedru, optisko šķiedru kūļu vai kabeļu savieno
tāji

KG

7,5

B21

8536.90.00

– citādas iekārtas

KG

7,5

B21

85.37

Elektriskai kontrolei vai elektrības sadalei paredzētas pultis,
paneļi, konsoles, stendi, korpusi un citas pamatnes, kas
aprīkotas ar diviem vai vairākiem pozīciju 8535 un 8536
aparātiem, ieskaitot tās ierīces vai aparātus, kas minētas
90.nodaļā, un ciparu kontroles aparātus, kas ir citādi nekā
pozīcijas 8517 komutācijas aparāti
8537.10.00

– spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V

KG

7,5

B21

8537.20.00

– spriegumam, kas pārsniedz 1 000 V

KG

7,5

B21

85.38

Daļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt
kopā ar pozīcijā 8535, 8536 vai 8537 minētajām iekār
tām
8538.10.00

pultis, paneļi, konsoles, skapji un citas pamatnes pozīcijā
8537 minētajām precēm, kas nav komplektā ar aparatūru

KG

7,5

B21

8538.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

85.39

Elektriskās kvēlspuldzes un gāzizlādes spuldzes, ieskaitot
virzītas gaismas hermētiskās spuldzes, kā arī ultravioletās
un infrasarkanās spuldzes; lokspuldzes
8539.10.00

– virzītas gaismas hermētiskās spuldzes

P/ST

7,5

B21

8539.21.00

– – halogēna- volframa

P/ST

7,5

B21

16.9.2016.
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L 250/1897

HS kods

Izstrādājuma apraksts

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8539.22.00

– – citādas, ar jaudu līdz 200 W, spriegumam, kas pār
sniedz 100 V

P/ST

7,5

B21

8539.29.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

8539.31.00

– – luminiscences, ar termokatodu

P/ST

7,5

B21

8539.32.00

dzīvsudraba tvaiku vai nātrija tvaiku spuldzes; metālu halo
genīdu spuldzes

P/ST

7,5

B21

8539.39.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

– ultravioletās un infrasarkanās spuldzes; lokspuldzes
8539.41.00

– – lokspuldzes

P/ST

7,5

B21

8539.49.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

8539.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

85.40

Elektronlampas ar termokatodu, auksto katodu vai fotoka
todu (piemēram, vakuuma, tvaikpilnās vai gāzpilnās lam
pas, dzīvsudraba taisngrieži un elektronstaru lampas, tele
vīzijas kameru kineskopi), izņemot tās, kas minētas pozī
cijā 8539
– elektronstaru lampas televīzijas pārraidei, ieskaitot vi
deomonitoru katodstaru lampas:
8540.11.00

– – krāsu

P/ST

7,5

B21

8540.12.00

– – monohroma attēla

P/ST

7,5

B21

8540.20.00

– televīzijas kameru kineskopi; pārveidotājlampas un pa
stiprinātāji; citādas fotokatoda spuldzes

P/ST

7,5

B21

8540.40.00

datu/grafikas demonstrēšanas kineskopi, monohroma at
tēla; datu/grafikas demonstrēšanas kineskopi, krāsu, ar fos
fora punktu ekrāna soli, kas mazāks par 0,4 mm

P/ST

7,5

B21

8540.50.00

datu/grafikas demonstrēšanas kineskopi, monohroma at
tēla

P/ST

7,5

B21

8540.60.00

– citādas katodstaru lampas

P/ST

7,5

B21

P/ST

7,5

B21

– mikroviļņu lampas (piemēram, magnetroni, klistroni,
skrejviļņa lampas, pretviļņa lampas), izņemot tīkliņvadī
bas lampas:
8540.71.00

– – magnetroni

L 250/1898

Nodaļa
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HS kods

Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8540.72.00

– – klistroni

P/ST

7,5

B21

8540.79.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

8540.89.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

8540.99.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

85.41

Diodes, tranzistori un citas līdzīgas pusvadītāju ierīces;
gaismjutīgas pusvadītāju ierīces, ieskaitot fotoelementus,
kas ir vai nav samontēti moduļos vai iemontēti paneļos;
gaismas diodes; samontēti pjezoelektriskie kristāli
8541.10.00

– diodes, izņemot fotodiodes un gaismas diodes

KG

7,5

B21

8541.29.00

– – citādi

KG

7,5

B21

8541.30.00

– tiristori, dinistori (diodtiristori) un simistori (triaki), iz
ņemot gaismjutīgās ierīces

KG

7,5

B21

8541.40.00

gaismjutīgas pusvadītāju ierīces, ieskaitot fotoelementus,
kas ir vai nav samontēti moduļos vai iemontēti paneļos;
gaismas diodes

KG

7,5

B21

8541.50.00

– citādas pusvadītāju ierīces

KG

7,5

B21

8541.60.00

– samontēti pjezoelektriskie kristāli

KG

7,5

B21

8541.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

85.42

Elektroniskās integrālās shēmas
– elektroniskās integrālās shēmas:
8542.31.00

– – procesori un kontrolieri, savienojumā ar atmiņām vai
ne, pārveidotāji, loģiskās shēmas, pastiprinātāji, pulk
steņa un laika aprēķina shēmas, vai citas shēmas

P/ST

7,5

B21

8542.32.00

– – atmiņas

P/ST

7,5

B21

8542.33.00

– – pastiprinātāji

P/ST

7,5

B21

8542.39.00

– citādi

P/ST

7,5

B21

8542.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

16.9.2016.
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85.43

Izstrādājuma apraksts

L 250/1899

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Speciālas elektriskās mašīnas un iekārtas, kas citur šajā Mo
zambikas muitas tarifa nodaļā nav minētas
8543.10.00

– elementārdaļiņu paātrinātāji

P/ST

5

B22

8543.20.00

– signālu ģeneratori

P/ST

5

B22

8543.30.00

– mašīnas un iekārtas galvaniskai pārklāšanai, elektrolīzei
vai elektroforēzei

P/ST

5

B22

8543.70.00

– citādas mašīnas un aparāti

P/ST

5

B22

8543.90.00

– daļas

KG

5

B22

85.44

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ie
skaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrības vadītāji
ar vai bez savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas izga
tavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti
vai nesamontēti ar elektrības vadītājiem, vai ar kabeļuzma
vām vai bez tām
– vadi tinumiem
8544.11.00

– – no vara

KG

7,5

A

8544.19.00

– – citādi

KG

7,5

A

8544.20.00

– koaksiālais kabelis un citi koaksiālie elektrības vadītāji

KG

7,5

A

8544.30.00

– aizdedzes sveču vadu komplekti un citādi vadu kom
plekti izmantošanaispēkratos, gaisa kuģos un kuģos

KG

7,5

A

8544.42.00

– – aprīkoti ar savienotājiem

KG

7,5

A

8544.49.10

– – elektrības vadītāji bez pārklājuma

KG

2.5

A

8544.49.90

– – citādi

KG

7,5

A

8544.60.10

– – elektrības vadītāji bez pārklājuma

KG

2.5

A

8544.60.90

– – citādi

KG

7,5

A

8544.70.00

– optiskās šķiedras kabeļi

KG

7,5

A

KG

7,5

A

85.45

Ogles elektrodi, ogles sukas, loka lampas ogle, ogle bateri
jām un citādi elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no gra
fīta vai oglekļa, ar metālu vai bez tā
– elektrodi:
8545.11.00

– – izmantošanai krāsnīs un kurtuvēs

L 250/1900

Nodaļa
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Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8545.19.00

– – citādi

KG

7,5

A

8545.20.00

– sukas

KG

7,5

A

8545.90.00

– citādi

KG

7,5

A

85.46

Elektroizolatori no jebkura materiāla
8546.20.00

– no keramikas

KG

7,5

B21

8546.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

85.47

Vienīgi no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu,
ierīču un iekārtu izolācijas piederumi, neskaitot montāžai
paredzētās metāla daļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņe
mot izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546; ar izolācijas ma
teriālu apvilkta parastā metāla elektroizolācijas caurules un
to savienotājelementi
8547.10.00

– izolācijas elementi no keramikas

KG

7,5

B21

8547.20.00

– izolācijas elementi no plastmasas

KG

7,5

B21

8547.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

85.48

Galvanisko elementu, galvanisko bateriju un elektrisko
akumulatoru atkritumi un lūžņi; izlietoti galvaniskie ele
menti, izlietotas galvaniskās baterijas un izlietoti elektriskie
akumulatori; mašīnu un iekārtu elektriskās daļas, kas citur
šajā Mozambikas muitas tarifa nodaļā nav minētas
8548.10.00

– galvanisko elementu, galvanisko bateriju un elektrisko
akumulatoru atkritumi un lūžņi; izlietoti galvaniskie ele
menti, izlietotas galvaniskās baterijas un izlietoti elektri
skie akumulatori

KG

7,5

B21

8548.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

87.01

Traktori (izņemot pozīcijā 8709 minētos)
8701.90.10

– – lauksaimniecības traktori un mežsaimniecības traktori

P/ST

0

B22

8701.90.90

– – citādi

P/ST

5

B22

P/ST

5

C22

87.04

Mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāšanai
– – kuru pilna masa nepārsniedz 5 t:
8704.21.10

– – ar divvietīgu kabīni un vaļēju aizmuguri, kuru dzinēja
darba tilpums nepārsniedz 3 200 cm3

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8704.21.90

– – ar divvietīgu kabīni un vaļēju aizmuguri, kuru dzinēja
darba tilpums pārsniedz 3 200 cm3

P/ST

5

C22

8704.22.00

– – kuru pilna masa pārsniedz 5 t, bet nepārsniedz 20 t

P/ST

5

C22

8704.23.00

– – kuru pilna masa pārsniedz 20 t

P/ST

5

C22

8704.90.00

– citādi

P/ST

5

B22

P/ST

5

B22

87.05

Speciālie mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot pasažieru
vai kravas pārvadāšanai paredzētos (piemēram, tehniskās
palīdzības automobiļi, autoceltņi, ugunsdzēsības automo
biļi, autobetonmaisītāji, ielu tīrītājautomobiļi, laistītājauto
mobiļi, darbnīcautomobiļi, automobiļi ar rentgena iekār
tām)
8705.90.00

87.08

– citādi
Daļas un piederumi mehāniskajiem transportlīdzekļiem,
kas minēti pozīcijās 8701–8705

8708.40.00

– pārnesumkārbas un to daļas

P/ST

7,5

B21

8708.50.00

– velkošie tilti ar diferenciāli, arī kopā ar citiem transmisi
jas mezgliem, un nevelkošie tilti; to daļas

P/ST

7,5

B21

8708.70.00

– riteņi, to daļas un piederumi

P/ST

7,5

B21

8708.80.00

– balstiekārtas amortizatori un to daļas (ieskaitot amorti
zatorus)

P/ST

7,5

B21

– citādas daļas un piederumi:
8708.91.00

– – radiatori un to daļas

P/ST

7,5

B21

8708.92.00

– – trokšņa slāpētāji (klusinātāji) un izpūtēji; to daļas

P/ST

7,5

B21

8708.94.00

– – stūres rati, stūres statņi un stūres mehānismu karteri;
to daļas

P/ST

7,5

B21

8708.95.00

– – drošības spilveni ar piepūšanas sistēmu; to daļas

P/ST

7,5

B21

8708.99.00

– – citādi

P/ST

7,5

C21

P/ST

20

B1

87.11

Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar
blakusvāģi; blakusvāģi
8711.20.00

– ar atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes virzuļmo
toru, kura darba tilpums pārsniedz 50 cm3, bet nepār
sniedz 250 cm3

L 250/1902

Nodaļa

HS kods

87.16

88.01

89.02

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

8716.31.00

– – cisternpiekabes un cisternpuspiekabes

P/ST

5

B22

8801.00.00

Gaisa baloni un dirižabļi; planieri, deltaplāni un citi bez
motora gaisa kuģi

P/ST

2.5

B1

Pozīcijā 8801 vai 8802 minēto izstrādājumu daļas
8803.30.00

– citādas lidmašīnu vai helikopteru daļas

KG

0

B21

8901.10.00

pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi un tamlīdzīgi, kas galveno
kārt paredzēti pasažieru pārvadāšanai; visu veidu prāmji

BRT

2.5

B22

8901.90.00

– citi kuģi preču pārvadāšanai un kuģi pasažieru un preču
vienlaicīgai pārvadāšanai

BRT

2.5

B22

8902.00.00

Zvejas kuģi; zivju pārstrādes bāzes kuģi un citi kuģi zvej
niecības produktu pārstrādei un konservēšanai

KG

2.5

B22

89.03

89.04

Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Piekabes un puspiekabes; citādi transporta līdzekļi bez me
hāniskās piedziņas; to daļas

88.03

89.01

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Jahtas un citas izpriecu vai sporta laivas; airu laivas un ka
noe laivas
8903.10.00

– piepūšamās

P/ST

2.5

B1

8903.91.20

– – buru laivas ar papildu motoru

P/ST

2.5

B1

8903.92.00

– – motorlaivas, izņemot laivas ar piekarināmu motoru

P/ST

2.5

B1

8903.99.00

– – citādi

P/ST

2.5

B1

8904.00.00

Velkoņi un stūmējkuģi

KG

2.5

B22

P/ST

2.5

B22

KG

2.5

B22

89.05

Signālkuģi, signālplatformas, bagarkuģi, peldošie celtņi un
citi kuģi, kuru kuģotspēja ir pakārtota to galvenajai funkci
jai; peldošas piestātnes; peldošas vai zemūdens urbumu vai
ieguves platformas
8905.90.00

89.06

– citādi
Citādi kuģi, ieskaitot karakuģus un glābšanas kuģus, izņe
mot airu laivas

8906.90.00
89.07

– citādi
Citi peldlīdzekļi (piemēram, plosti, peldošās cisternas, ko
ferdami, muliņi, bojas un bākas)

8907.10.00

– piepūšamie plosti

KG

2.5

B22

8907.90.00

– citādi

KG

2.5

B22

16.9.2016.

Nodaļa

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

HS kods

90.01
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L 250/1903

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; optiskās šķiedras
kabeļi, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 8544; loksnes un
plātnes no polarizācijas materiāla; lēcas (ieskaitot kontakt
lēcas), prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no dažā
diem materiāliem, nesamontēti, izņemot šādus elementus
no optiski neapstrādāta stikla
9001.10.00

– optiskās šķiedras, optiskās šķiedras grīstes un kabeļi

KG

7,5

B21

9001.30.00

– kontaktlēcas

P/ST

7,5

B21

9001.40.00

– briļļu lēcas no stikla

P/ST

0

B21

9001.50.00

– briļļu lēcas no citiem materiāliem

P/ST

2.5

B21

9001.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

90.02

Lēcas, prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no jebkura
materiāla, iestiprināti, ja tie ir instrumentu vai ierīču daļas
vai piederumi, izņemot tamlīdzīgus elementus no optiski
neapstrādāta stikla
– objektīvi:
9002.11.00

– fotoaparātiem, projektoriem, fotopalielinātājiem vai foto
iekārtām attēla samazināšanai

P/ST

20

B1

9002.19.00

– – citādi

P/ST

20

B1

9002.20.00

– filtri

P/ST

20

B1

9002.90.00

– citādi

KG

20

B1

90.03

Briļļu, aizsargbriļļu vai tamlīdzīgu izstrādājumu ietvari, sti
prinājumi un to daļas
– ietvari un stiprinājumi:
9003.11.00

– – no plastmasas

P/ST

0

A

9003.19.00

– – no citiem materiāliem

P/ST

2.5

B21

9003.90.00

– daļas

KG

2.5

B21

90.04

Brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi koriģējoši, aizsargājoši
vai citādi izstrādājumi
9004.10.00

– saulesbrilles

P/ST

20

B1

9004.90.00

– citādi

KG

2.5

A

L 250/1904
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Binokļi, monokulāri, citādi optiskie teleskopi un to stipri
nājumi; citas astronomijā izmantojamas ierīces un to stipri
nājumi, izņemot ierīces, ko izmanto radioastronomijā
9005.10.00

– binokļi

P/ST

7,5

B1

9005.80.00

– citādi instrumenti

P/ST

20

B1

9005.90.00

– daļas un piederumi (ieskaitot stiprinājumus)

KG

7,5

B1

90.06

Fotoaparāti (izņemot kinokameras); zibspuldzes, izņemot
pozīcijā 8539 minētās gāzizlādes spuldzes
9006.10.00

– fotoaparāti, ko izmanto iespiedplašu vai iespiedcilindru
izgatavošanā

P/ST

20

B1

9006.30.00

kameras, kas īpaši paredzētas lietošanai zem ūdens, ae
rouzņēmumiem vai iekšējo orgānu medicīniskai vai ķirur
ģiskai izmeklēšanai; salīdzinošie fotoaparāti, ko izmanto
tiesu medicīnā vai kriminoloģijā

P/ST

20

B1

9006.40.00

– aparāti momentfotogrāfijai

P/ST

20

B1

– citādi fotoaparāti:
9006.51.00

– – spoguļkameras (vienobjektīva (SLR)) fotoaparāti, kuru
filmiņa platumā nepārsniedz 35 mm

P/ST

20

B1

9006.52.00

– – citādi, kuru filmiņa šaurāka par 35 mm

P/ST

20

B1

9006.53.00

– – citādi, kuru filmiņa ir 35 mm plata

P/ST

20

B1

9006.59.00

– – citādi

P/ST

20

B1

9006.61.00

– – elektroniskās (“gāzizlādes”) zibspuldzes

P/ST

20

B1

9006.69.00

– – citādi

P/ST

20

B1

9006.91.00

– – fotoaparātiem

P/ST

20

B1

9006.99.00

– – citādi

KG

20

B1

P/ST

20

B1

90.07

Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai
atskaņošanas iekārtām vai bez tām
– kinokameras:
9007.11.00

– – filmai, kas šaurāka par 16 mm, vai 2 x 8 mm filmai

16.9.2016.
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L 250/1905

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

9007.19.00

– – citādi

P/ST

20

B1

9007.20.00

– projektori

P/ST

20

B1

9007.91.00

– – kinokamerām

P/ST

20

B1

9007.92.00

– – kinoprojektoriem

KG

20

B1

90.08

Statisku attēlu projektori, izņemot kinoprojektorus; fotopa
lielinātāji un projicēšanas iekārtas attēla samazināšanai (iz
ņemot kinematogrāfiskās)
9008.10.00

– diaskopi

P/ST

20

B1

9008.30.00

– citādi nekustīga attēla projektori

P/ST

20

B1

9008.40.00

– fotopalielinātāji un projicēšanas iekārtas attēla samazinā
šanai

P/ST

20

B1

9008.90.00

– daļas un piederumi

KG

7,5

B1

90.10

Fotolaboratoriju un kinolaboratoriju iekārtas un aprīko
jums, kas šajā Mozambikas muitas tarifa nodaļā citur nav
minētas; negatoskopi; projicēšanas ekrāni
9010.10.00

iekārtas un aprīkojums fotofilmiņu (ieskaitot kinofilmu)
vai ruļļu fotopapīra automātiskai attīstīšanai vai attīstītas
filmas automātiskai kopēšanai uz fotopapīra ruļļiem

P/ST

7,5

B21

9010.50.00

– citādas iekārtas un aprīkojums foto un kino laboratori
jām; negatoskopi

P/ST

7,5

B21

9010.60.00

– projicēšanas ekrāni

P/ST

7,5

B21

9010.90.00

– daļas un piederumi

P/ST

7,5

B21

90.11

Kombinēti optiskie mikroskopi, ieskaitot mikroskopus mi
krofotogrāfijai, mikrofilmēšanai vai mikroprojicēšanai
9011.10.00

– stereoskopiskie mikroskopi

P/ST

5

B22

9011.20.00

– citādi mikroskopi mikrofotogrāfijai, mikrofilmēšanai vai
mikroprojicēšanai

P/ST

5

B22

9011.80.00

– citādi mikroskopi

P/ST

5

B22

9011.90.00

– daļas un piederumi

KG

5

B22

L 250/1906
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Mikroskopi, kas nav optiskie mikroskopi; difrakcijas apa
rāti

9012.10.00

Mikroskopi, kas nav optiskie mikroskopi; difrakcijas apa
rāti

P/ST

5

B22

9012.90.00

– daļas un piederumi

KG

5

B22

90.13

Šķidro kristālu ierīces, izņemot izstrādājumus, kas precīzāk
minēti citās pozīcijās; lāzeri, izņemot lāzerdiodes; citas op
tiskas ierīces un instrumenti, kas citur šajā Mozambikas
muitas tarifa nodaļā nav minēti vai ietverti

9013.10.00

– teleskopiskie tēmēkļi ieročiem; periskopi; teleskopi, kas
paredzēti kā šajā Mozambikas muitas tarifa nodaļā vai
XVI sadaļā minēto mehānismu, ierīču vai aparātu daļas

P/ST

20

B1

9013.20.00

– lāzeri, izņemot lāzerdiodes

P/ST

20

B1

9013.80.00

– citādas ierīces, iekārtas un instrumenti

P/ST

20

B1

90.14

Kompasi virziena noteikšanai; citādi navigācijas instru
menti un ierīces

9014.10.00

– kompasi virziena noteikšanai

KG

7,5

B21

9014.20.00

– aeronavigācijas vai kosmiskās navigācijas ierīces un in
strumenti (izņemot kompasus)

P/ST

7,5

B21

9014.80.00

– citi instrumenti un ierīces

P/ST

7,5

B21

9014.90.00

– daļas un piederumi

KG

7,5

B21

90.15

Mērniecības (ieskaitot fotogrammetriju), hidrogrāfijas,
okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas
ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri

9015.10.00

– tālmēri

P/ST

7,5

B21

9015.20.00

– teodolīti un taheometri

P/ST

7,5

B21

9015.30.00

– nivelieri

P/ST

7,5

B21

9015.40.00

– fotogrammetrijas mērniecības instrumenti un ierīces

KG

7,5

B21

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

9015.80.00

– citādas ierīces un instrumenti

P/ST

7,5

B21

9015.90.00

– daļas un piederumi

KG

7,5

B21

9016.00.00

Svari ar 0,05 g vai lielāku jutību, ar atsvariem vai bez tiem

KG

7,5

B21

90.17

Rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas instrumenti un ierī
ces (piemēram, rasēšanas mašīnas, pantogrāfi, transportē
tāji, rasetnes, logaritmiskie lineāli, diska kalkulatori u. c.);
rokas instrumenti lineāro izmēru mērīšanai (piemēram,
mērlatas, mērlentes, mikrometri, kalibri), kas citur šajā no
daļā nav minēti
9017.10.00

– rasēšanas galdi un mašīnas, automātiskās vai neautomā
tiskās

P/ST

7,5

B21

9017.20.00

– citādas rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas ierīces

P/ST

7,5

B1

9017.30.00

– mikrometri, kalibri un citi mērinstrumenti

P/ST

7,5

B21

9017.80.00

– citādi instrumenti

KG

7,5

B21

9017.90.00

– daļas un piederumi

KG

7,5

B21

90.18

Medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas in
strumenti un ierīces, ieskaitot scintigrāfijas aparatūru, ci
tāda elektriskā medicīnas aparatūra un ierīces redzes pār
baudei
– elektrodiagnostikas aparatūra (ieskaitot organisma funk
cionālās izmeklēšanas vai fizioloģisko parametru kontro
les aparatūru):
9018.11.00

– – elektrokardiogrāfi

P/ST

5

B22

9018.12.00

– – ultraskaņas skenēšanas aparatūra

P/ST

5

B22

9018.13.00

– – kodolmagnētiskās rezonanases caurskates aparatūra

P/ST

5

B22

9018.19.00

– – citādi

P/ST

5

B22

9018.20.00

– ultravioleto un infrasarkano staru iekārtas

P/ST

5

B22

– šļirces, adatas, katetri, kaniles un tamlīdzīgi instrumenti:
9018.31.00

– – šļirces ar adatām vai bez tām

KG

5

B22

9018.32.00

– – metāla cauruļadatas un adatas šuvēm

KG

5

B22

L 250/1908
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16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

KG

5

B22

– citi instrumenti un ierīces, ko izmanto zobārstniecībā:
9018.41.00

– – urbjmašīnas, kas ir vai nav uz vienas pamatnes savie
notas ar citām zobārstniecības iekārtām

KG

5

B22

9018.49.00

– – citādi

KG

5

B22

9018.50.00

– citādi oftalmoloģijas instrumenti un ierīces

KG

5

B22

9018.90.00

– citādas ierīces un instrumenti

KG

5

B22

90.19

90.20

Mehanoterapijas ierīces; masāžas aparāti; psiholoģisko testu
aparatūra profesionalitātes noteikšanai; ozona terapijas,
skābekļa terapijas, aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas
aparatūra vai citāda ārstnieciskā aparatūra elpošanas ceļu
ārstēšanai
9019.10.00

– mehanoterapijas ierīces; masāžas aparāti; psiholoģisko
testu aparatūra profesionalitātes noteikšanai

KG

5

B22

9019.20.00

– ozona terapijas, skābekļa terapijas, aerosolterapijas, māk
slīgās elpināšanas aparatūra vai citāda ārstnieciskā apara
tūra elpošanas ceļu ārstēšanai

KG

5

B22

9020.00.00

Citādi elpošanas aparāti un gāzmaskas, izņemot aizsargma
skas bez mehāniskām daļām un maināmiem filtriem

KG

5

B22

90.21

Ortopēdiskie piederumi, ieskaitot kruķus, ķirurģiskās jostas
un bandāžas; šinas un citas palīgierīces kaulu lūzumu ār
stēšanai; ķermeņa daļu protēzes; dzirdes aparāti un citas ie
rīces, ko valkā, nēsā vai implantē ķermenī fiziska defekta
vai invaliditātes kompensēšanai
9021.10.00

– ortopēdiskie piederumi un ierīces kaulu lūzumu ārstēša
nai

KG

0

B22

9021.21.00

– – zobu protēzes

KG

0

B22

9021.29.00

– – citādi

KG

0

B22

9021.31.00

– – locītavu protēzes

P/ST

0

B22

9021.39.00

– – citādi

KG

0

B22

9021.40.00

– dzirdes aparāti, izņemot to daļas un piederumus

P/ST

0

B22

9021.90.00

– citādi

KG

0

B22

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Aparatūra, kurā izmanto rentgenstarojumu vai α, β vai γ
starojumu un kas ir vai nav paredzēta izmantošanai medi
cīnā, ķirurģijā, zobārstniecībā vai veterinārijā, ieskaitot
rentgenoloģijas vai radioterapijas aparatūru, rentgenlampas
un citus rentgenstarojuma ģeneratorus, augstspiediena ģe
neratorus, kontroles pultis un aizsargus, ekrānus, galdus,
krēslus un tamlīdzīgas ierīces izmeklēšanai un ārstēšanai
– aparatūra, kurā izmanto rentgenstarojumu un kas ir vai
nav paredzēta izmantošanai medicīnā, ķirurģijā, zobārst
niecībā vai veterinārijā, ieskaitot rentgenoloģijas vai ra
dioterapijas aparatūru:

90.23

9022.12.00

– – datortomogrāfi

P/ST

5

B22

9022.14.00

– – citāda aparatūra medicīnas, ķirurģijas vai veterinārijas
vajadzībām

P/ST

5

B22

9022.19.00

citām vajadzībām

P/ST

5

B22

9022.21.00

– – medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas
vajadzībām

P/ST

5

B22

9022.29.00

– – citām vajadzībām

P/ST

5

B22

9022.30.00

– rentgenlampas

P/ST

5

B22

9022.90.00

– citāda aparatūra, ieskaitot daļas un piederumus

KG

5

B22

9023.00.00

Instrumenti, aparatūra un modeļi, kas izmantojami demon
strēšanai (piemēram, mācībām vai izstādēm) un nav iz
mantojami citādi

KG

5

B22

90.24

Mašīnas un ierīces materiālu (piemēram, metālu, koksnes,
tekstilmateriālu, papīra, plastmasu) cietības, stiprības, sa
spiežamības, elastības vai citu mehānisko īpašību pārbau
dei
9024.10.00

– mašīnas un ierīces metālu pārbaudei

KG

5

B22

9024.80.00

– citādas mašīnas un ierīces

P/ST

5

B22

9024.90.00

– daļas un piederumi

KG

5

B22

90.25

Blīvummēri un tamlīdzīgas šķidrumā iegremdējamas ierī
ces, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psi
hrometri, ar reģistrācijas kontrolierīcēm vai bez tām, kā arī
jebkuri šo ierīču apvienojumi
– termometri, atsevišķi no citām ierīcēm:
9025.11.00

– – ar šķidrumu, tiešai nolasīšanai

P/ST

5

B22

9025.19.00

– – citādi

P/ST

5

B22
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9025.80.00

– citādi instrumenti

KG

5

B22

9025.90.00

– daļas un piederumi

KG

5

B22

90.26

Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa,
spiediena vai citu mainīgo lielumu mērīšanai vai kontrolei
(piemēram, patēriņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri,
siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparatūru, kas
iekļauti pozīcijā 9014, 9015, 9028 vai 9032
9026.10.00

– šķidruma patēriņa vai līmeņa mērīšanai vai kontrolei

P/ST

5

B22

9026.20.00

– spiediena mērīšanai vai kontrolei

P/ST

5

B22

9026.80.00

– citādas ierīces vai aparatūra

P/ST

5

B22

9026.90.00

– daļas un piederumi

KG

5

B22

90.27

Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piemē
ram, polarimetri, refraktometri, spektrometri, gāzes vai
dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porai
nības, izplešanās, virsmas spraiguma u. tml. mērīšanai vai
kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai apgai
smojuma mērīšanai vai kontrolei (ieskaitot eksponome
trus); mikrotomi
9027.10.00

– gāzu vai dūmu analizatori

P/ST

5

B22

9027.30.00

– spektrometri, spektrofotometri un spektrogrāfi, kuros iz
manto optisko starojumu (ultravioleto, redzamo, infra
sarkano)

KG

5

B22

9027.50.00

– citādas ierīces un iekārtas, kurās izmanto optisko staro
jumu (ultravioleto, redzamo, infrasarkano)

KG

5

B22

9027.80.00

– citādas ierīces un iekārtas

KG

5

B22

9027.90.00

– mikrotomi; daļas un piederumi

P/ST

5

B22

90.28

Saražotās vai patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības
skaitītāji, ieskaitot attiecīgos kalibrējošos skaitītājus
9028.10.00

– gāzes skaitītāji

P/ST

7,5

B21

9028.20.00

– šķidruma skaitītāji

P/ST

7,5

B21

9028.30.00

– elektrības skaitītāji

P/ST

7,5

B21

9028.90.00

– daļas un piederumi

KG

7,5

B22

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometri, hodo
metri, pedometri un tamlīdzīgas ierīces; spidometri un ta
hometri, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 9014 vai 9015;
stroboskopi
9029.10.00

– apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometri, hodo
metri, pedometri un tamlīdzīgas ierīces

P/ST

7,5

B21

9029.20.00

– spidometri un tahometri; stroboskopi

P/ST

7,5

B21

9029.90.00

– daļas un piederumi

KG

7,5

B21

90.30

Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti
elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīci
jas 9028 ierīces; ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, ko
smiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konsta
tēšanai
9030.10.00

– ierīces un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai
vai mērīšanai

P/ST

7,5

B21

9030.20.00

– osciloskopi un oscilogrāfi

P/ST

7,5

B21

9030.31.00

– – daudzfunkciju mēraparāti bez reģistrācijas kontrolierī
ces

P/ST

7,5

B21

9030.32.00

– – daudzfunkciju mēraparāti ar reģistrācijas kontrolierīci

P/ST

7,5

B21

9030.33.00

– – citāda, bez reģistrācijas kontrolierīces

P/ST

7,5

B21

9030.39.00

– – citāda, ar reģistrācijas kontrolierīci

P/ST

7,5

B21

9030.40.00

– citas ierīces un aparatūra, kas īpaši paredzēta elektrosa
kariem (piemēram, šķērskropļojumu, pastiprinājuma,
traucējumu koeficientu mērītāji, psofometri)

P/ST

7,5

B21

– citādas ierīces un iekārtas
9030.83.00

– – citāda, ar reģistrācijas kontrolierīci

P/ST

7,5

B21

9030.84.00

– – citas, ar reģistrācijas kontrolierīci

P/ST

7,5

B21

9030.89.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

9030.90.00

– daļas un piederumi

KG

7,5

B21

P/ST

7,5

B21

90.31

Mērīšanas vai kontroles ierīces, palīgierīces un iekārtas, kas
citur šajā nodaļā nav minētas vai iekļautas; profilprojektori
9031.10.00

– mehānisko daļu balansēšanas ierīces un mehānismi

L 250/1912

Nodaļa

HS kods

Izstrādājuma apraksts

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

9031.30.00

– profilprojektori

P/ST

7,5

B21

9031.49.00

– – citādi

KG

7,5

B21

9031.80.00

– citādi instrumenti, ierīces un iekārtas

KG

7,5

B21

9031.90.00

– daļas un piederumi

KG

7,5

B21

90.32

90.33
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Automātiskās regulēšanas vai kontroles ierīces un apara
tūra
9032.10.00

– termostati

P/ST

7,5

B21

9032.20.00

– manostati

P/ST

7,5

B21

9032.81.00

– – hidrauliskās vai pneimatiskās

P/ST

7,5

B21

9032.89.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

9032.90.00

– daļas un piederumi

KG

7,5

B21

9033.00.00

90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparatū
ras daļas un piederumi, kas citur šajā Mozambikas muitas
tarifa nodaļā nav minēti vai ietverti

KG

7,5

B21

91.01

Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un citi pulksteņi, ieskai
tot hronometrus, ar korpusu no dārgmetāla vai metāla, kas
plaķēts ar dārgmetālu
– elektriski rokas pulksteņi, arī ar iemontētu hronometru:
9101.11.00

– – kam ir tikai mehāniskie rādītāji

P/ST

20

B1

9101.19.00

– – citādi

P/ST

20

B1

9101.21.00

– – ar automātisku uzvilkšanas mehānismu

P/ST

20

B1

9101.29.00

– – citādi

P/ST

20

B1

9101.91.00

– – elektriskie

P/ST

20

B1

9101.99.00

– – citādi

P/ST

20

B1

P/ST

20

B1

91.02

Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un tamlīdzīgi līdznēsā
jami pulksteņi, ieskaitot hronometrus, izņemot pozīcijā
9101 minētos
– elektriski rokas pulksteņi, arī ar iemontētu hronometru:
9102.11.00

– – kam ir tikai mehāniskie rādītāji

16.9.2016.
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L 250/1913

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

9102.12.00

– – kam ir tikai optiski elektroniskais rādītājs

P/ST

20

B1

9102.19.00

– – citādi

P/ST

20

B1

9102.21.00

– – ar automātisku uzvilkšanas mehānismu

P/ST

20

B1

9102.29.00

– – citādi

P/ST

20

B1

9102.91.00

– – elektriskie

P/ST

20

B1

9102.99.00

– – citādi

P/ST

20

B1

91.03

91.04
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Stacionāri pulksteņi ar līdznēsājamo pulksteņu mehā
nismu, izņemot pozīcijas 9104 pulksteņus
9103.10.00

– elektriskie

P/ST

20

B1

9103.90.00

– citādi

P/ST

20

B1

9104.00.00

Paneļu pulksteņi un tamlīdzīgi pulksteņi transportlīdzek
ļiem, gaisa kuģiem, kosmosa kuģiem vai kuģiem

KG

20

B1

91.05

Citādi pulksteņi
– modinātāji:
9105.11.00

– – elektriskie

P/ST

20

B1

9105.19.00

– – citādi

P/ST

20

B1

9105.21.00

– – elektriskie

P/ST

20

B1

9105.29.00

– – citādi

P/ST

20

B1

9105.91.00

– – elektriskie

P/ST

20

B1

9105.99.00

– – citādi

P/ST

20

B1

91.06

91.07

Diennakts laika reģistrēšanas un laika intervālu mērīšanas,
reģistrēšanas vai uzrādīšanas aparāti, ar pulksteņa mehā
nismu vai sinhrono dzinēju (piemēram, darba laika reģis
tratori, datuma un laika reģistrēšanas ierīces)
9106.10.00

– darba laika reģistratori; datuma un laika reģistrēšanas ie
rīces

P/ST

20

B1

9106.90.00

– citādi

P/ST

20

B1

9107.00.00

Laika slēdži ar pulksteni, pulksteņa mehānismu vai sin
hrono dzinēju

KG

20

B1

L 250/1914
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HS kods

91.09
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16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Pulksteņu mehānismi, kas nav līdznēsājami, sakomplektēti
un samontēti
– darbināmi ar elektrību:
9109.19.00

– – citādi

P/ST

7,5

B21

9109.90.00

– citādi

P/ST

7,5

B21

91.11

Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to daļas
9111.80.00

– citādi korpusi

P/ST

7,5

B21

9111.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

91.12

Korpusi stacionāriem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi
citiem šās nodaļas izstrādājumiem un to daļas
9112.20.00

– korpusi

P/ST

7,5

B21

9112.90.00

– daļas

KG

7,5

B21

91.13

Līdznēsājamo pulksteņu siksniņas, lentes, rokassprādzes un
to daļas
9113.20.00

– no parastā metāla, arī zeltītas vai sudrabotas

KG

20

B1

9113.90.00

– citādi

KG

20

B1

91.14

Citādas pulksteņu daļas
9114.10.00

– atsperes, ieskaitot matatsperes

KG

7,5

B21

9114.20.00

– akmeņi

KG

7,5

B21

9114.90.00

– citādi

KG

7,5

B21

P/ST

7,5

B1

92.01

Klavieres, ieskaitot mehāniskās klavieres; klavesīni un citādi
stīgu taustiņinstrumenti
9201.90.00

92.02

– citādi
Citādi stīgu mūzikas instrumenti (piemēram, ģitāras, vijo
les, arfas)

9202.10.00

– lociņinstrumenti

P/ST

7,5

B1

9202.90.00

– citādi

P/ST

7,5

B1

16.9.2016.
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Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

Citādi pūšamie mūzikas instrumenti (piemēram, klarnetes,
trompetes, taures, dūdas)
9205.90.00

– citādi

KG

7,5

B1

9206.00.00

Sitamie mūzikas instrumenti (piemēram, bungas, ksilofoni,
cimboles, kastaņetes, marakasi)

P/ST

7,5

B1

92.07

Mūzikas instrumenti ar skaņas toņfrekvences elektrisko ģe
neratoru vai skaņas elektrisko pastiprinātāju (piemēram,
ērģeles, ģitāras, akordeoni)
9207.10.00

– taustiņinstrumenti, izņemot akordeonus

P/ST

7,5

B1

9207.90.00

– citādi

P/ST

7,5

B1

92.08

Mūzikas vācelītes, orķestrioni, leijerkastes, mehāniski dzie
doši putni, zāģi un citi mūzikas instrumenti, kas nav iet
verti nevienā citā šās Mozambikas muitas tarifa nodaļas
pozīcijā; visu veidu mānekļsvilpes; svilpes, ragi un citi pūš
ami signālinstrumenti
9208.10.00

– mūzikas vācelītes

KG

7,5

B1

9208.90.00

– citādi

KG

7,5

B1

92.09

Mūzikas instrumentu daļas (piemēram, mūzikas vācelīšu
mehānismi) un piederumi (piemēram, mehānisko instru
mentu kartes, diski un veltnīši); visu veidu metronomi,
toņdakšas un toņstabules
9209.30.00

– mūzikas instrumentu stīgas

KG

7,5

B1

9209.94.00

– – daļas un piederumi mūzikas instrumentiem, kas mi
nēti pozīcijā 9207

KG

7,5

B1

9209.99.00

– – citādi

KG

7,5

B1

KG

20

B1

P/ST

0

A

94.05

Lampas un apgaismes piederumi, ieskaitot prožektorus,
starmešus un to daļas, kas citur nav minētas un iekļautas;
izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi, ku
ros iemontēts stacionārs gaismas avots, to daļas, kas citur
nav minētas
9405.40.00

95.06

– citādas elektriskās lampas un apgaismes piederumi
Vingrošanas, vieglatlētikas, smagatlētikas, citu sporta veidu
(ieskaitot galda tenisu), brīvā dabā spēlējamo spēļu rīki un
inventārs, kas citur šajā nodaļā nav minēts; peldbaseini un
rotaļu baseini
– bumbas un bumbiņas, izņemot golfa un galda tenisa
bumbiņas

9506.62.00

– – piepūšamas bumbas

L 250/1916

Nodaļa

HS kods

9506.69.00
95.07

Izstrādājuma apraksts

– – citādi

16.9.2016.

Vienība

Parastā
likme (1)

Katego
rija

P/ST

0

A

Makšķeres, āķi un citi makšķerēšanas rīki; zivju tīkliņi, tīkli
taureņu ķeršanai un tamlīdzīgi tīkli; mānekļi putnu atlē
jumu veidā (izņemot pozīcijā 9208 vai 9705 minētos) un
tamlīdzīgi medību vai šaušanas piederumi
9507.20.00

– makšķerāķi, ar pavadiņām vai bez tām

KG

5

B22

9507.90.00

– citādi

KG

5

B22

P/ST

20

B1

96.03

Slotas, sukas (ieskaitot sukas, kas ir mehānismu, ierīču vai
transportlīdzekļu daļas), ar roku darbināmi mehāniskie
bezmotora grīdas tīrītāji, beržamās sukas, spalvu slotas un
putekļu slotiņas; zari un saišķi, kas sagatavoti slotu vai
suku izgatavošanai; krāsotāju spilventiņi un veltnīši; gumi
jas skrāpji (izņemot rullīšu veida skrāpjus)
9603.29.00

96.09

96.10
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– – citādi
Zīmuļi (izņemot pozīcijā 9608 minētos), krāsu zīmuļi, gri
feles, pasteļi, ogles zīmuļi, rakstīšanas vai zīmēšanas krītiņi,
drēbnieku krītiņi

9609.10.00

– zīmuļi un krāsu zīmuļi ar serdi cietā apvalkā

KG

0

A

9610.00.00

Šīfera tāfeles un tāfeles rakstīšanai vai zīmēšanai, arī ierā
mētas

KG

0

A

(1) 23. panta 3. punkta nolūkos šī sleja ir tikai indikatīva.

16.9.2016.
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IV PIELIKUMS
AIZSARGPASĀKUMI LAUKSAIMNIECĪBAS JOMĀ

Turpmākajā tabulā ir uzskaitīti 35. pantā minētie lauksaimniecības produkti un attiecīgie references daudzumi.
References daudzumi (metriskajās tonnās) (1)
Tarifa pozī
cijas

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

5. gads

6. gads

7. gads

8. gads

9. gads

10.
gads

11.
gads

12.
gads

Pārtikai izmantojami subprodukti
1.

02061090

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

2.

02062100*

700

770

840

910

980

1 050

1 120

1 190

1 260

1 330

1 400

1 470

3.

02062900*

4.

02063000

100

110

121

133

146

161

5.

02064900*

6 000

6 600

7 200

7 800

8 400

9 000

11 000 12 100 13 200 14 300 15 400 16 500 17 600 18 700 19 800 20 900 22 000 23 100
177

195

214

236

259

285

9 600 10 200 10 800 11 400 12 000 12 600

Apstrādāti graudaugi
6.

11041910*

475

522

574

632

695

764

841

925

1 018

1 120

1 232

1 355

7.

11042910

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

8.

11071010*

464

511

562

618

680

748

822

905

995

1 094

1 203

1 324

9.

11072010

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

10.

11081110

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

Gaļas izstrādājumi
11.

16021000

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

12.

16025030

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

13.

16025040

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

14.

16029020

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

Ultrasterilizēts (UHT) piens ar ilgu uzglabāšanas termiņu
15.

04011007

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

16.

04012007*

311

342

377

414

456

501

551

606

667

733

807

887

17.

04014007

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

18.

04015007

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285
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References daudzumi (metriskajās tonnās) (1)
Tarifa pozī
cijas

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

5. gads

6. gads

7. gads

8. gads

9. gads

10.
gads

11.
gads

12.
gads

Konservēti gurķi un olīvas
19.

20011000*

1 022

1 124

1 237

1 360

1 496

1 646

1 810

1 991

2 191

2 410

2 651

2 916

20.

20019010*

359

395

435

478

526

579

637

700

770

847

931

1 024

Šokolāde
21.

180631*

3 000

3 300

3 600

3 900

4 200

4 500

4 800

5 100

5 400

5 700

6 000

6 300

22.

180632*

800

880

960

1 040

1 120

1 200

1 280

1 360

1 440

1 520

1 600

1 680

23.

180690*

6 000

6 600

7 200

7 800

8 400

9 000

9 600 10 200 10 800 11 400 12 000 12 600

(1) Ja šis nolīgums stājas spēkā pēc 2015. gada, tarifa pozīcijām, kas atzīmētas ar zvaigznīti, references daudzums 1. gadam ir vidējais importa dau
dzums Dienvidāfrikas Muitas savienībā (DMS) no ES iepriekšējos trīs (3) gados. References daudzumus turpmākajiem gadiem (pēc 1. gada) pielāgo
proporcionāli šajā tabulā norādītajiem references daudzumiem.

16.9.2016.
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V PIELIKUMS

BLNS PĀREJAS AIZSARGPASĀKUMI
Turpmākajā tabulā ir uzskaitīti 37. pantā minētie liberalizētie produkti.
HS kods

Apraksts

1.

0207.12.10

Vistas gaļa, saldēta, mehāniski atkaulota, nesadalīta

2.

0207.12.20

Vistu liemeņi (izņemot kakliņus un subproduktus), ar nogrieztiem visiem gabaliem, saldēti, nesa
dalīti

3.

0207.12.90

Vistas, saldētas, nesadalītas (izņemot mehāniski atkaulotu gaļu un saldētus liemeņus (izņemot
kakliņus un subproduktus) ar nogrieztiem visiem gabaliem)

4.

0207.14.20

Vistu subprodukti, saldēti

5.

0207.14.90

Vistu gabali, saldēti (izņemot bezkaula)

6.

0401.10.07

Piens un krējums, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas: kura tauku saturs
nepārsniedz 1 % no svara: UHT piens

7.

0409.00

Dabiskais medus

8.

0708.10

zirņi (Pisum sativum), svaigi vai atdzesēti, lobīti vai nelobīti

9.

0710.29

Pākšaugi, lobīti vai nelobīti, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti
(izņemot zirņus un pupas)

10.

0710.30

Spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodene, saldēti

11.

0710.40

Cukurkukurūza, termiski neapstrādāta vai apstrādāta, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēta

12.

0710.90

Dārzeņu maisījumi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti

13.

0711.20

Olīvas, iekonservētas īslaicīgai glabāšanai, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai
citā konservējošā šķīdumā, kas nav derīgas tūlītējai lietošanai

14.

0711.40

Gurķi un kornišoni, iekonservēti īslaicīgai glabāšanai, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā,
sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā, kas nav derīgi tūlītējai lietošanai

15.

0711.51

Atmatenes, iekonservētas īslaicīgai glabāšanai, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērū
denī vai citā konservējošā šķīdumā, kas nav derīgas tūlītējai lietošanai

16.

0712.20

Kaltēti sīpoli, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrā
dāti

17.

1102.90.90

Labības milti (izņemot kviešu, labības maisījuma, rudzu, kukurūzas, rīsu, miežu un auzu miltus)

18.

1105.10

Kartupeļu milti, rupja maluma milti un pulveris
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Apraksts

19.

1517.10.10

Margarīns, ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara (izņemot šķi
dro margarīnu)

20.

1517.10.90

Citāds margarīns (izņemot šķidro margarīnu)

21.

1517.90.10

Pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām,
vai dažādu tauku vai eļļu frakcijām, ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā
15 % no svara (izņemot pārtikas taukus un eļļas vai to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas,
esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas)

22.

1517.90.20

Pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, ko izmanto veidņu eļļām

23.

1602.32.10

Vistas pastētes, sagatavotas vai konservētas

24.

1602.32.90

Vistas gaļa vai subprodukti vai asinis, sagatavoti vai konservēti, izņemot pastētes (izņemot desas
un tamlīdzīgus izstrādājumus, homogenizētus produktus un izstrādājumus no aknām)

25.

1602.39.10

Pozīcijā 0105 minēto mājputnu pastētes, izņemot vistas vai tītara, sagatavotas vai konservētas

26.

1603.00.10

Gaļas ekstrakti (izņemot vaļu gaļas ekstraktus)

27.

1806.10

Kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

28.

1806.20.10

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu, briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru
svars pārsniedz 2 kg, vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteine
ros vai tiešajā iepakojumā ar tilpību lielāku par 2 kg, šokolāde un cukura konditorejas izstrādā
jumi ar kakao piedevu

29.

1806.20.90

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu, briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru
svars pārsniedz 2 kg, vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteine
ros vai tiešajā iepakojumā ar tilpību lielāku par 2 kg, citādi

30.

1806.31

Šokolāde un citi izstrādājumi ar kakao piedevu, briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru svars nepār
sniedz 2 kg, ar pildījumu

31.

1806.32

Šokolāde un citi izstrādājumi ar kakao piedevu, briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru svars nepār
sniedz 2 kg, bez pildījuma

32.

1902.11

Termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi, bez pildījuma un citādi nesagatavoti, ar olu piedevu

33.

1902.19

Termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi, bez pildījuma un citādi nesagatavoti, bez olu piede
vas

34.

1905.20

Piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi, ar kakao piedevu vai bez tās

35.

1905.32

Vafeles

36.

1905.40

Sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi
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Apraksts

37.

2003.10.10

Atmatenes, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes, saldētas (izņemot gatavus ēdie
nus)

38.

2003.90.90

Sēnes, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes (izņemot atmatenes un saldētas (izņe
mot gatavus ēdienus))

39.

2004.90.30

Olīvas, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes, saldētas

40.

2004.90.40

Cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata), sagatavota vai konservēta bez etiķa vai etiķskābes, sal
dēta

41.

2005.51

Pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.), lobītas, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes
(izņemot saldētas)

42.

2005.59

Pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.), nelobītas, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes
(izņemot saldētas)

43.

2005.60

Sparģeļi, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes (izņemot saldētus)

44.

2005.80

Cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata), sagatavota vai konservēta bez etiķa vai etiķskābes (iz
ņemot saldētu)

45.

2007.10

Homogenizēti džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu
pastas, termiski apstrādātas, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās

46.

2007.91

Citrusaugļu džemi, želejas, marmelādes, biezeņi vai pastas, termiski apstrādātas, ar cukura vai
citu saldinātāju piedevu vai bez tās (izņemot homogenizētus produktus apakšpozīcijā 200710)

47.

2009.69

Vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu), kuras Briksa vērtība pārsniedz 30

48.

2009.79

Ābolu sula, kuras Briksa vērtība pārsniedz 20

49.

2009.89.50

Augļu sula, neraudzēta, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu (izņemot ar spirta piedevu,
maisījumus, citrusaugļu, ananāsu, tomātu un vīnogu sulu (ieskaitot vīnogu misu), kā arī ābolu,
dzērveņu, kivi, granātābolu, ķiršu un pasifloras augļu sulu)

50.

2009.90.10

Augļu sulu maisījumi, ieskaitot vīnogu misu, neraudzēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju pie
devu (izņemot ar spirta piedevu)

51.

2203.00.90

Iesala alus, izņemot tradicionālo Āfrikas alu, kā definēts 22. nodaļas 1. papildu piezīmē

52.

3401.20

Ziepes, izņemot stieņos, gabalos un figūru veidā

53.

3406.00

Sveces, svecītes un tamlīdzīgi izstrādājumi

54.

4818.10

Tualetes papīrs ruļļos, kuru platums nepārsniedz 36 cm
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55.

4818.20

Kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes un dvieļi, no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulo
zes šķiedras audumiem

56.

4818.30

Galdauti un galda salvetes, no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedras audu
miem

57.

4818.90

Papīrs, celulozes vate vai celulozes šķiedras audumi, mājsaimniecības vai sanitārijas vajadzībām,
ruļļos, kuru platums nepārsniedz 36 cm, vai sagriezti pēc izmēra vai formas; mājsaimniecības,
sanitārijas vai slimnīcu piederumi no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedras
audumiem (izņemot tualetes papīru, kabatlakatiņus, kosmētikas salvetes un dvieļus, galdautus,
galda salvetes, sanitāros dvieļus un tamponus, bērnu autiņus un autiņu ieliktņus un tamlīdzīgus
higiēnas izstrādājumus)

58.

6601.99

Lietussargi un saulessargi, ieskaitot spieķveida lietussargus (izņemot lietussargus ar sabīdāmu
kātu, dārza saulessargus un tamlīdzīgus izstrādājumus un rotaļu lietussargus)

59.

9607.11

Rāvējslēdzēji ar parastā metāla zobiem

60.

9607.19

Rāvējslēdzēji (izņemot ar parastā metāla zobiem)
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VI PIELIKUMS
SANITĀRĀS UN FITOSANITĀRĀS JOMAS PRIORITĀRIE IZSTRĀDĀJUMI UN NOZARES

Turpmāk uzskaitīti 60. panta b) punktā un 65. panta e) punktā minētie prioritārie izstrādājumi un nozares.
A. DAK EPN valstu harmonizācijai
Zivis, zivsaimniecības produkti, akvakultūras produkti, svaigi vai pārstrādāti
Liellopi, aitas un mājputni
Svaiga gaļa
Pārstrādāti gaļas produkti
Graudaugi
Dārzeņi un garšvielas
Eļļas augi
Kokosrieksti
Kopra
Kokvilnas sēklas
Zemesrieksti
Manioki
Alus, sulas
Žāvēti un konservēti augļi
B. Eksportam no DAN EPN valstīm uz ES
Zivis, zivsaimniecības produkti, akvakultūras produkti, svaigi vai pārstrādāti
Liellopu gaļa un liellopu gaļas produkti
Citādi gaļas produkti
Augļi un rieksti
Dārzeņi
Griezti ziedi
Kafija
Cukurs
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1. PROTOKOLS
Par Jēdziena “Noteiktas Izcelsmes Izstrādājumi” Definīciju un Administratīvās Sadarbības
Metodēm
Satura rādītājs
I SADAĻA

Vispārīgi noteikumi

PANTI
1. pants.

II SADAĻA

Definīcijas

Jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīcija

PANTI
2. pants.

Vispārīgās prasības

3. pants.

Divpusējā kumulācija

4. pants.

Diagonālā kumulācija

5. pants.

Kumulācija attiecībā uz materiāliem, kuriem ES piemēro MFN beznodokļu
režīmu

6. pants.

Kumulācija attiecībā uz materiāliem, kuru izcelsme ir citās valstīs un uz
kuriem piemēro preferenciālu iekļuvi ES bez muitas nodokļiem un bez
kvotām

7. pants.

Pilnīgi iegūti izstrādājumi

8. pants.

Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

9. pants.

Nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes darbības

10. pants. Kvalifikācijas vienība
11. pants. Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki
12. pants. Komplekti
13. pants. Neitrālie elementi

III SADAĻA

Teritoriālās prasības

PANTI
14. pants. Teritoriālais princips
15. pants. Izmaiņu neveikšana
16. pants. Uzskaites nošķiršana
17. pants. Cukura pārvadājumi
18. pants. Izstādes

IV SADAĻA

Izcelsmes apliecinājums

PANTI
19. pants. Vispārīgās prasības
20. pants. Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas kārtība
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21. pants. Ar atpakaļejošu spēku izdoti pārvadājumu sertifikāti EUR.1
22. pants. Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta izdošana
23. pants. Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdošana, pamatojoties uz iepriekš izdotu
vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu
24. pants. Nosacījumi izcelsmes deklarācijas sagatavošanai
25. pants. Atzīts eksportētājs
26. pants. Izcelsmes apliecinājuma spēkā esība
27. pants. Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana
28. pants. Importēšana pa daļām
29. pants. Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma
30. pants. Informēšanas procedūra kumulācijas vajadzībām
31. pants. Apstiprinošie dokumenti
32. pants. Izcelsmes apliecinājuma un apstprinošo dokumentu saglabāšana
33. pants. Neatbilstība un formālas kļūdas
34. pants. Euro izteiktas summas

V SADAĻA

Administratīvās sadarbības pasākumi

PANTI
35. pants. Administratīvie nosacījumi, lai uz izstrādājumiem attiektos šis nolīgums
36. pants. Muitas dienestu paziņošana
37. pants. Savstarpēja palīdzība
38. pants. Izcelsmes apliecinājumu verifikācija
39. pants. Piegādātāja deklarāciju verifikācija
40. pants. Domstarpību izšķiršana
41. pants. Sankcijas
42. pants. Brīvās zonas
45. pants. Atkāpes

VI SADAĻA

Seūta un Melilja

PANTI
44. pants. Īpašie nosacījumi

VII SADAĻA

Nobeiguma noteikumi

PANTI
45. pants. Izcelsmes noteikumu pārskatīšana un piemērošana
46. pants. Pielikumi
47. pants. Protokola īstenošana
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1. PROTOKOLA I PIELIKUMS

Ievadpiezīmes sarakstam II pielikumā

1. PROTOKOLA II PIELIKUMS

Tādu apstrādes vai pārstrādes darbību saraksts, kas jāveic attiecībā uz nenoteiktas iz
celsmes materiāliem, lai izgatavotais izstrādājums varētu iegūt noteiktas izcelsmes sta
tusu

1. PROTOKOLA IIa PIELIKUMS

Atkāpes no apstrādes vai pārstrādes darbībām, kas saskaņā ar šā protokola 8. panta
2. punktu jāveic nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai izgatavotais izstrādājums va
rētu iegūt noteiktas izcelsmes statusu

1. PROTOKOLA III PIELIKUMS

Pārvadājumu sertifikāta veidlapa

1. PROTOKOLA IV PIELIKUMS

Izcelsmes deklarācija

1. PROTOKOLA V A PIELIKUMS Piegādātāja deklarācija par izstrādājumiem, kam ir preferenciāla izcelsme
1. PROTOKOLA V B PIELIKUMS Piegādātāja deklarācija par izstrādājumiem, kam nav preferenciālas izcelsmes
1. PROTOKOLA VI PIELIKUMS

Informācijas sertifikāts

1. PROTOKOLA VII PIELIKUMS

Atkāpes pieteikuma veidlapa

1. PROTOKOLA VIII PIELIKUMS Aizjūras zemes un teritorijas
1. PROTOKOLA IX PIELIKUMS

Izstrādājumi, kuriem šā protokola 4. pantā paredzēto kumulāciju piemēro pēc
2015. gada 1. oktobra

1. PROTOKOLA X PIELIKUMS

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR SPĒJU VEIDOŠANU ŠAJĀ NOLĪGUMĀ IZKLĀSTĪTO
IZCELSMES NOTEIKUMU ĪSTENOŠANAI

1. PROTOKOLA XI PIELIKUMS

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA par Andoras Firstisti
KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA par Sanmarīno Republiku

I SADAĻA
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants
Definīcijas
Šajā protokolā:
a) visas atsauces vīriešu dzimtē vienlaikus nozīmē arī atsauces sieviešu dzimtē un otrādi;
b) “ražošana” ir jebkāda veida apstrāde vai pārstrāde, tostarp montāža vai īpašas darbības;
c) “materiāls” ir jebkura sastāvdaļa, izejviela, daļa vai detaļa, ko izmanto izstrādājuma ražošanā;
d) “izstrādājums” ir saražotais izstrādājums, pat ja vēlāk to paredzēts izmantot citā ražošanas operācijā;
e) “preces” ir gan materiāli, gan izstrādājumi;
f)

“muitas vērtība” ir vērtība, ko nosaka saskaņā ar 1994. gada Nolīgumu par to, kā īsteno PTO nolīgumu par muitas
vērtējumu;

g) “EXW cena” ir cena, ko ES vai kādā DAK EPN valstī par izstrādājuma izgatavošanu maksā ražotājam, kura
uzņēmumā ir veikta izstrādājuma pēdējā apstrādes vai pārstrādes darbība, ja cenā ir ietverta visu izmantoto
materiālu vērtība, atskaitot jebkādus samaksātus iekšējos nodokļus, ko atmaksā vai ko varētu atmaksāt, iegūto
izstrādājumu eksportējot;
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h) “materiālu vērtība” ir izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu muitas vērtība to importēšanas laikā vai, ja tā nav
zināma un to nevar noskaidrot – pirmā cena, kuru var noskaidrot un kura ES vai DAK EPN valstīs par šiem
materiāliem samaksāta;
i)

“noteiktas izcelsmes materiālu vērtība” ir h) punktā noteiktā šādu materiālu vērtība, ko piemēro mutatis mutandis;

j)

“pievienotā vērtība” šā protokola 4. panta nolūkos ir izstrādājuma EXW cena, no kuras atskaitīta muitas vērtība
katram ietvertajam materiālam, kā izcelsme ir šā protokola 4., 5. un 6. pantā minētajās pārējās valstīs vai teritorijās,
ar kurām ir piemērojama kumulācija, vai ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noskaidrot, tad pirmā cena, ko
var noskaidrot un kas par šiem materiāliem ir samaksāta ES vai kādā DAK EPN valstī;

k) “pievienotā vērtība” šā protokola 43. panta nolūkos ir EXW cena, no kuras atskaitīta muitas vērtība katram
ietvertajam materiālam, kas importēts DAK EPN valstī, kura pieprasa atkāpi, vai ja muitas vērtība nav zināma vai to
nevar noskaidrot, tad pirmā cena, ko var noskaidrot un kas par šiem materiāliem ir samaksāta ES vai kādā DAK EPN
valstī;
l)

“nodaļas”, “pozīcijas” un “apakšpozīcijas” ir nodaļas, četrciparu kodi un sešciparu kodi, kurus izmanto nomenklatūrā,
kas veido Harmonizēto preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmu – šajā protokolā “harmonizētā sistēma” jeb “HS”;

m) “klasificēts” norāda uz izstrādājuma vai materiāla iekļaušanu konkrētā nodaļā, pozīcijā vai apakšpozīcijā;
n) “sūtījums” ir izstrādājumi, kurus viens eksportētājs vienlaikus nosūta vienam saņēmējam vai uz kuriem attiecas
vienots pārvadājuma dokuments par to nosūtīšanu no eksportētāja saņēmējam vai, ja šāda dokumenta nav, viena
faktūra;
o) “teritorijas” ietver teritoriālos ūdeņus;
p) “AZT” ir aizjūras zemes un teritorijas, kā noteikts VIII pielikumā;
q) “citas ĀKK EPN valstis” ir Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis, izņemot DAK EPN valstis, kuras
vismaz provizoriski piemēro EPN ar ES;
r) “piegādātāja deklarācija” ir deklarācija, ko piegādātājs sniedz par izstrādājumu statusu saistībā ar izcelsmes
noteikumiem. Eksportētāji to var izmantot par apliecinājumu, jo īpaši, iesniedzot pieteikumus pārvadājumu
sertifikātu EUR.1 izdošanai, vai par pamatu izcelsmes deklarāciju sagatavošanā;
s) “šis nolīgums” ir Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses,
un DAK EPN valstīm, no otras puses.

II SADAĻA
JĒDZIENA “NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMI” DEFINĪCIJA

2. pants
Vispārīgās prasības

1.

Šajā nolīgumā par ES izcelsmes izstrādājumiem uzskata šādus izstrādājumus:

a) izstrādājumus, kas pilnīgi iegūti ES šā protokola 7. panta nozīmē;
b) ES iegūtus izstrādājumus, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav tur pilnīgi iegūti, ja šie materiāli ir pietiekami apstrādāti
vai pārstrādāti ES šā protokola 8. panta nozīmē.
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Šajā nolīgumā par kādas DAK EPN valsts izcelsmes izstrādājumiem uzskata šādus izstrādājumus:

a) izstrādājumus, kas pilnīgi iegūti kādā DAK EPN valstī šā protokola 7. panta nozīmē;
b) kādā DAK EPN valstī iegūtus izstrādājumus, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav tur pilnīgi iegūti, ja šie materiāli ir
pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti šajā DAK EPN valstī šā protokola 8. panta nozīmē.

3. pants
Divpusējā kumulācija

1.

Šo pantu piemēro tikai tad, ja veicama kumulācija starp kādu DAK EPN valsti un ES.

2.
Neskarot šā protokola 2. panta 2. punktu, ES izcelsmes materiālus šā protokola nozīmē uzskata par kādas DAK
EPN valsts izcelsmes materiāliem, ja tie ir iekļauti šajā DAK EPN valstī iegūtā izstrādājumā un ja to apstrāde vai pārstrāde
šajā valstī pārsniedz šā protokola 9. panta 1. punktā minētās darbības.

3.
Neskarot šā protokola 2. panta 1. punktu, kādas DAK EPN valsts izcelsmes materiālus šā protokola nozīmē uzskata
par ES izcelsmes materiāliem, ja tie ir iekļauti ES iegūtā izstrādājumā un ja to apstrāde vai pārstrāde šajā valstī pārsniedz
šā protokola 9. panta 1. punktā minētās darbības, un ja izstrādājumu eksportē uz to pašu DAK EPN valsti.

4.
Neskarot šā protokola 2. panta 2. punktu, ES veiktu apstrādi un pārstrādi uzskata par veiktu kādā DAK EPN valstī,
ja pēc tam šajā valstī veiktā materiālu apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šā protokola 9. panta 1. punktā minētās darbības.

5.
Neskarot šā protokola 2. panta 1. punktu, kādā DAK EPN valstī veiktu apstrādi un pārstrādi uzskata par veiktu ES,
ja pēc tam ES veiktā materiālu apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šā protokola 9. panta 1. punktā minētās darbības un ja
izstrādājumu eksportē uz to pašu DAK EPN valsti.

4. pants
Diagonālā kumulācija

1.

Šo pantu nepiemēro šā protokola 3. pantā noteiktajai kumulācijai.

2.
Neskarot šā protokola 2. panta 2. punktu, kādas DAK EPN valsts, ES, citu ĀKK EPN valstu vai AZT izcelsmes
materiālus uzskata par šīs DAK EPN valsts izcelsmes materiāliem, ja tie ir iekļauti šajā DAK EPN valstī iegūtā
izstrādājumā un ja to apstrāde vai pārstrāde šajā valstī pārsniedz šā protokola 9. panta 1. punktā minētās darbības.

3.
Neskarot šā protokola 2. panta 1. punktu, kādas DAK EPN valsts, citu ĀKK EPN valstu vai AZT izcelsmes
materiālus uzskata par ES izcelsmes materiāliem, ja tie ir iekļauti ES iegūtā izstrādājumā un ja to apstrāde vai pārstrāde
ES pārsniedz šā protokola 9. panta 1. punktā minētās darbības.

4.
Šā panta 2. un 3. punkta nolūkos to materiālu izcelsmi, kuru izcelsme ir ES vai kādā DAK EPN valstī, nosaka
saskaņā ar šajā protokolā izstrādātajiem izcelsmes noteikumiem un ar šā protokola 30. pantu. To materiālu izcelsmi,
kuru izcelsme ir citās ĀKK EPN valstīs vai AZT, nosaka saskaņā ar izcelsmes noteikumiem, kas piemērojami atbilstīgi ES
preferenču režīmiem ar šīm valstīm un teritorijām, un saskaņā ar šā protokola 30. pantu.
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5.
Ja šā panta 2. un 3. punktā minētās kumulācijas nolūkos kādā DAK EPN valstī vai ES veiktā apstrāde vai pārstrāde
nepārsniedz šā protokola 9. panta 1. punktā minētās darbības, iegūto izstrādājumu uzskata par kādas DAK EPN valsts
vai ES izcelsmes izstrādājumu tikai tādā gadījumā, ja tur pievienotā vērtība ir lielāka nekā to izmantoto materiālu
vērtība, kuru izcelsme ir jebkurā no pārējām valstīm vai teritorijām.

6.
Neskarot šā protokola 2. panta 2. punktu, kādā DAK EPN valstī, ES, citās ĀKK EPN valstīs vai AZT veiktu apstrādi
un pārstrādi uzskata par veiktu DAK EPN valstī, ja pēc tam veiktā materiālu apstrāde vai pārstrāde šajā valstī pārsniedz
šā protokola 9. panta 1. punktā minētās darbības.

7.
Neskarot šā protokola 2. panta 1. punktu, kādā DAK EPN valstī, citās ĀKK EPN valstīs vai AZT veiktu apstrādi un
pārstrādi uzskata par veiktu ES, ja pēc tam veiktā materiālu apstrāde vai pārstrāde ES pārsniedz šā protokola 9. panta
1. punktā minētās darbības.

8.
Ja šā panta 6. un 7. punktā minētās kumulācijas nolūkos kādā DAK EPN valstī vai ES veiktā apstrāde vai pārstrāde
nepārsniedz šā protokola 9. panta 1. punktā minētās darbības, iegūto izstrādājumu uzskata par kādas DAK EPN valsts
vai ES izcelsmes izstrādājumu tikai tādā gadījumā, ja tur pievienotā vērtība ir lielāka nekā vērtība, kas pievienota jebkurā
no pārējām valstīm vai teritorijām. Gatavā izstrādājuma izcelsmi nosaka saskaņā ar šajā protokolā izklāstītajiem
izcelsmes noteikumiem un šā protokola 30. pantu.

9.

Šā panta 2. un 6. punktā paredzēto kumulāciju var piemērot vienīgi tad, ja:

a) DAK EPN valstis, citas ĀKK EPN valstis vai AZT ir savā starpā noslēgušas vienošanos vai nolīgumu par administratīvo
sadarbību, kurš nodrošina atbilstību šim pantam un tā pareizu piemērošanu, kā arī ietver atsauci uz atbilstīgu
izcelsmes pierādījumu izmantošanu;
b) DMS sekretariāts un Mozambikas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija ir snieguši Eiropas Komisijai detalizētu
informāciju par vienošanās vai nolīgumiem par administratīvo sadarbību, kas noslēgti ar pārējām šajā pantā
minētajām valstīm vai teritorijām.
10.

Šā panta 3. un 7. punktā paredzēto kumulāciju var piemērot vienīgi tad, ja:

a) ES (1), pārējās ĀKK EPN valstis un AZT ir savā starpā noslēgušas vienošanos vai nolīgumu par administratīvo
sadarbību, kurš nodrošina atbilstību šim pantam un tā pareizu piemērošanu, kā arī ietver atsauci uz atbilstīgu
izcelsmes pierādījumu izmantošanu;
b) Eiropas Komisija ar DMS sekretariāta un Mozambikas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas starpniecību ir sniegusi
DAK EPN valstīm ir sniegusi detalizētu informāciju par nolīgumiem par administratīvo sadarbību, kas noslēgti ar
pārējām šajā pantā minētajām valstīm vai teritorijām.
11. Ja 9. un 10. punktā minētās prasības ir izpildītas un ES un DAK EPN valstis ir vienojušās par datumu, kad
vienlaicīgi stājas spēkā šajā pantā paredzētā kumulācija, katra Puse izpilda savas publicēšanas un informēšanas prasības,
kas paredzētas 14. punktā.

12. Neatkarīgi no 11. punkta datums, kurā veic šajā pantā paredzēto kumulāciju ar materiāliem no konkrētas valstis
vai teritorijas, nav vēlāk kā piecus (5) gadus no dienas, kad DAK EPN valsts vai ES ir parakstījusi nolīgumu/vienošanos
par administratīvo sadarbību ar konkrēto valsti vai teritoriju atbilstīgi 9. un 10. punktam.

13. Pēc 12. punktā noteiktā termiņa DAK EPN valstis var sākt piemērot kumulāciju, kas paredzēta 2. un 6. punktā, ja
ir izpildītas 9. punkta prasības, bet ES var sākt piemērot kumulāciju, kas paredzēta 3. un 7. punktā, ja ir izpildītas
10. punkta prasības.

14. Katra Puse saskaņā ar savām iekšējām procedūrām publisko datumu, kad stājas spēkā kumulācija ar konkrēto
valsti vai teritoriju.
(1) Saistības nodrošināt administratīvo sadarbību starp ES un ĀKK EPN valstīm ir iekļautas to attiecīgajos protokolos par izcelsmes
noteikumiem un administratīvo sadarbību.
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Šā panta 2. punktā paredzēto kumulāciju nepiemēro materiāliem:

a) kas ir iekļauti harmonizētās sistēmas pozīcijā 1604 un 1605 un kā izcelsme ir Klusā okeāna EPN valstīs atbilstīgi
Partnerattiecību pagaidu nolīguma starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras
puses (1), II protokola 6. panta 6. punktam;
b) kas ir iekļauti harmonizētās sistēmas pozīcijā 1604 un 1605 un kā izcelsme ir Klusā okeāna valstīs atbilstīgi
jebkādiem turpmākiem noteikumiem vispārējā ekonomisko partnerattiecību nolīgumā, kas noslēgts starp ES un Klusā
okeāna ĀKK valstīm;
c) kā izcelsme ir Dienvidāfrikā un ko ES nevar importēt tieši, bez muitas nodokļiem un bez kvotām.
16.

Šā panta 3. punktā paredzēto kumulāciju,

a) ja gatavais izstrādājums tiek eksportēts uz DMS, nepiemēro materiāliem:
i) kā izcelsme ir DAK valstīs, kuras nav DMS un kuras nesaņem beznodokļu un bezkvotu iekļuvi DMS saskaņā ar
DAK Protokolu par tirdzniecību, un
ii) kā izcelsme ir AZT vai ĀKK EPN valstīs, izņemot DAK valstis, kuras nav DMS, un ko DMS nevar importēt tieši
bez muitas nodokļiem un bez kvotām;
b) ja gatavais izstrādājums tiek eksportēts uz Mozambiku, nepiemēro materiāliem, kuru izcelsme ir AZT vai citās ĀKK
EPN valstīs, un ko Mozambikā nevar importēt tieši bez muitas nodokļiem un bez kvotām.
17. Attiecībā uz 15. punkta c) apakšpunktu un 16. punkta a) un b) apakšpunktu ES, DMS un Mozambika izveido
sarakstu ar attiecīgajiem materiāliem un nodrošina to, ka saraksti pēc vajadzības tiek pārskatīti, lai nodrošinātu atbilstību
minētajiem punktiem. DMS un Mozambika paziņo Eiropas Komisijai to attiecīgos sarakstus un jebkādas turpmākas to
versijas ar iezīmētām iepriekšējās un jaunās redakcijas atšķirībām. ES paziņo savu sarakstu un jebkādas turpmākas tā
versijas ar iezīmētām iepriekšējās un jaunās redakcijas atšķirībām DMS sekretariātam un Mozambikas Rūpniecības un
tirdzniecības ministrijai. Pēc paziņošanas saskaņā ar šo punktu katra Puse publisko šos sarakstus saskaņā ar savām
iekšējām procedūrām. Puses publicē šos sarakstus un jebkādus turpmākus to grozījumus vienā mēnesī no paziņojuma
saņemšanas. Ja saraksti vai to turpmākas versijas tiek paziņotas pēc kumulācijas spēkā stāšanās datuma, kumulācijas
nepiemērošana ar attiecīgajiem materiāliem stājas spēkā pēc sešiem (6) mēnešiem no paziņojuma saņemšanas.

18. Atkāpjoties no 15. punkta c) apakšpunkta un 16. punkta a) un b) apakšpunkta, ES, DMS un Mozambika var
svītrot jebkuru materiālu savos attiecīgajos sarakstos. Kumulācija ar materiāliem, kas svītroti no attiecīgā saraksta, stāsies
spēkā pēc pārskatīto sarakstu paziņošanas un publicēšanas. Puses publicē šos sarakstus un jebkādus turpmākus to
grozījumus vienā (1) mēnesī no paziņojuma saņemšanas.

19. Šajā pantā paredzētā kumulācija uz IX pielikumā uzskaitītajiem izstrādājumiem attiecas pēc 2015. gada
1. oktobra.

5. pants
Kumulācija attiecībā uz materiāliem, kuriem ES piemēro MFN beznodokļu režīmu

1.
Neskarot šā protokola 2. panta 2. punkta noteikumus, nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas, tos importējot ES, ir
atbrīvoti no muitas nodokļiem, piemērojot vislielākās labvēlības tarifa līgtās likmes saskaņā ar tās kopējo muitas
tarifu (2), uzskata par DAK EPN valsts izcelsmes materiāliem, ja tie ir iekļauti šajā valstī iegūtā izstrādājumā. Nav
vajadzīgs, ka šiem materiāliem jau ir veikta pietiekama apstrāde vai pārstrāde, ja tiem ir veikta apstrāde vai pārstrāde, kas
pārsniedz šā protokola 9. panta 1. punktā minēto.
(1) Padomes Lēmums Nr. 729/2009/EK (2009. gada 13. jūlijs).
(2) Saskaņā ar I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, kā arī ar
tiesību aktiem, ar kuriem šī regula ir grozīta, un ar saistītiem tiesību aktiem.
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2.
Pārvadājumu sertifikātos EUR.1 (7. ailē) vai izcelsmes deklarācijās, kas izdotas saskaņā ar 1. punktu, ietver šādu
norādi:
“Piemēro ES un DAK EPN 1. protokola 5. panta 1. punktu”.
3.
Eiropas Savienība katru gadu dara zināmu šā nolīguma 50. pantā minētajai Muitas un tirdzniecības veicināšanas
īpašajai komitejai (“komiteja”) to materiālu sarakstu, uz kuriem attiecas šā panta noteikumi.

4.

Šajā pantā paredzēto kumulāciju nepiemēro materiāliem:

a) kuriem, tos importējot ES, piemēro antidempinga vai kompensācijas maksājumus, ja šo materiālu izcelsme ir valstī,
uz kuru attiecas šie antidempinga vai kompensācijas maksājumi (1);
b) kuri klasificēti harmonizētās sistēmas apakšpozīcijās, kas ES kopējā muitas tarifā ietver astoņciparu tarifa pozīcijas, uz
kurām attiecas muitas nodokļi, piemērojot ES vislielākās labvēlības tarifa līgtās likmes.

6. pants
Kumulācija attiecībā uz materiāliem, kuru izcelsme ir citās valstīs un uz kuriem piemēro
preferenciālu iekļuvi ES bez muitas nodokļiem un bez kvotām

1.

Neskarot šā protokola 2. panta 2. punkta noteikumus, materiālus, kuru izcelsme ir valstīs un teritorijās:

a) kam piemēro vispārējo tarifa preferenču sistēmas “īpašo režīmu vismazāk attīstītajām valstīm” (2);
b) kas saskaņā ar vispārējo tarifa preferenču sistēmas vispārīgajiem noteikumiem var bez muitas nodokļiem un bez
kvotām piekļūt ES tirgum (3),
uzskata par kādas DAK EPN valsts izcelsmes materiāliem, ja tie iekļauti tur iegūtā izstrādājumā un ja tiem ir veikta
apstrāde vai pārstrāde, kas pārsniedz šā protokola 9. panta 1. punktā minēto.
1.1. Attiecīgo valstu vai teritoriju materiālu izcelsmi nosaka saskaņā ar izcelsmes noteikumiem, kas piemērojami
atbilstīgi ES preferenču režīmiem ar šīm valstīm un teritorijām, un saskaņā ar šā protokola 30. pantu.
1.2. Šajā punktā paredzēto kumulāciju nepiemēro:
a) materiāliem, kuriem, tos importējot ES, piemēro antidempinga vai kompensācijas maksājumus, ja šo materiālu
izcelsme ir valstī, uz ko attiecas šie antidempinga vai kompensācijas maksājumi (4);
b) materiāliem, kuri klasificēti harmonizētās sistēmas apakšpozīcijās, kas ES kopējā muitas tarifā ietver astoņciparu
tarifa pozīcijas, uz kurām attiecas muitas nodokļi, piemērojot 1. punktā minētos režīmus;
c) tunča izstrādājumiem, kas klasificēti harmonizētās sistēmas 3. un 16. nodaļā un uz ko attiecas 7. un 12. pants
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 978/2012 (2012. gada 25. oktobris) par vispārējo tarifa
preferenču sistēmas piemērošanu, kā arī tiesību akti, ar kuriem šī regula ir grozīta, un saistīti tiesību akti;
d) materiāliem, uz ko attiecas 8., 22. un 29. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 978/2012
(2012. gada 25. oktobris) par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu, kā arī tiesību akti, ar kuriem šī
regula ir grozīta, un saistīti tiesību akti.
(1) Īstenojot šo īpašo izņēmumu, piemēro ES nepreferenciālos izcelsmes noteikumus.
(2) Saskaņā ar 17. un 18. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 978/2012 (2012. gada 25. oktobris) par vispārējo tarifa
preferenču sistēmas piemērošanu.
(3) Saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 978/2012 (2012. gada 25. oktobris) par vispārējo tarifa preferenču
sistēmas piemērošanu; šis noteikums neattiecas uz materiāliem, kuriem piemēro beznodokļu režīmu, balstoties uz īpašo veicināšanas
režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai saskaņā ar minētās regulas 9. līdz 16. pantu, bet uz kuriem neattiecas vispārējais režīms
atbilstoši tās pašas regulas 6. pantam.
(4) Īstenojot šo īpašo izņēmumu, piemēro ES nepreferenciālos izcelsmes noteikumus.
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2.
Pēc kādas DAK EPN valsts pieprasījuma materiāliem, kuru izcelsme ir valstīs vai teritorijās, uz kurām attiecas
nolīgumi vai režīmi, kas paredz beznodokļu un bezkvotu piekļuvi ES tirgum, var uzskatīt par materiāliem, kuru izcelsme
ir kādā DAK EPN valstī. Pieprasījumu DAK EPN valsts iesniedz ES ar Eiropas Komisijas starpniecību, kura pieņem
lēmumu par pieprasījumu saskaņā ar savām iekšējām procedūrām.

Nav vajadzīgs, ka šiem materiāliem jau ir veikta pietiekama apstrāde vai pārstrāde, ja tiem ir veikta apstrāde vai
pārstrāde, kas pārsniedz šā protokola 9. panta 1. punktā minēto.
2.1. Attiecīgo valstu vai teritoriju materiālu izcelsmi nosaka saskaņā ar izcelsmes noteikumiem, kas piemērojami
atbilstīgi ES preferenču nolīgumiem vai režīmiem ar šīm valstīm un teritorijām, un saskaņā ar šā protokola
30. pantu.
2.2. Šajā punktā paredzēto kumulāciju nepiemēro materiāliem:
a) kas ietilpst harmonizētās sistēmas 1. līdz 24. nodaļā, kā arī izstrādājumiem, kuri uzskaitīti Nolīguma par
lauksaimniecību, kas pieder pie GATT 1994, 1. pielikuma 1. punkta ii) apakšpunktā, ja vien uz šiem
materiāliem neattiecas beznodokļu un bezkvotu piekļuve ES tirgum saskaņā ar kādu nolīgumu, izņemot EPN,
starp kādu ĀKK valsti un ES;
b) kam, tos importējot ES, piemēro antidempinga vai kompensācijas maksājumus, ja šo materiālu izcelsme ir valstī,
uz kuru attiecas šie antidempinga vai kompensācijas maksājumi (1);
c) kas klasificēti harmonizētās sistēmas apakšpozīcijās, kuras ES kopējā muitas tarifā ietver astoņciparu tarifa
pozīcijas, uz kurām attiecas muitas nodokļi, piemērojot šajā punktā minētos nolīgumus vai režīmus.
3.
Neatkarīgi no 2.2. punkta a) apakšpunkta Puses, lai atbalstītu Āfrikas integrāciju, apsvērs iespēju, vai materiālu, kas
minēts 2.2. punkta a) apakšpunktā un kā izcelsme ir Āfrikas kontinentā, bet ne kādā ĀKK valstī, kura ir Puse, var
izmantot 2. punktā paredzētajā kumulācijā.

4.
Šā panta 3. punktu var īstenot tikai pēc Pušu vienošanās, tostarp par piemērojamajiem nosacījumiem. Tas attiecas
uz materiāliem, kam piemēro beznodokļu un bezkvotu piekļuvi ES tirgum, ja katra Puse ar šo ĀKK valsti, kura nav Puse,
piemēro brīvās tirdzniecības nolīgumu saskaņā ar VVTT 1994.

5.
ES katru gadu paziņo DMS sekretariātam un Mozambikas Tirdzniecības un rūpniecības ministrijai materiālu un
valstu sarakstu, uz ko attiecas 1. punkts. DAK EPN valstis Eiropas Komisijai katru gadu paziņo valstis, kurām ir
piemērota kumulācija saskaņā ar 1. punktu.

6.

Pārvadājumu sertifikātos EUR.1 (7. ailē) vai izcelsmes deklarācijās, kas izdotas:

a) saskaņā ar 1. punktu, ietver šādu norādi: “Piemēro ES un DAK EPN 1. protokola 6. panta 1. punktu”;
b) saskaņā ar 2. punktu, ietver šādu norādi: “Piemēro ES un DAK EPN 1. protokola 6. panta 2. punktu”.
7.

Šā panta 1., 2. un 3. punktā paredzēto kumulāciju var piemērot vienīgi tad, ja:

a) visas valstis, kas ir iesaistītas izcelsmes statusa iegūšanā, ir noslēgušas nolīgumu vai vienošanos par savstarpēju
administratīvo sadarbību, kurš garantē šā panta pareizu piemērošanu un ietver atsauci uz atbilstīgu izcelsmes
pierādījumu izmantošanu;
b) DAK EPN valstis ar Eiropas Komisijas starpniecību sniegs ES detalizētu informāciju attiecībā uz nolīgumiem par
administratīvo sadarbību ar pārējām šajā pantā minētajām valstīm vai teritorijām. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī (C sērijā) publicē datumu, no kura var piemērot šajā pantā paredzēto kumulāciju ar šajā pantā minētajām
valstīm vai teritorijām, kas ir izpildījušas vajadzīgos nosacījumus.
(1) Īstenojot šo īpašo izņēmumu, piemēro ES nepreferenciālos izcelsmes noteikumus.
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7. pants
Pilnīgi iegūti izstrādājumi
1.

Par izstrādājumiem, kas pilnīgi iegūti kādas DAK EPN valsts vai ES teritorijā, uzskata šādus izstrādājumus:

a) minerālproduktus, kas iegūti no to zemes vai jūras gultnes;
b) tur novāktos augu valsts produktus;
c) tur dzimušus un audzētus dzīvus dzīvniekus;
d) izstrādājumus, kas iegūti no tur audzētiem dzīviem dzīvniekiem;
e) izstrādājumus, kas iegūti no nokautiem dzīvniekiem, kuri tajā dzimuši un audzēti;
f) i) tur medībās vai zvejā iegūtus izstrādājumus,
ii) akvakultūras produktus, ja zivis, vēžveidīgie, gliemji un citi ūdens bezmugurkaulnieki ir tur izšķīlušies vai audzēti
no oliņām, kāpuriem vai mazuļiem;
g) jūras zvejas un citus produktus, kas iegūti jūrā ārpus ES vai DAK EPN valstu teritoriālajiem ūdeņiem ar to kuģiem;
h) izstrādājumus, kas izgatavoti uz to pārstrādes kuģiem vienīgi no g) apakšpunktā minētā;
i) lietotus priekšmetus, kas tur savākti un ir derīgi vienīgi izejmateriālu iegūšanai, tostarp lietotas riepas, kuras derīgas
vienīgi atjaunošanai vai izmantošanai par atkritumiem;
j) atkritumus un lūžņus, kas radušies tur veiktās ražošanas darbībās;
k) izstrādājumus, kas iegūti no jūras gultnes vai jūras dibena ārpus to teritoriālajiem ūdeņiem, ja tām ir ekskluzīvas
tiesības izmantot minēto jūras gultni vai jūras dibenu;
l) preces, ko tur ražo tikai no a) līdz k) apakšpunktā minētā.
2.
Termini “to kuģi” un “to pārstrādes kuģi” 1. punkta g) un h) apakšpunktā attiecas tikai uz kuģiem un pārstrādes
kuģiem:
a) kas ir reģistrēti kādā ES dalībvalstī vai DAK EPN valstī;
b) kas kuģo ar kādas ES dalībvalsts vai DAK EPN valsts karogu;
c) kas atbilst kādam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:
i) tie vismaz 50 % apmērā pieder kādas ES dalībvalsts vai DAK EPN valsts valstspiederīgajam vai
ii) tie pieder uzņēmumiem, kuru galvenais birojs un galvenā darījumdarbības vieta ir kādā ES dalībvalstī vai DAK
EPN valstī un kuri vismaz 50 % apmērā pieder kādai ES dalībvalstij vai DAK EPN valstij, šīs valsts publiskā sektora
struktūrām vai valstspiederīgajiem.
3. a) Neatkarīgi no 2. punkta noteikumiem ES pēc Namībijas veiktas paziņošanas atzīst, ka kuģi, ko bez apkalpes fraktē
vai nomā Namībijas, DAK EPN valstu vai ES valstspiederīgie, ir uzskatāmi par “to kuģiem”, veicot zveju tās
ekskluzīvajā ekonomikas zonā, un zivis uz tiem uzskatāmas par zivīm ar noteiktu izcelsmi, ar noteikumu, ka šā
punkta nolūkos:
i)

bez apkalpes fraktētais vai nomātais kuģis kuģo ar Namībijas, ES dalībvalsts vai DAK EPN valsts karogu visā
frakta vai nomas laikā,

ii)

kvotas tiek noteiktas, pamatojoties uz vislabākajiem pieejamajiem zinātniskajiem datiem un pēc Jūras resursu
konsultatīvās padomes ieteikuma,
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iii) zvejas tiesību turētāji ir Namībijas valstspiederīgie vai Namībijā reģistrētas struktūras Namībijas kontrolē vai
Namībijā reģistrēti kopuzņēmumi Namībijas kontrolē,
iv)

ir spēkā efektīva sistēma, ar ko Eiropas Komisijai paziņo par visiem zvejas kuģiem un visu nozveju saskaņā ar
3. punkta a) apakšpunktu,

v)

tiek pildītas saistības ziņot attiecīgajām reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām, ciktāl tas tiek
prasīts saskaņā ar šo organizāciju attiecīgajiem instrumentiem,

vi)

visas komerciālās zvejas vietas uzrauga uz kuģiem esoši zvejas novērotāji,

vii) nozveju izkrauj Namībijas ostās vai nodod muitas dienestu uzraudzībā uzskaitīšanai un sertificēšanai,
viii) nozveju pārstrādā telpās uz sauszemes Namībijā vai uz Namībijas pārstrādes kuģiem, kā definēts 2. punktā,
vai uz kāda pārstrādes kuģa, kas minēts 3. punkta a) apakšpunktā, ja konkrētais fraktētais vai nomātais
pārstrādes kuģis ir kuģis, ar ko veic attiecīgās zvejas darbības un kā apkalpe vismaz 50 % apmērā ir
Namībijas valstspiederīgie,
ix) Namībijas ūdeņi tiek pastāvīgi uzraudzīti, lai nepieļautu neatļautu zveju,
x)

visu zvejas kuģu kustību uzrauga ar satelītu tehnoloģiju (kuģu uzraudzības sistēmu), un ir zināmas visas
nozvejas vietas,

xi) Namībijas eksports uz ES atbilst ES tiesību aktiem par nelegālu, neregulētu un nereģistrētu zveju;
b) lai varētu izmantot 3. punkta a) apakšpunktu, divus (2) mēnešus pirms zvejas sezonas sākuma Namībija iesniedz
ziņojumu par 3. punkta a) apakšpunkta piemērošanu un paziņo Eiropas Komisijai par kuģiem, kas attiecīgajā
zvejas sezonā darbojas saskaņā ar 3. punktu. Ja divu (2) mēnešu laikā pirms zvejas sezonas sākuma Namībija
iesniedz pilnīgu ziņojumu par 3. punkta a) apakšpunkta piemērošanu un paziņo minētos kuģus, Eiropas Komisija
pirms zvejas sezonas sākuma dara publiski pieejamus datus par paziņotajiem kuģiem un datumu, no kura
3. punkta a) apakšpunktu piemēro šiem kuģiem;
c) Namībija informē komiteju par jebkurām izmaiņām tās tiesību aktos par zvejas darbībām, kā arī par to, vai
nosacījumi, lai piemērotu 3. punkta a) apakšpunktu, pēc izmaiņām tiesību aktos tiek izpildīti;
d) šā panta 3. punkta a) apakšpunktu nepiemēro, ja Eiropas Komisijai netiek ziņots saskaņā ar šā panta 3. punkta b)
apakšpunktu vai ja komiteja nav informēta saskaņā ar 3. punkta c) apakšpunktu;
e) ja kuģu skaits, kas darbojas saskaņā ar 3. punkta a) apakšpunktu, ir uzskatāms par neparasti augstu salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu darbībām, Eiropas Komisija varētu apspriest šo jautājumu ar komiteju, lai tiktu pieņemti
attiecīgi pasākumi, ar ko šo situāciju atrisinātu;
f) jebkura Puse var nodot jautājumus par 3. punkta a) līdz e) apakšpunkta piemērošanu Apvienotajai padomei, ja
komiteja nepieņem apmierinošu lēmumu par šo noteikumu piemērošanu. Ja jautājums par 3. punkta a) līdz
e) apakšpunkta piemērošanu ir nodots Apvienotajai padomei, tā pieņem lēmumu simt astoņdesmit (180) dienās.
Ja Apvienotā padome nespēj pieņemt lēmumu simt astoņdesmit (180) dienās, atkāpe, kas paredzēta 3. punktā,
tiek apturēta, līdz tiek panākta vienošanās. Jebkura Puse var arī nolemt iesniegt šo lietu izskatīšanai šā nolīguma
domstarpību izšķiršanas mehānismā, kā paredzēts šā nolīguma III daļā, ja Apvienotajā padomē netiek rasts
apmierinošs risinājums.

8. pants
Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

1.
Piemērojot šā protokola 2. pantu, izstrādājumus, kas nav pilnīgi iegūti, uzskata par pietiekami apstrādātiem vai
pārstrādātiem, ja ir ievēroti II pielikumā izklāstītie nosacījumi.
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2.
Neatkarīgi no 1. punkta IIa pielikumā uzskaitītos izstrādājumus šā protokola 2. panta nolūkos var uzskatīt par
pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem, ja ir ievēroti minētajā pielikumā izklāstītie nosacījumi.
3.
Šā panta 1. un 2. punktā minētie nosacījumi attiecībā uz visiem šajā nolīgumā ietvertajiem izstrādājumiem norāda
uz to, kā jāapstrādā vai jāpārstrādā tādi nenoteiktas izcelsmes materiāli, kurus izmanto ražošanā, un šos nosacījumus
piemēro tikai tādiem materiāliem. Tātad, ja izstrādājumu, kurš ir ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, jo atbilst II vai
IIa pielikuma sarakstā minētajiem nosacījumiem, izmanto cita izstrādājuma izgatavošanā, nosacījumi, kas piemērojami
izstrādājumam, kurā tas ir ietverts, uz to neattiecas, un netiek ņemti vērā nenoteiktas izcelsmes materiāli, kas var būt
izmantoti tā izgatavošanā.
4.
Neatkarīgi no 1. un 2. punkta nenoteiktas izcelsmes materiāli, kas saskaņā ar II un IIa pielikumā paredzētajiem
nosacījumiem nebūtu izmantojami attiecīgā izstrādājuma ražošanā, tomēr var izmantot, ja:
a) to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma EXW cenas;
b) piemērojot šo punktu, netiek pārsniegts neviens II un IIa pielikumā norādītais nenoteiktas izcelsmes materiālu procen
tuālais daudzums.
5.

Noteikumi 4. punktā neattiecas uz harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļas izstrādājumiem.

6.

Šā panta 1.līdz 5. punktu piemēro, ievērojot šā protokola 9. pantu.

9. pants
Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde
1.
Neskarot 2. punktu un neatkarīgi no tā, vai ir izpildītas šā protokola 8. panta prasības, par nepietiekamu apstrādi
vai pārstrādi, lai izstrādājumam piešķirtu noteiktas izcelsmes izstrādājuma statusu, uzskata šādas darbības:
a) darbības, ko veic, lai nodrošinātu izstrādājumu saglabāšanu labā stāvoklī, tos pārvadājot vai uzglabājot;
b) iepakojumu sadalīšana un komplektēšana;
c) mazgāšana, tīrīšana; putekļu, oksīdu, eļļu, krāsu vai citu pārklājumu noņemšana;
d) tekstilmateriālu gludināšana vai presēšana;
e) vienkāršas krāsošanas un pulēšanas darbības;
f)

graudaugu un rīsu lobīšana, daļēja vai pilnīga balināšana, pulēšana un glazēšana;

g) cukura iekrāsošana vai cukurgraudiņu veidošana; daļēja vai pilnīga cukura samalšana;
h) augļu, riekstu un dārzeņu mizošana, kauliņu izņemšana un lobīšana;
i)

asināšana, vienkārša slīpēšana vai vienkārša sadalīšana;

j)

sijāšana, šķirošana, sadalīšana, klasificēšana, piemeklēšana (ietverot preču komplektēšanu);

k) vienkārša iepildīšana pudelēs, kārbās, flakonos, maisos, flakonos vai kastēs, piestiprināšana pie kartītēm vai
plāksnēm, kā arī citas vienkāršas iepakošanas darbības;
l)

marķējuma, etiķešu, logotipu un citu tamlīdzīgu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz izstrādājumiem
vai to iepakojuma;

m) vienkārša vienādu vai dažādu produktu sajaukšana, ietverot vienkāršu ūdens pievienošanu vai atšķaidīšanu;
n) cukura sajaukšana ar jebkādiem citiem materiāliem;
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o) vienkārša sastāvdaļu salikšana, lai iegūtu gatavu izstrādājumu, vai izstrādājumu izjaukšana pa daļām;
p) izstrādājumu dehidratācija vai denaturācija;
q) divu vai vairāku a) līdz p) apakšpunktā norādīto darbību apvienošana;
r) dzīvnieku kaušana.
2.
Nosakot, vai attiecībā uz konkrētu izstrādājumu veiktās apstrādes vai pārstrādes darbības ir uzskatāmas par
nepietiekamām 1. punkta nozīmē, visas ES vai DAK EPN valstīs attiecībā uz minēto izstrādājumu veiktās darbības izvērtē
kopā.

10. pants
Kvalifikācijas vienība
1.
Kvalifikācijas vienība šā protokola noteikumu piemērošanai ir konkrētais izstrādājums, ko uzskata par
pamatvienību, nosakot klasifikāciju pēc harmonizētās sistēmas nomenklatūras.
Tādējādi uzskata:
a) ja izstrādājumu, ko veido priekšmetu grupa vai kopums, saskaņā ar harmonizēto sistēmu klasificē vienā pozīcijā, viss
kopums ir kvalifikācijas vienība;
b) ja vienā sūtījumā ir vairāki identiski izstrādājumi, kas harmonizētajā sistēmā klasificēti vienā pozīcijā, tad, piemērojot
šā protokola noteikumus, katrs izstrādājums jāņem vērā atsevišķi.
2.
Ja saskaņā ar harmonizētās sistēmas 5. vispārīgo interpretācijas noteikumu iesaiņojumu klasificē kopā ar tajā
iesaiņoto izstrādājumu, tad izcelsmes noteikšanai iesaiņojumu un attiecīgo izstrādājumu uzskata par vienu veselu.

11. pants
Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki
Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīkus, ko nosūta ar kādu iekārtu, mašīnu, aparātu vai transportlīdzekli un kas ietilpst
parastajā aprīkojumā un ir iekļauti cenā vai arī nav norādīti atsevišķā faktūrā, kopā ar attiecīgo iekārtu, mašīnu,
aparatūru vai transportlīdzekli uzskata par vienu veselu.

12. pants
Komplekti
Uzskata, ka komplekti harmonizētās sistēmas 3. vispārīgā interpretācijas noteikuma nozīmē ir ar noteiktu izcelsmi, ja
visas to sastāvdaļas ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi. Tomēr, ja komplektu veido noteiktas un nenoteiktas izcelsmes
izstrādājumi, tad uzskata, ka viss komplekts ir noteiktas izcelsmes, ja nenoteiktas izcelsmes izstrādājumu vērtība
nepārsniedz 15 % no komplekta EXW cenas.

13. pants
Neitrālie elementi
Lai noteiktu to, vai izstrādājums ir noteiktas izcelsmes izstrādājums, nav jānosaka izcelsme šādām ražošanas procesā
izmantotajām lietām:
a) enerģijai un degvielai;
b) iekārtām un aprīkojumam;
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c) mašīnām un darbarīkiem;
d) precēm, kuras nav iekļautas un kuras nav paredzēts iekļaut galarizstrādājuma sastāvā.

III SADAĻA
TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

14. pants
Teritoriālais princips
1.
Izņemot šā protokola 3., 4., 5. un 6. pantā un 3. punktā paredzēto, noteiktas izcelsmes statusa iegūšanas
nosacījumus, kas noteikti II sadaļā, DAK EPN valstī vai ES jāizpilda nepārtraukti.
2.
Izņemot šā protokola 3., 4., 5. un 6. pantā paredzēto, ja no DAK EPN valsts vai ES uz citu valsti eksportētas
noteiktas izcelsmes preces nosūta atpakaļ, tad tās uzskatāmas par nenoteiktas izcelsmes precēm, ja vien muitas
dienestiem nepierāda, ka:
a) atpakaļ nosūtītās preces ir tās pašas eksportētās preces un
b) ar tām nav veiktas nekādas darbības, izņemot darbības, kas vajadzīgas, lai preces uzturētu labā stāvoklī, kamēr tās
atradušās minētajā valstī vai kamēr tās eksportē.
3.
Noteiktas izcelsmes statusa iegūšanu saskaņā ar II sadaļas nosacījumiem neietekmē ārpus ES vai DAK EPN valsts
veikta apstrāde vai pārstrāde attiecībā uz materiāliem, kas eksportēti no ES DAK EPN valsts un pēc tam reimportēti, ja:
a) minētie materiāli ir pilnīgi iegūti ES vai DAK EPN valstī vai pirms eksportēšanas apstrādāti vai pārstrādāti vairāk,
nekā paredzēts 9. pantā, un
b) muitas dienestiem var pierādīt, ka:
i) reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus, un
ii) kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus ES vai DAK EPN valsts, piemērojot šā panta noteikumus, nepārsniedz
10 % no tā gatavā izstrādājuma EXW cenas, kuram tiek piedēvēts noteiktas izcelsmes statuss.
4.
Piemērojot 3. punktu, noteiktas izcelsmes statusa iegūšanas nosacījumus, kas izklāstīti II sadaļā, nepiemēro
apstrādei vai pārstrādei, kas veikta ārpus ES vai DAK EPN valsts. Tomēr, ja II vai IIa pielikuma sarakstā noteikumu, kas
paredz maksimālo vērtību visiem izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem, piemēro, lai noteiktu gatavā
izstrādājuma noteiktas izcelsmes statusu, kopējā vērtība nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kuri iestrādāti attiecīgās Puses
teritorijā, un kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus ES vai kādas DAK EPN valsts, piemērojot šā panta noteikumus,
nepārsniedz norādīto procentuālo daudzumu.
5.
Piemērojot 3. un 4. punktu, tiek uzskatīts, ka “kopējā pievienotā vērtība” apzīmē visas izmaksas, kas radušās ārpus
ES vai kādas DAK EPN valsts, ietverot tur iestrādāto materiālu vērtību.
6.
Šā panta 3. un 4. punkta noteikumus nepiemēro izstrādājumiem, kas neatbilst II vai IIa pielikuma sarakstā izvirzī
tajiem nosacījumiem vai ko var uzskatīt par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem vienīgi tad, ja piemēro šā
protokola 8. panta 4. punktā noteikto vispārējo pielaidi.
7.
Šā panta 3. un 4. punkta noteikumus nepiemēro izstrādājumiem, kas ietilpst harmonizētās sistēmas 50. līdz
63. nodaļā.
8.
Šā panta noteikumos paredzēto apstrādi vai pārstrādi, ko veic ārpus ES vai kādas DAK EPN valsts, veic saskaņā ar
režīmu “izvešana pārstrādei” vai līdzīgu režīmu.
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15. pants
Izmaiņu neveikšana

1.
Izstrādājumi, kuri deklarēti iekšzemes lietošanai kādā no Pusēm, ir tie paši izstrādājumi, kas eksportēti no otras
Puses, kuru uzskata par to izcelsmes valsti. Tie pirms deklarēšanas iekšzemes lietošanai nav nekādā veidā mainīti vai
pārveidoti vai pakļauti kādām darbībām, izņemot darbības, ko veic, lai saglabātu tos labā stāvoklī, kā arī izņemot
marķējuma, etiķešu, zīmogu vai dokumentācijas pievienošanu vai piestiprināšanu, lai nodrošinātu atbilstību konkrētām
importējošās Puses iekšējām prasībām.

2.

Izstrādājumu vai sūtījumu uzglabāšana var notikt tikai tad, ja tie paliek tranzīta valsts vai valstu muitas uzraudzībā.

3.
Neskarot V sadaļas noteikumus, sūtījumu sadalīšanu var veikt, ja to dara vai par to atbild eksportētājs, taču ar
nosacījumu, ka sūtījumi paliek sadalīšanas valsts vai valstu muitas uzraudzībā.

4.
Uzskata, ka 1.–3. punkta nosacījumi ir izpildīti, ja vien muitas dienestiem nav pamata uzskatīt pretējo; šādos
gadījumos muitas dienesti var pieprasīt, lai deklarētājs iesniedz pierādījumus par atbilstību, ko var izdarīt ar dažādiem
līdzekļiem, ietverot līguma pārvadājumu dokumentus, piemēram, konosamentus vai faktisku vai konkrētu pierādījumu,
kura pamatā ir iepakojumu marķējums vai numerācija, vai jebkādu ar pašām precēm saistītu pierādījumu.

16. pants
Uzskaites nošķiršana

1.
Ja noteiktas izcelsmes un nenoteiktas izcelsmes identisku un atvietojamu materiālu krājumu atsevišķa glabāšana
rada ievērojamas izmaksas vai būtiskas grūtības, muitas dienesti pēc ieinteresēto personu rakstiska lūguma var atļaut t. s.
“uzskaites nošķiršanas” metodes (“metode”) piemērošanu konkrēto krājumu pārvaldībā.

2.
Ar metodi nodrošina, ka iegūto izstrādājumu skaits, ko var uzskatīt par kādas DAK EPN valsts vai ES izcelsmes
izstrādājumiem, jebkurā laikā ir tāds pats, kāds tiktu iegūts, ja būtu veikta fiziska krājumu nošķiršana.

3.

Muitas dienesti var piešķirt 1. punktā minēto atļauju ar jebkādiem nosacījumiem, ko tie uzskata par atbilstīgiem.

4.
Metodi piemēro un tās piemērošanu reģistrē saskaņā ar vispārīgajiem grāmatvedības principiem, ko piemēro
izstrādājuma ražošanas valstī.

5.
Metodes izmantotājs pēc vajadzības var sagatavot vai pieprasīt izcelsmes apliecinājumus par to izstrādājumu
daudzumu, kurus var uzskatīt par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem. Pēc muitas dienestu pieprasījuma metodes
izmantotājs sniedz paskaidrojumu par to, kā šie daudzumi tiek pārvaldīti.

6.
Muitas dienesti uzrauga atļaujas izmantošanu un var to atsaukt, ja metodes izmantotājs izmanto atļauju
nepiemērotā veidā vai neizpilda kādu citu no šajā protokolā izklāstītajiem nosacījumiem.

7.
Šā panta 1. punkta nolūkos “atvietojami materiāli” ir viena un tā paša veida un vienas un tās pašas komerciālās
kvalitātes materiāli, kuriem ir vienas un tās pašas tehniskās un fizikālās īpašības un kurus izcelsmes nolūkos nevar
atšķirt vienu no otra.
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17. pants
Cukura pārvadājumi

Dažādas izcelsmes jēlcukura bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām, kas paredzēts rafinēšanai un klasificēts
harmonizētās sistēmas apakšpozīcijā 1701 12, 1701 13 un 1701 14, pārvadāšana pa jūru starp Pušu teritorijām ir
atļauta, cukuru neturot atsevišķos nodalījumos. Ir jānodrošina, ka šāda cukura daudzums, ko varētu uzskatīt par
noteiktas izcelsmes cukuru, ir tāds pats kā cukura daudzums, kurš tiktu deklarēts importēšanai, cukuru turot atsevišķos
nodalījumos. Pēdējai iekraušanas ostai jābūt ĀKK EPN valsts teritorijā.

18. pants
Izstādes

1.
Noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, kuri nosūtīti izstādīšanai kādā valstī vai teritorijā, kas nav minēta šā protokola
4. un 6. pantā un ar ko ir piemērojama kumulācija, un kurus pēc izstādes pārdod importēšanai ES vai kādā DAK EPN
valstī, tos importējot, piemēro šā nolīguma noteikumus, ja muitas dienestiem var pierādīt, ka:
a) eksportētājs ir nosūtījis šos izstrādājumus no kādas DAK EPN valsts vai ES uz valsti, kurā notiek izstāde, un ir tos tur
izstādījis;
b) šis eksportētājs izstrādājumus ir pārdevis vai citādi no tiem atbrīvojies par labu kādai personai kādā DAK EPN valstī
vai ES;
c) izstrādājumi ir nosūtīti izstādes laikā vai tūlīt pēc izstādes tādā stāvoklī, kādā tie nosūtīti uz izstādi, un
d) izstrādājumi pēc nosūtīšanas uz izstādi nav izmantoti citiem mērķiem, izņemot demonstrēšanu minētajā izstādē.
2.
Saskaņā ar IV sadaļas noteikumiem jāizdod vai jāsagatavo izcelsmes apliecinājums, ko parastajā kārtībā jāiesniedz
importētājas valsts muitas dienestiem. Tajā jānorāda izstādes nosaukums un adrese. Vajadzības gadījumā papildus var
pieprasīt dokumentārus pierādījumus par izstādīšanas nosacījumiem.

3.
Šā panta 1. punktu piemēro visām tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm,
gadatirgiem vai tamlīdzīgai publiskai izstādīšanai, ja šo pasākumu laikā izstrādājumi paliek muitas uzraudzībā un
pasākumus nerīko privātiem mērķiem veikalos vai uzņēmumu telpās, lai pārdotu ārvalstu izstrādājumus.

IV SADAĻA
IZCELSMES APLIECINĀJUMS

19. pants
Vispārīgās prasības

1.
Importējot ES kādas DAK EPN valsts izcelsmes izstrādājumus un kādā DAK EPN valstī importējot ES izcelsmes
izstrādājumus, nolīguma noteikumus var izmantot tad, ja tiek iesniegts viens no turpmākajiem dokumentiem:
a) gadījumos, kas paredzēti šā protokola 24. panta 1. punktā, deklarācija (“izcelsmes deklarācija”), ko eksportētājs
sniedzis faktūrā, pavadzīmē vai kādā citā tirdzniecības dokumentā, kurā attiecīgie izstrādājumi ir pietiekami sīki
aprakstīti, lai tos varētu identificēt. Izcelsmes deklarācijas teksts atrodams IV pielikumā; vai
b) pārvadājumu sertifikāts EUR.1, kura paraugs ir sniegts III pielikumā.
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2.
Neatkarīgi no 1. punkta noteiktas izcelsmes izstrādājumiem šā protokola nozīmē šā protokola 29. pantā
noteiktajos gadījumos piemēro šo nolīgumu, neiesniedzot iepriekš minētos dokumentus.

3.
Šās sadaļas noteikumu piemērošanas nolūkos eksportētāji cenšas izmantot valodu, kas DAK EPN valstīm un ES ir
kopīga.

20. pants
Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas kārtība

1.
Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdod eksportētājas valsts muitas dienesti pēc eksportētāja rakstiska pieteikuma vai,
ja eksportētājs uzņemas atbildību – pēc viņa pilnvarota pārstāvja rakstiska pieteikuma.

2.
Šajā nolūkā eksportētājs vai viņa pilnvarots pārstāvis aizpilda gan pārvadājumu sertifikātu EUR.1, gan pieteikuma
veidlapu, kuru paraugi ir III pielikumā. Tos aizpilda saskaņā ar šā protokola noteikumiem. Ja tos aizpilda ar roku, lieto
tinti un raksta drukātiem burtiem. Izstrādājumu aprakstu sniedz šim nolūkam atvēlētajā ailē, neatstājot nevienu tukšu
rindu. Ja aile nav pilnībā aizpildīta, zem pēdējās apraksta rindas jāievelk horizontāla līnija, visu tukšo laukumu šķērsām
pārsvītrojot.

3.
Eksportētājam, kas iesniedz pieteikumu pārvadājumu sertifikāta EUR.1 saņemšanai, jābūt gatavam pēc tās ekspor
tētājas valsts muitas dienestu pieprasījuma, kurā izdots pārvadājumu sertifikāts EUR.1, jebkurā laikā uzrādīt visus
attiecīgos dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību citām šā
protokola prasībām.

4.
Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 ES dalībvalsts vai DAK EPN valsts muitas dienesti izdod, ja attiecīgos izstrādājumus
var uzskatīt par ES, kādas DAK EPN valsts vai kādas citas šā protokola 4. pantā minētās valsts vai teritorijas izcelsmes
izstrādājumiem un ja tie atbilst pārējiem šā protokola noteikumiem.

5.
Izdevēji muitas dienesti veic visus vajadzīgos pasākumus, lai verificētu izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu un
atbilstību citiem šā protokola noteikumiem. Šajā nolūkā tiem ir tiesības pieprasīt jebkādus pierādījumus un veikt
eksportētāja grāmatvedības dokumentu pārbaudes vai citas pārbaudes, ko tie uzskata par vajadzīgām. Tie arī pārliecinās,
ka 2. punktā minētās veidlapas ir pareizi aizpildītas. Tie jo īpaši pārbauda, vai izstrādājumu aprakstam atvēlētā vieta ir
aizpildīta tā, lai nebūtu iespējami nekādi krāpnieciski papildinājumi.

6.

Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas datumu norāda sertifikāta 11. ailē.

7.
Muitas dienesti pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdod un dara pieejamu eksportētājam, tiklīdz ir veikta vai
nodrošināta faktiskā eksportēšana.

21. pants
Ar atpakaļejošu spēku izdoti pārvadājumu sertifikāti EUR.1

1.
Neatkarīgi no šā protokola 20. panta 7. punkta pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izņēmuma kārtā var izdot pēc
attiecīgo izstrādājumu eksporta, ja:
a) tas eksportēšanas brīdī nav izdots kļūdu, netīšas bezdarbības vai īpašu apstākļu dēļ vai
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b) ja muitas dienestiem pierāda, ka pārvadājumu sertifikāts EUR.1 ir bijis izdots, bet importējot tas nav pieņemts
tehnisku iemeslu dēļ.
2.
Īstenojot 1. punktu, eksportētājs pieteikumā norāda to izstrādājumu eksportēšanas vietu un datumu, uz kuriem
attiecas pārvadājumu sertifikāts EUR.1, kā arī pieprasījuma iemeslus.

3.
Muitas dienesti pārvadājumu sertifikātu EUR.1 var izdot ar atpakaļejošu spēku tikai pēc verifikācijas par to, vai
informācija eksportētāja pieteikumā atbilst informācijai atbilstīgajos dokumentos.

4.

Retrospektīvi izdoti pārvadājumu sertifikāti EUR.1 jāvizē ar šādu frāzi angļu valodā:
“ISSUED RETROSPECTIVELY”
vai portugāļu valodā:
“EMITIDO A POSTERIORI”.

5.

Šā panta 4. punktā minēto ierakstu veic pārvadājumu sertifikāta EUR.1 7. ailē.

22. pants
Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta izdošana

1.
Ja pārvadājumu sertifikāts EUR.1 ir nozagts, nozaudēts vai iznīcināts, eksportētājs var vērsties pie muitas
dienestiem, kas sertifikātu izdevuši, lai iegūtu dublikātu, kuru sagatavo, pamatojoties uz to rīcībā esošiem eksporta
dokumentiem.

2.

Šādi izdotais dublikāts jāvizē ar šādu vārdu angļu valodā:
“DUPLICATE”
vai portugāļu valodā:
“SEGUNDA VIA”.

3.

Šā panta 2. punktā minēto ierakstu veic pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta 7. ailē.

4.
Dublikāts, kurā jānorāda oriģinālā pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas datums, ir derīgs no dienas, kad izdots
pārvadājumu sertifikāta EUR.1 oriģināls.

23. pants
Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdošana, pamatojoties uz iepriekš izdotu vai sagatavotu izcelsmes
apliecinājumu

Kad noteiktas izcelsmes izstrādājumus nodod muitas iestādes kontrolei kādā DAK EPN valstī vai ES, ir iespējams aizstāt
oriģinālo izcelsmes apliecinājumu ar vienu vai vairākiem pārvadājumu sertifikātiem EUR.1, lai nosūtītu visus šos izstrā
dājumus vai daļu no tiem uz citu vietu DAK EPN valstīs vai ES. Pārvadājumu sertifikāta(-u) EUR.1 aizstājēju(-us) izdod tā
muitas iestāde, kurā izstrādājumi nodoti kontrolei, un to(-s) vizē muitas dienests, kura kontrolei izstrādājumi nodoti.
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24. pants
Nosacījumi izcelsmes deklarācijas sagatavošanai

1.

Šā protokola 19. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto izcelsmes deklarāciju var sagatavot:

a) atzīts eksportētājs šā protokola 25. panta nozīmē vai
b) jebkurš eksportētājs attiecībā uz tādiem sūtījumiem, kas sastāv no vienas vai vairākām pakām, kurās ir noteiktas
izcelsmes izstrādājumi ar kopējo vērtību līdz EUR 6 000.
2.
Izcelsmes deklarāciju var sagatavot, ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par DAK EPN valstu vai ES, vai kādas
citas šā protokola 4. pantā minētas valsts vai teritorijas izcelsmes izstrādājumiem un ja tie atbilst pārējām šā protokola
prasībām.

3.
Eksportētājs, kurš sagatavo izcelsmes deklarāciju, ir gatavs pēc eksportētājas valsts muitas dienestu pieprasījuma
jebkurā laikā uzrādīt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina konkrēto izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu un
atbilstību pārējām šā protokola prasībām.

4.
Eksportētājs sagatavo izcelsmes deklarāciju, uzrakstot, uzspiežot vai uzdrukājot uz faktūras, pavadzīmes vai cita
tirdzniecības dokumenta deklarāciju, kuras teksts iekļauts šā protokola IV pielikumā, izmantojot vienu no minētajā
pielikumā norādītajām valodu versijām un saskaņā ar eksportētājas valsts tiesību aktiem. Ja deklarāciju raksta ar roku,
lieto tinti un raksta drukātiem burtiem.

5.
Uz izcelsmes deklarācijas oriģināla eksportētājs parakstās pašrocīgi. Tomēr no atzīta eksportētāja šā protokola
25. panta nozīmē neprasa, lai viņš parakstītu šādu deklarāciju, ja šis eksportētājs iesniedz eksportētājas valsts muitas
dienestiem rakstisku apliecinājumu, ka viņš uzņemas pilnu atbildību par jebkuru izcelsmes deklarāciju, kurā viņš ir
minēts kā dokumenta parakstītājs.

6.
Eksportētājs izcelsmes deklarāciju var sagatavot tad, kad attiecīgos izstrādājumus eksportē, vai pēc to eksporta, ja
importētājai valstij šo deklarāciju iesniedz vēlākais divus (2) gadus pēc to izstrādājumu importa, uz kuriem tā attiecas.

25. pants
Atzīts eksportētājs

1.
Eksportētājas valsts muitas dienesti izcelsmes deklarāciju var atļaut sagatavot ikvienam eksportētājam, kas bieži
veic izstrādājumu sūtījumus saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem par sadarbību tirdzniecības jomā, neatkarīgi no
attiecīgo izstrādājumu vērtības. Eksportētājam, kurš vēlas saņemt šādu atļauju, jāsniedz muitas dienestiem visas
garantijas, kas vajadzīgas, lai varētu verificēt izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu un atbilstību pārējām šā protokola
prasībām.

2.

Muitas dienesti var piešķirt atzīta eksportētāja statusu ar nosacījumiem, ko tie uzskata par vajadzīgiem izvirzīt.

3.

Muitas dienesti atzītajam eksportētājam piešķir muitas atļaujas numuru, ko norāda izcelsmes deklarācijā.

4.

Muitas dienesti pārrauga, kā atzītais eksportētājs izmanto šo atļauju.
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5.
Piešķirto atļauju muitas dienesti jebkurā laikā var atsaukt. Muitas dienesti tā rīkojas, ja atzītais eksportētājs vairs
nesniedz 1. punktā minētās garantijas, neatbilst 2. punktā minētajiem nosacījumiem vai citādi nepareizi izmanto atļauju.

26. pants
Izcelsmes apliecinājuma spēkā esība
1.
Izcelsmes apliecinājums ir derīgs desmit (10) mēnešus no tā izdošanas dienas eksportētājā valstī, un minētajā
termiņā tas jāiesniedz importētājas valsts muitas dienestiem.
2.
Izcelsmes apliecinājumus, kas ir iesniegti importētājas valsts muitas dienestiem pēc 1. punktā noteiktā termiņa
beigām, var pieņemt, lai piemērotu preferenciālu režīmu, ja šie dokumenti nav iesniegti līdz termiņa beigām ārkārtas
iemeslu dēļ.
3.
Citos novēlotas iesniegšanas gadījumos importētājas valsts muitas dienesti izcelsmes apliecinājumus var pieņemt, ja
atbilstīgie izstrādājumi ir iesniegti pirms minētā termiņa beigām.

27. pants
Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana
Izcelsmes apliecinājumu iesniedz importētājas valsts muitas dienestiem saskaņā ar procedūrām, ko attiecīgajā valstī
piemēro. Minētie dienesti var pieprasīt izcelsmes apliecinājuma tulkojumu, kā arī var pieprasīt, lai kopā ar importa
deklarāciju tiktu iesniegts importētāja paziņojums, ka izstrādājumi atbilst šā nolīguma īstenošanai nepieciešamajiem
nosacījumiem.

28. pants
Importēšana pa daļām
Ja pēc importētāja lūguma un saskaņā ar importētājas valsts muitas dienestu izvirzītajiem nosacījumiem izjauktus vai
nesaliktus izstrādājumus harmonizētās sistēmas 2.a) vispārējā interpretācijas noteikuma nozīmē, uz kuriem attiecas
harmonizētās sistēmas XVI un XVII iedaļa vai pozīcija 7308 un 9406, importē pa daļām, tad vienotu šo izstrādājumu
izcelsmes deklarāciju iesniedz muitas dienestiem, importējot pirmo daļu.

29. pants
Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma
1.
Izstrādājumus, kurus viena privātpersona otrai pārsūta sīkpakās vai kuri ietilpst ceļotāja personīgajā bagāžā,
uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem un izcelsmes apliecinājumu nepieprasa, ja šos izstrādājumus neimportē
tirdzniecībai un ja ir deklarēts, ka tie atbilst šā protokola prasībām, un ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Ja
izstrādājumus sūta pa pastu, šo deklarāciju var sagatavot uz muitas deklarācijas CN22/CN23 veidlapām vai uz papīra
lapas, ko pievieno minētajam dokumentam.
2.
Importu, ko veic neregulāri un kas sastāv tikai no izstrādājumiem, kurus izmanto saņēmēji, ceļotāji vai viņu
ģimenes locekļi personīgām vajadzībām, neuzskata par tirdzniecībai paredzētu importu, ja no izstrādājumu klāsta un
daudzuma ir acīmredzams, ka tie nav paredzēti komerciālam nolūkam.
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3.
Turklāt šo izstrādājumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt EUR 500 attiecībā uz sīkpakām vai EUR 1 200 attiecībā
uz izstrādājumiem, kas ir ceļotāja personīgā bagāža.

30. pants
Informēšanas procedūra kumulācijas vajadzībām

1.
Ja piemēro šā protokola 3. panta 2. un 3. punktu un 4. panta 2. un 3. punktu, pierādījumus par noteiktas
izcelsmes statusu šā protokola nozīmē par materiāliem no kādas DAK EPN valsts, ES, citas ĀKK EPN valsts vai AZT
sniedz, izmantojot pārvadājumu sertifikātu EUR.1, izcelsmes deklarāciju vai piegādātāja deklarāciju, kuras paraugs ir
V A pielikumā, un eksportētājs tos sniedz minētajās valstīs vai teritorijās vai ES atkarībā no tā, no kurienes materiāli ir.
Ja piemēro šā protokola 6. panta 1. punktu, pierādījumus par noteiktas izcelsmes statusu sniedz A veidlapā vai
paziņojumā par izcelsmi.

2.
Ja piemēro šā protokola 3. panta 4. un 5. punktu un 4. panta 6. un 7. punktu, pierādījumus par apstrādi vai
pārstrādi kādā DAK EPN valstī, ES, citā ĀKK EPN valstī vai AZT sniedz, izmantojot piegādātāja deklarāciju, kuras paraugs
ir V B pielikumā, un eksportētājs tos sniedz minētajās valstīs vai teritorijās vai ES atkarībā no tā, no kurienes materiāli ir.
Piegādātājs atsevišķu piegādātāja deklarāciju katram materiālu sūtījumam ieraksta faktūrā, kas attiecas uz sūtījumu, vai šā
faktūras pielikumā, vai pavadzīmē, vai citā ar šo sūtījumu saistītā tirdzniecības dokumentā, kuros attiecīgie materiāli
aprakstīti pietiekami precīzi, lai būtu iespējams tos identificēt.

3.
Ja kāds piegādātājs noteiktam pircējam regulāri piegādā preces, par kurām sagaidāms, ka to statuss saistībā ar
noteikumiem par preferenciālu izcelsmi paliek nemainīgs ievērojamu laika posmu, viņš var iesniegt vienu deklarāciju –
“ilgtermiņa piegādātāja deklarāciju” –, ja fakti un apstākļi, kādos tā piešķirta, paliek nemainīgi, attiecoties arī uz
turpmākiem šo preču sūtījumiem. Ilgtermiņa piegādātāja deklarāciju var izdot uz laiku līdz vienam gadam no tās
izdošanas dienas.

4.
Ilgtermiņa piegādātāja deklarāciju var izdot ar atpakaļejošu spēku. Šādos gadījumos tās derīgums nedrīkst pārsniegt
vienu gadu kopš tās spēkā stāšanās dienas. Tomēr tiek atzīts, ka muitas iestādei ir tiesības atsaukt ilgtermiņa piegādātāja
deklarāciju, ja mainās apstākļi vai ja ir tikusi sniegta neprecīza vai nepatiesa informācija.

5.
Piegādātājs tūlīt informē pircēju, ja ilgtermiņa piegādātāja deklarācija attiecībā uz piegādātajām precēm vairs nav
derīga.

6.

Piegādātāja deklarācija var būt uz iepriekš nodrukātas veidlapas.

7.
Uz piegādātāja deklarācijas eksportētājs parakstās pašrocīgi. Tomēr, ja izcelsmes un piegādātāja deklarāciju sastāda,
izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes, piegādātāja deklarācija nav obligāti jāparaksta pašrocīgi, ja piegādes
uzņēmuma atbildīgo darbinieku identificē atbilstoši tās valsts muitas dienestu prasībām, kurā piegādātāja deklarācija ir
sastādīta. Minētie muitas dienesti var izstrādāt šā punkta īstenošanas nosacījumus.

8.
Piegādātāja deklarācijas iesniedz eksportētājas valsts muitas dienestiem, kuriem pieprasīts izdot pārvadājumu
sertifikātu EUR.1.

9.
Piegādātājam, kas sagatavo deklarāciju, jābūt gatavam jebkurā laikā pēc tās valsts muitas dienestu pieprasījuma,
kurā deklarācija ir sagatavota, iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas pierāda, ka deklarācijā sniegtā informācija ir
pareiza.

10. Piegādātāju deklarācijas un informācijas sertifikāti, kas izdoti pirms šā protokola stāšanās spēkā saskaņā ar
Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2006 II pielikuma 26. pantu, paliek spēkā pārejas periodā, kurš ilgst divpadsmit
(12) mēnešus.
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31. pants
Apstiprinošie dokumenti

Dokumenti, kas minēti šā protokola 20. panta 3. punktā un 24. panta 3. punktā un ko izmanto, lai pierādītu, ka
izstrādājumi, uz kuriem attiecas pārvadājumu sertifikāts EUR.1 vai izcelsmes deklarācija, uzskatāmi par kādas DAK EPN
valsts, ES vai kādas citas šā protokola 4. un 6. pantā minētās valsts vai teritorijas izcelsmes izstrādājumiem un atbilst
pārējām šā protokola prasībām, inter alia, var būt:
a) tiešs pierādījums par procesiem, kurus eksportētājs vai piegādātājs veicis, lai iegūtu attiecīgās preces, kas ņemts,
piemēram, no tā pārskatiem vai iekšējās grāmatvedības;
b) izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu apstiprinoši dokumenti, kas izdoti vai sagatavoti kādā DAK EPN
valstī, ES vai kādā citā šā protokola 4. un 6. pantā minētajā valstī vai teritorijā, kur šos dokumentus izmanto saskaņā
ar valsts tiesību aktiem;
c) dokumenti, kas apstiprina materiālu apstrādi vai pārstrādi kādā DAK EPN valstī, ES vai kādā citā šā protokola 4. un
6. pantā minētajā valstī vai teritorijā un kas izdoti vai sagatavoti kādā DAK EPN valstī, ES vai kādā citā šā protokola
4. un 6. pantā minētajā valstī vai teritorijā, kur šos dokumentus izmanto saskaņā ar valsts tiesību aktiem;
d) pārvadājumu sertifikāti EUR.1 vai izcelsmes deklarācijas, kas apstiprina izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes
statusu un kas saskaņā ar šo protokolu ir izdoti vai sagatavoti kādā DAK EPN valstī, ES vai kādā citā šā protokola
4. pantā minētajā valstī vai teritorijā.

32. pants
Izcelsmes apliecinājuma un apstiprinošo dokumentu saglabāšana

1.
Eksportētājs, kurš iesniedz pieteikumu, lai saņemtu pārvadājumu sertifikātu EUR.1, šā protokola 20. panta
3. punktā minētos dokumentus glabā vismaz trīs (3) gadus.

2.
Eksportētājs, kurš sagatavo izcelsmes deklarāciju, šīs deklarācijas kopiju un šā protokola 24. panta 3. punktā
minētos dokumentus glabā vismaz trīs (3) gadus.

3.
Piegādātājs, kurš sagatavo piegādātāja deklarāciju, vismaz trīs (3) gadus glabā šīs deklarācijas un faktūras,
pavadzīmju vai tādu citu komercdokumentu kopijas, kam šī deklarācija pievienota, kā arī šā protokola 30. panta
9. punktā minētos dokumentus.

4.
Eksportētājas valsts muitas dienesti, kas izdod pārvadājumu sertifikātu EUR.1, šā protokola 20. panta 2. punktā
minēto pieteikuma veidlapu glabā vismaz trīs (3) gadus.

5.
Importētājas valsts muitas dienesti tiem iesniegtos pārvadājumu sertifikātus EUR.1 un izcelsmes deklarācijas glabā
vismaz trīs (3) gadus.

33. pants
Neatbilstība un formālas kļūdas

1.
Nelielu neatbilstību atklāšana starp izcelsmes apliecinājumā sniegto informāciju un informāciju dokumentos, kurus
iesniedz muitas dienestiem, lai nokārtotu formalitātes saistībā ar izstrādājumu importēšanu, nepadara izcelsmes aplieci
nājumu par spēkā neesošu ipso facto, ja noteiktajā kārtībā ir atzīts, ka šis dokuments atbilst iesniegtajiem izstrādā
jumiem.
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2.
Izcelsmes apliecinājumu nevar noraidīt acīmredzamu formālu kļūdu, piemēram, drukas kļūdu, dēļ, ja tās nerada
šaubas par šajā dokumentā sniegtās informācijas pareizību.

34. pants
Euro izteiktas summas

1.
Šā protokola 24. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 29. panta 3. punkta noteikumu piemērošanas nolūkā tad, ja
faktūras par izstrādājumiem nav izteikti euro, ik gadu katra attiecīgā valsts nosaka summas DAK EPN valstu vai ES
dalībvalstu valūtās, kas ir līdzvērtīgas euro izteiktajām summām.

2.
Uz sūtījumu attiecas šā protokola 24. panta 1. punkta b) apakšpunkta vai 29. panta 3. punkta noteikumi atbilstīgi
valūtai, kurā faktūra ir izrakstīts, un par summu, ko noteikusi attiecīgā valsts.

3.
Summas katrā attiecīgajā valsts valūtā ir līdzvērtīgas tām summām, kuras izteiktas euro pēc kursa oktobra pirmajā
darbdienā. Summas līdz 15. oktobrim paziņo Eiropas Komisijai un piemēro no nākamā gada 1. janvāra. Eiropas
Komisija attiecīgās summas paziņo visām attiecīgajām valstīm.

4.
Valsts var noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta, euro izteiktu summu konvertējot tās valūtā. Noapaļotā
summa nedrīkst atšķirties no konvertējot iegūtās summas par vairāk nekā 5 procentiem. Valsts drīkst saglabāt nemainīgu
tās euro izteiktās summas ekvivalentu valsts valūtā, ja, veicot 3. punktā paredzēto ikgadējo korekciju, konvertēšanas
rezultātā iegūtās summas valsts valūtā pieaugums attiecībā pret iepriekšējo summas ekvivalentu valsts valūtā pirms
noapaļošanas ir mazāks par 15 %. Līdzvērtīgo summu valsts valūtā var saglabāt nemainīgu, ja konvertējot šī līdzvērtīgā
summa samazinātos.

5.
Pēc ES vai DAK EPN valstu lūguma euro izteiktās summas pārskata komiteja. Veicot šo pārskatīšanu, komiteja
ievēro vēlamību saglabāt attiecīgo ierobežojumu ietekmi reālā izteiksmē. Šim nolūkam tā var pieņemt lēmumu mainīt
euro izteiktās summas.

V SADAĻA
ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS PASĀKUMI

35. pants
Administratīvie nosacījumi, lai uz izstrādājumiem attiektos šis nolīgums

1.
Deklarējot importu muitā, no šā nolīguma izrietošās priekšrocības attiecībā uz izstrādājumiem, kuru izcelsme šā
protokola nozīmē ir kādā DAK EPN valstī vai ES, piešķir vienīgi ar nosacījumu, ka tie ir eksportēti dienā vai pēc dienas,
kad eksportētāja valsts ir izpildījusi 2. punktā izklāstītos noteikumus.

2.

DAK EPN valstis un ES apņemas:

a) veikt vajadzīgos valsts un reģionālā līmeņa pasākumus, kas nepieciešami šajā protokolā paredzēto noteikumu un
procedūru īstenošanai un piemērošanai, attiecīgā gadījumā ietverot šā protokola 3., 4. un 6. panta piemērošanai
nepieciešamos pasākumus;
b) izveidot administratīvās struktūras un sistēmas, kas nepieciešamas noteiktas izcelsmes izstrādājumu pienācīgai
pārvaldībai un kontrolei un pārējo šajā protokolā izklāstīto nosacījumu izpildei.
Tās sniedz šā protokola 36. pantā minētos paziņojumus.
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36. pants
Muitas dienestu paziņošana

1.
DAK EPN valstis un ES ar Eiropas Komisijas starpniecību paziņo cita citai to muitas dienestu adreses, kuri ir
atbildīgi par pārvadājumu sertifikātu EUR.1 un izcelsmes deklarāciju vai piegādātāja deklarāciju izdošanu un verifikāciju,
kā arī nogādā tādu zīmogu paraugus, kurus attiecīgo valstu muitas iestādes izmanto šādu sertifikātu izdošanai.
Pārvadājumu sertifikātus EUR.1 un izcelsmes deklarācijas vai piegādātāja deklarācijas pieņem, lai piemērotu preferenciālu
režīmu no dienas, kad Eiropas Komisija, DMS sekretariāts un Mozambikas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija saņem
informāciju.

2.

DAK EPN valstis un ES nekavējoties paziņo cita citai, tiklīdz rodas kādas izmaiņas 1. punktā minētajā informācijā.

3.
Šā panta 1. punktā minētie dienesti darbojas attiecīgās valsts valdības pakļautībā. Par kontroli un verifikāciju
atbildīgie dienesti ir attiecīgās valsts iestāžu struktūrvienība.

37. pants
Savstarpēja palīdzība

1.
Lai nodrošinātu šā protokola pareizu piemērošanu, ES un DAK EPN valstis ar kompetento muitas pārvalžu
starpniecību palīdz cita citai, pārbaudot pārvadājumu sertifikātu EUR 1, izcelsmes deklarāciju vai piegādātāja deklarāciju
autentiskumu un šajos dokumentos sniegtās informācijas pareizību.

2.
Dienesti, pie kuriem vēršas, sniedz attiecīgo informāciju par apstākļiem, kādos izstrādājums ir izgatavots, īpaši
norādot apstākļus, kādos ir ievēroti izcelsmes noteikumi dažādajās DAK EPN valstīs, ES un pārējās šā protokola 4. un
6. pantā minētajās valstīs.

38. pants
Izcelsmes apliecinājumu verifikācija

1.
Turpmāku izcelsmes apliecinājumu verifikāciju veic, pamatojoties uz risku analīzi un izlases kārtā, vai gadījumos,
kad importētājas valsts muitas dienestiem rodas pamatotas šaubas par šādu dokumentu autentiskumu, attiecīgo
izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu vai pārējo šā protokola prasību izpildi.

2.
Lai īstenotu 1. punkta noteikumus, importētājas valsts muitas dienesti atdod atpakaļ eksportētājas valsts muitas
dienestiem pārvadājumu sertifikātu EUR.1, faktūru, ja tā iesniegta, un izcelsmes deklarāciju vai šo dokumentu kopijas,
attiecīgā gadījumā norādot verifikācijas pieprasījuma iemeslus. Lai pamatotu pieprasītās verifikācijas nepieciešamību,
pārsūta visus iegūtos dokumentus un informāciju, kas liecina, ka izcelsmes apliecinājumā sniegtās ziņas nav pareizas.

3.
Verifikāciju veic eksportētājas valsts muitas dienesti. Šajā nolūkā tiem ir tiesības pieprasīt jebkādus pierādījumus un
veikt eksportētāja grāmatvedības dokumentu pārbaudes vai citas pārbaudes, ko tie uzskata par vajadzīgām.

4.
Ja importētājas valsts muitas dienesti nolemj attiecīgajiem izstrādājumiem apturēt preferenciāla režīma piešķiršanu,
tad, gaidot verifikācijas rezultātus, tie importētājam piedāvā izstrādājumus atbrīvot, veicot visus piesardzības pasākumus,
ko tie atzīst par vajadzīgiem.
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5.
Muitas dienesti, kas lūdz veikt verifikāciju, pēc iespējas drīz tiek informēti par šīs verifikācijas rezultātiem. Šiem
rezultātiem skaidri jānorāda, vai dokumenti ir autentiski un vai attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem,
kuru izcelsme ir kādā DAK EPN valstī, ES vai kādā no pārējām šā protokola 4. un 6. pantā minētajām valstīm, un vai tie
atbilst pārējām šā protokola prasībām.

6.
Ja pamatotu šaubu gadījumā desmit (10) mēnešu laikā no verifikācijas pieprasīšanas dienas nav saņemta atbilde vai
arī ja atbildē netiek sniegta pietiekama informācija, lai noteiktu attiecīgā dokumenta autentiskumu vai izstrādājuma
patieso izcelsmi, tie muitas dienesti, kuri iesnieguši prasību, noraida tiesības uz preferencēm (izņemot ārkārtas apstākļos).

7.
Ja verifikācijas procedūra vai jebkura cita pieejamā informācija liecina, ka pārkāpti šā protokola noteikumi,
eksportētāja valsts pēc savas ierosmes vai pēc importētājas valsts pieprasījuma pietiekami steidzami veic atbilstīgas
pārbaudes vai tās organizē, lai atklātu un nepieļautu šādus pārkāpumus, un tālab attiecīgā eksportētāja valsts var
uzaicināt importētāju valsti piedalīties šajā verifikācijā.

39. pants
Piegādātāja deklarāciju verifikācija

1.
Piegādātāja deklarāciju verifikāciju veic, pamatojoties uz risku analīzi un izlases kārtā, vai gadījumos, kad muitas
dienestiem tajā valstī, kur šīs deklarācijas izmantotas, lai izdotu pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai sastādītu izcelsmes
deklarāciju, ir pamatotas šaubas par dokumenta autentiskumu vai tajā sniegtās informācijas pareizību.

2.
Muitas dienesti, kam iesniegta piegādātāja deklarācija, var pieprasīt tās valsts muitas dienestiem, kurā deklarācija
sagatavota, izdot informācijas sertifikātu, kura paraugs ir VI pielikumā. Tāpat arī muitas dienesti, kuriem iesniegta
piegādātāja deklarācija, var pieprasīt eksportētājam uzrādīt informācijas sertifikātu, ko izdevuši tās valsts muitas dienesti,
kurā sagatavota deklarācija. Iestāde, kas izdevusi informācijas sertifikātu, tā kopiju glabā vismaz trīs (3) gadus.

3.
Muitas dienesti, kas lūdz veikt verifikāciju, pēc iespējas drīz tiek informēti par tās rezultātiem. Šajos rezultātos
skaidri jānorāda, vai piegādātāja deklarācijā sniegtā informācija ir pareiza, un tiem jāļauj noteikt, vai un ciktāl šo
piegādātāja deklarāciju varētu ņemt vērā, izdodot pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai sastādot izcelsmes deklarāciju.

4.
Verifikāciju veic tās valsts muitas dienesti, kurā sagatavota piegādātāja deklarācija. Šajā nolūkā tiem ir tiesības
pieprasīt pierādījumus vai veikt piegādātāja grāmatvedības dokumentācijas pārbaudi vai jebkuru citu pārbaudi, kuru tie
uzskata par atbilstīgu, lai verificētu piegādātāja deklarācijas pareizību.

5.
Jebkuru pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai izcelsmes deklarāciju, kas izdota vai sagatavota, pamatojoties uz
nepareizu piegādātāja deklarāciju, uzskata par spēkā neesošu.

40. pants
Domstarpību izšķiršana

1.
Ja saistībā ar šā protokola 38. un 39. pantā noteiktajām verifikācijas procedūrām starp tiem muitas dienestiem,
kuri pieprasījuši verifikāciju, un tiem, kas ir atbildīgi par attiecīgo verifikāciju, rodas domstarpības, kuras šie dienesti
nevar atrisināt, vai ja saistībā ar šīm domstarpībām ir nepieciešama šā protokola interpretācija, lietu nodod izskatīšanai
komitejā.
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2.
Visu domstarpību izšķiršana starp importētāju un importētājas valsts muitas dienestiem notiek saskaņā ar
importētājas valsts tiesību aktiem.

41. pants
Sankcijas

Jebkurai personai, kas sagatavo vai liek sagatavot dokumentu, kurā ietverta nepareiza informācija, lai izstrādājumiem
iegūtu preferenciālu režīmu, piemēro sankcijas.

42. pants
Brīvās zonas

1.
DAK EPN valstis un ES veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka izstrādājumi, kurus tirgo ar
izcelsmes apliecinājumu vai piegādātāja deklarāciju un kuru pārvadāšanā izmanto brīvo zonu, kas atrodas to teritorijā,
netiek aizstāti ar citām precēm un ar tiem neveic citas darbības, izņemot tās, kuras nepieciešamas, lai novērstu to
bojāšanos.

2.
Atkāpjoties no 1. punkta, kad kādas DAK EPN valsts vai ES izcelsmes izstrādājumus ieved brīvajā zonā kā noteiktas
izcelsmes izstrādājumus un tie tiek apstrādāti vai pārstrādāti, pēc eksportētāja pieprasījuma attiecīgie dienesti izdod
jaunu pārvadājumu sertifikātu EUR.1, ja veiktā apstrāde vai pārstrāde atbilst šā protokola noteikumiem.

43. pants
Atkāpes

1.
Komiteja var pieņemt atkāpes no šā protokola gadījumos, kad to attaisno esošu nozaru attīstība vai jaunu nozaru
izveide DAK EPN valstīs.
1.1. Attiecīgā DAK EPN valsts vai valstis vai nu pirms lietas iesniegšanas komitejai, vai pēc tam paziņo ES par atkāpes
pieprasījumu, saskaņā ar 2. punktu norādot pieprasījuma iemeslus.
1.2. ES apstiprina visus DAK EPN valstu pieprasījumus, kas ir pienācīgi pamatoti saskaņā ar šo pantu un kas nevar radīt
būtisku kaitējumu kādai esošai ES ražošanas nozarei.
2.
Lai komitejai atvieglinātu atkāpes pieprasījumu izskatīšanu, pieprasījuma iesniedzēja(-s) DAK EPN valsts vai valstis
izmanto veidlapu VII pielikumā un pieprasījuma pamatošanai sniedz iespējami vispilnīgāko informāciju īpaši par
turpmāk minēto:
a) gatavā izstrādājuma apraksts,
b) materiālu, kuru izcelsme ir kādā trešā valstī, veids un daudzums,
c) to materiālu veids un daudzums, kuru izcelsme ir DAK EPN valstīs vai šā protokola 4. un 6. pantā minētajās valstīs
un teritorijās vai kuri ir tur apstrādāti,
d) ražošanas procesi;
e) pievienotā vērtība;
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f) darbinieku skaits attiecīgajā uzņēmumā,
g) paredzamais eksporta apjoms uz ES,
h) citi iespējami izejmateriālu piegādes avoti;
i) iemesli, ar ko pamato pieprasīto ilgumu, ņemot vērā centienus atrast jaunus piegādes avotus;
j) citi apsvērumi.
Tādus pašus noteikumus piemēro visiem termiņa pagarinājuma pieprasījumiem. Komiteja veidlapu var pārveidot.

3.

Pārbaudot pieprasījumus, īpaši ņem vērā:

a) attiecīgās DAK EPN valsts vai valstu attīstības līmeni vai ģeogrāfisko novietojumu;
b) gadījumus, kad esošo izcelsmes noteikumu piemērošana būtiski ietekmētu kādas DAK EPN valstī esošas nozares spēju
turpināt eksportu uz ES, īpaši norādot gadījumus, kad tas varētu izraisīt darbības pārtraukšanu;
c) īpašus gadījumus, kad iespējams skaidri pierādīt, ka izcelsmes noteikumi varētu kavēt būtiskus ieguldījumus nozarē,
kā arī, ja atkāpe, kas palīdzētu īstenot investīciju programmu, ļautu šos noteikumus izpildīt pakāpeniski.
4.
Visos gadījumos jāveic pārbaude, lai pārliecinātos, vai problēmas atrisinājums nav rodams ar izcelsmes kumulāciju
saistītajos noteikumos.

5.
Turklāt, ja atkāpes pieprasījums attiecas uz kādu vismazāk attīstīto DAK EPN valsti, to izskata labvēlīgi, jo īpaši
ņemot vērā:
a) pieņemamā lēmuma ekonomisko un sociālo ietekmi, īpaši attiecībā uz nodarbinātību;
b) nepieciešamību piemērot atkāpi uz laiku, ņemot vērā attiecīgās DAK EPN valsts īpašo stāvokli un tās grūtības.
6.
Izskatot pieprasījumus, katrā atsevišķā gadījumā īpaši ņem vērā noteiktas izcelsmes statusa piešķiršanas iespēju
izstrādājumiem, kuru sastāvā ir materiāli, kā izcelsme ir vismazāk attīstītajās valstīs vai jaunattīstības valstīs, ar kurām
vienai vai vairākām DAK EPN valstīm ir īpašas attiecības, ar nosacījumu, ka pastāv apmierinoša administratīvā sadarbība.

7.
Neskarot 1. līdz 6. punktu, atkāpi piešķir, ja attiecīgajā DAK EPN valstī izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes izstrā
dājumiem pievieno vismaz 45 % no gatavā izstrādājuma vērtības, ja vien atkāpe nav tāda, kas varētu radīt nopietnu
kaitējumu ES vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu ekonomikas nozarei.

8.
Komiteja veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu lēmuma pieņemšanu pēc iespējas drīz un jebkurā
gadījumā ne vēlāk kā septiņdesmit piecas (75) darba dienas pēc tam, kad komitejas ES līdzpriekšsēdētājs ir saņēmis
pieprasījumu. Ja ES šajā laikā neinformē DAK EPN valstis par savu nostāju attiecībā uz pieprasījumu, to uzskata par
akceptētu.

9. a) Atkāpe ir spēkā parasti uz piecu (5) gadu termiņu, kas jānosaka komitejai.
b) Lēmumā par atkāpi var paredzēt atjaunošanu bez jauna komitejas lēmuma nepieciešamības ar noteikumu, ka
attiecīgā DAK EPN valsts vai valstis trīs (3) mēnešus pirms katra perioda beigām iesniedz pierādījumus, ka tā(-s)
joprojām nespēj izpildīt šā protokola nosacījumus, no kuriem notikusi atkāpe. Ja pret pagarinājumu tiek izteikta
kāda iebilde, komiteja to izskata pēc iespējas drīz un lemj par atkāpes termiņa pagarināšanu. Komiteja rīkojas
atbilstīgi 8. punktā paredzētajam. Veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izvairītos no pārtraukumiem atkāpes
piemērošanā.
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c) Komiteja a) un b) apakšpunktā minētajā laikā var pārskatīt atkāpes piemērošanas nosacījumus, ja atklājas, ka ir
būtiski mainījušies galvenie faktori, kas noteikuši lēmumu piešķirt atkāpi. Pārbaudes noslēgumā komiteja var
pieņemt lēmumu grozīt noteikumus attiecībā uz atkāpes apjomu vai jebkuru citu iepriekš noteiktu nosacījumu.
10. Neatkarīgi no 1. līdz 9. punkta no dienas, kad nolīgums stājas spēkā starp Namībiju un ES saskaņā ar šā
nolīguma 113. pantu, Namībijai tiek piešķirta automātiska atkāpe 800 metrisko tonnu gada kvotas ietvaros attiecībā uz
sagatavotām vai konservētām garspuru tunzivīm (Thunnus alalunga) HS pozīcijā 1604, kuras ražotas no nenoteiktas
izcelsmes garspuru tunzivīm HS pozīcijās 0302 vai 0303.
11. Neatkarīgi no 1. līdz 9. punkta Mozambikai tiek piešķirta automātiska atkāpe no šā protokola 7. panta 2. punkta
c) apakšpunkta. Šo atkāpi piecus (5) gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā piemēro attiecībā uz garnelēm, ziemeļ
garnelēm un omāriem HS pozīcijā 0306 un 1605, kas nozvejoti Mozambikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā un izkrauti
un pārstrādāti Mozambikā.

VI SADAĻA
SEŪTA UN MELILJA

44. pants
Īpašie nosacījumi
1.
Šajā protokolā lietotais termins “ES” neietver Seūtu un Melilju. Termins “ES izcelsmes izstrādājumi” neietver Seūtas
un Meliljas izcelsmes izstrādājumus.
2.
Šā protokola noteikumus mutatis mutandis piemēro, lai noteiktu, vai izstrādājumus var uzskatīt par kādas DAK
EPN valsts izcelsmes izstrādājumiem, tos importējot Seūtā un Meliljā.
3.
Ja Seūtā, Meliljā vai ES pilnīgi iegūtus izstrādājumus apstrādā un pārstrādā kādā DAK EPN valstī, tos var uzskatīt
par pilnīgi iegūtiem DAK EPN valstīs.
4.
Apstrādi vai pārstrādi, kas veikta Seūtā, Meliljā vai ES, uzskata par veiktu kādā DAK EPN valstī, ja materiālus
turpmāk apstrādā vai pārstrādā kādā DAK EPN valstī.
5.
Īstenojot 3. un 4. punktu, šā protokola 9. pantā minētās nepietiekamās darbības neuzskata par apstrādi vai
pārstrādi.
6.

Seūtu un Melilju uzskata par vienotu teritoriju.

VII SADAĻA
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

45. pants
Izcelsmes noteikumu pārskatīšana un piemērošana
1.
Lai izdarītu visus vajadzīgos grozījumus vai pielāgojumus, Apvienotā padome saskaņā ar šā nolīguma 101. pantu
katru gadu vai, kad vien DAK EPN valstis vai ES to pieprasa, pārbauda, kā tiek piemēroti šā protokola noteikumi un
kāda ir to ekonomiskā ietekme.
2.

Apvienotā padome cita starpā ņem vērā tehnoloģijas attīstības ietekmi uz izcelsmes noteikumiem.
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Pieņemtos lēmumus īsteno iespējami drīz.

4.
Saskaņā ar šā nolīguma 50. pantu komiteja cita starpā pieņem lēmumus par atkāpēm no šā protokola saskaņā ar
šā protokola 43. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.
46. pants
Pielikumi
Šā protokola pielikumi ir tā sastāvdaļa.
47. pants
Protokola īstenošana
Gan ES, gan DAK EPN valstis veic vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu šo protokolu.
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I PIELIKUMS

Ievadpiezīmes sarakstam ii pielikumā
1. piezīme
Sarakstā ir izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem visus izstrādājumus var uzskatīt par pietiekami apstrādātiem vai
pārstrādātiem šā protokola 8. panta nozīmē.

2. piezīme
1. Saraksta pirmajās divās slejās ir aprakstīts iegūtais izstrādājums. Pirmajā slejā ir pozīcijas vai nodaļas numurs, ko
izmanto harmonizētajā sistēmā, bet otrajā slejā – preču apraksts konkrētajā šīs sistēmas pozīcijā vai nodaļā. Saraksta
3. vai 4. slejā ir norādīts noteikums katram ierakstam pirmajās divās slejās. Ja atsevišķos gadījumos pirms ieraksta
pirmajā ailē ir “ex”, tas nozīmē, ka 3. vai 4. slejas noteikumi attiecas tikai uz 2. slejā doto pozīcijas daļu.
2. Ja 1. slejā ir apvienoti vairāku pozīciju numuri vai dots nodaļas numurs un tāpēc izstrādājumu apraksts 2. slejā ir
vispārināts, tad 3. vai 4. slejas noteikumi attiecas uz visiem izstrādājumiem, kas harmonizētajā sistēmā klasificēti
attiecīgās nodaļas pozīcijās vai kādā no 1. slejā uzskaitītajām pozīcijām.
3. Ja sarakstā dažādi noteikumi attiecas uz dažādiem kādas pozīcijas izstrādājumiem, tad katrā ievilkumā ir tās pozīcijas
daļas apraksts, uz ko attiecas blakus esošie 3. vai 4. slejas noteikumi.
4. Ja kādam ierakstam pirmajās divās slejās ir paredzēti noteikumi gan 3., gan 4. slejā, eksportētājs var izvēlēties, kuru
no tiem piemērot. Ja 4. slejā izcelsmes noteikums nav ierakstīts, tad jāpiemēro 3. slejas noteikums.

3. piezīme
1. Šā protokola 8. pantu par izstrādājumiem, kas ieguvuši noteiktas izcelsmes statusu un ko izmanto citu izstrādājumu
izgatavošanā, piemēro neatkarīgi no tā, vai minētais statuss iegūts rūpnīcā, kurā izstrādājumus izmanto, vai arī citā
rūpnīcā ES vai DAK EPN valstīs.
Piemērs
Pozīcijā 8407 iekļauts dzinējs, par kuru noteikumos norādīts, ka nenoteiktas izcelsmes materiālu, kurus drīkst
iestrādāt, vērtība nedrīkst pārsniegt 40 % no EXW cenas, ir izgatavots no pozīcijas ex 7224 “citiem leģētiem
tēraudiem, kas iepriekš apstrādāti kaļot”.
Ja šis kalums ES ir izkalts no nenoteiktas izcelsmes lietņa, tad kalums jau ir ieguvis noteiktas izcelsmes statusu,
pamatojoties uz to noteikumu sarakstā, kurš attiecas uz pozīciju ex 7224. Tādā gadījumā, aprēķinot dzinēja vērtību,
kalumu var uzskatīt par noteiktas izcelsmes kalumu neatkarīgi no tā, vai kalums ražots tajā pašā rūpnīcā vai citā ES
rūpnīcā. Tādējādi, saskaitot kopā izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību, neņem vērā nenoteiktas
izcelsmes lietņa vērtību.
2. Noteikums sarakstā paredz mazāko vajadzīgo apstrādes vai pārstrādes apjomu, bet lielāka apstrāde vai pārstrāde arī
piešķir noteiktas izcelsmes statusu; savukārt, ja veikta mazāka apstrāde vai pārstrāde, tad noteiktas izcelsmes statusu
nevar piešķirt. Tādējādi, ja noteikumā paredzēts, ka noteiktā ražošanas stadijā var izmantot nenoteiktas izcelsmes
materiālu, tad šo materiālu atļauts izmantot arī iepriekšējā ražošanas posmā, bet nav atļauts izmantot vēlākā posmā.
3. Neskarot 3. piezīmes 2. punktu, ja noteikumā paredzēta “ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem”, tad
var izmantot arī materiālus, kas ir paša izstrādājuma pozīcijā, tomēr jāievēro visi īpašie ierobežojumi, kas noteikumā
varētu būt ietverti. Tomēr frāze “ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus materiālus, kas minēti
pozīcijā …” nozīmē, ka var izmantot tikai tos materiālus, kas klasificēti vienā pozīcijā ar izstrādājumu, kura apraksts
atšķiras no izstrādājuma apraksta saraksta 2. slejā.
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4. Ja kādā saraksta noteikumā norādīts, ka izstrādājumu var izgatavot no vairāk nekā viena materiāla, tas nozīmē, ka var
izmantot vienu vai vairākus materiālus. Tas nenozīmē, ka jāizmanto visi šie materiāli.
Piemērs
Noteikumā par audumiem pozīcijā 5208 līdz 5212 noteikts, ka var izmantot dabīgās šķiedras un cita starpā var
izmantot arī ķīmiskos materiālus. Tas nenozīmē, ka jāizmanto abi materiāli; var izmantot vienu vai otru, vai abus.
5. Ja saraksta noteikumā norādīts, ka izstrādājums jāizgatavo no konkrēta materiāla, tad šis nosacījums acīmredzami
neliedz izmantot citus materiālus, kas tiem raksturīgo īpašību dēļ nevar atbilst šim noteikumam. (Skatīt arī 6.
piezīmes 3. punktu saistībā ar tekstilmateriāliem.)
Piemērs
Noteikums par gataviem pārtikas produktiem pozīcijā 1904 aizliedz izmantot nenoteiktas izcelsmes graudaugus un
to pārstrādes produktus, tomēr tas nenozīmē, ka nedrīkst izmantot minerālsāļus, ķīmiskas vielas un citas piedevas,
kas nav graudaugu produkti.
Tomēr tas neattiecas uz izstrādājumiem, kurus gan nevar izgatavot no konkrētiem sarakstā norādītajiem materiāliem,
tomēr var izgatavot no līdzīgiem materiāliem agrākā izgatavošanas stadijā.
Piemērs
Ja kādu ex 62. nodaļā klasificētu apģērba gabalu izgatavo no neaustas drānas, bet attiecīgās šķiras preču ražošanā
atļauts izmantot tikai nenoteiktas izcelsmes dziju, nav iespējams sākt ražošanu no neaustas drānas, pat ja neaustu
drānu parasti nevar izgatavot no dzijas. Šādos gadījumos sākotnējam materiālam parasti vajadzētu būt pirmsdzijas,
t. i., šķiedras stadijā.
6. Ja kādā šā saraksta noteikumā ir dotas divas maksimālās procentuālās vērtības nenoteiktas izcelsmes materiāliem,
kurus var izmantot, šos procentus nedrīkst skaitīt kopā. Citiem vārdiem sakot, visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes
materiālu maksimālā vērtība nedrīkst pārsniegt lielāko paredzēto procentuālo daudzumu. Turklāt nedrīkst pārsniegt
atsevišķus procentuālos daudzumus, kas attiecas uz konkrētiem materiāliem.

4. piezīme
1. Sarakstā izmantotais termins “dabīgās šķiedras” attiecas uz šķiedrām, kas nav mākslīgās vai sintētiskās šķiedras. Šo
terminu attiecina tikai uz pirmsvērpšanas stadijām, tostarp uz atlikām, un, ja vien nav noteikts citādi, arī šķiedrām,
kas ir kārstas, ķemmētas vai citādi apstrādātas, bet nav vērptas.
2. Termins “dabīgās šķiedras” attiecas uz pozīcijā 0503 klasificētiem astriem, pozīcijā 5002 un 5003 klasificētu zīdu,
pozīcijā 5101 līdz 5105 klasificētām vilnas šķiedrām, smalku vai rupju spalvu, pozīcijā 5201 līdz 5203 klasificētām
kokvilnas šķiedrām un pārējām pozīcijā 5301 līdz 5305 klasificētām augu šķiedrām.
3. Terminus “tekstilmasa”, “ķīmiski materiāli” un “materiāli papīra ražošanai” sarakstā izmanto, lai aprakstītu materiālus,
kuri nav klasificēti 50.–63. nodaļā un kurus var izmantot mākslīgu, sintētisku vai papīra šķiedru vai pavedienu
ražošanai.
4. Terminu “ķīmiskās štāpeļšķiedras” sarakstā izmanto, lai norādītu sintētisku vai mākslīgu pavedienu grīsti, štāpeļ
šķiedras vai atlikas pozīcijās 5501 līdz 5507.

5. piezīme
1. Ja pie kāda izstrādājuma sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, 3. slejas nosacījumi neattiecas ne uz vienu tekstila
pamatmateriālu, ko izmanto šā izstrādājuma izgatavošanā, ja kopā tie veido 10 % vai mazāk no visu izmantoto
tekstila pamatmateriālu kopējā svara. (Skatīt arī 5. piezīmes 3. un 4. punktu).
2. Tomēr 5. piezīmes 1. punktā minēto pielaidi var piemērot tikai jauktiem izstrādājumiem, kas izgatavoti no diviem vai
vairākiem tekstila pamatmateriāliem.
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Tekstila pamatmateriāli ir šādi:
— zīds,
— vilna,
— rupja dzīvnieku spalva,
— smalka dzīvnieku spalva,
— astri,
— kokvilna,
— materiāli papīra ražošanai un papīrs,
— lini,
— kaņepāji,
— džuta un citas lūksnes tekstilšķiedras,
— sizals un citas agavju ģints augu tekstilšķiedras;
— kokosšķiedra, abakas, rāmijas un citas augu tekstilšķiedras,
— sintētiskie ķīmiskie pavedieni,
— mākslīgie ķīmiskie pavedieni,
— strāvvadoši pavedieni,
— sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna,
— sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliestera,
— sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,
— sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliakrilnitrila,
— sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliimīda,
— sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no politetrafluoretilēna,
— sintētiskas ķīmiskās štāpeļšķiedras no polifenilēnsulfīda,
— sintētiskas ķīmiskās štāpeļšķiedras no polivinilhlorīda,
— citas sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras,
— mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras no viskozes,
— citas mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras,
— dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, pozamentēta vai nepozamentēta,
— dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliestera segmentiem, ar vai bez pozamentiem,
— izstrādājumi, kuri iekļauti pozīcijā 5605 (metalizēta dzija) un kuros iestrādāta lente ar alumīnija folijas
pildījumu vai ar plastmasas kārtas pildījumu, ar alumīnija pulvera pārklājumu, kurš nepārsniedz 5 mm un ir
iestiprināts ar līmi starp divām plastmasas kārtām, vai bez tā,
— citi pozīcijā 5605 iekļauti izstrādājumi.
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Piemērs
Pozīcijas 5205 dzija, kas izgatavota no pozīcijas 5203 kokvilnas šķiedrām un pozīcijas 5506 sintētiskām štāpeļ
šķiedrām, ir jaukta dzija. Tāpēc nenoteiktas izcelsmes sintētiskās štāpeļšķiedras, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem
(kuri paredz izgatavošanu no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas), var izmantot, ja to svars nepārsniedz 10 % no
dzijas svara.
Piemērs
Pozīcijas 5112 vilnas audums, kas izgatavots no pozīcijas 5107 vilnas dzijas un pozīcijas 5509 štāpeļšķiedru
sintētiskas dzijas, ir jaukts audums. Tāpēc sintētisku dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz
izgatavošanu no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas), vai vilnas dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri
paredz izgatavošanu no dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai), vai abu
veidu dziju kopā var izmantot ar nosacījumu, ka to kopējais svars nepārsniedz 10 % no auduma svara.
Piemērs
Pozīcijas 5802 audums ar šūtām plūksnām, kuru izgatavo no pozīcijas 5205 kokvilnas dzijas un no pozīcijas 5210
kokvilnas auduma, ir jaukts izstrādājums tikai tad, ja kokvilnas audums pats par sevi ir jaukts audums, kas izgatavots
no divās atsevišķās pozīcijās klasificētas dzijas, vai arī ja izmantotā kokvilnas dzija ir jaukta.
Piemērs
Ja konkrētais audums ar šūtām plūksnām ir izgatavots no pozīcijas 5205 kokvilnas dzijas un no pozīcijas 5407
sintētiska auduma, tad izmantotā dzija acīmredzami ir divi atsevišķi tekstila pamatmateriāli, un tādējādi audums ar
šūtām plūksnām ir jaukts izstrādājums.
3. Attiecībā uz izstrādājumiem, kuru sastāvā ir “dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem,
pozamentēta vai nepozamentēta”, šī pielaide attiecīgajai dzijai ir 20 %.
4. Attiecībā uz izstrādājumiem, kuru sastāvā ir “lente ar alumīnija folijas pildījumu vai ar plastmasas kārtas pildījumu, ar
alumīnija pulvera pārklājumu, kurš nepārsniedz 5 mm un ir iestiprināts ar līmi starp divām plastmasas kārtām, vai
bez tā” attiecīgā pielaide minētajai lentei ir 30 %.

6. piezīme
1. Tiem tekstilizstrādājumiem, kas sarakstā ir atzīmēti ar zemsvītras piezīmi, kurā ir atsauce uz šo ievadpiezīmi, tekstil
rotājumus un piederumus, kas neatbilst saraksta 3. slejas noteikumam par attiecīgajiem gatavajiem izstrādājumiem,
var izmantot, ja to svars nepārsniedz 10 % no visu iekļauto tekstilmateriālu kopējā svara.
Tekstilrotājumi un piederumi ir klasificēti 50.–63. nodaļā. Oderes un starpoderes nav uzskatāmas par rotājumiem vai
piederumiem.
2. Netekstilrotājumiem un piederumiem vai citiem izmantotajiem materiāliem, kuros ir tekstilmateriāli, nav jāatbilst
3. slejas nosacījumiem, pat ja uz tiem neattiecas 3. piezīmes 5. punkts.
3. Saskaņā ar 3. piezīmes 5. punktu visus nenoteiktas izcelsmes netekstilrotājumus un piederumus vai citu izstrādājumu,
kurā nav tekstilizstrādājumu, tomēr var brīvi izmantot, ja tos nevar izgatavot no 3. slejā uzskaitītajiem materiāliem.
Piemēram (1), ja saraksta noteikums paredz, ka konkrētā tekstilizstrādājumā, piemēram, blūzē, jāizmanto dzija, tas
neliedz izmantot metāla priekšmetus, piemēram, pogas, jo tās nevar izgatavot no tekstilmateriāliem.
4. Ja piemēro procentuālo attiecību noteikumu, aprēķinot iekļauto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību, jāņem vērā
rotājumu un piederumu vērtība.
(1) Šis piemērs sniegts tikai paskaidrojumam. Tas nav juridiski saistošs.

16.9.2016.
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7. piezīme
1. Pozīcijās ex 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 “specifiskie procesi” ir šādi:
a) vakuumdestilācija;
b) atkārtota destilācija ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu;
c) krekings;
d) riformings;
e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;
f) process, kas ietver visas šādas darbības: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu, neitralizācija
ar sārmainām vielām, atkrāsošana un attīrīšana ar dabiski aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai
boksītu;
g) polimerizācija;
h) alkilēšana;
i) izomerizācija.
2. Pozīcijās 2710, 2711 un 2712 “specifiskie procesi” ir šādi:
a) vakuumdestilācija;
b) atkārtota destilācija ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu;
c) krekings;
d) riformings;
e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;
f)

process, kas ietver visas šādas darbības: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu, neitralizācija
ar sārmainām vielām, atkrāsošana un attīrīšana ar dabiski aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai
boksītu;

g) polimerizācija;
h) alkilēšana;
i)

izomerizācija;

j)

tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 klasificētām smagajām eļļām – atsērošana ar ūdeņradi, samazinot sēra saturu
apstrādātajos produktos vismaz par 85 % (metode ASTM D 1266-59 T);

k) tikai attiecībā uz pozīcijas 2710 izstrādājumiem – deparafinēšana ar jebkuru paņēmienu, izņemot filtrāciju;
l)

tikai attiecībā uz pozīcijas 2710 smagajām eļļām – apstrāde ar ūdeņradi vairāk nekā 20 bāru spiedienā un
temperatūrā, kura pārsniedz 250 °C, izmantojot katalizatoru, kas nav atsērošanas katalizators, ūdeņradim
darbojoties kā aktīvajam elementam ķīmiskajā reakcijā. Pozīcijas ex 2710 ziežeļļu turpmāku apstrādi ar ūdeņradi
(piemēram, attīrīšanu ar ūdeņradi vai atkrāsošanu), lai jo īpaši uzlabotu krāsu vai stabilitāti, tomēr neuzskata par
specifisku procesu;

L 250/1958
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m) tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 klasificētām degvieleļļām – destilācija atmosfēras spiedienā ar nosacījumu, ka
30 °C temperatūrā, izmantojot metodi ASTM D 300, destilējas mazāk par 86 % šo produktu tilpuma, ietverot
zudumus;
n) tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 klasificētām smagajām eļļām, izņemot gāzeļļas un degvieleļļas – apstrāde ar
augstfrekvences elektrisko izlādi.
Pozīciju ex 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 nolūkos vienkāršas darbības, piemēram, tīrīšana,
dekantēšana, atsāļošana, ūdens atdalīšana, filtrēšana, krāsošana, marķēšana, sēra satura iegūšana, sajaucot izstrā
dājumus ar dažādu sēra saturu, kā arī jebkuru šo darbību apvienojums vai tamlīdzīgas darbības noteiktu izcelsmi
nepiešķir.

16.9.2016.
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II PIELIKUMS

Tādu apstrādes vai pārstrādes darbību saraksts, kas jāveic attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes
materiāliem, lai izgatavotais izstrādājums varētu iegūt noteiktas izcelsmes statusu
Šis nolīgums var neattiekties uz visiem sarakstā minētajiem izstrādājumiem. Tādēļ ir jāiepazīstas ar pārējiem šā nolīguma
noteikumiem.

HS pozīcijas nr.

Izstrādājuma apraksts

(1)

(2)

Nenoteiktas izcelsmes materiālu apstrāde vai pārstrāde, kas piešķir noteiktas
izcelsmes statusu
(3)

vai

1. nodaļa

Dzīvi dzīvnieki

Visiem izmantotajiem 1. nodaļā
klasificētajiem dzīvniekiem jābūt
pilnīgi iegūtiem

2. nodaļa

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

Ražošana, kurā visiem izmantota
jiem 1. un 2. nodaļā klasificētajiem
materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

ex 3. nodaļa

Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un Visiem izmantotajiem 3. nodaļas
citi ūdens bezmugurkaulnieki; izņe materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem
mot

0304

Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju Ražošana, kurā kāda izmantotā 3.
fileja un citāds zivju mīkstums nodaļā klasificētā materiāla vērtība
nepārsniedz 15 % no izstrādājuma
(malts vai nemalts)
EXW cenas

0305

Vītinātas vai sālītas zivis vai zivis
sālījumā; kūpinātas zivis, arī termi
ski apstrādātas pirms kūpināšanas
vai kūpināšanas procesā; zivju milti
un granulas, kas derīgas lietošanai
pārtikā

Ražošana, kurā kāda izmantotā 3.
nodaļā klasificētā materiāla vērtība
nepārsniedz 15 % no izstrādājuma
EXW cenas

ex 0306

Vēžveidīgie čaulā vai bez tās, žā
vēti, sālīti vai sālījumā; kūpināti
vēžveidīgie, čaulā vai bez tās, arī
termiski apstrādāti pirms kūpināša
nas vai kūpināšanas procesā; vēž
veidīgie čaulā, termiski apstrādāti,
tvaicējot vai vārot ūdenī, arī dzesi
nāti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālī
jumā; vēžveidīgo milti, rupja ma
luma milti un granulas, kas derīgas
lietošanai pārtikā

Ražošana, kurā kāda izmantotā 3.
nodaļā klasificētā materiāla vērtība
nepārsniedz 15 % no izstrādājuma
EXW cenas

ex 0307

Mīkstmieši, čaulā vai bez tās, vīti
nāti, sālīti vai sālījumā; kūpināti
mīkstmieši, čaulā vai bez tās, arī
termiski apstrādāti pirms kūpināša
nas vai kūpināšanas procesā; mīkst
miešu milti, rupja maluma milti un
granulas, kas derīgas lietošanai pār
tikā

Ražošana, kurā kāda izmantotā 3.
nodaļā klasificētā materiāla vērtība
nepārsniedz 15 % no izstrādājuma
EXW cenas

(4)
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(2)

(3)

vai

ex 0308

Ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot
vēžveidīgos un mīkstmiešus, vīti
nāti, sālīti vai sālījumā; kūpināti
ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot
vēžveidīgos un mīkstmiešus, arī ter
miski apstrādāti pirms kūpināšanas
vai kūpināšanas procesā; ūdens
bezmugurkaulnieku, izņemot vēž
veidīgos un mīkstmiešus, milti,
rupja maluma milti un granulas,
kas derīgas lietošanai pārtikā

Ražošana, kurā kāda izmantotā 3.
nodaļā klasificētā materiāla vērtība
nepārsniedz 15 % no izstrādājuma
EXW cenas

ex 4. nodaļa

Piena pārstrādes produkti; putnu Ražošana, kurā visiem izmantota
olas; dabīgais medus; dzīvnieku iz jiem 4. nodaļā klasificētajiem mate
celsmes pārtikas produkti, kas citur riāliem jābūt pilnībā iegūtiem
nav minēti vai iekļauti; izņemot

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jo Ražošana, kurā
gurts, kefīrs un citi fermentēti vai — visiem izmantotajiem 4. nodaļas
skābpiena produkti, arī iebiezināti
materiāliem jābūt pilnīgi iegū
vai ar cukura vai citu saldinātāju
tiem,
piedevu, vai aromatizēti, vai ar aug
— visām izmantotajām pozīcijas
ļiem, riekstiem vai kakao
2009 augļu sulām (izņemot
ananāsu, laimu vai greipfrūtu
sulu) jau ir jābūt noteiktas iz
celsmes,
— kāda izmantotā 17. nodaļā kla
sificētā materiāla vērtība nepār
sniedz 30 % no izstrādājuma
EXW cenas

ex 5. nodaļa

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas Ražošana, kurā visiem izmantota
citur nav minēti un iekļauti; izņe jiem 5. nodaļā klasificētajiem mate
mot
riāliem jābūt pilnībā iegūtiem

ex 0502

Apstrādāti mājas cūku vai meža Saru un spalvas mazgāšana, dezin
cūku sari un spalvas
ficēšana, šķirošana un iztaisnošana

6. nodaļa

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, Ražošana, kurā
saknes utml. augu daļas; nogriezti — visiem izmantotajiem 6. nodaļas
ziedi un dekoratīvi zaļumi
materiāliem jābūt pilnīgi iegū
tiem,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

7. nodaļa

Ēdami dārzeņi un atsevišķas saknes Ražošana, kurā visiem izmantota
un bumbuļi
jiem 7. nodaļā klasificētajiem mate
riāliem jābūt pilnībā iegūtiem

(4)

16.9.2016.
(1)

8. nodaļa

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(2)

(3)

L 250/1961
vai

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu Ražošana, kurā
vai meloņu mizas
— visiem izmantotajiem augļiem
un riekstiem jābūt pilnīgi iegū
tiem,
— kāda izmantotā 17. nodaļā kla
sificētā materiāla vērtība nepār
sniedz 30 % no izstrādājuma
EXW cenas

ex 9. nodaļa

Kafija, tēja, mate un garšvielas; iz Ražošana, kurā visiem izmantota
ņemot
jiem 9. nodaļā klasificētajiem mate
riāliem jābūt pilnībā iegūtiem

0901

Grauzdēta vai negrauzdēta kafija, ar Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas pu teriāliem
piņu čaumalas un apvalki; kafijas
aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā
samērā

0902

Tēja, arī aromatizēta

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
teriāliem

ex 0910

Garšvielu maisījumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
teriāliem

Graudaugu produkti

Ražošana, kurā visiem izmantota
jiem 10. nodaļā klasificētajiem ma
teriāliem jābūt pilnībā iegūtiem

10. nodaļa

ex 11. nodaļa

Miltrūpniecības produkti; iesals; Ražošana, kurā visiem izmantota
cietes; inulīns; kviešu lipeklis; izņe jiem graudaugu produktiem, pozī
mot
cijā 0714 klasificētajiem ēdamajiem
dārzeņiem, saknēm un bumbuļiem
vai izmantotajiem augļiem jābūt
pilnīgi iegūtiem

ex 1106

Milti, rupja maluma milti un pulve Pozīcijas 0708 pākšu dārzeņu mal
ris no kaltētiem lobītiem pākšu dār šana un žāvēšana
zeņiem pozīcijā 0713

12. nodaļa

Eļļas augu sēklas un eļļas augu Ražošana, kurā visiem izmantota
augļi; dažādi graudi, sēklas un jiem 12. nodaļā klasificētajiem ma
augļi; augi rūpnieciskām vajadzī teriāliem jābūt pilnībā iegūtiem
bām un ārstniecības augi; salmi un
rupjā barība

1301

Šellaka; dabīgie sveķi, sveķainas vie Ražošana, kurā kāda izmantotā po
las, gumijas sveķi un oleosveķi (pie zīcijā 1301 klasificētā materiāla
mēram, balzami)
vērtība nepārsniedz 50 % no izstrā
dājuma EXW cenas

(4)

L 250/1962
(1)

1302

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(2)

(3)

16.9.2016.
vai

Augu sulas un ekstrakti; pektīnvie
las, pektināti un pektāti; agars un
pārējie augu izcelsmes recinātāji un
biezinātāji, pārveidoti vai nepārvei
doti:

– no augu valsts produktiem iegūti Ražošana no nemodificētiem reci
recinātāji un biezinātāji, modifi nātājiem un biezinātājiem
cēti

– citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

14. nodaļa

Augu materiāli pīšanai; augu valsts Ražošana, kurā visiem izmantota
produkti, kas citur nav minēti un jiem 14. nodaļā klasificētajiem ma
iekļauti
teriāliem jābūt pilnībā iegūtiem

ex 15. nodaļa

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas Ražošana, kurā visus izmantotos
un to šķelšanās produkti; gatavi materiālus klasificē citā pozīcijā
pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu nekā pašu izstrādājumu
vaski; izņemot

1501

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un
mājputnu tauki, izņemot pozīcijā
0209 vai 1503 minētos:

– no kauliem un atkritumiem ie Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
gūti tauki
teriāliem, izņemot pozīcijās 0203,
0206 un 0207 klasificētos, vai no
pozīcijā 0506 klasificētajiem kau
liem

– citādi

1502

Ražošana no cūkgaļas vai cūkgaļas
subproduktiem pozīcijā 0203 vai
0206, vai no mājputnu gaļas vai
mājputnu gaļas subproduktiem po
zīcijā 0207

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņe
mot pozīcijā 1503 minētos:

– no kauliem un atkritumiem ie Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
gūti tauki
teriāliem, izņemot pozīcijās 0201,
0202, 0204 un 0206 klasificētos,
vai no pozīcijā 0506 klasificētajiem
kauliem

– citādi

Ražošana, kurā visiem izmantota
jiem 2. nodaļā klasificētajiem mate
riāliem jābūt pilnībā iegūtiem

(4)
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vai

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļ
ļas vai to frakcijas, rafinēti vai nera
finēti, bet bez ķīmiskā sastāva iz
maiņām:

– cietās frakcijas

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
teriāliem, ieskaitot citus materiālus
pozīcijā 1504

– citādi

Ražošana, kurā visiem izmantota
jiem 2. un 3. nodaļā klasificētajiem
materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

Rafinēts lanolīns

Ražošana no neapstrādātiem vilnas
taukiem pozīcijā 1505

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un
to frakcijas, rafinētas vai nerafinē
tas, bet bez ķīmiskā sastāva izmai
ņām:

– cietās frakcijas

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
teriāliem, ieskaitot citus materiālus
pozīcijā 1506

– citādi

Ražošana, kurā visiem izmantota
jiem 2. nodaļā klasificētajiem mate
riāliem jābūt pilnībā iegūtiem

1507 līdz 1515 Augu eļļas un to frakcijas

– sojas, zemesriekstu, palmu, ko Ražošana, kurā visus izmantotos
pras, palmu kodolu, babasū, tun materiālus klasificē citā pozīcijā
gas koka eļļa un oitisiku eļļa, nekā pašu izstrādājumu
miršu vasks un sumahu (Japānas)
vasks, jojobas eļļas frakcijas un
eļļas tehniskām vai rūpnieciskām
vajadzībām, izņemot pārtikas
produktu ražošanu

– cietās frakcijas, izņemot jojobas Ražošana no citiem pozīcijā 1507
eļļas cietās frakcijas
līdz 1515 klasificētiem materiāliem

– citādi

Ražošana, kurā visiem izmantota
jiem augu izcelsmes materiāliem ir
jābūt pilnīgi iegūtiem

(4)
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1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas Ražošana, kurā
un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hi — visiem izmantotajiem 2. nodaļas
drogenētas, esterificētas, pāresterifi
materiāliem jābūt pilnīgi iegū
cētas vai elaidinētas, rafinētas vai
tiem,
nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas
— visiem izmantotajiem augu iz
celsmes materiāliem jābūt pil
nīgi iegūtiem. Tomēr var iz
mantot pozīcijā 1507, 1508,
1511 un 1513 klasificētos ma
teriālus

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai Ražošana, kurā
pārstrādes produkti, kuri iegūti no — visiem izmantotajiem 2. un
dzīvnieku vai augu taukiem vai eļ
4. nodaļas materiāliem jābūt
ļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskai
pilnīgi iegūtiem,
tīto tauku vai eļļu frakcijām, kas
nav pārtikas tauki vai eļļas vai to — visiem izmantotajiem augu iz
celsmes materiāliem jābūt pil
frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā
nīgi iegūtiem. Tomēr var iz
1516
mantot pozīcijā 1507, 1508,
1511 un 1513 klasificētos ma
teriālus

ex 16. nodaļa

1604 un 1605

Gaļas, zivju un vēžveidīgo, mīkst Ražošana no 1. nodaļā klasificēta
miešu vai citu ūdens bezmugur jiem dzīvniekiem
kaulnieku izstrādājumi; izņemot

Sagatavotas vai konservētas zivis; Ražošana, kurā kāda izmantotā 3.
kaviārs un kaviāra aizstājēji, kas ga nodaļā klasificētā materiāla vērtība
nepārsniedz 15 % no izstrādājuma
tavoti no zivju ikriem;
vēžveidīgie, gliemji un citi ūdens EXW cenas
bezmugurkaulnieki, sagatavoti vai
konservēti

ex 17. nodaļa

Cukurs un konditorejas izstrādā Ražošana, kurā visus izmantotos
jumi no cukura; izņemot
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

ex 1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs
un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā
ar aromatizētāju vai krāsvielu pie
devām

1702

Citādi cukuri, arī ķīmiski tīra lak
toze, maltoze, glikoze un fruktoze,
cietā veidā; cukura sīrupi bez aro
mātiskām un krāsojošām piedevām;
mākslīgais medus, arī maisījumā ar
dabisko medu; karamelizēts cukurs:

Ražošana, kurā kāda izmantotā 17.
nodaļā klasificētā materiāla vērtība
nepārsniedz 30 % no izstrādājuma
EXW cenas

– ķīmiski tīra maltoze un fruktoze Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
teriāliem, ieskaitot citus materiālus
pozīcijā 1702
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– citādi cukuri cietā formā ar aro Ražošana, kurā kāda izmantotā 17.
matizētāju vai krāsvielu piede nodaļā klasificētā materiāla vērtība
nepārsniedz 30 % no izstrādājuma
vām
EXW cenas

– citādi

Ražošana, kurā visiem izmantota
jiem materiāliem jau ir jābūt no
teiktas izcelsmes

ex 1703

Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai Ražošana, kurā kāda izmantotā 17.
rafinējot cukuru, ar aromatizētāju nodaļā klasificētā materiāla vērtība
nepārsniedz 30 % no izstrādājuma
vai krāsvielu piedevām
EXW cenas

1704

Cukura konditorejas izstrādājumi Ražošana, kurā
(ieskaitot balto šokolādi) bez kakao — visus izmantotos materiālus
piedevas
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— kāda izmantotā 17. nodaļā kla
sificētā materiāla vērtība nepār
sniedz 30 % no izstrādājuma
EXW cenas

18. nodaļa

Kakao un kakao izstrādājumi

Ražošana, kurā
— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— kāda izmantotā 17. nodaļā kla
sificētā materiāla vērtība nepār
sniedz 30 % no izstrādājuma
EXW cenas

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādā
jumi no miltiem, putraimiem, rupja
maluma miltiem, cietes vai iesala
ekstrakta, kas nesatur kakao vai pil
nīgi attaukotā vielā pēc svara satur
40 % vai mazāk kakao un kas nav
minēti vai iekļauti citur; pārtikas iz
strādājumi no pozīciju 0401–0404
precēm, kas nesatur kakao vai pil
nīgi attaukotā vielā satur mazāk
par 5 % no svara kakao un kas nav
minēti vai iekļauti citur:

– iesala ekstrakts

Ražošana no 10. nodaļā klasificē
tiem graudaugiem
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Ražošana, kurā
— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— kāda izmantotā 17. nodaļā kla
sificētā materiāla vērtība nepār
sniedz 30 % no izstrādājuma
EXW cenas

1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī ter
miski apstrādāti vai ar pildījumu
(gaļu vai citiem produktiem), vai ci
tādi sagatavoti, kā spageti, maka
roni, nūdeles, skaidiņas, klimpas,
pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss,
sagatavots vai nesagatavots:

– kas pēc svara satur 20 % vai ma Ražošana, kurā visiem izmantota
zāk gaļas, gaļas subproduktu, jiem graudaugiem un to pārstrādes
zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu produktiem (izņemot cietos kviešus
un to pārstrādes produktus) ir jābūt
pilnīgi iegūtiem

– kas pēc svara satur vairāk par Ražošana, kurā
20 % gaļas, gaļas subproduktu, — visiem izmantotajiem graudau
zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu
giem un to pārstrādes produk
tiem (izņemot cietos kviešus un
to pārstrādes produktus) ir jā
būt pilnīgi iegūtiem,
— visiem izmantotajiem 2. un
3. nodaļas materiāliem jābūt
pilnīgi iegūtiem

1903

Tapioka un tās aizstājēji, kas paga Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
tavoti no cietes pārslu, graudu, pu teriāliem, izņemot pozīcijā 1108
traimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā
klasificēto kartupeļu cieti

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti,
uzpūšot vai apgrauzdējot graud
augu produktus (piemēram, kuku
rūzas pārslas); graudaugi (izņemot
kukurūzu) graudu veidā vai pārslu
veidā vai citādi pārstrādātos grau
dos (izņemot miltus, putraimus un
rupja maluma miltus), iepriekš ter
miski apstrādāti vai citādi sagata
voti, kas citur nav minēti un ie
kļauti

Ražošana
— no pozīcijā 1806 neklasificē
tiem materiāliem,
— kurā visiem izmantotajiem
graudaugiem un miltiem (izņe
mot cietos kviešus, to atvasinā
jumus un kukurūzu Zea indu
rata) jābūt pilnīgi iegūtiem,
— kurā kāda izmantotā 17. nodaļā
klasificētā materiāla vērtība
nepārsniedz 30 % no izstrādā
juma EXW cenas
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Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
cepumi un citi maizes izstrādājumi teriāliem, izņemot 11. nodaļas ma
ar kakao piedevu vai bez tās; diev teriālus
maizītes, oblātas farmācijai, zīmog
vafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi pro
dukti

ex 20. nodaļa

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu Ražošana, kurā visiem izmantota
jiem augļiem, riekstiem vai dārze
augu daļu izstrādājumi; izņemot
ņiem jābūt pilnīgi iegūtiem

ex 2001

Jamss, batātes un tamlīdzīgas augu Ražošana, kurā visus izmantotos
ēdamās daļas, kas pēc svara satur materiālus klasificē citā pozīcijā
5 % vai vairāk cietes, sagatavoti vai nekā pašu izstrādājumu
konservēti ar etiķi vai etiķskābi

ex 2004 un ex
2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti Ražošana, kurā visus izmantotos
vai konservēti kartupeļi miltu, materiālus klasificē citā pozīcijā
rupja maluma miltu vai pārslu nekā pašu izstrādājumu
veidā

2006

Augļi, dārzeņi, rieksti, augļu mizas
un citādas augu daļas, konservētas
cukurā (žāvētas, glazētas vai iecu
kurotas)

2007

Džemi, augļu želejas, marmelādes, Ražošana, kurā
augļu vai riekstu biezeņi un augļu — visus izmantotos materiālus
vai riekstu pastas, termiski apstrā
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
dātas, ar cukura vai citu saldinātāju
izstrādājumu,
piedevu vai bez tās
— kāda izmantotā 17. nodaļā kla
sificētā materiāla vērtība nepār
sniedz 30 % no izstrādājuma
EXW cenas

ex 2008

– rieksti bez cukura vai spirta pie Ražošana, kurā izmantoto noteiktas
devas
izcelsmes riekstu un eļļas augu sē
klu pozīcijās 0801, 0802 un 1202
līdz 1207 vērtība pārsniedz 60 %
no izstrādājuma EXW cenas

Ražošana, kurā kāda izmantotā 17.
nodaļā klasificētā materiāla vērtība
nepārsniedz 30 % no izstrādājuma
EXW cenas

– zemesriekstu sviests; maisījumi, Ražošana, kurā visus izmantotos
kuros pamatā ir graudaugi; materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu
palmu kodoli; kukurūza
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– citādi, izņemot augļus un riek Ražošana, kurā
stus, kas termiski apstrādāti ci — visus izmantotos materiālus
tādi, nevis tvaicējot vai vārot
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
ūdenī, bez cukura piedevas, sal
izstrādājumu,
dēti
— kāda izmantotā 17. nodaļā kla
sificētā materiāla vērtība nepār
sniedz 30 % no izstrādājuma
EXW cenas

2009

Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) Ražošana, kurā
un dārzeņu sulas, neraudzētas un — visus izmantotos materiālus
bez spirta piedevas, arī ar cukura
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
vai cita saldinātāja piedevu
izstrādājumu,
— kāda izmantotā 17. nodaļā kla
sificētā materiāla vērtība nepār
sniedz 30 % no izstrādājuma
EXW cenas

ex 21. nodaļa

Dažādi pārtikas izstrādājumi; izņe Ražošana, kurā visus izmantotos
mot
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, Ražošana, kurā
esences un koncentrāti un izstrādā — visus izmantotos materiālus
jumi uz to bāzes vai uz kafijas, tē
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
jas vai mates bāzes; grauzdēti cigo
izstrādājumu,
riņi un citi grauzdēti kafijas aizstā
—
visiem izmantotajiem cigori
jēji un to ekstrakti, esences un kon
ņiem jābūt pilnīgi iegūtiem
centrāti

2103

Gatavas mērces un produkti to ga
tavošanai; garšvielu maisījumi un
pikanto garšvielu maisījumi; si
nepju pulveris un gatavas sinepes:

– gatavas mērces un produkti to
gatavošanai; garšvielu maisī
jumi un pikanto garšvielu maisī
jumi

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu Tomēr var
izmantot sinepju pulveri un gatavas
sinepes

– sinepju pulveris un gatavas sine Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
pes
teriāliem

ex 2104

Gatavas zupas un buljoni un izstrā Ražošana no jebkurā pozīcijā klasi
dājumi to pagatavošanai
ficētiem materiāliem, izņemot pozī
cijā 2002–2005 klasificētus sagata
votus vai konservētus dārzeņus
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Pārtikas izstrādājumi, kas nav mi Ražošana, kurā
nēti vai iekļauti citur
— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— kāda izmantotā 17. nodaļā kla
sificētā materiāla vērtība nepār
sniedz 30 % no izstrādājuma
EXW cenas

ex 22. nodaļa

Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un Ražošana, kurā
etiķis; izņemot
— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— visām vīnogām vai no tām ie
gūtajiem materiāliem jābūt pil
nīgi iegūtiem

2202

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un Ražošana, kurā
gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu — visus izmantotos materiālus
saldinātāju piedevu vai aromatizēts,
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
un citi bezalkoholiskie dzērieni, iz
izstrādājumu,
ņemot augļu vai dārzeņu sulas po
— kāda izmantotā 17. nodaļā kla
zīcijā 2009
sificētā materiāla vērtība nepār
sniedz 30 % no izstrādājuma
EXW cenas;
— visai izmantotajai augļu sulai
(izņemot ananāsu, laimu un
greipfrūtu sulu) jau jābūt ar no
teiktu izcelsmi

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta til Ražošana
pumkoncentrāciju 80 tilp. % vai — kurā izmantotie materiāli nav
vairāk; etilspirts un citi jebkura sti
klasificēti pozīcijā 2207 vai
pruma spirti, denaturēti
2208,
— kurā visām izmantotajām vīno
gām un no tām iegūtajiem ma
teriāliem jābūt pilnīgi iegūtiem
vai, ja visi pārējie izmantotie
materiāli jau ir noteiktas izcels
mes, var izmantot araku, nepār
sniedzot 5 tilp. %

2208

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta Ražošana
tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā — no materiāliem, kas nav klasifi
80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzē
cēti pozīcijā 2207 vai 2208,
rieni, liķieri un citādi alkoholiskie
—
kurā visām izmantotajām vīno
dzērieni
gām un no tām iegūtajiem ma
teriāliem jābūt pilnīgi iegūtiem
vai, ja visi pārējie izmantotie
materiāli jau ir noteiktas izcels
mes, var izmantot araku, nepār
sniedzot 5 tilp. %

(4)

L 250/1970
(1)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(2)

(3)

16.9.2016.
vai

ex 23. nodaļa

Pārtikas rūpniecības atlikumi un at Ražošana, kurā visus izmantotos
kritumi; gatava lopbarība; izņemot materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

ex 2301

Vaļu rupja maluma milti; zivju vai Ražošana, kurā visiem izmantota
vēžveidīgo, mīkstmiešu un citu jiem 2. un 3. nodaļā klasificētajiem
ūdens bezmugurkaulnieku milti, materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem
rupja maluma milti un granulas,
nederīgi lietošanai pārtikā

ex 2303

Kukurūzas cietes ražošanas atliekas Ražošana, kurā visai izmantotajai
(izņemot koncentrētus graudu mēr kukurūzai jābūt pilnīgi iegūtai
cēšanas šķidrumus) ar proteīnu sa
turu sausnā vairāk par 40 % no
svara

ex 2306

Eļļas rauši un citi olīveļļas ekstra Ražošana, kurā visām izmantota
kcijas cietie atlikumi ar olīveļļas sa jām olīvām jābūt pilnībā iegūtām
turu vairāk par 3 % no svara

2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīv Ražošana, kurā
nieku barībā
— visiem izmantotajiem graudau
giem, cukuram vai melasei, ga
ļai vai pienam jau ir jābūt no
teiktas izcelsmes,
— visiem izmantotajiem 3. nodaļas
materiāliem jābūt pilnīgi iegū
tiem

ex 24. nodaļa

2402

Tabaka un tabakas rūpnieciski aiz Ražošana, kurā visiem izmantota
stājēji; izņemot
jiem 24. nodaļā klasificētajiem ma
teriāliem jābūt pilnībā iegūtiem

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un Ražošana, kurā pēc svara vismaz
cigaretes no tabakas vai tabakas 70 % no izmantotās neapstrādātās
tabakas vai tabakas atkritumiem
aizstājējiem
pozīcijā 2401 jau jābūt noteiktas
izcelsmes

ex 2403

Smēķējamā tabaka

Ražošana, kurā pēc svara vismaz
70 % no izmantotās neapstrādātās
tabakas vai tabakas atkritumiem
pozīcijā 2401 jau jābūt noteiktas
izcelsmes

ex 25. nodaļa

Sāls; sērs; zemes un akmens; apme Ražošana, kurā visus izmantotos
šanas materiāli, kaļķi un cements; materiālus klasificē citā pozīcijā
izņemot
nekā pašu izstrādājumu
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ex 2504

Attīrīts un malts dabiskais kristāli Neattīrīta kristāliskā grafīta bagāti
skais grafīts ar bagātinātu oglekļa nāšana ar oglekli, attīrīšana un mal
saturu
šana

ex 2515

Marmors, tikai sazāģēts vai citādi Marmora (pat jau sazāģēta), kura
sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot biezums pārsniedz 25 cm, sazāģē
kvadrātveida) blokos vai plātnēs, šana vai citāda sadalīšana
nepārsniedzot 25 cm

ex 2516

Granīts, porfīrs, bazalts, smilšak
mens un citādi akmeņi pieminek
ļiem vai būvniecībai, kas sazāģēti
vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ie
skaitot kvadrātveida) blokos vai
plātnēs, nepārsniedzot 25 cm

Akmens zāģēšana vai sadalīšana ci
tādā veidā no (arī jau sazāģēta) ak
mens blokiem, kuru biezums pār
sniedz 25 cm

ex 2518

Karsēts dolomīts

Nekarsēta dolomīta karsēšana

ex 2519

Drupināts dabīgais magnija karbo
nāts (magnezīts) hermētiski noslēg
tos konteineros un magnija oksīds,
ar vai bez piemaisījumiem, izņemot
kausētu magnēziju vai ar apdedzi
nāšanu pilnīgi saķepinātu (aglome
rētu) magnēziju

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu Tomēr var
izmantot dabīgo magnija karbonātu
(magnezītu)

ex 2520

Īpaši
ģipši

ex 2524

Dabīgās azbesta šķiedras

Ražošana no azbesta koncentrāta

ex 2525

Vizlas pulveris

Vizlas vai vizlas atkritumu malšana

ex 2530

Karsētas vai pulverizētas krāszemes Krāszemju karsēšana vai malšana

26. nodaļa

stomatoloģijai

Rūdas, sārņi un pelni

sagatavotie Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu
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ex 27. nodaļa

Minerālais kurināmais, minerāleļļas Ražošana, kurā visus izmantotos
un to pārtvaices produkti; bitumen materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu
vielas; minerālvaski; izņemot

ex 2707

Eļļas, kurās aromātisko sastāvdaļu Attīrīšanas darbības un/vai viens
svars pārsniedz nearomātisko sa vai vairāki specifiski procesi (1)
stāvdaļu svaru, analoģiskas minerā
leļļām, kas iegūtas akmeņogļu dar
vas augsttemperatūras pārtvaicē, no
kuru tilpuma vairāk par 65 % pārt
vaicējas 250 °C (to skaitā petrol
spirta un benzola maisījumi) iz
mantošanai par motordegvielu vai
kurināmo

ex 2709

Neapstrādātas eļļas, kas iegūtas no Destruktīva bitumenmateriālu des
bitumenminerāliem
tilācija

2710

Naftas eļļas un no bitumena mate Attīrīšanas darbības un/vai viens
riāliem iegūtas eļļas, izņemot neap vai vairāki specifiski procesi (2)
strādātas eļļas; citur neminēti vai
neiekļauti pārstrādes produkti, kas
satur 70 svara % vai vairāk naftas
eļļas vai no bitumenminerāliem ie
gūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes
produktu pamatsastāvdaļas

2711

Naftas gāzes un citi gāzveida ogļū Attīrīšanas darbības un/vai viens Citas darbības, kuras nav minētas
deņraži
vai vairāki specifiski procesi (2)
3. slejā un kurās visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā nekā
izstrādājumu. Tomēr tajā pašā pozī
cijā klasificētus materiālus var iz
mantot, ja to vērtība nepārsniedz
50 % no izstrādājuma EXW cenas

2712

Naftas vazelīns; parafīna vasks, mi Attīrīšanas darbības un/vai viens
krokristāliskais naftas vasks, ogļu vai vairāki specifiski procesi (2)
putekļu vasks, ozokerīts, lignīt
vasks, kūdras vasks, citādi minerāl
vaski un tamlīdzīgi produkti, kas
iegūti sintēzē vai citos procesos, ie
krāsoti vai nekrāsoti

Citas darbības, kuras nav minētas
3. slejā un kurās visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā nekā
izstrādājumu. Tomēr tajā pašā pozī
cijā klasificētus materiālus var iz
mantot, ja to vērtība nepārsniedz
50 % no izstrādājuma EXW cenas

Citas darbības, kuras nav minētas
3. slejā un kurās visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā nekā
izstrādājumu. Tomēr tajā pašā pozī
cijā klasificētus materiālus var iz
mantot, ja to vērtība nepārsniedz
50 % no izstrādājuma EXW cenas

Citas darbības, kuras nav minētas
3. slejā un kurās visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā nekā
izstrādājumu. Tomēr tajā pašā pozī
cijā klasificētus materiālus var iz
mantot, ja to vērtība nepārsniedz
50 % no izstrādājuma EXW cenas
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2713

Naftas kokss, naftas bitumens un Attīrīšanas darbības un/vai viens
citādas naftas eļļu vai no bitumen vai vairāki specifiski procesi (1)
materiāliem iegūtu eļļu pārstrādes
atliekas

Citas darbības, kuras nav minētas
3. slejā un kurās visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā nekā
izstrādājumu. Tomēr tajā pašā pozī
cijā klasificētus materiālus var iz
mantot, ja to vērtība nepārsniedz
50 % no izstrādājuma EXW cenas

2714

Dabīgais bitums un asfalts; bitu Attīrīšanas darbības un/vai viens
mena slāneklis vai degslāneklis un vai vairāki specifiski procesi (1)
bitumena smilšakmens; asfaltīti un
asfalta ieži

Citas darbības, kuras nav minētas
3. slejā un kurās visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā nekā
izstrādājumu. Tomēr tajā pašā pozī
cijā klasificētus materiālus var iz
mantot, ja to vērtība nepārsniedz
50 % no izstrādājuma EXW cenas

2715

Bitumena maisījumi uz dabiskā as Attīrīšanas darbības un/vai viens
falta, dabiskā bituma, naftas bitu vai vairāki specifiski procesi (1)
mena, minerāldarvu vai minerāl
darvu piķa bāzes (piemēram, bitu
mena mastikas, asfalta/bitumena la
kas)

Citas darbības, kuras nav minētas
3. slejā un kurās visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā nekā
izstrādājumu. Tomēr tajā pašā pozī
cijā klasificētus materiālus var iz
mantot, ja to vērtība nepārsniedz
50 % no izstrādājuma EXW cenas

ex 28. nodaļa

Neorganiskās ķīmijas produkti;
dārgmetālu, retzemju metālu, radio
aktīvo elementu vai izotopu organi
skie un neorganiskie savienojumi;
izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

ex 2805

Mischmetall

Ražošana, kurā izmanto elektrolīzi
vai termisku apstrādi un kurā visu
izmantoto materiālu vērtība nepār
sniedz 50 % no izstrādājuma EXW
cenas

ex 2811

Sēra trioksīds

Ražošana no sēra dioksīda

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas
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ex 2833

Alumīnija sulfāts

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

ex 2840

Nātrija perborāts

Ražošana no nātrija tetraborāta Ražošana, kurā visu izmantoto ma
pentahidrāta
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

ex 284210

Aluminosilikāti ar nenoteiktu ķīmi Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
sko sastāvu
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

ex 2852

– iekšējo ēteru dzīvsudraba savie Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
nojumi un to halogēn-, sulfo-, teriāliem. Tomēr visu izmantoto teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nitro- un nitrozoatvasinājumi
pozīcijā 2909 klasificēto materiālu izstrādājuma EXW cenas
vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no
izstrādājuma EXW cenas

– nukleīnskābju un to sāļu noteikta
vai dažāda ķīmiskā sastāva dzīv
sudraba savienojumi; citi hetero
cikliskie savienojumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriāliem. Tomēr visu izmantoto teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
pozīcijās 2932, 2933 un 2934 kla izstrādājuma EXW cenas
sificēto materiālu vērtība nedrīkst
pārsniegt 20 % no izstrādājuma
EXW cenas

– diagnostikas vai laboratorijas rea Ražošana, kurā visu izmantoto ma
ģenti uz pamatnes un gatavie teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
diagnostikas vai laboratorijas rea izstrādājuma EXW cenas
ģenti uz pamatnes vai bez tās, iz
ņemot tos, kas iekļauti pozīcijā
3002 vai 3006; sertificēti stan
darta materiāli

– nukleīnskābes un to sāļi, arī ar Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
nenoteiktu ķīmisko sastāvu; citi teriāliem. Tomēr visu izmantoto teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
pozīcijās 2932, 2933 un 2934 kla izstrādājuma EXW cenas
heterocikliskie savienojumi
sificēto materiālu vērtība nedrīkst
pārsniegt 20 % no izstrādājuma
EXW cenas
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– ķīmijas vai saskarnozaru rūpnie Ražošana, kurā visu izmantoto ma
cības ķīmisko produktu un pre teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
parātu (arī produktu un prepa izstrādājuma EXW cenas
rātu, kas satur dabīgu produktu
maisījumus) dzīvsudraba savie
nojumi, kas nav minēti vai ie
kļauti citur

ex 29. nodaļa

Organiskie ķīmiskie savienojumi; Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
izņemot
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

ex 2901

Acikliskie ogļūdeņraži, kurus lieto Attīrīšanas darbības un/vai viens Citas darbības, kuras nav minētas
enerģijai vai kā kurināmo
vai vairāki specifiski procesi (1)
3. slejā un kurās visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā nekā
izstrādājumu. Tomēr tajā pašā pozī
cijā klasificētus materiālus var iz
mantot, ja to vērtība nepārsniedz
50 % no izstrādājuma EXW cenas

ex 2902

Ciklāni un ciklēni (kas nav azulēni), Attīrīšanas darbības un/vai viens Citas darbības, kuras nav minētas
benzols, toluols, ksiloli, kurus iz vai vairāki specifiski procesi (1)
3. slejā un kurās visus izmantotos
manto enerģijai vai kā kurināmo
materiālus klasificē citā pozīcijā nekā
izstrādājumu. Tomēr tajā pašā pozī
cijā klasificētus materiālus var iz
mantot, ja to vērtība nepārsniedz
50 % no izstrādājuma EXW cenas

ex 2905

Šīs pozīcijas spirtu un etilspirta Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriāliem, ieskaitot citus materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
metālu alkoholāti
pozīcijā 2905. Tomēr var izmantot izstrādājuma EXW cenas
šīs pozīcijas metālu alkoholātus, ja
to vērtība nepārsniedz 20 % no iz
strādājuma EXW cenas

2915

Piesātinātas acikliskās monokar
bonskābes un to anhidrīdi, haloge
nīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to
halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitro
zoatvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriāliem. Tomēr visu izmantoto teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
pozīcijās 2915 un 2916 klasificēto izstrādājuma EXW cenas
materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt
20 % no izstrādājuma EXW cenas
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– iekšējie ēteri un to halogenētie, Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
sulfurētie, nitrētie un nitrozētie teriāliem. Tomēr visu izmantoto teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
atvasinājumi
pozīcijā 2909 klasificēto materiālu izstrādājuma EXW cenas
vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no
izstrādājuma EXW cenas

- cikliskie acetāli un iekšējie pus Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
acetāli, un to halogenētie, sulfurē teriāliem
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas
tie, nitrētie vai nitrozētie atvasi
nājumi

2933

Heterocikliskie savienojumi, kas sa Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
tur tikai slāpekļa heteroatomu(-s)
teriāliem. Tomēr visu izmantoto teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
pozīcijās 2932 un 2933 klasificēto izstrādājuma EXW cenas
materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt
20 % no izstrādājuma EXW cenas

2934

Nukleīnskābes un to sāļi; citi hete Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
rocikliskie savienojumi
teriāliem. Tomēr visu izmantoto teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
pozīcijās 2932, 2933 un 2934 kla izstrādājuma EXW cenas
sificēto materiālu vērtība nedrīkst
pārsniegt 20 % no izstrādājuma
EXW cenas

ex 2937

Dabiskie vai sintezētie hormoni,
prostaglandīni, tromboksāni un
leikotrīni; to atvasinājumi un struk
tūras analogi, arī polipeptīdi ar mo
dificētu ķēdi, kurus izmanto galve
nokārt kā hormonus

– citi heterocikliskie savienojumi, Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
kas satur tikai slāpekļa heteroa teriāliem. Tomēr visu izmantoto teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
pozīcijās 2932 un 2933 klasificēto izstrādājuma EXW cenas
tomu(-s)
materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt
20 % no izstrādājuma EXW cenas

– citas nukleīnskābes un to sāļi; Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
citi heterocikliskie savienojumi
teriāliem. Tomēr visu izmantoto teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
pozīcijās 2932, 2933 un 2934 kla izstrādājuma EXW cenas
sificēto materiālu vērtība nedrīkst
pārsniegt 20 % no izstrādājuma
EXW cenas
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ex 2939

Magoņu stiebru koncentrāti, kas Ražošana, kurā visu izmantoto ma
pēc svara satur ne mazāk kā 50 % teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
alkaloīdu
izstrādājuma EXW cenas

ex 30. nodaļa

Farmaceitiskie produkti; izņemot

ex3002

Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas
sagatavotas ārstniecības, profilakses
vai diagnostikas vajadzībām; imūn
serumi, citādas asins frakcijas un
imūnpreparāti, kuri ir vai nav mo
dificēti vai iegūti biotehnoloģiskos
procesos; vakcīnas, toksīni, mikro
organismu kultūras (izņemot rau
gus) un tamlīdzīgi produkti:

– izstrādājumi, kas sastāv no di
vām vai vairākām sastāvdaļām,
kas sajauktas ārstniecības vai
profilakses vajadzībām, vai ne
jaukti izstrādājumi tām pašām
vajadzībām, kas safasēti nomērī
tās devās vai iepakoti mazum
tirdzniecībai

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
teriāliem, ieskaitot citus materiālus
pozīcijā 3002. Var izmantot arī šā
apraksta materiālus, ja to vērtība
nepārsniedz 20 % no izstrādājuma
EXW cenas

– citādi:

– cilvēka asinis

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
teriāliem, ieskaitot citus materiālus
pozīcijā 3002. Var izmantot arī šā
apraksta materiālus, ja to vērtība
nepārsniedz 20 % no izstrādājuma
EXW cenas

– dzīvnieku asinis, kas sagatavotas Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
terapijas vai profilakses vajadzī teriāliem, ieskaitot citus materiālus
bām
pozīcijā 3002. Var izmantot arī šā
apraksta materiālus, ja to vērtība
nepārsniedz 20 % no izstrādājuma
EXW cenas
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– asins frakcijas, citas nekā imūn Ražošana no jebkurā pozīcijā klasi
serumi, hemoglobīns, asins glo ficētiem materiāliem, ieskaitot citus
pozīcijas 3002 materiālus. Var iz
bulīni un seruma globulīni
mantot arī materiālus, kas atbilst
šim aprakstam, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

– hemoglobīns, asins globulīni un Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
teriāliem, ieskaitot citus materiālus
seruma globulīni
pozīcijā 3002. Var izmantot arī šā
apraksta materiālus, ja to vērtība
nepārsniedz 20 % no izstrādājuma
EXW cenas

– citādi

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
teriāliem, ieskaitot citus materiālus
pozīcijā 3002. Var izmantot arī šā
apraksta materiālus, ja to vērtība
nepārsniedz 20 % no izstrādājuma
EXW cenas

– citi savienojumi ar karboksimīda
funkcionālajām nodaļām (ieskai
tot saharīnu un tā sāļus) un sa
vienojumi ar imīna funkcionāla
jām nodaļām peptīdu un pro
teīnu veidā, kas ir tieši iesaistīti
imunoloģisko procesu regulēšanā

Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

– heterocikliskie savienojumi, kas Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
satur tikai slāpekļa heteroatomu teriāliem. Tomēr visu izmantoto teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
pozīcijas 2932 un 2933 materiālu izstrādājuma EXW cenas
(-s)
vērtība nepārsniedz 20 % no izstrā
dājuma EXW cenas

– nukleīnskābes un to sāļi, arī ar Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
nenoteiktu ķīmisko sastāvu; citi teriāliem. Tomēr visu izmantoto teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
heterocikliskie savienojumi
pozīcijas 2932, 2933 un 2934 ma izstrādājuma EXW cenas
teriālu vērtība nedrīkst pārsniegt
20 % no izstrādājuma EXW cenas
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– citi dabiskie vai sintezētie hor
moni, prostaglandīni, trombok
sāni un leikotrīni peptīdu un
proteīnu veidā (izņemot pozīcijas
2937 preces), kas ir tieši iesaistīti
imunoloģisko procesu regulē
šanā; to atvasinājumi un struktū
ras analogi, ieskaitot polipeptīdus
ar modificētu ķēdi, kurus iz
manto galvenokārt kā hormo
nus, peptīdu un proteīnu veidā
(izņemot pozīcijas 2937 preces),
kas ir tieši iesaistīti imunoloģisko
procesu regulēšanā

Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

– citi poliēteri pirmformās peptīdu
un proteīnu veidā, kas ir tieši ie
saistīti imunoloģisko procesu re
gulēšanā

Ražošana, kurā izmantoto 39. no Ražošana, kurā visu izmantoto ma
daļā klasificēto materiālu vērtība teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
nepārsniedz 20 % no izstrādājuma izstrādājuma EXW cenas
EXW cenas (3)

Medikamenti (izņemot pozīcijās
3002, 3005 un 3006 klasificētās
preces):

– iegūti no pozīcijā 2941 minētā Ražošana, kurā visus izmantotos
amikacīna
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu Tomēr po
zīcijās 3003 un 3004 klasificētos
materiālus var izmantot, ja to ko
pējā vērtība nepārsniedz 20 % no
izstrādājuma EXW cenas

– citādi

Ražošana, kurā
— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu. Tomēr pozī
cijā 3003 vai 3004 klasificētos
materiālus var izmantot, ja to
kopējā vērtība nepārsniedz
20 % no izstrādājuma EXW ce
nas;
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas
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Plastmasas ierīces stomas šķidruma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
savākšanai
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

Sterili absorbējošie ķirurģiskie vai
stomatoloģiskie diegi un sterilas ķi
rurģiskās vai stomatoloģiskās adhē
zijas barjeras, absorbējošās vai ne
absorbējošās:
plastmasas (ex 3920 vai ex 3921):

– – jonomēru loksnes vai plēves

Ražošana no termoplastiskas daļē Ražošana, kurā visu izmantoto ma
jas sāls, kas ir etilēna un metakril teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
skābes kopolimērs, daļēji neitrali izstrādājuma EXW cenas
zēts ar metāla joniem, galvenokārt
cinka un nātrija joniem

– – reģenerētās celulozes, polia Ražošana, kurā ar izstrādājumu
mīdu vai polietilēna loksnes
vienā pozīcijā klasificēto izmantoto
materiālu vērtība katram materiā
lam atsevišķi nepārsniedz 20 % no
izstrādājuma EXW cenas

– – metalizēta plastmasas folija

Ražošana no ļoti caurspīdīgas po Ražošana, kurā visu izmantoto ma
liestera folijas, kas nav biezāka par teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
23 mikroniem (4)
izstrādājuma EXW cenas

– – plakani izstrādājumi, kas ap
strādāti vairāk nekā tikai ar
virsmas apstrādi vai sagriešanu
formās, izņemot taisnstūrveida
(arī kvadrātveida); citādi izstrā
dājumi, kas pakļauti apstrādei,
kas nav tikai virsmas apstrāde

Ražošana, kurā kāda izmantotā 39. Ražošana, kurā visu izmantoto ma
nodaļā klasificētā materiāla vērtība teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
nepārsniedz 50 % no izstrādājuma izstrādājuma EXW cenas
EXW cenas

– – papildu homopolimerizācijas Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
produkti, kuros atsevišķs mo — visu izmantoto materiālu vēr teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
nomērs svara ziņā veido vai
tība nepārsniedz 50 % no iz izstrādājuma EXW cenas
rāk nekā 99 % no kopējā poli
strādājuma EXW cenas;
mēru satura
— kāda izmantotā 39. nodaļas
materiāla vērtība nepārsniedz
20 % no izstrādājuma EXW ce
nas (3)

16.9.2016.
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– – citādi

Ražošana, kurā izmantoto 39. no Ražošana, kurā visu izmantoto ma
daļā klasificēto materiālu vērtība teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
nepārsniedz 20 % no izstrādājuma izstrādājuma EXW cenas
EXW cenas (3)

– no auduma

Ražošana no dzijas (5)

Gēlveida preparāti, kas paredzēti iz Ražošana, kurā visu izmantoto ma
mantošanai cilvēku ārstēšanā un teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
veterinārijā ķermeņa daļu ieziešanai izstrādājuma EXW cenas
ķirurģiskās operācijās vai fizikālās
terapijas izmeklēšanā, vai kā ķer
meņa un medicīnas instrumenta sa
vienojošie līdzekļi

ex 300692

Farmaceitiskie atkritumi

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Citi ķīmijas vai saskarnozaru rūp teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
niecības ķīmiskie produkti un pre izstrādājuma EXW cenas
parāti (arī produkti un preparāti,
kas satur dabīgu produktu maisīju
mus), kas nav minēti vai iekļauti ci
tur

ex 31. nodaļa

Mēslošanas līdzekļi; izņemot

ex 3105

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas Ražošana, kurā
līdzekļi, kas satur divus vai trīs ba — visi izmantotie materiāli ir kla teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
rojošus elementus: slāpekli, fosforu
sificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājuma EXW cenas
un kāliju; citi mēslošanas līdzekļi;
izstrādājums. Tomēr tajā pašā
šajā nodaļā minētie izstrādājumi ta
pozīcijā klasificētus materiālus
bletēs vai tamlīdzīgās formās vai ie
var izmantot, ja to vērtība
pakojumos, kuru bruto svars ne
nepārsniedz 20 % no izstrādā
pārsneidz 10 kg, izņemot:
juma EXW;
— nātrija nitrātu,
— visu izmantoto materiālu vēr
— kalcija ciānamīdu,
— kālija sulfātu,
— magnija kālija sulfātu

Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas
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Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

ex 32. nodaļa

Miecvielu un krāsu ekstrakti; ta
nīni un to atvasinājumi; krāsvielas,
pigmenti un citas krāsojošas vielas;
krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes
un citas mastikas; tintes; izņemot

ex 3201

Tanīni un to sāļi, ēteri, esteri un ci Ražošana no augu izcelsmes miec Ražošana, kurā visu izmantoto ma
tādi atvasinājumi
vielu ekstraktiem
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

3205

Lakas; uz to bāzes izgatavotie pre Ražošana no jebkurā pozīcijā klasi Ražošana, kurā visu izmantoto ma
parāti, kas minēti šīs nodaļas 3. pie ficētiem materiāliem, izņemot pozī teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
zīmē (6)
cijās 3203, 3204 un 3205 klasifi izstrādājuma EXW cenas
cētos. Tomēr var izmantot arī pozī
cijas 3205 materiālus, ja to vērtība
nepārsniedz 20 % no izstrādājuma
EXW cenas

ex 33. nodaļa

3301

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfi Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
mērijas, kosmētikas vai tualetes materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
līdzekļi; izņemot
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

Ēteriskās eļļas (attīrītas vai neattīrī
tas no terpēniem), ietverot konkrē
ciju eļļas un absolūtās eļļas; rezi
noīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko
eļļu koncentrāti taukos, negaistošās
eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās,
kas iegūtas ar tvaiku absorbēšanu
vai macerāciju; terpēnu blakuspro
dukti, kas palikuši pēc ēterisko eļļu
attīrīšanas no terpēniem; ēterisko
eļļu ūdens destilāti un to ūdens šķī
dumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriāliem, ietverot šīs pozīcijas citas teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
“grupas” (7) materiālus. Tomēr var izstrādājuma EXW cenas
izmantot arī tās pašas grupas mate
riālus, ja to vērtība nepārsniedz
20 % no izstrādājuma EXW cenas
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Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

ex 34. nodaļa

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vie
las, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas
līdzekļi, mākslīgi vaski, gatavi vaski,
spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi,
sveces un līdzīgi izstrādājumi, vei
došanas pastas, zobtehnikas vaski
un izstrādājumi zobārstniecībai uz
ģipša bāzes; izņemot

ex 3403

Eļļošanas līdzekļi, kuru sastāvā ir Attīrīšanas darbības un/vai viens
mazāk par 70 svara % naftas eļļu vai vairāki specifiski procesi (1)
vai eļļu, kas iegūtas no bitumenmi
nerāliem

3404

L 250/1983

Citas darbības, kuras nav minētas
3. slejā un kurās visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā nekā
izstrādājumu. Tomēr tajā pašā pozī
cijā klasificētus materiālus var iz
mantot, ja to vērtība nepārsniedz
50 % no izstrādājuma EXW cenas

Mākslīgie un gatavie vaski:

– uz parafīna, naftas vasku, no bi
tumenminerāliem iegūto vasku
bāzes, pulējamais vasks vai zī
moglakas

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 50 % no izstrādājuma EXW
cenas

– citādi

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriāliem, izņemot:
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
— hidrogenētas eļļas ar pozīcijas izstrādājuma EXW cenas
1516 vasku īpašībām;
— taukskābes ar nenoteiktu ķīmi
sko sastāvu vai rūpnieciskos ali
fātiskos spirtus ar pozīcijas
3823 vasku īpašībām;
— pozīcijas 3404 materiālus.
Tomēr šos materiālus var izmantot
tad, ja to vērtība nepārsniedz 20 %
no izstrādājuma EXW cenas.

L 250/1984
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Olbaltumvielas; modificētas cietes; Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
līmes; fermenti; izņemot
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

Dekstrīni un cita modificēta ciete
(piemēram, uzbriedināta vai esteri
ficēta ciete); līmes uz cietes, dek
strīnu vai citas modificētas cietes
bāzes:

– esterificētas un ēterificētas cietes Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriāliem, ieskaitot citus materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
pozīcijā 3505
izstrādājuma EXW cenas

– citādi

ex 3507

36. nodaļa

ex 37. nodaļa

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriāliem, izņemot pozīcijā 1108 teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
klasificētos
izstrādājuma EXW cenas

Gatavi fermenti, kas citur nav mi Ražošana, kurā visu izmantoto ma
nēti vai iekļauti
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

Sprāgstvielas; pirotehniski izstrādā Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
jumi; sērkociņi; pirofori sakausē materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
jumi; konkrēti degmaisījumi
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

Foto un kino preces; izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

16.9.2016.
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Neeksponētas gaismjutīgas plaka
nās fotoplates un fotofilmas no jeb
kuriem materiāliem, izņemot pa
pīru, kartonu vai tekstilmateriālu;
neeksponētas gaismjutīgas plakanās
filmas momentfotogrāfijai, iepako
tas vai neiepakotas:

– iepakotas neeksponētas gaismju Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
tīgas filmas krāsu fotogrāfijai
materiālus klasificē pozīcijā, kas teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nav pozīcija 3701 vai 3702. Tomēr izstrādājuma EXW cenas
var izmantot arī pozīcijas 3702
materiālus, ja to vērtība nepār
sniedz 30 % no izstrādājuma EXW
cenas

– citādi

Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
materiālus klasificē pozīcijā, kas teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nav pozīcija 3701 vai 3702. Tomēr izstrādājuma EXW cenas
pozīcijās 3701 un 3702 klasificētos
materiālus var izmantot, ja to ko
pējā vērtība nepārsniedz 20 % no
izstrādājuma EXW cenas

3702

Gaismjutīgas neeksponētas fotofil Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
mas ruļļos no jebkura materiāla, iz materiālus klasificē pozīcijā, kas teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas
ņemot papīru, kartonu vai tekstil nav pozīcija 3701 vai 3702
materiālu; gaismjutīgas neeksponē
tas filmas momentfotogrāfijai, ruļ
ļos

3704

Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
kartons un tekstilmateriāli, ekspo materiālus klasificē pozīcijā, kas teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nav pozīcija 3701 līdz 3704
nēti, bet neattīstīti
izstrādājuma EXW cenas

ex 38. nodaļa

Jaukti ķīmiski produkti; izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas
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– koloidālais grafīts eļļas suspensijā Ražošana, kurā visu izmantoto ma
un puskoloidālais grafīts; oglekļa teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
pastas elektrodiem
izstrādājuma EXW cenas

– grafīta pasta, kurā ir vairāk nekā Ražošana, kurā visu izmantoto po Ražošana, kurā visu izmantoto ma
30 % no svara grafīta maisījuma zīcijā 3403 klasificēto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
ar minerāleļļām
vērtība nepārsniedz 20 % no izstrā izstrādājuma EXW cenas
dājuma EXW cenas

ex 3803

Rafinēta taleļļa

Neapstrādātas taleļļas rafinēšana

ex 3805

Attīrīti sulfātterpentīna spirti

Sulfātterpentīna jēlspirtu attīrīšana Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
ar destilāciju vai rafinēšanu
izstrādājuma EXW cenas

ex 3806

Esteru sveķi

Ražošana no sveķskābēm

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

ex 3807

Koka piķis (koka darvas piķis)

Koka darvas destilācija

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

3808

Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, Ražošana, kurā visu izmantoto ma
herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
augšanas regulatori, dezinficējošie izstrādājuma EXW cenas
līdzekļi un tamlīdzīgi produkti, ie
pakojumā vai safasēti pārdošanai
mazumtirdzniecībā vai preparātu
vai izstrādājumu veidā (piemēram,
ar sēru apstrādātas lentes, daktis,
sveces un mušpapīrs)

3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu ne Ražošana, kurā visu izmantoto ma
sēji krāsošanas paātrināšanai vai teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
krāsu nostiprināšanai un citādi iz izstrādājuma EXW cenas
strādājumi un preparāti (piemēram,
apretūras un kodinātāji), kas izman
tojami tekstilrūpniecībā, papīra,
ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās no
zarēs un kas citur nav minēti vai ie
kļauti

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas
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3810

Metāla virsmu kodināšanas prepa Ražošana, kurā visu izmantoto ma
rāti; kušņi un citi palīgpreparāti teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
mīkstlodēšanai, cietlodēšanai vai izstrādājuma EXW cenas
metināšanai; pastas un pulveri
mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un
metināšanai, kuri sastāv no metāla
un citiem materiāliem; preparāti,
ko izmanto kā stieņus vai serdeņus
metināšanas elektrodiem vai pārklā
jumiem

3811

Gatavi antidetonatori, oksidācijas
inhibitori, pārsveķošanās inhibitori,
biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un
citādas gatavās piedevas minerāleļ
ļām (ietverot benzīnu) vai citiem
šķidrumiem, ko izmanto tādām pa
šām vajadzībām kā minerāleļļas:

– gatavas piedevas ziežeļļai, kas sa Ražošana, kurā visu izmantoto po
tur naftas eļļas vai no bitumen zīcijā 3811 klasificēto materiālu
vērtība nepārsniedz 50 % no izstrā
minerāliem iegūtas eļļas
dājuma EXW cenas

– citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

3812

Gatavie kaučuka vulkanizācijas paā Ražošana, kurā visu izmantoto ma
trinātāji; kaučuka vai plastmasas teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
plastificēšanas savienojumi, kas ci izstrādājuma EXW cenas
tur nav minēti vai iekļauti; antioksi
danti un citi kaučuka un plastmasas
stabilizēšanas savienojumi

3813

Maisījumi un lādiņi ugunsdzēša Ražošana, kurā visu izmantoto ma
miem aparātiem; uzlādēti uguns teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
dzēsības aparāti
izstrādājuma EXW cenas

3814

Salikta sastāva organiskie šķīdinā Ražošana, kurā visu izmantoto ma
tāji un atšķaidītāji, kas citur nav teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
minēti un iekļauti; gatavi sastāvi izstrādājuma EXW cenas
krāsu un laku noņemšanai

(4)
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3818

Leģēti ķīmiskie elementi, kurus iz Ražošana, kurā visu izmantoto ma
manto elektronikā, disku, plātņu teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
vai tamlīdzīgās formās; leģēti ķīmi izstrādājuma EXW cenas
skie savienojumi, kurus izmanto
elektronikā

3819

Bremžu šķidrumi un citādi gatavie Ražošana, kurā visu izmantoto ma
šķidrumi hidrauliskajiem pārva teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
diem, kas nesatur vai pēc svara sa izstrādājuma EXW cenas
tur mazāk par 70 % naftas eļļas vai
eļļas, kuras iegūtas no bitumenmi
nerāliem

3820

Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un Ražošana, kurā visu izmantoto ma
atkausēšanas šķidrumi
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

ex 3821

Gatavas barotnes mikroorganismu Ražošana, kurā visu izmantoto ma
(vīrusu u.c.), kā arī augu, cilvēka teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
vai dzīvnieku šūnu kultūru uzturē izstrādājuma EXW cenas
šanai.

3822

Diagnostikas vai laboratorijas rea Ražošana, kurā visu izmantoto ma
ģenti uz pamatnes un gatavie diag teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
nostikas vai laboratorijas reaģenti izstrādājuma EXW cenas
uz pamatnes vai bez tās, izņemot
pozīcijās 3002 un 3006 klasificē
tos

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskā
bes; rafinējot iegūtas skābās eļļas;
rūpnieciskie alifātiskie spirti:

– rūpnieciskās vienvērtīgās tauk Ražošana, kurā visus izmantotos
skābes, rafinējot iegūtas skābās materiālus klasificē citā pozīcijā
eļļas
nekā pašu izstrādājumu

– rūpnieciskie alifātiskie spirti

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
teriāliem, ieskaitot citus materiālus
pozīcijā 3823

(4)
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Lietošanai gatavas saistvielas lietņu
veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai
saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie
produkti un preparāti (arī produkti
un preparāti, kas satur dabīgu pro
duktu maisījumus), kas nav minēti
vai iekļauti citur:

Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā izstrādājuma EXW cenas
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
naftēnskābes, to ūdenī nešķīsto sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
šie sāļi un esteri
cenas
sorbīts, izņemot pozīcijā 2905
minēto

– šādi šīs pozīcijas izstrādājumi:
gatavas saistvielas lietņu veidnēm
vai serdeņiem uz dabīgo sveķu
bāzes

naftas sulfonāti, izņemot sārmu
metālu, amonija vai etanolamīnu
naftas sulfonātus; tiofenētas sulfon
skābes un to sāļi no eļļām, kas ie
gūtas no bitumenminerāliem
jonu apmaiņas materiāli (sveķi)
vakuumlampu gāzu absorbētāji

sārmains dzelzs oksīds gāzu attīrī
šanai
amonjaka šķīdums ūdenī un izlieto
tais oksīds, kas iegūts akmeņogļu
gāzes attīrīšanas procesā
sulfonaftēnskābes, to ūdenī nešķīs
tošie sāļi un esteri
Fusela un Dipela eļļa
tādu sāļu maisījumi, kuriem ir da
žādi anjoni
kopējošās pastas uz želatīna bāzes,
arī uz papīra vai tekstila pamatnes

– citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

L 250/1990
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Citur neminēti ķīmijas un saskar
nozaru rūpniecības atlikumi; sadzī
ves atkritumi; notekūdeņu dūņas;
citādi atkritumi, kas minēti šīs no
daļas 6. piezīmē:

– citi ķīmijas vai saskarnozaru rūp Ražošana, kurā visu izmantoto ma
niecības ķīmiskie produkti un teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
preparāti (arī produkti un prepa izstrādājuma EXW cenas
rāti, kas satur dabīgu produktu
maisījumus), kas nav minēti vai
iekļauti citur

– vate, marle, pārsēji un tamlīdzīgi
materiāli (piemēram, pārsienamie
materiāli, leikoplasti, sautējošas
kompreses), kas piesūcināti vai
pārklāti ar farmaceitiskām vielām
un safasēti vai iepakoti mazum
tirdzniecībai un paredzēti medi
cīnas, ķirurģijas, zobārstniecības
vai veterinārijas vajadzībām

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu Tomēr tajā
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma EXW
cenas

– šļirces, adatas, katetri, kaniles un Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
tamlīdzīgi instrumenti
— visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

– ārstniecības atkritumi: ķirurģijas Ražošana, kurā visus izmantotos
cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

3826

Biodīzelis un tā maisījumi, kuri ne Ražošana, kurā visu izmantoto ma
satur vai satur mazāk par 70 % no teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
svara naftas eļļas vai eļļas, kas iegū izstrādājuma EXW cenas
tas no bitumenminerāliem

16.9.2016.
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3901 līdz 3915 Polimēri pirmformās, plastmasas
atkritumi, atgriezumi un atlūzas;
izņemot ex 3907 un 3912 pozīciju,
kam noteikumi izklāstīti zemāk:

– papildu
homopolimerizācijas Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
produkti, kuros atsevišķs mono — visu izmantoto materiālu vēr teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
mērs svara ziņā veido vairāk
tība nepārsniedz 50 % no iz izstrādājuma EXW cenas
nekā 99 % no kopējā polimēru
strādājuma EXW cenas;
satura
— kāda izmantotā 39. nodaļā kla
sificētā materiāla vērtība nepār
sniedz 20 % no izstrādājuma
EXW cenas (3)

citi

ex 3907

Kopolimēri, kas izgatavoti no poli Ražošana, kurā visus izmantotos
karbonātiem un akrilnitrila-buta materiālus klasificē citā pozīcijā
diēna-stirola kopolimēra (ABS)
nekā pašu izstrādājumu. Tomēr tajā
pašā pozīcijā klasificētus materiālus
var izmantot, ja to vērtība nepār
sniedz 50 % no izstrādājuma EXW
cenas (3)

Poliesteri

3912

Ražošana, kurā izmantoto 39. no Ražošana, kurā visu izmantoto ma
daļā klasificēto materiālu vērtība teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
nepārsniedz 20 % no izstrādājuma izstrādājuma EXW cenas
EXW cenas (3)

Ražošana, kurā kāda izmantotā
39. nodaļas materiāla vērtība
nepārsniedz 20 % no izstrādājuma
EXW cenas, un/vai ražošana no te
trabrom-(bisfenola A) polikarbo
nāta.

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinā Ražošana, kurā ar izstrādājumu
jumi pirmformās, kas citur nav mi vienā pozīcijā klasificēto izmantoto
nēti vai iekļauti
materiālu vērtība katram materiā
lam atsevišķi nepārsniedz 20 % no
izstrādājuma EXW cenas

L 250/1992
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3916 līdz 3921 Plastmasas pusfabrikāti un priek
šmeti; izņemot pozīciju ex 3916,
ex 3917, ex 3920 un ex 3921,
kam noteikumi izklāstīti zemāk:

– plakani izstrādājumi, kas apstrā
dāti vairāk nekā tikai ar virsmas
apstrādi vai sagriešanu formās,
izņemot taisnstūrveida (arī kva
drātveida); citādi izstrādājumi,
kas pakļauti apstrādei, kas nav ti
kai virsmas apstrāde
– citādi:

Ražošana, kurā kāda izmantotā 39. Ražošana, kurā visu izmantoto ma
nodaļā klasificētā materiāla vērtība teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
nepārsniedz 50 % no izstrādājuma izstrādājuma EXW cenas
EXW cenas

– papildu
homopolimerizācijas Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
produkti, kuros atsevišķs mono — visu izmantoto materiālu vēr teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
mērs svara ziņā veido vairāk
tība nepārsniedz 50 % no iz izstrādājuma EXW cenas
nekā 99 % no kopējā polimēru
strādājuma EXW cenas;
satura
— kāda izmantotā 39. nodaļas
materiāla vērtība nepārsniedz
20 % no izstrādājuma EXW ce
nas (3)

ex 3916 un
ex 3917

– citādi

Ražošana, kurā kāda izmantotā 39. Ražošana, kurā visu izmantoto ma
nodaļā klasificētā materiāla vērtība teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
nepārsniedz 20 % no izstrādājuma izstrādājuma EXW cenas
EXW cenas (3)

Profili un caurules

Ražošana, kurā

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu
vērtība nepārsniedz 25 % no
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;

— visu izmantoto paša izstrādā
juma pozīcijas materiālu vērtība
nepārsniedz 20 % no izstrādā
juma EXW cenas

ex 3920

– jonomēru loksnes vai plēves

Ražošana no termoplastiskas daļē Ražošana, kurā visu izmantoto ma
jas sāls, kas ir etilēna un metakril teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
skābes kopolimērs, daļēji neitrali izstrādājuma EXW cenas
zēts ar metāla joniem, galvenokārt
cinka un nātrija joniem

– reģenerētās celulozes, poliamīdu Ražošana, kurā ar izstrādājumu
vai polietilēna loksnes
vienā pozīcijā klasificēto izmantoto
materiālu vērtība katram materiā
lam atsevišķi nepārsniedz 20 % no
izstrādājuma EXW cenas

16.9.2016.
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ex 3921

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(2)

Metalizētas plastmasas folijas

3922 līdz 3926 Plastmasas izstrādājumi

(3)

L 250/1993
vai

(4)

Ražošana no ļoti caurspīdīgas po Ražošana, kurā visu izmantoto ma
liestera folijas, kas nav biezāka par teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
23 mikroniem (4)
izstrādājuma EXW cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

ex 40. nodaļa

Kaučuks un tā izstrādājumi; izņe Ražošana, kurā visus izmantotos
mot
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

ex 4001

Rievotas zoļu gumijas slāņainas Dabīgā kaučuka lokšņu laminēšana
plātnes

4005

Kombinētais nevulkanizētais kau Ražošana, kurā visu izmantoto ma
čuks pirmformās vai plātnēs, loks teriālu vērtība, izņemot dabisko
nēs vai sloksnēs
kaučuku, nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

4012

Atjaunotas vai lietotas gumijas
pneimatiskās riepas; gumijas cietās
vai pildītās riepas, protektori un
loka lentes:

Atjaunotas gumijas pneimatiskās Lietotu riepu atjaunošana
riepas, cietās vai pildītās riepas

citi

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
teriāliem, izņemot pozīcijā 4011
un 4012 klasificētos

ex 4017

Cietā kaučuka izstrādājumi

Ražošana no cietā kaučuka

ex 41. nodaļa

Jēlādas (izņemot kažokādas) un Ražošana, kurā visus izmantotos
āda; izņemot
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

ex 4102

Aitu vai jēru jēlādas bez vilnas

Vilnas atdalīšana no aitu vai jēru
ādām ar vilnu

L 250/1994
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4104 līdz 4106 Miecētas vai miecētas un žāvētas Iepriekš miecētu ādu atkārtota mie Ražošana, kurā visus izmantotos
ādas bez vilnas vai apmatojuma, cēšana
materiālus klasificē citā pozīcijā nekā
šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neap
pašu izstrādājumu
strādātas

4107, 4112 un
4113

ex4114

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un Iepriekš miecētu ādu atkārtota mie Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā nekā
izžāvēšanas tālāk apstrādāta āda, ie cēšana
skaitot pergamentētu ādu bez ap
pašu izstrādājumu
matojuma, šķelta vai nešķelta, izņe
mot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114

Lakāda un lakādas imitācija; metali Ražošana no ādas, kas iekļauta po
zētā āda
zīcijā 4104 līdz 4107, 4112 un
4113, ja tās vērtība nepārsniedz
50 % no izstrādājuma EXW cenas

42. nodaļa

Ādas izstrādājumi; zirglietas un ie Ražošana, kurā visus izmantotos
jūgs; ceļojuma piederumi, somas materiālus klasificē citā pozīcijā
un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi nekā pašu izstrādājumu
no dzīvnieku zarnām (izņemot zīd
tārpiņa pavedienu)

ex 43. nodaļa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; Ražošana, kurā visus izmantotos
to izstrādājumi; izņemot
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

ex 4302

Miecētas vai apdarinātas zvērādas,
sašūtas:

Plāksnes, krusti un tamlīdzīgas for Nesašūtu miecētu vai apdarinātu
mas
ādu balināšana vai krāsošana papil
dus to piegriešanai un sašūšanai

citādi

4303

ex 44. nodaļa

Ražošana no nesašūtām, miecētām
vai apdarinātām kažokādām

Apģērba gabali, apģērba piederumi Ražošana no nesašūtām miecētām
un citi izstrādājumi no kažokādām vai apdarinātām pozīcijā 4302 kla
sificētām kažokādām

Koks un koka izstrādājumi; ko Ražošana, kurā visus izmantotos
kogle; izņemot
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

16.9.2016.
(1)
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ex 4403

Četrskaldņu brusas

Ražošana no neapstrādātiem kok
materiāliem, arī bez mizas, vai
rupji tēstiem

ex 4407

Garumā sazāģēti vai šķeldoti kok Ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzē
materiāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti šana
vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti,
saaudzēti vai nesaaudzēti garumā
ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm

ex 4408

Savienotas loksnes finierim, ne bie Savienošana, ēvelēšana, slīpēšana
zākas par 6 mm, un citi garumā sa vai saaudzēšana ar ķīļtapām
zāģēti kokmateriāli, lobīti vai mi
zoti, ne biezāki par 6 mm, ēvelēti,
slīpēti, saaudzēti ar ķīļtapām

ex 4409

Kokmateriāli ar nepārtrauktu pro Slīpēšana vai saaudzēšana ar ķīļta
filu kādā no malām vai virsmām, pām
ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai ne
slīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti ga
rumā:
slīpēti vai saaudzēti ar ķīļtapām

– Noapaļoti un fasonēti izstrādā Noapaļošana vai fasonēšana
jumi

ex 4410 līdz ex
4413

Zāģmateriāli ar noapaļotām malām Noapaļošana vai fasonēšana
un nepārtrauktu profilu, tostarp
profilētas līstes un citi profilēti dēļi

ex 4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spo Ražošana no izmēros nesazāģētiem
les un tamlīdzīga tara
dēļiem

ex 4416

Mucas, muciņas, kubli, toveri un ci Ražošana no skaldītiem mucu dēlī
tādi mucinieku darinājumi un to šiem, kas nav citādāk apstrādāti, kā
daļas no koka
tikai zāģēti divās pamatvirsmās

ex 4418

Namdaru un būvgaldnieku darinā Ražošana, kurā visus izmantotos
jumi no koka
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu. Tomēr var
izmantot šūnveida koka paneļus,
jumstiņus un lubas

(4)
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Noapaļoti un fasonēti izstrādājumi
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Noapaļošana vai fasonēšana

ex 4421

Sērkociņu skaliņi; koka naglas vai Ražošana no jebkuras pozīcijas
tapas apaviem
kokmateriāliem, izņemot pozīcijā
4409 klasificētos savienotos kok
materiālus

ex 45. nodaļa

Korķis un korķa izstrādājumi; izņe Ražošana, kurā visus izmantotos
mot
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

4503

Dabiskā korķa izstrādājumi

Ražošana no pozīcijā 4501 klasifi
cētā korķa

46. nodaļa

Izstrādājumi no salmiem, esparto Ražošana, kurā visus izmantotos
vai citiem pinamiem materiāliem; materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu
pīti trauki un pinumi

47. nodaļa

Papīra masa no koksnes vai cita ce Ražošana, kurā visus izmantotos
lulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts materiālus klasificē citā pozīcijā
(atkritumu un makulatūras) papīrs nekā pašu izstrādājumu
vai kartons

ex 48. nodaļa

Papīrs un kartons; papīra masas, Ražošana, kurā visus izmantotos
papīra vai kartona izstrādājumi; iz materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu
ņemot

ex 4811

Papīrs un kartons ruļļos, loksnēs Ražošana no 47. nodaļā klasificēta
vai vienīgi sagriezts
jiem materiāliem papīra ražošanai

4816

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un Ražošana no 47. nodaļā klasificēta
citi kopējoši vai attēlu pārnesoši jiem materiāliem papīra ražošanai
papīri (izņemot papīru pozīcijā
4809), papīrs trafaretspiedēm un
ofsetplatēm, iepakots kastēs vai bez
kastēm

(4)

16.9.2016.
(1)

4817

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(2)

(3)

L 250/1997
vai

Papīra vai kartona aploksnes, slēg Ražošana, kurā
tas vēstules, pastkartes bez zīmē — visus izmantotos materiālus
juma un sarakstes kartītes; kārbas,
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
pasta maisiņi, kabatas portfeļi un
izstrādājumu;
grāmatiņas no papīra vai kartona,
papīra kancelejas piederumu kom — visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
plekti
strādājuma EXW cenas

ex 4818

Tualetes papīrs

Ražošana no 47. nodaļā klasificēta
jiem materiāliem papīra ražošanai

ex 4819

Kastes, kārbas, maisi, somas un ci Ražošana, kurā
tāda tara no papīra, kartona, celu — visus izmantotos materiālus
lozes vates vai celulozes šķiedru au
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
duma
izstrādājumu;
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

ex 4820

Vēstuļu bloki

ex 4823

Citāds papīrs, kartons, celulozes Ražošana no 47. nodaļā klasificēta
vate un audums no celulozes šķie jiem materiāliem papīra ražošanai
drām, sagriezts pēc izmēra vai for
mas

ex 49. nodaļa

Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli Ražošana, kurā visus izmantotos
un citi poligrāfijas rūpniecības iz materiālus klasificē citā pozīcijā
strādājumi; rokraksti, mašīnraksti nekā pašu izstrādājumu
un plāni; izņemot

4909

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

Iespiestas vai ilustrētas pastkartes; Ražošana no materiāliem, kas nav
iespiestas kartītes ar personīgiem klasificēti pozīcijā 4909 vai 4911
sveicieniem, vēstījumiem vai pazi
ņojumiem, ilustrētas vai neilustrē
tas, ar aploksnēm vai bez tām, ar
izrotājumiem vai bez tiem

(4)

L 250/1998
(1)

4910

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(2)

16.9.2016.

(3)

vai

(4)

Visādi iespiesti kalendāri, ieskaitot
kalendāru blokus:

pārliekamie kalendāri, kam mainā Ražošana, kurā
mais bloks nostiprināts uz pamata, — visus izmantotos materiālus
izņemot papīra vai kartona pamatu
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu;
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

ex 50. nodaļa

– citādi

Ražošana no materiāliem, kas nav
klasificēti pozīcijā 4909 vai 4911

Zīds; izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

ex 5003

Zīda atgājas (ieskaitot tīšanai nede Zīda atgāju kāršana vai ķemmēšana
rīgus kokonus, pavedienu atlikas
un irdinātas šķiedras), kārstas vai
ķemmētas

5004 līdz
ex 5006

Zīda dzija un dzija no zīda atgājām Ražošana no (5):
— jēlzīda vai zīda atgājām, kas
kārstas vai ķemmētas vai kā ci
tādi sagatavotas vērpšanai,
— citādām dabiskajām šķiedrām,
nekārstām, neķemmētām un ci
tādi nesagatavotām vērpšanai,
— ķīmiskajiem materiāliem
tekstilmasas vai

vai

— materiāliem papīra ražošanai

5007

Audumi no zīda vai zīda atkritu Ražošana no dzijas (5)
miem

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām
sagatavošanas vai apdares operāci
jām (piemēram, mazgāšana, balinā
šana, merserizācija, termofiksēšana,
uzkāršana, kalandrēšana, apstrādā
šana pret saraušanos, gala apdare,
dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana
un mezglošana), kur izmantotā ne
apdrukātā auduma vērtība nepār
sniedz 47,5 % no izstrādājuma EXW
cenas

16.9.2016.
(1)

ex 51. nodaļa

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(2)

L 250/1999

(3)

vai

(4)

Vilna, smalki vai rupji dzīvnieku Ražošana, kurā visus izmantotos
mati; zirgu astru dzija un austs au materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu
dums; izņemot

5106 līdz 5110 Dzija no vilnas, smalkiem vai rup Ražošana no (5):
jiem dzīvnieku matiem vai zirgu as — jēlzīda vai zīda atlikām, kas kār
triem
stas vai ķemmētas vai kā citādi
sagatavotas vērpšanai,
— dabīgajām šķiedrām, kas nav
kārstas vai ķemmētas vai kā ci
tādi sagatavotas vērpšanai,
— ķīmiskajiem materiāliem
tekstilmasas vai

vai

— materiāliem papīra ražošanai

5111 līdz 5113 Audumi no vilnas, smalkiem vai Ražošana no dzijas (5)
rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu
astriem:

ex 52. nodaļa

Kokvilna; izņemot

5204 līdz 5207 Kokvilnas dzija un šujamie diegi

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām
sagatavošanas vai apdares operāci
jām (piemēram, mazgāšana, balinā
šana, merserizācija, termofiksēšana,
uzkāršana, kalandrēšana, apstrādā
šana pret saraušanos, gala apdare,
dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana
un mezglošana), kur izmantotā ne
apdrukātā auduma vērtība nepār
sniedz 47,5 % no izstrādājuma EXW
cenas

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

Ražošana no (5):
— jēlzīda vai zīda atlikām, kas kār
stas vai ķemmētas vai kā citādi
sagatavotas vērpšanai,
— dabīgajām šķiedrām, kas nav
kārstas vai ķemmētas vai kā ci
tādi sagatavotas vērpšanai,
— ķīmiskajiem materiāliem
tekstilmasas vai
— materiāliem papīra ražošanai

vai

L 250/2000
(1)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(2)

5208 līdz 5212 Austi kokvilnas audumi

ex 53. nodaļa

16.9.2016.

(3)

vai

Ražošana no dzijas (5)

(4)

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām
sagatavošanas vai apdares operāci
jām (piemēram, mazgāšana, balinā
šana, merserizācija, termofiksēšana,
uzkāršana, kalandrēšana, apstrādā
šana pret saraušanos, gala apdare,
dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana
un mezglošana), kur izmantotā ne
apdrukātā auduma vērtība nepār
sniedz 47,5 % no izstrādājuma EXW
cenas

Citādas augu tekstilšķiedras; papīra Ražošana, kurā visus izmantotos
pavedieni un audumi no papīra pa materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu
vedieniem; izņemot

5306 līdz 5308 Dzija no citām augu tekstilšķie Ražošana no (5):
drām; papīra pavediens
— jēlzīda vai zīda atlikām, kas kār
stas vai ķemmētas vai kā citādi
sagatavotas vērpšanai,
— dabīgajām šķiedrām, kas nav
kārstas vai ķemmētas vai kā ci
tādi sagatavotas vērpšanai,
— ķīmiskajiem materiāliem
tekstilmasas vai

vai

— materiāliem papīra ražošanai

5309 līdz 5311 Pārējo augu tekstilšķiedru audumi; Ražošana no dzijas (5)
audumi no papīra pavedieniem

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām
sagatavošanas vai apdares operāci
jām (piemēram, mazgāšana, balinā
šana, merserizācija, termofiksēšana,
uzkāršana, kalandrēšana, apstrādā
šana pret saraušanos, gala apdare,
dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana
un mezglošana), kur izmantotā ne
apdrukātā auduma vērtība nepār
sniedz 47,5 % no izstrādājuma EXW
cenas

5401 līdz 5406 Dzija, monopavediens un diegi no Ražošana no (5):
mākslīgiem pavedieniem
— jēlzīda vai zīda atlikām, kas kār
stas vai ķemmētas vai kā citādi
sagatavotas vērpšanai,
— dabīgajām šķiedrām, kas nav
kārstas vai ķemmētas vai kā ci
tādi sagatavotas vērpšanai,
— ķīmiskajiem materiāliem
tekstilmasas vai
— materiāliem papīra ražošanai

vai

16.9.2016.
(1)

5407 un 5408

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(2)

L 250/2001

(3)

vai

Audumi no sintētisko pavedienu Ražošana no dzijas (5)
dzijas:

5501 līdz 5507 Ķīmiskās štāpeļšķiedras

(4)

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām
sagatavošanas vai apdares operāci
jām (piemēram, mazgāšana, balinā
šana, merserizācija, termofiksēšana,
uzkāršana, kalandrēšana, apstrādā
šana pret saraušanos, gala apdare,
dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana
un mezglošana), kur izmantotā ne
apdrukātā auduma vērtība nepār
sniedz 47,5 % no izstrādājuma EXW
cenas

Ražošana no ķīmiskiem materiā
liem vai tekstilmasas

5508 līdz 5511 Ķīmisko štāpeļšķiedru dzija un šu Ražošana no (5):
jamie diegi
— jēlzīda vai zīda atlikām, kas kār
stas vai ķemmētas vai kā citādi
sagatavotas vērpšanai,
— dabīgajām šķiedrām, kas nav
kārstas vai ķemmētas vai kā ci
tādi sagatavotas vērpšanai,
— ķīmiskajiem materiāliem
tekstilmasas vai

vai

— materiāliem papīra ražošanai

5512 līdz 5516 Audumi no ķīmisko štāpeļšķiedru Ražošana no dzijas (5)
pavedieniem:

ex 56. nodaļa

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām
sagatavošanas vai apdares operāci
jām (piemēram, mazgāšana, balinā
šana, merserizācija, termofiksēšana,
uzkāršana, kalandrēšana, apstrādā
šana pret saraušanos, gala apdare,
dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana
un mezglošana), kur izmantotā ne
apdrukātā auduma vērtība nepār
sniedz 47,5 % no izstrādājuma EXW
cenas

Vate, filcs un neaustas drānas; spe Ražošana no (5):
ciālā dzija; auklas, tauvas, virves, — kokosšķiedras dzijas,
troses un to izstrādājumi; izņemot
— dabīgajām šķiedrām,
— ķīmiskajiem materiāliem
tekstilmasas vai
— papīra ražošanas materiāliem

vai

L 250/2002
(1)

5602

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(2)

16.9.2016.

(3)

vai

Tūba un filcs, impregnēts vai neim
pregnēts, ar pārklājumu vai bez tā,
laminēts vai nelaminēts

– adatota tūba un filcs

Ražošana no (5):
— dabīgajām šķiedrām,
— ķīmiskiem materiāliem vai tek
stilmasas

– citādi

Ražošana no (5):
— dabīgajām šķiedrām,
— ķīmiskām štāpeļšķiedrām vai
— ķīmiskiem materiāliem vai tek
stilmasas

5604

Gumijas pavedieni un kordi, ar tek
stilmateriālu pārklājumu; tekstilpa
vedieni, lentes un tamlīdzīgi pozīci
jas 5404 vai 5405 izstrādājumi,
impregnēti, apvalkoti, ar pārklā
jumu vai caurslāņoti ar gumiju vai
plastmasām:

– gumijas pavedieni un auklas ar Ražošana no gumijas pavedieniem
tekstilmateriālu pārklājumu
vai auklām, kas nav pārklātas ar
tekstilmateriālu

– citādi

Ražošana no (5):
— dabīgajām šķiedrām, kas nav
kārstas vai ķemmētas vai kā ci
tādi sagatavotas vērpšanai,
— ķīmiskajiem materiāliem
tekstilmasas vai

vai

— materiāliem papīra ražošanai

5605

Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai
nedekoratīvi, derīgi kā tekstilpave
dieni, lentes vai tamlīdzīgi izstrādā
jumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai
5405, kombinēti ar metāla pave
dienu, lentes vai pūdera veidā vai
pārklāti ar metālu

Ražošana no (5):
— dabīgajām šķiedrām,
— ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, ne
kārstām, neķemmētām un ci
tādi nesagatavotām vērpšanai,
— ķīmiskajiem materiāliem
tekstilmasas vai
— materiāliem papīra ražošanai

vai

(4)

16.9.2016.
(1)

5606

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(2)

Pozamenta pavedieni, lentes un
tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti
pozīcijā 5404 vai 5405, dekoratīvie
pavedieni (izņemot pozīcijā 5605
minētos un dekoratīvos pavedienus
no astriem); šenilpavedieni (arī še
nilpavedieni no pūkām); cilpainie
pavedieni

L 250/2003

(3)

vai

(4)

Ražošana no (5):
— dabīgajām šķiedrām,
— ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, ne
kārstām, neķemmētām un ci
tādi nesagatavotām vērpšanai,
— ķīmiskajiem materiāliem
tekstilmasas vai

vai

— materiāliem papīra ražošanai

57. nodaļa

Paklāji un citādas tekstilmateriālu
grīdsegas:

– no adatotas tūbas

Ražošana no (5):
— dabīgajām šķiedrām vai
— ķīmiskiem materiāliem vai tek
stilmasas.
— Tomēr džutas audumu var iz
mantot oderējumam

– no citāda filca

Ražošana no (5):
— dabīgām šķiedrām, nekārstām,
neķemmētām un citādi nesaga
tavotām vērpšanai vai
— ķīmiskiem materiāliem vai tek
stilmasas

citādi

ex 58. nodaļa

Ražošana no dzijas (5). Tomēr džu
tas audumu var izmantot oderēju
mam

Speciāli audumi; audumi ar šūtām Ražošana no dzijas (5)
plūksnām; mežģīnes; gobelēni; ap
dares materiāli; izšuvumi; izņemot

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām
sagatavošanas vai apdares operāci
jām (piemēram, mazgāšana, balinā
šana, merserizācija, termofiksēšana,
uzkāršana, kalandrēšana, apstrādā
šana pret saraušanos, gala apdare,
dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana
un mezglošana), kur izmantotā ne
apdrukātā auduma vērtība nepār
sniedz 47,5 % no izstrādājuma EXW
cenas

L 250/2004
(1)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(2)

(3)

16.9.2016.
vai

5805

Ar rokām darināti Gobelins, Flan Ražošana, kurā visus izmantotos
ders, Aubusson, Beauvais un tamlī materiālus klasificē citā pozīcijā
dzīgi gobelēni un izšūti gobelēni nekā pašu izstrādājumu
(piemēram, petit point, krustdū
rienu tehnikā), apdarināti vai neap
darināti

5810

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevi Ražošana, kurā visu izmantoto ma
šķu izšuvumu veidā
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

5901

Tekstilmateriāli, sveķoti vai cieti Ražošana no dzijas
nāti, lietojami grāmatu vāku izgata
vošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem;
pausaudums; sagatavots (iepriekš
apstrādāts) audekls gleznošanai;
stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti
tekstilmateriāli, ko parasti lieto ce
puru pamatnēm

5902

Riepu kordaudumi no augstas stip Ražošana no dzijas
rības neilona vai citu poliamīdu,
poliesteru vai viskozes pavedie
niem:

5903

Tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā Ražošana no dzijas
5902 iekļautos, impregnēti, piesūci
nāti, pārklāti vai laminēti ar plast
masām

5904

Pēc formas piegriezts vai nepie Ražošana no dzijas (5)
griezts linolejs; grīdas segumi ar
tekstilmateriāla pamatni, pēc for
mas piegriezti vai nepiegriezti

(4)

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām
sagatavošanas vai apdares operāci
jām (piemēram, mazgāšana, balinā
šana, merserizācija, termofiksēšana,
uzkāršana, kalandrēšana, apstrādā
šana pret saraušanos, gala apdare,
dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana
un mezglošana), kur izmantotā ne
apdrukātā auduma vērtība nepār
sniedz 47,5 % no izstrādājuma EXW
cenas

16.9.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(1)

(2)

(3)

5905

Tapetes no tekstilmateriāliem:

5906

Gumijoti tekstilaudumi, izņemot Ražošana no dzijas
pozīcijā 5902 iekļautos

5907

Tekstilmateriāli, kas impregnēti, ap Ražošana no dzijas
valkoti vai pārklāti ar iepriekš ne
minētiem paņēmieniem; apgleznoti
audekli teātru dekorācijām, darb
nīcu fona dekorācijām vai tamlī
dzīgi

5908

Austas, pītas vai adītas tekstildaktis
lampām, petrolejas lampām, šķilta
vām, svecēm vai tamlīdzīgiem iz
strādājumiem; gāzes lukturu kvēltī
kliņi un cauruļveida trikotāža gāzes
degļiem, impregnēti vai neimpreg
nēti:

L 250/2005
vai

Ražošana no dzijas

gāzes lukturu kvēltīkliņi, impreg Ražošana no cauruļveida trikotāžas
nēti
gāzes lukturu kvēltīkliņu auduma

citādi

5909 līdz 5911

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

Tekstilizstrādājumi rūpnieciskai lie
tošanai:

– pulēšanas diski vai gredzeni, iz Ražošana no pozīcijā 6310 klasifi
ņemot no pozīcijā 5911 klasifi cētās dzijas vai audumu atlikumiem
cētā filca
vai lupatām

(4)

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām
sagatavošanas vai apdares operāci
jām (piemēram, mazgāšana, balinā
šana, merserizācija, termofiksēšana,
uzkāršana, kalandrēšana, apstrādā
šana pret saraušanos, gala apdare,
dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana
un mezglošana), kur izmantotā ne
apdrukātā auduma vērtība nepār
sniedz 47,5 % no izstrādājuma EXW
cenas

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām
sagatavošanas vai apdares operāci
jām (piemēram, mazgāšana, balinā
šana, merserizācija, termofiksēšana,
uzkāršana, kalandrēšana, apstrādā
šana pret saraušanos, gala apdare,
dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana
un mezglošana), kur izmantotā ne
apdrukātā auduma vērtība nepār
sniedz 47,5 % no izstrādājuma EXW
cenas

L 250/2006

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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(1)

(2)

(3)

16.9.2016.
vai

(4)

– audumi, ko parasti izmanto pa Ražošana no dzijas (5)
pīra ražošanā vai citiem tehni
skiem nolūkiem, savelti vai nesa
velti, impregnēti vai neimpreg
nēti, pārklāti vai nepārklāti, cau
ruļveida vai vienā gabalā ar vien
kārtas vai daudzkārtu šķēru un/
vai audu pavedieniem, vai arī
gludi austie audumi ar daudz
kārtu šķēru un/vai audu pavedie
niem, kas klasificēti pozīcijā
5911

– citādi

Ražošana no dzijas (5)

60. nodaļa

Trikotāžas drānas

Ražošana no dzijas (5)

61. nodaļa

Trikotāžas apģērbi un apģērba pie
derumi:

iegūti, sašujot kopā vai citādi sasti Ražošana no auduma
prinot divus vai vairākus trikotāžas
auduma gabalus, kas ir vai nu sa
griezts formās, vai ražots tieši ne
pieciešamajā formā

– citādi

ex 62. nodaļa

6213 un 6214

Ražošana no dzijas (8)

Apģērba gabali un apģērba piede Ražošana no auduma
rumi, kas nav no trikotāžas; izņe
mot

Kabatlakati, šalles, lakati, kaklauti,
mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi iz
strādājumi:

izšūtas

Ražošana no dzijas (8) (5)

Ražošana no neizšūta auduma, ja iz
mantotā neizšūtā auduma vērtība
nepārsniedz 40 % no izstrādājuma
EXW cenas (5)

– citādi

Ražošana no dzijas (8) (5)

Apdarināšana, kam seko apdrukā
šana kopā ar vismaz divām sagata
vošanas vai apstrādes darbībām (pie
mēram, mazgāšana, balināšana, mer
serizācija, termofiksēšana, uzkāršana,
kalandrēšana, apstrāde pret sarauša
nos, galīgā apdare, degadēšana, pie
sūcināšana, lāpīšana un apcirpšana),
ja visu izmantoto pozīciju 6213 un
6214 neapdrukāto preču vērtība
nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma
EXW cenas

16.9.2016.
(1)

ex 6217

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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(2)

(3)

L 250/2007
vai

(4)

Pārējie gatavie apģērba piederumi;
apģērba gabalu vai apģērba piede
rumu daļas, izņemot tās, kas ie
kļautas pozīcijā 6212

izšūtas

Ražošana no dzijas (8)

Ražošana no neizšūta auduma, ja iz
mantotā neizšūtā auduma vērtība
nepārsniedz 40 % no izstrādājuma
EXW cenas (8)

– ugunsizturīgs aprīkojums no au Ražošana no dzijas (8)
duma ar aluminizēta poliestera
folijas pārklājumu

Ražošana no auduma bez pārklā
juma, ja nepārklātā auduma vērtība
nepārsniedz 40 % no izstrādājuma
EXW cenas (8)

– piegrieztas starpoderes apkaklēm Ražošana, kurā
un aprocēm
— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

ex 63. nodaļa

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; Ražošana, kurā visus izmantotos
komplekti; valkāts apģērbs un lie materiālus klasificē citā pozīcijā
toti tekstilizstrādājumi; lupatas; iz nekā pašu izstrādājumu
ņemot

6301 līdz 6304 Segas, ceļotāju pledi, gultasveļa
u. c.; aizkari u. c.; citi izstrādājumi
mājas aprīkojumam:

no filca, neaustām drānām

Ražošana no (8):
— dabīgajām šķiedrām vai
— ķīmiskiem materiāliem vai tek
stilmasas

Citādi:

izšūtas

Ražošana no dzijas (5) (9)

Ražošana no auduma bez izšuvu
miem (izņemot trikotāžas audumus),
ja neizšūtā auduma vērtība nepār
sniedz 40 % no izstrādājuma EXW
cenas

L 250/2008
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(1)

(2)

Citādi

(3)

16.9.2016.
vai

Ražošana no dzijas (5) (9)

6305

Maisi un pārvalki, ko izmanto Ražošana no dzijas (5)
preču iepakošanai

6306

Brezents, audekla nojumes un saul Ražošana no auduma
jumi; teltis; buras laivām, vējdēļiem
vai sauszemes burāšanas līdzek
ļiem; tūrisma piederumi:

6307

Citādi gatavie izstrādājumi, ieskaitot Ražošana, kurā visu izmantoto ma
apģērba piegrieztnes
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

6308

Komplekti, kas sastāv no auduma
vai dzijas gabaliem, ar piederu
miem vai bez tiem, pārklāju, gobe
lēnu, izšūtu galdautu, salvešu vai
tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izga
tavošanai, iepakoti mazumtirdznie
cībai

ex 64. nodaļa

6406

ex 65. nodaļa

6505

Katram priekšmetam no komplekta
jāatbilst noteikumiem, kas uz to at
tiektos, ja tas nebūtu ietverts kom
plektā. Tomēr pieļaujama arī neno
teiktas izcelsmes izstrādājumu ie
kļaušana, ja to kopējā vērtība
nepārsniedz 25 % no komplekta
EXW cenas

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrā Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
dājumi; izņemot
teriāliem, izņemot no pazolei pies
tiprinātām apavu virsām, vai citām
zoles sastāvdaļām pozīcijā 6406

Apavu daļas (arī virsas, piestiprinā Ražošana, kurā visus izmantotos
tas vai nepiestiprinātas zolēm, kas materiālus klasificē citā pozīcijā
nav ārējās zoles); izņemamas starp nekā pašu izstrādājumu
zoles, papēžu spilventiņi un tamlī
dzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi
un tamlīdzīgi izstrādājumi un to
daļas

Galvassegas un to daļas, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

Trikotāžas cepures un citādas mež Ražošana no dzijas vai tekstilšķie
ģīņu, filca un citu tekstilmateriālu drām (5)
galvassegas, kas izgatavotas no
viena gabala (bet ne no sloksnēm),
oderētas vai neoderētas, ar apdari
vai bez apdares; dažāda materiāla
tīkliņi matiem, oderēti vai neode
rēti, ar apdari vai bez apdares

(4)

16.9.2016.
(1)

ex 66. nodaļa
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(2)

(3)

L 250/2009
vai

Lietussargi, saulessargi, spieķi, Ražošana, kurā visus izmantotos
spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un to materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu
daļas; izņemot

6601

Lietussargi un saulessargi (ieskaitot Ražošana, kurā visu izmantoto ma
spieķveida lietussargus, dārza sau teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
lessargus un tamlīdzīgus izstrādāju izstrādājuma EXW cenas
mus)

67. nodaļa

Apstrādātas spalvas un dūnas un Ražošana, kurā visus izmantotos
izstrādājumi no spalvām un dū materiālus klasificē citā pozīcijā
nām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi nekā pašu izstrādājumu
no cilvēku matiem

ex 68. nodaļa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, Ražošana, kurā visus izmantotos
vizlas vai tamlīdzīgu materiālu iz materiālus klasificē citā pozīcijā
strādājumi; izņemot
nekā pašu izstrādājumu

ex 6803

Dabiskā vai aglomerētā slānekļa iz Ražošana no apstrādāta slānekļa
strādājumi

ex 6812

Azbesta izstrādājumi; izstrādājumi Ražošana no jebkuras pozīcijas ma
no maisījumiem uz azbesta bāzes teriāliem
vai azbesta un magnija karbonāta
bāzes

ex 6814

Izstrādājumi no vizlas, ieskaitot Ražošana no apstrādātas vizlas (ie
aglomerētu vai reģenerētu vizlas, skaitot aglomerētu vai reģenerētu
uz papīra, kartona vai cita mate vizlu)
riāla pamatnes

69. nodaļa

Keramikas izstrādājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

ex 70. nodaļa

Stikls un stikla izstrādājumi; izņe Ražošana, kurā visus izmantotos
mot
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

ex 7003 ex 7004
un ex 7005

Stikls ar neatstarojošu virsmu

Ražošana no pozīcijā 7001 klasifi
cētiem materiāliem

(4)

L 250/2010
(1)

7006
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(2)

(3)

16.9.2016.
vai

(4)

Pozīcijā 7003, 7004 vai 7005 kla
sificētais stikls, izliekts, slīpētām
malām, gravēts, urbts, emaljēts vai
citādi apstrādāts, bet bez ietvara un
citu materiālu apdares:

– stikla plāksne, kas pārklāta ar Ražošana no
dielektrisku pārklājumu, pusvadī plāksnes, kas
tāju kategorija saskaņā ar SEMII 7006
standartiem (10)

– citādi

nepārklāta stikla
iekļauta pozīcijā

Ražošana no pozīcijā 7001 klasifi
cētiem materiāliem

7007

Neplīstošais stikls, kas sastāv no rū Ražošana no pozīcijā 7001 klasifi
dīta vai laminēta stikla
cētiem materiāliem

7008

Daudzkārtaini stikla izolatori

7009

Stikla spoguļi, ierāmēti vai neierā Ražošana no pozīcijā 7001 klasifi
mēti, ieskaitot atpakaļskata spogu cētiem materiāliem
ļus

7010

Baloni, pudeles, flakoni, burkas, Ražošana, kurā visus izmantotos
krūzes, stikla pudelītes zālēm, am materiālus klasificē citā pozīcijā
pulas un citi stikla trauki preču nekā pašu izstrādājumu
transportēšanai vai iepakošanai;
stikla burkas konservēšanai; stikla
aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas
izstrādājumi

Stikla izstrādājumu griešana, ar no
sacījumu, ka izmantoto negriezto
stikla izstrādājumu kopējā vērtība
nepārsniedz 50 % no izstrādājuma
EXW cenas

7013

Stikla galda un virtuves trauki, tua Ražošana, kurā visus izmantotos
letes, kancelejas piederumi, izstrā materiālus klasificē citā pozīcijā
dājumi mājas iekārtojumam vai nekā pašu izstrādājumu
tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot iz
strādājumus, kas minēti pozīcijā
7010 vai 7018)

Stikla izstrādājumu griešana, ar no
sacījumu, ka izmantoto negriezto
stikla izstrādājumu kopējā vērtība
nepārsniedz 50 % no izstrādājuma
EXW cenas

Ražošana no pozīcijā 7001 klasifi
cētiem materiāliem

— vai
— Ar rokām veidotu stikla trauku
apgleznošana (izņemot apglezno
šanu ar zīdspiedes paņēmienu),
ja ar rokām veidotu stikla trauku
vērtība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

ex 7019

Stikla šķiedras izstrādājumi (izņe Ražošana no:
mot pavedienus)
nekrāsotām sloksnēm, rovingiem
vai cirstās šķiedras, vai stikla vates

16.9.2016.
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(1)

(2)

(3)

L 250/2011
vai

ex 71. nodaļa

Dabiskas vai kultivētas pērles, dār Ražošana, kurā visus izmantotos
gakmeņi un pusdārgakmeņi, dārg materiālus klasificē citā pozīcijā
metāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli nekā pašu izstrādājumu
un to izstrādājumi; bižutērija; mo
nētas; izņemot

ex 7101

Dabiskās vai kultivētās pērles, šķi Ražošana, kurā visu izmantoto ma
rotas un uz laiku savērtas ērtākai teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
transportēšanai
izstrādājuma EXW cenas

ex 7102, ex 7103
un ex 7104

Apstrādāti dārgakmeņi vai pusdār Ražošana no neapstrādātiem dār
gakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai gakmeņiem vai pusdārgakmeņiem
reģenerētie)

7106, 7108 un
7110

(4)

Dārgmetāli:

Neapstrādāti

Ražošana no materiāliem, kas nav Elektrolītiska, termiska vai ķīmiska
iekļauti pozīcijā 7106, 7108 vai pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 klasi
7110
ficēto dārgmetālu atdalīšana
vai
Pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 klasi
ficēto dārgmetālu sakausēšana savā
starpā vai ar parastajiem metāliem

Daļēji apstrādāti vai pulverveidā

ex 7107, ex 7109
un ex 7111

Ražošana no neapstrādātiem dārg
metāliem

Parastie metāli, plaķēti ar dārgmetā Ražošana no neapstrādātiem metā
liem, daļēji apstrādāti
liem, kas plaķēti ar dārgmetāliem

7116

Izstrādājumi no dabiskām vai kulti Ražošana, kurā visu izmantoto ma
vētām pērlēm, dabiskiem, sintēti teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
skiem vai reģenerētiem dārgakme izstrādājuma EXW cenas
ņiem vai pusdārgakmeņiem

7117

Bižutērija

Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana no parasto metālu deta
materiālus klasificē citā pozīcijā ļām, kas nav plaķētas vai pārklātas
ar dārgmetāliem, ja visu izmantoto
nekā pašu izstrādājumu
materiālu vērtība nepārsniedz 50 %
no izstrādājuma EXW cenas

Dzelzs un tērauds; izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

ex 72. nodaļa

L 250/2012
(1)

7207
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(2)

(3)

16.9.2016.
vai

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfa Ražošana no pozīcijā 7201, 7202,
brikāti
7203, 7204 vai 7205 klasificēta
jiem materiāliem

7208 līdz 7216 Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda Ražošana no pozīcijā 7206 vai
velvējumi, stieņi, leņķi, profili un 7207 klasificētiem lietņiem, citām
pirmformām vai pusfabrikātiem
fasonprofili

7217

ex 7218

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples Ražošana no pozīcijas 7207 pusfa
brikātiem

Pusfabrikāti

Ražošana no pozīcijā 7201, 7202,
7203, 7204 vai 7205 klasificēta
jiem materiāliem

7219 līdz 7222 Plakani nerūsējošā tērauda velmē Ražošana no pozīcijā 7218 klasifi
jumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, cētiem lietņiem, citām pirmformām
profili un sekcijas
vai pusfabrikātu materiāliem

7223

ex 7224

Nerūsējošā tērauda stieple

Ražošana no pozīcijas 7218 pusfa
brikātiem

Pusfabrikāti

Ražošana no pozīcijā 7201, 7202,
7203, 7204 vai 7205 klasificēta
jiem materiāliem

7225 līdz 7228 Plakanie velmējumi, stieņi un loks
nes, neregulāri satīti ruļļos; leņķi,
fasonprofili un speciālie profili no
cita leģēta tērauda; leģētā vai nele
ģētā tērauda dobi stieņi urbšanai

Ražošana no pozīcijā 7206, 7207,
7218 vai 7224 klasificētiem liet
ņiem, citām pirmformām vai pusfa
brikātu materiāliem

7229

Ražošana no pozīcijas 7224 pusfa
brikātiem

Citu leģēto tēraudu stieples

ex 73. nodaļa

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi; iz Ražošana, kurā visus izmantotos
ņemot
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

ex 7301

Rievkonstrukcijas

Ražošana no pozīcijā 7206 klasifi
cētiem materiāliem

(4)

16.9.2016.
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(2)

(3)

L 250/2013
vai

7302

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi Ražošana no pozīcijā 7206 klasifi
dzelzceļiem un tramvaju ceļiem: cētiem materiāliem
sliedes, pretsliedes un zobainās slie
des, pārmiju sliedes, sliežu mezgla
krusteņi, pārmiju stieņi un citādi
šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi,
paliktņi, ķīļi, balstpalikņi, sliežu āķ
skrūves, atbalsta plāksnes un sa
vilktņi un citas detaļas sliežu savie
nošanai un nostiprināšanai

7304, 7305 un
7306

Dzelzs (izņemot čugunu) vai tē Ražošana no materiāliem, kas klasi
rauda lielu un mazu izmēru cauru ficēti pozīcijā 7206, 7207, 7218
les un dobie profili
vai 7224

ex 7307

No vairākām daļām sastāvošu lielu
un mazu izmēru cauruļvadu arma
tūra no nerūsējoša tērauda (ISO Nr.
X5CrNiMo 1712)

Sagatavju apvirpošana, urbšana, iz
rīvēšana, griešana, atgratēšana un
slīpēšana, ja izmantoto sagatavju
kopējā vērtība nepārsniedz 35 %
no izstrādājuma EXW cenas

7308

Metālkonstrukcijas (izņemot pozī
cijā 9406 iekļautās saliekamās būv
konstrukcijas) un to daļas (piemē
ram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti,
torņi, režģu konstrukcijas, jumti,
jumta konstrukcijas, durvis un logi
un to rāmji, durvju sliekšņi, slēģi,
balustrādes, balsti un kolonnas) no
dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tē
rauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili,
fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi
izstrādājumi, kas sagatavoti izman
tošanai konstrukcijās

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu. Tomēr ne
izmanto pozīcijā 7301 klasificētos
metinātos leņķus, profilus un fa
sonprofilus

ex 7315

Pretslīdes ķēdes

Ražošana, kurā visu izmantoto po
zīcijā 7315 klasificēto materiālu
vērtība nepārsniedz 50 % no izstrā
dājuma EXW cenas

ex 74. nodaļa

Varš un tā izstrādājumi; izņemot

Ražošana, kurā
— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

(4)

L 250/2014
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(1)

(2)

(3)

7401

Vara kušņi; cementvarš (nogulsnēts Ražošana, kurā visus izmantotos
varš)
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

7402

Nerafinēts varš; vara anodi elektro Ražošana, kurā visus izmantotos
lītiskai rafinēšanai
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

7403

Rafinēts varš un vara sakausējumi,
neapstrādāti:

– rafinēts varš

16.9.2016.
vai

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

– vara sakausējumi un rafinēts Ražošana no neapstrādāta rafinētā
varš, kas satur citus elementus
vara, vara atlikumiem un lūžņiem

7404

Vara atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

7405

Vara ligatūras

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

ex 75. nodaļa

Niķelis un tā izstrādājumi; izņemot Ražošana, kurā
— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu;
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

7501 līdz 7503 Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda agflo Ražošana, kurā visus izmantotos
merāti un citādi niķeļa metalurģijas materiālus klasificē citā pozīcijā
starpprodukti; neapstrādāts niķelis; nekā pašu izstrādājumu
niķeļa atgriezumi un lūžņi

(4)

16.9.2016.
(1)

ex 76. nodaļa
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L 250/2015
vai

(4)

Alumīnijs un tā izstrādājumi, izņe Ražošana, kurā
mot: izņemot
— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

7601

Neapstrādāts alumīnijs

ražošana, termiski vai elektrolītiski
— visus izmantotos materiālus apstrādājot neleģēto alumīniju vai
klasificē citā pozīcijā nekā pašu alumīnija atgriezumus un lūžņus
izstrādājumu, kā arī

Ražošana, kurā

— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

7602

ex 7616

Alumīnija atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

Alumīnija izstrādājumi, izņemot Ražošana, kurā
stiepļu pinumus, režģus, sietus, žo — visi izmantotie materiāli ir kla
gus, armatūras audumus un līdzī
sificēti citā pozīcijā nekā pats
gus izstrādājumus (tostarp bezgalu
izstrādājums. Tomēr pieļaujama
lentes), kas izgatavoti no alumīnija
stiepļu pinumu, režģu, sietu,
stieplēm, un valcēta alumīnija
žogu, armatūras audumu un lī
dzīgu materiālu (tostarp bez
galu lentes), kas izgatavoti no
alumīnija stieplēm, vai arī val
cēta alumīnija izmantošana;
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

77. nodaļa

ex 78. nodaļa

Rezervēta iespējamiem HS papildi
nājumiem nākotnē

Svins un tā izstrādājumi; izņemot

Ražošana, kurā
— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

L 250/2016
(1)

7801

7802

ex 79. nodaļa
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16.9.2016.
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Neapstrādāts svins:

– rafinēts svins

Ražošana no jēlsvina lietņos vai
cita negatava svina

– citādi

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu. Tomēr ne
izmanto pozīcijā 7802 klasificētos
atkritumus un lūžņus

Svina atkritumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

Cinks un tā izstrādājumi; izņemot

Ražošana, kurā
— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

7901

Neapstrādāts cinks

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu. Tomēr ne
izmanto pozīcijā 7902 klasificētos
atkritumus un lūžņus

7902

Cinka atkritumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

Alva un tās izstrādājumi; izņemot

Ražošana, kurā

ex 80. nodaļa

— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

(4)

16.9.2016.
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8001

Neapstrādāta alva

8002 un 8007

Alvas atkritumi un lūžņi; citādi al Ražošana, kurā visus izmantotos
vas izstrādājumi
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

81. nodaļa

Pārējie parastie metāli; metālkera
mika; to izstrādājumi:

L 250/2017
vai

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu. Tomēr ne
izmanto pozīcijā 8002 klasificētos
atkritumus un lūžņus

Pārējie parastie metāli, apstrādāti; Ražošana, kurā visu to izmantoto
to izstrādājumi
materiālu vērtība, kuri klasificēti
vienā pozīcijā ar izstrādājumu,
nepārsniedz 50 % no izstrādājuma
EXW cenas

– citādi

ex 82. nodaļa

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

Parasto metālu instrumenti, darba Ražošana, kurā visus izmantotos
rīki, griešanas rīki, karotes un dak materiālus klasificē citā pozīcijā
šiņas; to daļas no parastajiem metā nekā pašu izstrādājumu
liem; izņemot

8206

Divu vai vairāku nosaukumu dar
barīku, kas iekļauti pozīcijās 8202
līdz 8205, komplekti, iepakoti pār
došanai mazumtirdzniecībā

8207

Maināmie instrumenti (ar mehāni Ražošana, kurā
sku piedziņu vai bez tās) rokas dar — visus izmantotos materiālus
barīkiem vai darbmašīnām (piemē
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
ram, presēšanai, štancēšanai, cauru
izstrādājumu,
mošanai, vītņgriešanai, vītņurbša
nai, urbšanai, izvirpošanai, caur — visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
vilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai
strādājuma EXW cenas
skrūvju ieskrūvēšanai), ieskaitot
presformas metālu vilkšanai vai
presēšanai, un instrumenti klinšu
vai grunts urbšanai

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē pozīcijā, kas
nav pozīcija 8202 līdz 8205. To
mēr darbarīki, kas minēti pozī
cijā 8202 līdz 8205, var būt ie
kļauti komplektā, ja to kopējā vēr
tība nepārsniedz 15 % no kom
plekta EXW cenas

(4)

L 250/2018
(1)

8208
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Naži un asmeņi mašīnām vai me Ražošana, kurā
hāniskām ierīcēm
— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

ex 8211

Naži ar zāģveida vai citādiem grie
zējasmeņiem (arī koku potējamie
naži), izņemot nažus, kas klasificēti
pozīcijā 8208

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu. Tomēr pie
ļaujama no parastā metāla izgata
votu nažu asmeņu un spalu izman
tošana

8214

Citi griezējizstrādājumi (piemēram,
matu griešanas mašīnas, lieli mies
nieku naži vai virtuves naži gaļas
griešanai, kapājamie naži, papīr
naži); manikīra un pedikīra kom
plekti un instrumenti (ieskaitot
nagu vīles)

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu. Tomēr var
izmantot rokturus no parastajiem
metāliem

8215

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu
karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži,
sviesta naži, cukura standziņas un
tamlīdzīgi virtuves un galda piede
rumi

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu. Tomēr var
izmantot rokturus no parastajiem
metāliem

ex 83. nodaļa

Dažādi parasto metālu izstrādā Ražošana, kurā visus izmantotos
jumi; izņemot
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

ex 8302

Citādas pierīces, stiprinājumi un
tamlīdzīgi izstrādājumi izmantoša
nai ēkās un automātiskie durvju
aizvērēji

ex 8306

Parastā metāla statuetes un citi de Ražošana, kurā visus izmantotos
koratīvi izstrādājumi
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu. Tomēr var
izmantot pārējos pozīcijā 8306 kla
sificētos materiālus, ja to kopējā
vērtība nepārsniedz 30 % no izstrā
dājuma EXW cenas

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu. Tomēr var
izmantot pārējos pozīcijā 8302 kla
sificētos materiālus, ja to kopējā
vērtība nepārsniedz 20 % no izstrā
dājuma EXW cenas

(4)

16.9.2016.
(1)

ex 84. nodaļa
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L 250/2019
vai

(4)

Kodolreaktori, katli, mehānismi un Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
mehāniskās ierīces; to detaļas, izņe — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
mot: izņemot
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

ex 8401

Kodoldegvielas elementi

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
gatavā izstrādājuma EXW cenas

8402

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli Ražošana, kurā
(izņemot centrālapkures karstā — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
ūdens katlus, kas spēj ražot arī
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
zemspiediena tvaiku); ūdens pār
izstrādājumu,
karsēšanas katli
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

8403 un
ex 8404

Centrālapkures katli, izņemot pozī Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
cijā 8402 minētos, un centrālapku materiālus klasificē pozīcijā, kas teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nav pozīcija 8403 vai 8404
res katlu palīgiekārtas
izstrādājuma EXW cenas

8406

Ūdens tvaika un citādas tvaika tur Ražošana, kurā visu izmantoto ma
bīnas
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

8407

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes mo Ražošana, kurā visu izmantoto ma
tori ar divpusējiem vai rotējošiem teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
virzuļiem
izstrādājuma EXW cenas

8408

Kompresijaizdedzes iekšdedzes vir Ražošana, kurā visu izmantoto ma
zuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi)
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

L 250/2020
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(4)

8409

Detaļas, kuras paredzētas vienīgi Ražošana, kurā visu izmantoto ma
vai galvenokārt dzinējiem, kas ie teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas
kļauti pozīcijās 8407 vai 8408

8411

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Turboreaktīvie dzinēji, turbopropel Ražošana, kurā
leru dzinēji un citādas gāzturbīnas
— visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

8412

ex 8413

Citādi dzinēji un motori

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

Rotorsūkņi

Ražošana, kurā

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

ex 8414

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Rūpniecībā izmantojamie ventila Ražošana, kurā
tori, gaisa pūtēji un tamlīdzīgi
— visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

8415

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, Ražošana, kurā visu izmantoto ma
kam ir ventilators ar motoru un ie teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
rīces gaisa mitruma un temperatū izstrādājuma EXW cenas
ras mainīšanai; ieskaitot aparātus,
kuros mitrumu atsevišķi neregulē

16.9.2016.
(1)

8418
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L 250/2021
vai
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Ledusskapji, saldētavas un citas Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
elektriskas vai cita veida; siltum
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
sūkņi, izņemot gaisa kondicionēša
izstrādājumu,
nas iekārtas pozīcijā 8415
— kurā visu izmantoto materiālu
vērtība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas,
— kurā visu izmantoto nenoteik
tas izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

ex 8419

Iekārtas kokapstrādes, papīra masas Ražošana
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
un kartona rūpniecībai
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja iepriekš minētajās robežās to
materiālu vērtība, kas klasificēti
paša izstrādājuma pozīcijā,
nepārsniedz 25 % no izstrādā
juma EXW cenas

8420

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Kalandri un citādas velmju (ruļļu) Ražošana
mašīnas, izņemot mašīnas metālam — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
un stiklam, un to cilindri
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja iepriekš minētajās robežās to
materiālu vērtība, kas klasificēti
paša izstrādājuma pozīcijā,
nepārsniedz 25 % no izstrādā
juma EXW cenas

8423

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Iekārtas svēršanai (izņemot svarus Ražošana, kurā
ar 0,05 g un lielāku precizitāti), arī — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
svari, kas apgādāti ar ierīcēm masas
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
kontrolei vai aprēķināšanai; jebkura
izstrādājumu,
veida svaru atsvari
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

L 250/2022
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8425 līdz 8428 Iekārtas celšanai, pārvietošanai, ie Ražošana
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
kraušanai un izkraušanai
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja iepriekš minētajās robežās
pozīcijas 8431 materiālu vēr
tība nepārsniedz 10 % no iz
strādājuma EXW cenas

8429

Pašgājēji buldozeri, buldozeri ar
maināmu vērstuvi, autogreideri,
planētāji, skrēperi, mehāniskās lāp
stas, ekskavatori, vienkausa krāvēji,
blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi

– ceļa veltņi

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

– citādi

Ražošana

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja iepriekš minētajās robežās
pozīcijas 8431 materiālu vēr
tība nepārsniedz 10 % no iz
strādājuma EXW cenas

8430

Citas mašīnas un mehānismi Ražošana
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
grunts, minerālu un rūdu pārvieto — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
šanai, planēšanai, profilēšanai, rak
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
šanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blī
strādājuma EXW cenas;
vēšanai, izņemšanai un urbšanai; ie
kārtas pāļu dzīšanai un iekārtas — ja iepriekš noteiktajās robežās
izmantoto pozīcijā 8431 klasifi
pāļu izvilkšanai; sniega arkli un ro
cēto materiālu vērtība nepār
toru sniega tīrīšanas mašīnas
sniedz 10 % no izstrādājuma
EXW cenas

16.9.2016.
(1)
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Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai Ražošana, kurā visu izmantoto ma
galvenokārt ceļa veltņiem
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

Iekārtas papīra masas ražošanai no Ražošana
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
celulozes šķiedrmateriāliem vai pa — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
pīra vai kartona ražošanai vai apda
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
rei
strādājuma EXW cenas;
— ja iepriekš minētajās robežās to
materiālu vērtība, kas klasificēti
paša izstrādājuma pozīcijā,
nepārsniedz 25 % no izstrādā
juma EXW cenas

8441

Citas iekārtas papīra masas, papīra Ražošana
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
vai kartona izstrādājumu ražošanai, — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
tostarp visdažādākās mašīnas pa
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
pīra vai kartona griešanai
strādājuma EXW cenas;
— ja iepriekš minētajās robežās to
materiālu vērtība, kas klasificēti
paša izstrādājuma pozīcijā,
nepārsniedz 25 % no izstrādā
juma EXW cenas

ex8443

Biroja iekārtas (piemēram, rakstām Ražošana, kurā visu izmantoto ma
mašīnas, kalkulatori, automātiskās teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
datu apstrādes iekārtas, kopēšanas izstrādājuma EXW cenas
un pavairošanas, skavošanas iekār
tas)

8444 līdz 8447 Šajās pozīcijās minētās iekārtas iz Ražošana, kurā visu izmantoto ma
mantošanai tekstilrūpniecībā
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

ex 8448

Palīgierīces, kas paredzētas izman Ražošana, kurā visu izmantoto ma
tošanai kopā ar pozīcijā 8444 un teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
8445 klasificētām iekārtām
izstrādājuma EXW cenas

L 250/2024
(1)
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Šujmašīnas, izņemot pozīcijā 8440
minētās brošēšanas mašīnas; ska
pīši, pamatnes un pārsegi, kas īpaši
paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu
adatas:

– šujmašīnas (tikai slēgdūrienam), Ražošana
kuru korpusa masa nepārsniedz — kurā visu izmantoto materiālu
16 kg bez motora vai 17 kg ar
vērtība nepārsniedz 40 % no iz
motoru
strādājuma EXW cenas;
— ja visu to izmantoto nenoteiktas
izcelsmes materiālu vērtība,
kuri izmantoti galviņu (bez mo
tora) salikšanā, nepārsniedz iz
mantoto noteiktas izcelsmes
materiālu vērtību;
— ja izmantotais diega nostie
puma regulētājs un izšūšanas
un zigzaga mehānismi ir no
teiktas izcelsmes

– citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

8456 līdz 8466 Darbgaldi un iekārtas, kā arī to da Ražošana, kurā visu izmantoto ma
ļas un piederumi pozīcijās 8456 teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
līdz 8466; izņemot
izstrādājuma EXW cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
– ūdens strūklas griešanas mašīnas; Ražošana, kurā
– ūdens strūklas griešanas mašīnu — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
daļas un piederumi
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

8469 līdz 8472 Biroja iekārtas (piemēram, rakstām Ražošana, kurā visu izmantoto ma
mašīnas, kalkulatori, automātiskās teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
datu apstrādes iekārtas, kopēšanas izstrādājuma EXW cenas
un pavairošanas, skavošanas iekār
tas)

16.9.2016.
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8480

Metālliešanas veidkastes; kokiļu Ražošana, kurā visu izmantoto ma
plātnes; liešanas veiduļi; veidnes teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
metālam (izņemot lietņu veidnes), izstrādājuma EXW cenas
metālu karbīdiem, stiklam, neorga
niskiem materiāliem, gumijai vai
plastmasai

8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

Ražošana, kurā

(4)

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

8484

Starplikas un salaidumi no metāla Ražošana, kurā visu izmantoto ma
loksnēm savienojumā ar citu mate teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
riālu vai no divām un vairākām izstrādājuma EXW cenas
metāla kārtām; starpliku un tamlī
dzīgu savienojumu komplekti un
sortimenti ar atšķirīgu sastāvu, kas
iepakoti maisiņos, aploksnēs vai
citā līdzīgā iepakojumā; mehāniskās
plombas

ex 8486

Darbgaldi dažādu materiālu apstrā Ražošana, kurā visu izmantoto ma
dei, noņemot tos ar lāzeru vai citu teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
gaismas vai fotonu staru kūli, ultra izstrādājuma EXW cenas
skaņu, elektrisko izlādi, elektroķī
miskos, jonu stara vai plazmas loka
procesos, un to daļas un piederumi

Metālapstrādes darbgaldi (ieskaitot Ražošana, kurā visu izmantoto ma
preses) metālu liekšanai, locīšanai, teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
iztaisnošanai, izlīdzināšanai, to da izstrādājuma EXW cenas
ļas un piederumi

Darbgaldi akmens, keramikas, be Ražošana, kurā visu izmantoto ma
tona, azbestcementa un tamlīdzīgu teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
minerālmateriālu, kā arī stikla izstrādājuma EXW cenas
aukstajai apstrādei, to daļas un pie
derumi

L 250/2026
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Izzīmēšanas instrumenti, kas pie Ražošana, kurā visu izmantoto ma
skaitāmi attēlu ģenerēšanas apara teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
tūrai, kuru izmanto masku vai tīklu izstrādājuma EXW cenas
ražošanai no substrātiem ar fotore
zista pārklājumu; to daļas un piede
rumi

Iesmidzināšanas
tipa veidnes

un

kompresijas Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Iekārtas celšanai, pārvietošanai, ie Ražošana
kraušanai un izkraušanai
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja iepriekš minētajās robežās
pozīcijas 8431 materiālu vēr
tība nepārsniedz 10 % no iz
strādājuma EXW cenas

8487

ex 85. nodaļa

8501

Dažādu mašīnu un mehānismu da Ražošana, kurā visu izmantoto ma
ļas, kam nav elektrotehnisko kabe teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
ļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu izstrādājuma EXW cenas
vai citādu elektrotehnisko detaļu un
kas citur šajā nodaļā nav minētas

Elektroierīces un elektroiekārtas un Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
to detaļas; skaņu ierakstīšanas un — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
atskaņošanas aparatūra, televīzijas
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
attēla un skaņas ierakstīšanas un re
izstrādājumu,
producēšanas aparatūra un šādu iz
strādājumu detaļas un piederumi; — visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
izņemot
strādājuma EXW cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Elektromotori un ģeneratori (izņe Ražošana:
mot ģeneratoriekārtas)
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja iepriekš minētajās robežās iz
mantoto pozīcijas 8503 mate
riālu vērtība nepārsniedz 10 %
no izstrādājuma EXW cenas

16.9.2016.
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Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Elektroģeneratoru iekārtas un rotē Ražošana:
jošie pārveidotāji
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja iepriekš minētajās robežās
visu izmantoto pozīcijas 8501
vai 8503 materiālu (kopā ņe
mot) vērtība nepārsniedz 10 %
no izstrādājuma EXW cenas

ex 8504

Strāvas padeves ierīces datu Ražošana, kurā visu izmantoto ma
automātiskās apstrādes mašīnām
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

ex 8517

Cita aparatūra balss, attēlu vai citu Ražošana:
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
datu pārraidei vai uztveršanai, arī — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
bezvadu tīklos (piemēram, vietējos
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
tīklos vai tīklos plašā teritorijā), iz
strādājuma EXW cenas;
ņemot pārraides vai uztveršanas
—
ja
visu izmantoto nenoteiktas
aparatūru pozīcijā 8443, 8525,
izcelsmes materiālu vērtība
8527 vai 8528
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

ex 8518

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Mikrofoni un to statīvi; korpusos Ražošana:
iemontēti vai neiemontēti skaļruņi; — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
zemfrekvences elektriskie pastipri
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
nātāji; elektroierīces skaņas pasti
strādājuma EXW cenas;
prināšanai
— ja visu izmantoto nenoteiktas
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

8519

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Skaņas ierakstīšanas vai atskaņoša Ražošana:
nas aparāti
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja visu izmantoto nenoteiktas
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

L 250/2028
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Videoieraksta vai video reproducē Ražošana:
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
šanas aparatūra, ar skaņotāju vai — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
bez tā
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja visu izmantoto nenoteiktas
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

8522

Daļas un piederumi, kas piemēroti Ražošana, kurā visu izmantoto ma
lietošanai vienīgi vai galvenokārt teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
kopā ar pozīcijā 8519 vai 8521 izstrādājuma EXW cenas
minēto aparatūru

8523

Diski, kasetes, gatavi neierakstīti
datu nesēji, “viedkartes” un citi in
formācijas nesēji skaņu vai tamlī
dzīgu parādību ierakstīšanai, ieskai
tot skaņuplašu izgatavošanas matri
cas un veidnes, taču izņemot
37. nodaļā minētos izstrādājumus:

– neierakstīti diski, lentes, energo Ražošana, kurā visu izmantoto ma
neatkarīgas datu glabāšanas ierī teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
ces un citi datu nesēji skaņas vai izstrādājuma EXW cenas
citu parādību ierakstīšanai, taču
izņemot 37. nodaļā minētos iz
strādājumus;

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
– ierakstīti diski, lentes, energo Ražošana:
neatkarīgas datu glabāšanas ierī — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
ces un citi datu nesēji skaņas vai
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
citu parādību ierakstīšanai, taču
strādājuma EXW cenas;
izņemot 37. nodaļā minētos iz
—
ja
iepriekš minētajās robežās
strādājumus
pozīcijas 8523 materiālu vēr
tība nepārsniedz 10 % no iz
strādājuma EXW cenas

– disku izgatavošanas matricas un Ražošana, kurā visu izmantoto ma
veidnes, taču izņemot 37. nodaļā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas
minētos izstrādājumus;

16.9.2016.
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– bezkontakta kartes un “viedkar Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
tes” ar divām vai vairākām elek — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
troniskajām integrālajām shē
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
mām
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

– “viedkartes” ar vienu elektroni Ražošana:
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
sko integrālo shēmu
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja iepriekš minētajās robežās
visu izmantoto pozīcijas 8541
vai 8542 materiālu (kopā ņe
mot) vērtība nepārsniedz 10 %
no izstrādājuma EXW cenas

8525

Radiofonijas vai televīzijas raidapa Ražošana:
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
ratūra, kas ietver vai neietver uz — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
tveršanas, skaņas ierakstīšanas vai
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
atskaņošanas aparatūru; televīzijas
strādājuma EXW cenas;
kameras; digitālās fotokameras un
—
ja
visu izmantoto nenoteiktas
videokameras
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

8526

Radiolokācijas,
radionavigācijas Ražošana:
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
aparatūra un tālvadības radioapara — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
tūra
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja visu izmantoto nenoteiktas
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

8527

Radiofonijas, radiotelefona vai ra Ražošana:
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
diotelegrāfa sakaru uztvērējapara — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
tūra, kas atrodas vai neatrodas
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
vienā korpusā ar skaņas ierakstīša
strādājuma EXW cenas;
nas vai atskaņošanas aparatūru vai
— ja visu izmantoto nenoteiktas
pulksteni
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

L 250/2030
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Monitori un projektori bez televīzi
jas uztveršanas aparatūras; televīzi
jas uztvērējaparatūra, arī apvienota
ar radiouztvērēju vai skaņas vai vi
deo ierakstīšanas vai reproducēša
nas aparatūru:

– monitori un projektori, izņemot Ražošana, kurā visu izmantoto ma
televīzijas uztvērējaparatūru, ko teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izmanto tikai vai galvenokārt izstrādājuma EXW cenas
automātiskās datu apstrādes sis
tēmās pozīcijā 8471

– citādi monitori un projektori bez Ražošana:
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
televīzijas uztvērējaparatūras; te — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
levīzijas uztvērējaparatūra, kurā
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
ietilpst vai neietilpst radiouztvē
strādājuma EXW cenas;
rēji, skaņas vai video ierakstīša
nas vai reproducēšanas aparatūra — ja visu izmantoto nenoteiktas
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

8529

Detaļas, kas piemērotas lietošanai
vienīgi vai galvenokārt kopā ar apa
ratūru pozīcijās 8525–8528:

– piemērotas lietošanai vienīgi vai Ražošana, kurā visu izmantoto ma
galvenokārt kopā ar video ierak teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
stīšanas vai reproducēšanas apa izstrādājuma EXW cenas
ratūru

– piemērotas lietošanai tikai vai Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
galvenokārt kopā ar monitoriem — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
un projektoriem, izņemot televī
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
zijas uztvērējaparatūru, kurus ti
izstrādājumu,
kai vai galvenokārt izmanto
automātiskās datu apstrādes sis — visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
tēmās pozīcijā 8471
strādājuma EXW cenas

– citādi

Ražošana:

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja visu izmantoto nenoteiktas
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

16.9.2016.
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8535

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, Ražošana:
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
pārtraukšanai, izslēgšanai un aizsar — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
dzībai vai pieslēgšanai elektriskajām
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
ķēdēm (slēdži, pārslēgi, pārtraucēji,
strādājuma EXW cenas;
drošinātāji, zibensnovedēji, sprie
guma ierobežotāji, svārstību slāpē — ja iepriekš minētajās robežās
pozīcijas 8538 materiālu vēr
tāji, kontaktdakšas un citi savieno
tība nepārsniedz 10 % no iz
tāji, sadales kārbas u. c.), spriegu
strādājuma EXW cenas
mam, kas pārsniedz 1 000 V

8536

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai,
pārtraukšanai, aizsardzībai vai pie
slēgšanai elektriskajam tīklam (pie
mēram, slēdži, releji, pārslēgi, pār
traucēji, svārstību slāpētāji, kontakt
dakšas, rozetes, elektrisko spuldžu
ietveres un citas uzmavas, sadales
kārbas) pie sprieguma, kas nepār
sniedz 1 000 V; optisko šķiedru
uzmavas, optisko šķiedru kūļi vai
kabeļi:

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
– Elektroaparatūra strāvas ieslēgša Ražošana:
nai, pārtraukšanai, aizsardzībai — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
vai pieslēgšanai elektriskajam tī
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
klam, kas nepārsniedz 1 000 V
strādājuma EXW cenas;
— ja iepriekš minētajās robežās
pozīcijas 8538 materiālu vēr
tība nepārsniedz 10 % no iz
strādājuma EXW cenas

– optisko šķiedru uzmavas, optisko
šķiedru kūļi vai kabeļi;

– – no plastmasas

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

– – no keramikas

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

– – no vara

Ražošana, kurā
— visus izmantotos materiālus
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

L 250/2032

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(1)

(2)

(3)

16.9.2016.
vai

(4)

8537

Elektriskai kontrolei vai elektrības Ražošana:
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
sadalei paredzētas pultis, paneļi, — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
konsoles, stendi, korpusi un citas
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
pamatnes, kas aprīkotas ar diviem
strādājuma EXW cenas;
vai vairākiem pozīciju 8535 un
8536 aparātiem, ieskaitot tās ierīces — ja iepriekš minētajās robežās
pozīcijas 8538 materiālu vēr
vai aparātus, kas minētas 90.no
tība nepārsniedz 10 % no iz
daļā, un ciparu kontroles aparātus,
strādājuma EXW cenas
kas ir citādi nekā pozīcijas 8517
komutācijas aparāti

ex 8541

Diodes, tranzistori un citas līdzīgas Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
pusvadītāju ierīces, izņemot sagata — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
ves, kas nav ieslēgtas mikroshēmā
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

8542

Elektroniskās integrālās shēmas:

– monolītas integrālās shēmas

Ražošana:

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja iepriekš minētajās robežās
visu izmantoto pozīcijas 8541
vai 8542 materiālu (kopā ņe
mot) vērtība nepārsniedz 10 %
no izstrādājuma EXW cenas

– daudzelementu integrālās shē Ražošana, kurā visu izmantoto ma
mas, kas ir iekārtu vai aparātu teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
sastāvdaļas, kas šajā nodaļā citur izstrādājuma EXW cenas
nav minētas vai iekļautas

– citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
Ražošana:

— ja iepriekš minētajās robežās
visu izmantoto pozīcijas 8541
vai 8542 materiālu (kopā ņe
mot) vērtība nepārsniedz 10 %
no izstrādājuma EXW cenas
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8544

Izolēti vadi (ietverot emaljētus vai Ražošana, kurā visu izmantoto ma
anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
los kabeļus) un citi izolēti elektrības izstrādājuma EXW cenas
vadītāji ar vai bez savienotājiem;
optiskās šķiedras kabeļi, kas izgata
voti no atsevišķām šķiedrām aizsar
gapvalkos, samontēti vai nesamon
tēti ar elektrības vadītājiem, ar ka
beļuzmavām vai bez tām

8545

Ogles elektrodi, ogles sukas, loka Ražošana, kurā visu izmantoto ma
lampas ogle, ogle baterijām un ci teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
tādi elektrotehnikā lietojamie izstrā izstrādājuma EXW cenas
dājumi no grafīta vai citiem oglekļa
veidiem, ar metālu vai bez tā

8546

Elektroizolatori no jebkura mate Ražošana, kurā visu izmantoto ma
riāla
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

8547

Vienīgi no izolācijas materiāla izga Ražošana, kurā visu izmantoto ma
tavoti elektrisko mašīnu, ierīču un teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
iekārtu izolācijas piederumi, neskai izstrādājuma EXW cenas
tot montāžai paredzētās metāla da
ļas (piemēram, vītņotas ligzdas), iz
ņemot izolatorus, kas iekļauti pozī
cijā 8546; ar izolācijas materiālu
apvilkta parastā metāla elektroizo
lācijas caurules un to savienotājele
menti

8548

Galvanisko elementu, galvanisko
bateriju un elektrisko akumulatoru
atkritumi un lūžņi; izlietoti galvani
skie elementi, izlietotas galvaniskās
baterijas un izlietoti elektriskie aku
mulatori; mašīnu un iekārtu elektri
skās daļas, kas citur šajā nodaļā nav
minētas:

– elektroniskas mikroshēmas

Ražošana, kurā

(4)

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— visu izmantoto materiālu vēr teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
tība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas un
— iepriekš minētajās robežās visu
izmantoto pozīcijas 8541 un
8542 materiālu vērtība nepār
sniedz 10 % no izstrādājuma
EXW cenas

L 250/2034
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– citādi

ex 86. nodaļa

8608
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Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotī Ražošana, kurā visu izmantoto ma
ves, ritošais sastāvs un to daļas; teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīko izstrādājuma EXW cenas
jums un tā detaļas; visu veidu me
hāniskās (ietverot elektromehāni
skās) satiksmes signalizācijas iekār
tas; izņemot

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīko Ražošana, kurā
jums un tā detaļas; mehāniskās (ie — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
skaitot elektromehāniskās) signali
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
zācijas iekārtas, iekārtas kustības
izstrādājumu,
drošības vai vadības nodrošināšanai
uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, auto — visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
ceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, stāv
strādājuma EXW cenas
vietās, ostās vai lidlaukos; to daļas

Transportlīdzekļi, izņemot dzelz Ražošana, kurā visu izmantoto ma
ceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
to daļas un piederumi; izņemot
izstrādājuma EXW cenas

8709

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Ar pacelšanas un pārvietošanas ie Ražošana, kurā
rīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
transportētāji, kurus izmanto rūp
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
nīcās, noliktavās, ostās vai lidostās
izstrādājumu,
kravu pārvadāšanai nelielos attālu
—
visu izmantoto materiālu vēr
mos; vilcēji, kādus izmanto uz
tība
nepārsniedz 40 % no iz
dzelzceļa staciju peroniem; to daļas
strādājuma EXW cenas

8710

Tanki un citas motorizētās kaujas Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
bruņumašīnas, ar bruņojumu vai — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
bez tā, to detaļas un piederumi
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas
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Motocikli (ieskaitot mopēdus) un
motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi;
blakusvāģi:

ar abvirzienu iekšdedzes virzuļdzi
nēju, kura cilindra (darba) tilpums:

nepārsniedz 50 cm3

Ražošana:

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 20 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja visu izmantoto nenoteiktas
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

pārsniedz 50 cm3

Ražošana:

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja visu izmantoto nenoteiktas
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

Citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
Ražošana:

— ja visu izmantoto nenoteiktas
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

ex 8712

8715

Divriteņi bez lodīšu gultņiem

Ražošana no pozīcijā 8714 neie Ražošana, kurā visu izmantoto ma
kļautiem materiāliem
teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
izstrādājuma EXW cenas

Bērnu ratiņi un to daļas

Ražošana, kurā

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,

— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas
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Piekabes un puspiekabes; citādi Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
transportlīdzekļi bez mehāniskās — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
piedziņas; to daļas
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

ex 88. nodaļa

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to da Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
ļas; izņemot
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu
izstrādājuma EXW cenas

ex 8804

Rotējošie izpletņi

Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriāliem, ieskaitot citus materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
pozīcijā 8804
izstrādājuma EXW cenas

8805

Aparatūra un ierīces gaisa kuģu pa Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
laišanai; ierīces gaisa kuģu uztverša materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
izstrādājuma EXW cenas
nai uz klāja un tamlīdzīgs aprīko nekā pašu izstrādājumu
jums; lidotāju zemes trenažieri; ie
priekš minēto izstrādājumu daļas

89. nodaļa

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

ex 90. nodaļa

9001

Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu. Tomēr ne izstrādājuma EXW cenas
izmanto pozīcijā 8906 klasificētos
korpusus

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Optiskās ierīces un aparatūra, foto Ražošana, kurā
un kino ierīces un aparatūra, mērie — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
rīces un kontrolierīces un apara
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
tūra, precīzijas instrumenti un ie
izstrādājumu,
kārtas, medicīnas un ķirurģiski in
strumenti un aparatūra; to daļas un — visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
piederumi; izņemot
strādājuma EXW cenas

Optiskā šķiedra un optiskās šķie Ražošana, kurā visu izmantoto ma
dras grīstes; optiskās šķiedras ka teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
beļi, izņemot tos, kas iekļauti pozī izstrādājuma EXW cenas
cijā 8544; loksnes un plātnes no
polarizācijas materiāla; lēcas (ietve
rot kontaktlēcas), prizmas, spo
guļi un citi optiskie elementi no da
žādiem materiāliem, nesamontēti,
izņemot šādus elementus no opti
ski neapstrādāta stikla
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9002

Lēcas, prizmas, spoguļi un citi opti Ražošana, kurā visu izmantoto ma
skie elementi no jebkura materiāla, teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
iestiprināti, ja tie ir instrumentu vai izstrādājuma EXW cenas
ierīču daļas vai piederumi, izņemot
tamlīdzīgus elementus no optiski
neapstrādāta stikla

9004

Brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi Ražošana, kurā visu izmantoto ma
koriģējoši, aizsargājoši vai citādi iz teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas
strādājumi

ex 9005

(4)

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Binokļi, monokulāri, citādi optiskie Ražošana, kurā
teleskopi un to stiprinājumi; citas — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
astronomijā izmantojamas ierīces
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
un to stiprinājumi, izņemot ierīces,
izstrādājumu,
ko izmanto radioastronomijā
— kurā visu izmantoto materiālu
vērtība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas,
— kurā visu izmantoto nenoteik
tas izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

ex 9006

Fotoaparāti (izņemot kinokameras); Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
zibspuldzes, izņemot elektriski dar — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
bināmas zibspuldzes
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— kurā visu izmantoto materiālu
vērtība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas,
— kurā visu izmantoto nenoteik
tas izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

9007

Kinokameras un kinoprojektori ar Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
skaņas ierakstīšanas vai atskaņoša — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
nas iekārtām vai bez tām
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— kurā visu izmantoto materiālu
vērtība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas,
— kurā visu izmantoto nenoteik
tas izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību
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Kombinēti optiskie mikroskopi, ie Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
skaitot mikroskopus mikrofotogrā — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
fijai, mikrofilmēšanai vai mikropro
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
jicēšanai
izstrādājumu,
— kurā visu izmantoto materiālu
vērtība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas,
— kurā visu izmantoto nenoteik
tas izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

ex 9014

Citādi navigācijas instrumenti un Ražošana, kurā visu izmantoto ma
ierīces
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

9015

Kartogrāfijas (ieskaitot fotogram Ražošana, kurā visu izmantoto ma
metriju), hidrogrāfijas, okeanogrāfi teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
jas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai izstrādājuma EXW cenas
ģeofizikas ierīces un instrumenti,
izņemot kompasus; tālmēri

9016

Svari ar 0,05 g vai lielāku jutību, ar Ražošana, kurā visu izmantoto ma
atsvariem vai bez tiem
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

9017

Rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļo Ražošana, kurā visu izmantoto ma
šanas instrumenti un ierīces (pie teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
mēram, rasēšanas mašīnas, panto izstrādājuma EXW cenas
grāfi, transportētāji, rasetnes, loga
ritmiskie lineāli, diska kalkulatori u.
c.); rokas instrumenti lineāro iz
mēru mērīšanai (piemēram, mērla
tas, mērlentes, mikrometri, kalibri),
kas citur šajā nodaļā nav minēti

9018

Medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecī
bas vai veterinārijas instrumenti un
ierīces, ieskaitot scintigrāfijas apara
tūru, citāda elektriskā medicīnas
aparatūra un ierīces redzes pārbau
dei:

– zobārstniecības krēsli komplektā Ražošana no jebkuras pozīcijas ma Ražošana, kurā visu izmantoto ma
ar zobārstniecības iekārtām vai teriāliem, ieskaitot citus materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
pozīcijā 9018
izstrādājuma EXW cenas
spļaujamtraukiem

16.9.2016.
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Ražošana, kurā

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,

— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

9019

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Mehanoterapijas ierīces masāžas Ražošana, kurā
aparāti; masāžas aparāti; psiholoģi — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
sko testu aparatūra profesionalitātes
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
noteikšanai; ozona terapijas, skā
izstrādājumu,
bekļa terapijas, aerosolterapijas,
—
visu izmantoto materiālu vēr
mākslīgās elpināšanas aparatūra vai
tība nepārsniedz 40 % no iz
citāda ārstnieciskā aparatūra elpo
strādājuma EXW cenas
šanas ceļu ārstēšanai

9020

Citādi elpošanas aparāti un gāzma Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
skas, izņemot aizsargmaskas bez — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 25 % no
mehāniskām detaļām un mainā
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
miem filtriem
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

9024

Mašīnas un ierīces materiālu (pie Ražošana, kurā visu izmantoto ma
mēram, metālu, koksnes, tekstilma teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
teriālu, papīra, plastmasu) cietības, izstrādājuma EXW cenas
stiprības, saspiežamības, elastības
vai citu mehānisko īpašību pārbau
dei

9025

Blīvummēri un tamlīdzīgas šķi Ražošana, kurā visu izmantoto ma
drumā iegremdējamas ierīces, ter teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
mometri, pirometri, barometri, hi izstrādājuma EXW cenas
grometri un psihrometri, ar reģis
trācijas kontrolierīcēm vai bez tām,
kā arī jebkuri šo ierīču apvienojumi

9026

Ierīces un aparatūra šķidrumu vai Ražošana, kurā visu izmantoto ma
gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
citu mainīgo lielumu mērīšanai vai izstrādājuma EXW cenas
kontrolei (piemēram, patēriņa mērī
tāji, līmeņa rādītāji, manometri, sil
tuma skaitītāji), izņemot instru
mentus un aparatūru, kas iekļauti
pozīcijā 9014, 9015, 9028 vai
9032

L 250/2040

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

(1)

(2)

(3)

16.9.2016.
vai

9027

Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierī Ražošana, kurā visu izmantoto ma
ces un aparatūra (piemēram, polari teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
metri, refraktometri, spektrometri, izstrādājuma EXW cenas
gāzes vai dūmu analizatori); ierīces
un aparatūra viskozitātes, porainī
bas, izplešanās, virsmas spraiguma
u. tml. mērīšanai vai kontrolei; ierī
ces un aparatūra siltuma, skaņas
vai apgaismojuma mērīšanai vai
kontrolei (ieskaitot eksponome
trus); mikrotomi

9028

Saražotās vai patērējamās gāzes,
šķidruma vai elektrības skaitītāji,
ietverot attiecīgos kalibrējošos skai
tītājus:

– daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

– citādi

Ražošana:

(4)

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja visu izmantoto nenoteiktas
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

9029

Apgriezienu mērītāji, ieguves mērī Ražošana, kurā visu izmantoto ma
tāji, taksometri, hodometri, pedo teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
metri un tamlīdzīgas ierīces; spido izstrādājuma EXW cenas
metri un tahometri, izņemot tos,
kas iekļauti pozīcijā 9014 vai
9015; stroboskopi

9030

Osciloskopi, spektrometri un citi Ražošana, kurā visu izmantoto ma
instrumenti un aparāti elektrisko teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
lielumu mērīšanai vai kontrolei, iz izstrādājuma EXW cenas
ņemot pozīcijas 9028 ierīces; ierī
ces un aparatūra alfa, beta, gamma,
rentgena, kosmiskā vai cita jonizē
jošā starojuma mērīšanai vai kon
statēšanai

9031

Mērīšanas vai kontroles ierīces, pa Ražošana, kurā visu izmantoto ma
līgierīces un iekārtas, kas citur šajā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nodaļā nav minētas vai iekļautas; izstrādājuma EXW cenas
profilprojektori

16.9.2016.
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9032

Automātiskās regulēšanas vai vadī Ražošana, kurā visu izmantoto ma
bas ierīces un aparatūra
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

9033

90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, Ražošana, kurā visu izmantoto ma
instrumentu vai aparatūras daļas teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
un piederumi, kas citur šajā nodaļā izstrādājuma EXW cenas
nav minēti vai ietverti

ex 91. nodaļa

9105

Pulksteņi un to daļas; izņemot

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas

Citādi pulksteņi

Ražošana:

(4)

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
— kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja visu izmantoto nenoteiktas
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

9109

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Pulksteņu mehānismi, kas nav līdz Ražošana:
nēsājami, sakomplektēti un samon — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
tēti
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
strādājuma EXW cenas;
— ja visu izmantoto nenoteiktas
izcelsmes materiālu vērtība
nepārsniedz izmantoto noteik
tas izcelsmes materiālu vērtību

9110

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Pabeigti nesamontēti vai daļēji sa Ražošana:
montēti sakomplektēti pulksteņme — kurā visu izmantoto materiālu teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
hānismi (mehānismu komplekti);
vērtība nepārsniedz 40 % no iz izstrādājuma EXW cenas
samontēti nenokomplektēti pulk
strādājuma EXW cenas;
steņmehānismi; pulksteņu vai rokas
— ja iepriekš minētajās robežās
pulksteņu mehānismu sagataves
pozīcijas 9114 materiālu vēr
tība nepārsniedz 10 % no iz
strādājuma EXW cenas
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Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un Ražošana, kurā
Ražošana, kurā visu izmantoto ma
to detaļas
— visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

9112

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
Korpusi stacionāriem pulksteņiem Ražošana, kurā
un tamlīdzīgi korpusi citiem šās — visus izmantotos materiālus teriālu vērtība nepārsniedz 30 % no
nodaļas izstrādājumiem un to daļas
klasificē citā pozīcijā nekā pašu izstrādājuma EXW cenas
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 40 % no iz
strādājuma EXW cenas

9113

Līdznēsājamo pulksteņu siksniņas,
lentes, rokassprādzes un to daļas:

– no parastā metāla, arī zeltītas vai Ražošana, kurā visu izmantoto ma
sudrabotas, vai no metāla, kas teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
plaķēts ar dārgmetālu
izstrādājuma EXW cenas

– citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

92. nodaļa

Mūzikas instrumenti; to daļas un Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
piederumi
izstrādājuma EXW cenas

93. nodaļa

Ieroči un munīcija; to daļas un pie Ražošana, kurā visu izmantoto ma
derumi
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

ex 94. nodaļa

Mēbeles; gultas piederumi, matrači, Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
matraču pamati, polsterējumi un materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
izstrādājuma EXW cenas
tamlīdzīgi pildīti mājas aprīkojuma nekā pašu izstrādājumu
izstrādājumi; lampas un apgaismes
piederumi, kas citur nav minēti un
iekļauti; izgaismotas izkārtnes, ta
blo un tamlīdzīgi izstrādājumi; sa
liekamās būvkonstrukcijas; izņemot

16.9.2016.
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ex 9403
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kas satur nepolsterētu kokvilnas au
dumu, kura svars ir 300 g/m2 vai
mazāks
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Ražošana, kurā visus izmantotos Ražošana, kurā visu izmantoto ma
materiālus klasificē citā pozīcijā teriālu vērtība nepārsniedz 40 % no
nekā pašu izstrādājumu
izstrādājuma EXW cenas
vai
Ražošana no pozīcijā 9401 vai
9403 iekļautā kokvilnas auduma,
kas jau ir gatavs lietošanai, ja:
— auduma vērtība nepārsniedz
25 % no izstrādājuma EXW ce
nas;
— visi pārējie izmantotie materiāli
jau ir noteiktas izcelsmes un
nav klasificēti ārpus pozīcijas
9401 vai 9403

9405

Lampas un apgaismes piederumi, Ražošana, kurā visu izmantoto ma
ieskaitot prožektorus, starmešus un teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
to daļas, kas citur nav minētas un izstrādājuma EXW cenas
iekļautas; apgaismotas zīmes, iz
kārtnes un līdzīgi izstrādājumi, ku
ros atrodas pastāvīgs fiksēts gais
mas avots, to detaļas, kas nav mi
nētas vai ietvertas citur

9406

Saliekamās būvkonstrukcijas

Ražošana, kurā visu izmantoto ma
teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
izstrādājuma EXW cenas

ex 95. nodaļa

Rotaļlietas, spēles un sporta piede Ražošana, kurā visus izmantotos
rumi; to daļas un piederumi; izņe materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu
mot

ex 9503

– citādas rotaļlietas; samazināti Ražošana, kurā
modeļi (“mērogā”) un tamlīdzīgi — visus izmantotos materiālus
izklaidei paredzēti modeļi, ku
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
stīgi vai nekustīgi; visu veidu
izstrādājumu,
mozaīkmīklas
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

ex 9506

Golfa nūjas un to detaļas

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu. Tomēr
golfa nūju uzgaļu pagatavošanai
var izmantot rupji aptēstus blokus

L 250/2044
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ex 96. nodaļa

Dažādi izstrādājumi; izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

ex 9601 un ex
9602

Izstrādājumi no dzīvnieku, augu vai Ražošana no “apstrādātiem” mate
minerālu izcelsmes materiāliem riāliem griešanai, kas ietilpst tajā
griešanai
pašā pozīcijā

ex 9603

Slotas un sukas (izņemot zaru slo Ražošana, kurā visu izmantoto ma
tas un tamlīdzīgas birstītes, kā arī teriālu vērtība nepārsniedz 50 % no
otas, kas izgatavotas no caunu vai izstrādājuma EXW cenas
vāveru sariem), ar roku darbināmi
mehāniskie bezmotora grīdas tīrī
tāji, krāsotāju spilventiņi un velt
nīši, gumijas skrāpji un beržamās
sukas

9605

Ceļojuma komplekti, ko izmanto Katram priekšmetam no komplekta
personiskai higiēnai, šūšanai, drēbju jāatbilst noteikumiem, kas uz to at
vai apavu tīrīšanai
tiektos, ja tas nebūtu ietverts kom
plektā. Tomēr pieļaujama arī neno
teiktas izcelsmes izstrādājumu ie
kļaušana, ja to kopējā vērtība
nepārsniedz 15 % no komplekta
EXW cenas

9606

Pogas, spiedpogas, spraudpogas, Ražošana, kurā
pogu veidnes un citas šo izstrādā — visus izmantotos materiālus
jumu daļas; pogu sagataves
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
izstrādājumu,
— visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
strādājuma EXW cenas

9608

9612

Lodīšu pildspalvas; rakstāmie un
marķieri ar filca vai cita poraina
materiāla smaili; stilogrāfi un cita
veida pildspalvas; kopēšanas spal
vas; pildzīmuļi ar spiežot vai skrū
vējot izbīdāmu serdi; spalvaskāti,
zīmuļturi un tamlīdzīgas preces; to
detaļas (arī uzgaļi un piespraudes),
izņemot pozīcijā 9609 minētās

Ražošana, kurā visus izmantotos
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu.
Var izmantot arī spalvas, spalvu ga
liņus un citus tajā pašā pozīcijā kla
sificētus materiālus

Rakstāmmašīnu lentes vai tamlīdzī Ražošana, kurā
gas lentes, kas piesūcinātas ar tinti — visus izmantotos materiālus
vai citādi apstrādātas un paredzētas
klasificē citā pozīcijā nekā pašu
nospiedumu iegūšanai, spolītēs, ka
izstrādājumu,
setēs vai bez tām; ar tinti piesūci
nāti vai nepiesūcināti zīmogspilveni — visu izmantoto materiālu vēr
tība nepārsniedz 50 % no iz
kastītēs vai bez tām
strādājuma EXW cenas

(4)
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ex 9613

Šķiltavas ar pjezoaizdedzi

Ražošana, kurā visu izmantoto po
zīcijā 9613 klasificēto materiālu
vērtība nepārsniedz 30 % no izstrā
dājuma EXW cenas

ex 9614

Pīpes un pīpju galviņas

Ražošana no rupji apstrādātām sa
gatavēm

97. nodaļa

(4)

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti Ražošana, kurā visus izmantotos
un senlietas
materiālus klasificē citā pozīcijā
nekā pašu izstrādājumu

(1) Īpašos nosacījumus attiecībā uz “specifiskiem procesiem” skatīt 7. ievadpiezīmes 1. un 3. punktā.
(2) Īpašos nosacījumus attiecībā uz “specifiskiem procesiem” skatīt 7. ievadpiezīmes 2. punktā.
(3) Ja izstrādājumi sastāv no materiāliem, kuri klasificēti gan pozīcijā 3901 līdz 3906, gan pozīcijā 3907 līdz 3911, tad šis ierobežojums attiecas tikai
uz to materiālu grupu, kas izstrādājumā svara ziņā ir dominējošā.
(4) Par ļoti caurspīdīgām uzskatāmas šādas folijas: folijas, kuru optiskais blāvums – to mērot ar ASTM-D 1003-16 Gardnera nefelometru (t. i., blāvuma
koeficients) – ir mazāks nekā 2 %.
(5) Īpašos nosacījumus attiecībā uz izstrādājumiem, kas izgatavoti no vairākiem tekstilmateriāliem, skatīt 5. ievadpiezīmē.
(6) 32. nodaļas 3. piezīmē teikts, ka tie ir preparāti, ko izmanto jebkura materiāla krāsošanai vai kā sastāvdaļas krāsvielu ražošanā, ja tie nav klasificēti
kādā citā 32. nodaļas pozīcijā.
(7) Par “grupu” uzskatāma pozīcijas daļa, kas atdalīta no pārējā teksta ar semikolu.
(8) Skatīt 6. ievadpiezīmi.
(9) Attiecībā uz neelastīgiem vai negumijotiem trikotāžas izstrādājumiem, kas iegūti, sašujot vai savienojot adītus vai tamborētus drānas gabalus (pie
grieztus vai adītus pēc formas), skatīt 6. ievadpiezīmi.
(10) SEMII — Pusvadītāju iekārtu un materiālu institūts.

L 250/2046
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IIa PIELIKUMS

Atkāpes no apstrādes vai pārstrādes darbībām, kas saskaņā ar šā protokola 8. panta 2. punktu jāveic
nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai izgatavotais izstrādājums varētu iegūt noteiktas izcelsmes
statusu
Nolīgums var neattiekties uz visiem šajā sarakstā minētajiem izstrādājumiem. Tādēļ ir jāiepazīstas ar pārējiem šā
nolīguma noteikumiem.

Kopīgi noteikumi

1. Attiecībā uz tabulā aprakstītajiem izstrādājumiem II pielikumā paredzēto noteikumu vietā var piemērot arī turpmāk
izklāstītos noteikumus.

2. Izcelsmes apliecinājumā, kas izdots vai izstrādāts saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem, ir šāds paziņojums angļu
valodā:

“Derogation – Annex II(a) of Protocol 1: materials of HS heading No …, originating from … used.”

Šo paziņojumu iekļauj šā protokola 20. pantā minēto pārvadājumu sertifikātu EUR.1 septītajā ailē vai pievieno šā
protokola 24. pantā minētajai izcelsmes deklarācijai.

3. DAK EPN valstis un ES dalībvalstis no savas puses veic vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu šo pielikumu.

HS pozīcija

Izstrādājuma apraksts

Nenoteiktas izcelsmes materiālu apstrāde vai pārstrāde,
kas piešķir noteiktas izcelsmes statusu

ex 4. nodaļa

Piena produkti – ar 17. nodaļas materiālu saturu Ražošana, kurā visi izmantotie 4. nodaļā klasificētie
ne vairāk kā 20 % no svara
materiāli ir pilnīgi iegūti

6. nodaļa

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes utml. Ražošana, kurā visi izmantotie 6. nodaļā klasificētie
augu daļas; nogriezti ziedi un dekoratīvi zaļumi
materiāli ir pilnīgi iegūti

ex 8. nodaļa

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu vai meloņu mi Ražošana, kurā visi izmantotie 8. nodaļā klasificētie
zas
materiāli ir pilnīgi iegūti
– ar 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk kā
20 % no svara

ex 1101 līdz ex 1104

Miltrūpniecības produkti no graudaugiem, izņemot Ražošana no 10. nodaļā klasificētiem graudaugiem,
rīsus
izņemot rīsus pozīcijā 1006

12. nodaļa

Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrā
sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un dājuma pozīciju, klasificētiem materiāliem
ārstniecības augi; salmi un rupjā barība

1301

Šellaka; dabīgie sveķi, sveķainas vielas, gumijas Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 1301 klasifi
sveķi un oleosveķi (piemēram, balzami)
cēto materiālu vērtība nepārsniedz 60 % no izstrādā
juma EXW cenas

16.9.2016.
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Izstrādājuma apraksts

L 250/2047

Nenoteiktas izcelsmes materiālu apstrāde vai pārstrāde,
kas piešķir noteiktas izcelsmes statusu

Augu sulas un ekstrakti; pektīnvielas, pektināti un Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība
pektāti; agars un pārējie augu izcelsmes recinā nepārsniedz 60 % no izstrādājuma EXW cenas
tāji un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti:
– izņemot no augu valsts produktiem iegūtus mo
dificētus recinātājus un biezinātājus

ex 1506

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafi Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrā
nētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva iz dājuma pozīciju, klasificētiem materiāliem
maiņām;
– izņemot cietās frakcijas

ex 1507 līdz ex 1515

Augu eļļas un to frakcijas

Ražošana no jebkurā apakšpozīcijā, izņemot paša iz
strādājuma apakšpozīciju, klasificētiem materiāliem

– sojas, zemesriekstu, palmu, kopras, palmu ko
dolu, babasū, tungas koka eļļa un oitisiku eļļa,
miršu vasks un sumahu (Japānas) vasks, jojobas
eļļas frakcijas un eļļas tehniskām vai rūpnieci
skām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ra
žošanu

– izņemot olīveļļu, kas klasificēta pozīcijā 1509 Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrā
dājuma pozīciju, klasificētiem materiāliem
un 1510

ex 1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrā
pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāreste dājuma pozīciju, klasificētiem materiāliem
rificētas vai elaidinētas, arī rafinētas, bet tālāk neap
strādātas:
– hidrogenētas rīcineļļas, t.s. “opālvaska”, tauki un
eļļas, to frakcijas

ex 18. nodaļa

Kakao un kakao izstrādājumi,

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrā
dājuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

– ar 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk kā
20 % no svara

ex 1901

Tādi pārtikas produkti no miltiem, putraimiem, Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrā
rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, dājuma pozīciju, klasificētiem materiāliem
kuri satur mazāk par 40 % no svara kakao un kuri
citur nav minēti vai iekļauti; pārtikas izstrādājumi
no pozīciju 0401–0404 precēm, kas nesatur kakao
vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no
svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur.
– ar 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk kā
20 % no svara

L 250/2048
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Izstrādājuma apraksts
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Nenoteiktas izcelsmes materiālu apstrāde vai pārstrāde,
kas piešķir noteiktas izcelsmes statusu

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti
vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai
citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles,
skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; ku
skuss, sagatavots vai nesagatavots
– kas pēc svara satur 20 % vai mazāk gaļas, gaļas Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 11. nodaļā
subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu
klasificētajiem izstrādājumiem ir noteikta izcelsme
– kas pēc svara satur vairāk par 20 % gaļas, gaļas Ražošana, kurā
subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu
– visi izmantotie 11. nodaļā klasificētie izstrādājumi
ir pilnīgi iegūti,
– visi izmantotie 2. un 3. nodaļā klasificētie mate
riāli ir pilnīgi iegūti

1903

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrā
pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā dājuma pozīciju, klasificētiem materiāliem
veidā:
– ar pozīcijas 1108 13 materiālu (kartupeļu ciete)
saturu ne vairāk kā 20 % no svara

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai Ražošana:
apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, ku
kurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot ku
kurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi
pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus
un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrā
dāti vai citādi sagatavoti, kas citur nav minēti un
iekļauti
– ar 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk kā – no jebkurā pozīcijā, pozīciju 1806, klasificētiem
20 % no svara
materiāliem,
– kurā visi izmantotie 11. nodaļā klasificētie izstrā
dājumi ir pilnīgi iegūti

1905

ex 20. nodaļa

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 11. nodaļā
maizes izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; klasificētajiem izstrādājumiem ir noteikta izcelsme
dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rī
spapīrs un tamlīdzīgi produkti
Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādā Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība
jumi:
nepārsniedz 60 % no izstrādājuma EXW cenas
– no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot
apakšpozīcijā 0711 51 minētos;
– no materiāliem, kas nav klasificēti pozīcijā
2002, 2003, 2008 un 2009;
– ar 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk kā
20 % no svara

16.9.2016.
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Nenoteiktas izcelsmes materiālu apstrāde vai pārstrāde,
kas piešķir noteiktas izcelsmes statusu

ex 21. nodaļa

Dažādi pārtikas izstrādājumi:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība
nepārsniedz
60 % no izstrādājuma EXW cenas
– ar 4. un 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk
kā 20 % no svara

ex 23. nodaļa

Pārtikas rūpniecības atlikumi un atkritumi; gatava Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība
lopbarība:
nepārsniedz 60 % no izstrādājuma EXW cenas
– ar kukurūzas vai 2., 4. un 17. nodaļas materiālu
saturu ne vairāk kā 20 % no svara
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III PIELIKUMS

Pārvadājumu sertifikāta veidlapa
1. Pārvadājumu sertifikātus EUR.1 sagatavo uz veidlapas, kuras paraugs ir šajā pielikumā. Šo veidlapu iespiež vienā vai
vairākās valodās, kurās sagatavots šis nolīgums. Sertifikātus sagatavo vienā no šīm valodām un saskaņā ar ekspor
tētājas valsts tiesību aktu noteikumiem. Aizpildot ar roku, lieto tinti un raksta ar lielajiem burtiem.
2. Katra sertifikāta izmērs ir 210 × 297 mm, un garumā ir pieļaujama pielaide līdz plus 8 mm vai mīnus 5 mm.
Izmantotajam papīram jābūt baltam, izmēriem atbilstīgam rakstāmpapīram, kas nesatur mehānisko celulozi un kā
svars nav mazāks par 25 g/m2. Tajā ir iespiests zaļš gijošēts fona raksts, kas viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem
līdzekļiem padara acij pamanāmus.
3. Eksportētājas valstis var paturēt tiesības pašas iespiest sertifikātus vai atļaut tos iespiest apstiprinātām tipogrāfijām.
Pēdējā minētajā gadījumā uz katra sertifikāta jābūt norādei par šādu apstiprinājumu. Katrā sertifikātā jābūt
tipogrāfijas nosaukumam un adresei vai zīmei, pēc kuras tipogrāfiju var identificēt. Veidlapā arī ir iespiests vai
ierakstīts kārtas numurs, pēc kura veidlapu var identificēt.

16.9.2016.
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IV PIELIKUMS

Izcelsmes deklarācija
Izcelsmes deklarācija, kuras teksts sniegts zemāk, jāsagatavo saskaņā ar zemsvītras piezīmēm. Zemsvītras piezīmes nav
jāatveido.
Teksts bulgāru valodā
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.
Teksts spāņu valodā
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Teksts horvātu valodā
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije
izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.'
Teksts čehu valodā
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají
tyto výrobky preferenční původ v… (2).
Teksts dāņu valodā
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Teksts vācu valodā
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Teksts igauņu valodā
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspä
ritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Teksts grieķu valodā
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Teksts angļu valodā
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Teksts franču valodā
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf
indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
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Teksts itāļu valodā
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Teksts latviešu valodā
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Teksts lietuviešu valodā
Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip
nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.
Teksts ungāru valodā
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés
hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Teksts maltiešu valodā
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
Teksts nīderlandiešu valodā
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn uit … (2).
Teksts poļu valodā
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie
jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne pochodzenie z … (2).
Teksts portugāļu valodā
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)),
declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Teksts rumāņu valodā
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială… (2).
Teksts slovēņu valodā
Izvoznik blaga, zajetega v tem dokumentu (pooblastilo carinskih organov št … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Teksts slovāku valodā
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Teksts somu valodā
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
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Teksts zviedru valodā
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor,
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

...........................................................................

(3)

(vieta un datums)
...........................................................................

(4)

(eksportētāja paraksts; papildus skaidrā rakstā
jānorāda tās personas vārds un uzvārds, kura
paraksta deklarāciju)

Piezīmes
(1) Ja izcelsmes deklarāciju sagatavojis atzīts eksportētājs šā protokola 25. panta nozīmē, šajā vietā jāieraksta atzītā
eksportētāja atļaujas numurs. Ja izcelsmes deklarāciju nav sagatavojis atzīts eksportētājs, norādi iekavās izlaiž vai šo
vietu atstāj tukšu.
(2) Jānorāda izstrādājumu izcelsme. Ja izcelsmes deklarācija pilnīgi vai daļēji attiecas uz Seūtas un Meliljas izcelsmes
izstrādājumiem šā protokola 44. panta nozīmē, eksportētājam tas skaidri jānorāda dokumentā, uz kura ir
deklarācija, ierakstot apzīmējumu “CM”.
(3) Šīs norādes var izlaist, ja informācija ir iekļauta pašā dokumentā.
(4) Skatīt šā protokola 24. panta 5. punktu. Gadījumos, kad eksportētāja paraksts nav vajadzīgs, nav jāraksta arī
parakstītāja vārds un uzvārds.
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VI PIELIKUMS

Informācijas sertifikāts
1. Šajā pielikumā doto informācijas sertifikāta veidlapu izmanto un iespiež vienā vai vairākās oficiālajās valodās, kurās
sastādīts šis nolīgums, un saskaņā ar eksportētājas valsts tiesību aktiem. Informācijas sertifikātus aizpilda vienā no
šīm valodām. Ja tos aizpilda rokrakstā, izmanto tinti un raksta ar drukātiem burtiem. Tiem ir iespiests vai ierakstīts
kārtas numurs, pēc kura tos var identificēt.
2. Informācijas sertifikāta izmērs ir 210 × 297 mm, un garumā ir pieļaujama pielaide līdz plus 8 mm vai mīnus 5 mm.
Papīram jābūt baltam, izmēriem atbilstīgam rakstāmpapīram, kas nesatur mehānisko celulozi un kā svars nav mazāks
par 25g/m2.
3. Valsts pārvaldes iestādes var paturēt tiesības pašas iespiest veidlapas vai ļaut tās iespiest apstiprinātās tipogrāfijās.
Pēdējā minētajā gadījumā uz katras veidlapas jābūt norādei par šādu apstiprinājumu. Uz veidlapām ir tipogrāfijas
nosaukums un adrese vai zīme, pēc kuras tipogrāfiju var identificēt.
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VIII PIELIKUMS

Aizjūras zemes un teritorijas
Šajā protokolā “aizjūras zemes un teritorijas” ir zemes un teritorijas, kas minētas Līguma par Eiropas Savienības darbību
II pielikumā un ir uzskaitītas turpmāk.
(Šis saraksts neskar šo valstu un teritoriju statusu vai to statusa izmaiņas nākotnē.)
1. Aizjūras zemes un teritorijas, kurām ir īpašas attiecības ar Dānijas Karalisti:
— Grenlande.
2. Aizjūras zemes un teritorijas, kurām ir īpašas attiecības ar Francijas Republiku:
— Jaunkaledonija un piederīgās teritorijas,
— Francijas Polinēzija,
— Francijas Dienvidjūru un Antarktikas Zemes,
— Volisa un Futunas salas,
— Senbartelmī,
— Senpjēra un Mikelona.
3. Aizjūras zemes un teritorijas, kurām ir īpašas attiecības ar Nīderlandes Karalisti:
— Aruba,
— Bonaire,
— Kirasao,
— Saba,
— Sintēstatiusa,
— Senmartēna.
4. Aizjūras zemes un teritorijas, kurām ir īpašas attiecības ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti:
— Angilja,
— Bermudu Salas,
— Kaimanu salas,
— Folklendu salas,
— Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas,
— Montserrata,
— Pitkērna,
— Svētās Helēnas sala un piederīgās teritorijas,
— Britu Antarktikas teritorija,
— Britu Indijas Okeāna Teritorija,
— Tērksas un Kaikosas Salas,
— Britu Virdžīnu Salas.
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IX PIELIKUMS

Izstrādājumi, kuriem 4. pantā paredzēto kumulāciju piemēro pēc 2015. gada 1. oktobra

HS/KN kods

Apraksts

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā

1702

Cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi
bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu;
grauzdēts cukurs (izņemot cukurniedru vai cukurbiešu cukuru un ķīmiski tīru saharozi)

ex 1704 90 atbilstīgi
1704 90 99

Cukura konditorejas izstrādājumi bez kakao piedevas (izņemot košļājamo gumiju; lakricas
ekstraktu, kas satur vairāk nekā 10 % saharozes, bet bez citām piedevām; balto šokolādi;
konditorejas pastas, ieskaitot marcipānu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru 1 kg vai vairāk; pa
stilas pret kakla sāpēm un pretklepus dražejas; apcukurotos izstrādājumus; konditorejas iz
strādājumus gumijas un želejas veidā, ieskaitot augļu pastas cukura konditorejas izstrādājumu
veidā; karameles; īrisus, mīkstās karameles un tamlīdzīgas konfektes; presētas tabletes)

ex 1806 10 atbilstīgi
1806 10 30

Kakao pulveris, kas pēc svara satur 65 % vai vairāk, bet mazāk par 80 % saharozes (ieskaitot
invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

ex 1806 10 atbilstīgi
1806 10 90

Kakao pulveris, kas pēc svara satur 80 % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas iz
teikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

ex 1806 20 atbilstīgi
1806 20 95

Pārtikas produkti ar kakao piedevu, briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru svars pārsniedz 2 kg
vai šķidrā pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešajā iepa
kojumā ar ietilpību lielāku par 2 kg (izņemot kakao pulveri, izstrādājumus, kas satur 18 %
no svara vai vairāk kakao sviesta vai satur 25 % no svara vai vairāk kakao sviesta un piena
tauku kopējā masā; šokolādes piena skaidiņas; aromatizētu šokolādes glazūru; šokolādi un
šokolādes izstrādājumus; cukura konditorejas izstrādājumus un to aizstājējus ar kakao pie
devu, kas pagatavoti no cukura aizstājējiem; uz maizes ziežamus produktus ar kakao pie
devu; izstrādājumi ar kakao piedevu, kas paredzēti dzērienu ražošanai)

ex 1901 90 atbilstīgi
1901 90 99

Pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstra
kta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un
kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas
nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav mi
nēti vai iekļauti citur (izņemot pārtikas produktus, kas satur mazāk par 1,5 % piena taukus,
5 % saharozi (ieskaitot invertcukuru) vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti; pārtikas izstrādāju
mus pulvera veidā, kas iegūti no pozīciju 0401–0404 precēm; pārtikas produktus zīdaiņiem,
kas safasēti mazumtirdzniecībai; maisījumus un mīklas pozīcijā 1905 minēto maizes un kon
ditorejas izstrādājumu ražošanai)

ex 2101 12 atbilstīgi
2101 12 98

Izstrādājumi uz kafijas bāzes (izņemot kafijas ekstraktus, esences un koncentrātus un izstrā
dājumus uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes)

ex 2101 20 atbilstīgi
2101 20 98

Izstrādājumi uz tējas vai mates bāzes (izņemot ekstraktus, esences un koncentrātus uz tējas
vai mates bāzes un izstrādājumus uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes)

ex 2106 90 atbilstīgi
2106 90 59

Aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi (izņemot izoglikozes sīrupus, laktozes sīrupu, glikozes
sīrupu un maltodekstrīna sīrupu)
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Apraksts

ex 2106 90 atbilstīgi
2106 90 98

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur (izņemot proteīna koncentrātus un
strukturētas olbaltumvielas; saliktus alkohola izstrādājumus, kas nav uz smaržvielu bāzes un
ko izmanto dzērienu ražošanā; aromatizētus vai iekrāsotus cukura sīrupus; izstrādājumus,
kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 %
no svara piena taukus, 5 % saharozi vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti)

ex 3302 10 atbilstīgi
3302 10 29

Izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā un kuri satur visus aro
matizētājus, kas raksturīgi kādam dzērienam, un ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ne
lielāku par 0,5 % (izņemot izstrādājumus, kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, gli
kozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no kopējās masas piena taukus, 5 % saharozi vai
izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti)
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X PIELIKUMS
KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR SPĒJU VEIDOŠANU ŠAJĀ NOLĪGUMĀ IZKLĀSTĪTO IZCELSMES NOTEIKUMU
ĪSTENOŠANAI

1. Saskaņā ar šā nolīguma 113. pantu ES var nodrošināt DAK EPN valstīm spēju veidošanu, lai palīdzētu tām
sagatavoties šā nolīguma izcelsmes noteikumu īstenošanai. Ierosinātie pasākumi var ietvert seminārus, projektu
grupas, ekspertu apmeklējumus un apmācības.
2. Attiecībā uz VPS kumulāciju novērtējumu un ieteikumus īstenošanai var sniegt pēc iepriekš minētās spēju veidošanas
nodrošināšanas. Turklāt, ja ES vai DAK EPN valstis uzskata, ka ir radušās īstenošanas grūtības, Eiropas Komisija, ES
dalībvalsts un DAK EPN valsts eksperti kopīgi novērtē DAK EPN valstu spēju pārvaldīt un kontrolēt attiecīgo
noteikumu darbību. Šā novērtējuma rezultātus izskata komitejā ar mērķi veikt nepieciešamās darbības stāvokļa
uzlabošanai, ja tas vajadzīgs, un attiecīgi pielāgotu ES nodrošinātos spēju veidošanas pasākumus.
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XI PIELIKUMS
KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

par Andoras Firstisti
1. Andoras Firstistes izcelsmes izstrādājumus, kas klasificēti harmonizētās sistēmas 25.–97. nodaļā, DAK EPN valstis
pieņem kā ES izcelsmes izstrādājumus šā nolīguma nozīmē.
2. DAK EPN valstu izcelsmes izstrādājumiem, kas klasificēti harmonizētās sistēmas 25.–97. nodaļā un kas laisti brīvā
apgrozībā ES, Andoras Firstistē ir tāds pats statuss.
3. Minēto izstrādājumu izcelsmes statusa noteikšanai mutatis mutandis piemēro 1. protokolu.
KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

par Sanmarīno Republiku
1. Sanmarīno Republikas izcelsmes izstrādājumus DAK EPN valstis pieņem kā ES izcelsmes izstrādājumus šā nolīguma
nozīmē.
2. DAK EPN valstu izcelsmes izstrādājumiem, kas laisti brīvā apgrozībā ES, Sanmarīno Republikā ir tāds pats statuss.
3. Minēto izstrādājumu izcelsmes statusa noteikšanai mutatis mutandis piemēro 1. protokolu.
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2. PROTOKOLS
Par Savstarpējo Administratīvo Palīdzību Muitas Lietās
1. pants
Definīcijas
Šajā protokolā:
a) “preces” ir visas preces, kas ietilpst harmonizētās sistēmas darbības jomā neatkarīgi no šā nolīguma darbības jomas;
b) “tiesību akti muitas jomā” ir jebkuri normatīvie akti, kas piemērojami kādas Puses teritorijā un kas reglamentē preču
importu, eksportu, tranzītu un jebkura cita muitas režīma vai procedūras piemērošanu precēm, ietverot aizlieguma,
ierobežojuma un kontroles pasākumus;
c) “pieprasījuma iesniedzēja iestāde” ir kompetenta pārvaldes iestāde, kuru kāda Puse ir izraudzījusi šā protokola
īstenošanas nolūkos un kura pieprasa palīdzību, pamatojoties uz šo protokolu;
d) “pieprasījuma saņēmēja iestāde” ir kompetenta pārvaldes iestāde, kuru kāda Puse ir izraudzījusi šā protokola
īstenošanas nolūkos un kura saņem palīdzības pieprasījumu, pamatojoties uz šo protokolu;
e) “personas dati” ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu,
f) “darbība, ar kuru pārkāpj tiesību aktus muitas jomā” ir jebkurš tiesību aktu muitas jomā pārkāpums vai šāda
pārkāpuma mēģinājums.

2. pants
Darbības joma
1.
Puses palīdz viena otrai savas kompetences jomās tādā veidā un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kā izklāstīts šajā
protokolā, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā pareizu piemērošanu, jo īpaši, novēršot, izmeklējot un apkarojot
minēto tiesību aktu pārkāpumus.
2.
Šajā protokolā paredzētā palīdzība muitas lietās attiecas uz visām Pušu pārvaldes iestādēm, kuru kompetencē ir šā
protokola piemērošana. Tas neskar noteikumus, kas reglamentē savstarpējo palīdzību krimināllietās. Tas arī neaptver
informāciju, kas iegūta, īstenojot pilnvaras pēc tiesu iestādes pieprasījuma, izņemot gadījumus, kad minētā iestāde ir
iepriekš atļāvusi sniegt šādu informāciju.
3.

Šis protokols neattiecas uz palīdzību nodokļu, maksājumu vai soda naudas atgūšanā.

3. pants
Palīdzība pēc pieprasījuma
1.
Pieprasījuma saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes lūguma sniedz tai visu attiecīgo informāciju,
kas nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā pareizu piemērošanu, tostarp informāciju par konstatētajām vai plānotajām
darbībām, kuras ir vai varētu būt darbības, ar kurām pārkāpj tiesību aktus muitas jomā.
2.

Pieprasījuma saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes lūguma to informē par to, vai:

a) preces, kas eksportētas no vienas Puses teritorijas, ir likumīgi importētas otras Puses teritorijā, vajadzības gadījumā
norādot minētajām precēm piemēroto muitas procedūru;
b) preces, kas importētas vienas Puses teritorijā, ir likumīgi eksportētas no otras Puses teritorijas, vajadzības gadījumā
norādot minētajām precēm piemēroto muitas procedūru.
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3.
Pieprasījuma saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes lūguma saskaņā ar saviem normatīvajiem
aktiem veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu īpašu uzraudzību pār:
a) fiziskām vai juridiskām personām, par kurām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tās ir bijušas iesaistītas darbībās, ar
kurām pārkāpj tiesību aktus muitas jomā;
b) vietām, kur tiek vai var tikt izvietotas preces tādā veidā, ka ir pamatots iemesls uzskatīt, ka minētās preces paredzēts
izmantot darbībās, ar kurām pārkāpj tiesību aktus muitas jomā;
c) precēm, kas tiek vai var tikt pārvadātas tādā veidā, ka ir pamatots iemesls uzskatīt, ka minētās preces paredzēts
izmantot darbībās, ar kurām pārkāpj tiesību aktus muitas jomā; un
d) transportlīdzekļiem, kas tiek vai var tikt izmantoti tādā veidā, ka ir pamatots iemesls uzskatīt, ka minētos transportlī
dzekļus paredzēts izmantot darbībās, ar kurām pārkāpj tiesību aktus muitas jomā.

4. pants
Neplānota palīdzība

Puses pēc pašu iniciatīvas un saskaņā ar saviem normatīvajiem aktiem sniedz viena otrai palīdzību, ja tās uzskata, ka
šāda palīdzība ir vajadzīga pareizai tiesību aktu muitas jomā piemērošanai, jo īpaši, sniedzot informāciju par:
a) darbībām, kuras ir vai šķiet esam darbības, ar ko pārkāpj tiesību aktus muitas jomā, un par kurām otrai Pusei varētu
būt interese;
b) jauniem līdzekļiem un metodēm, ko izmanto darbībās, ar kurām pārkāpj tiesību aktus muitas jomā;
c) precēm, par ko zināms, ka tās saistītas ar darbībām, ar kurām pārkāpj tiesību aktus muitas jomā;
d) fiziskām vai juridiskām personām, par kurām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tās ir vai ir bijušas iesaistītas darbībās,
ar kurām pārkāpj tiesību aktus muitas jomā;
e) transportlīdzekļiem, par kuriem ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tie tikuši izmantoti, tiek izmantoti vai varētu tikt
izmantoti darbībās, ar ko pārkāpj tiesību aktus muitas jomā.

5. pants
Piegāde un paziņošana

1.
Pieprasījuma saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes lūguma saskaņā ar pirmajai piemērojamajām
tiesību normām vai reglamentējošiem noteikumiem veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai:
a) adresātam, kurš dzīvo vai veic uzņēmējdarbību pieprasījuma saņēmējas iestādes teritorijā, piegādātu visus
pieprasījuma iesniedzējas iestādes sagatavotos dokumentus, uz kuriem attiecas šā protokola darbības joma, un
vajadzības gadījumā
b) adresātam, kurš dzīvo vai veic uzņēmējdarbību pieprasījuma saņēmējas iestādes teritorijā, paziņotu par visiem
lēmumiem, kurus sagatavojusi pieprasījuma iesniedzēja iestāde un uz kuriem attiecas šā protokola darbības joma.
2.
Pieprasījumus par dokumentu pārsūtīšanu vai lēmumu paziņošanu noformē rakstveidā pieprasījuma saņēmējas
iestādes oficiālajā valodā vai šai iestādei pieņemamā valodā.
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6. pants
Palīdzības pieprasījumu veids un saturs
1.
Pieprasījumus saskaņā ar šo protokolu sagatavo rakstveidā. Tiem pievieno dokumentus, kas vajadzīgi, lai izpildītu
pieprasījumu. Ja ir vajadzīga steidzama palīdzība, var pieņemt mutiskus palīdzības lūgumus, bet tie ir nekavējoties
jāapliecina rakstveidā. Pieprasījumus var nosūtīt arī elektroniskā formā.
2.

Saskaņā ar 1. punktu iesniegtajos pieprasījumos ir šāda informācija:

a) pieprasījuma iesniedzējas iestādes nosaukums;
b) pieprasītais pasākums;
c) pieprasījuma priekšmets un pamatojums;
d) normatīvie akti un citi iesaistītie juridiskie elementi;
e) iespējami precīzas un pilnīgas norādes par fiziskajām vai juridiskajām personām, uz kurām attiecas pieprasījums, un
f) kopsavilkums par attiecīgajiem faktiem un jau veikto izmeklēšanu.
3.
Pieprasījumus iesniedz pieprasījuma saņēmējas iestādes oficiālajā valodā vai šai iestādei pieņemamā valodā. Šo
prasību nepiemēro dokumentiem, kas papildina pieprasījumu saskaņā ar 1. punktu.
4.
Ja pieprasījums neatbilst formālajām prasībām, kas izklāstītas iepriekš, var prasīt tā labošanu vai papildināšanu.
Tikmēr var noteikt piesardzības pasākumus.

7. pants
Pieprasījumu izpilde
1.
Lai izpildītu palīdzības pieprasījumu, pieprasījuma saņēmēja iestāde savas kompetences un pieejamo resursu satvarā
rīkojas tā, it kā tā rīkotos pēc savas iniciatīvas vai pēc citu šīs pašas Puses iestāžu pieprasījuma, sniedzot informāciju, kas
jau ir tās rīcībā, veicot attiecīgas izmeklēšanas vai organizējot tās. Šis noteikums attiecas arī uz visām pārējām iestādēm,
kam pieprasījuma saņēmēja iestāde ir adresējusi pieprasījumu gadījumos, kad tā nevar rīkoties pati.
2.

Palīdzības pieprasījumus izpilda saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas Puses normatīvajiem aktiem.

3.

Puses pienācīgi pilnvaroti ierēdņi ar otras Puses piekrišanu un saskaņā ar tās izstrādātiem nosacījumiem var:

a) ierasties pieprasījuma saņēmējas iestādes vai atbilstīgi 1. punktam jebkuras citas attiecīgās iestādes birojā, lai par
darbībām, kas ir vai var būt darbības, ar kurām pārkāpj tiesību aktus muitas jomā, iegūtu tādu informāciju, kas
pieprasījuma iesniedzējai iestādei vajadzīga, piemērojot šo protokolu;
b) piedalīties izmeklēšanās, ko veic otras Puses teritorijā.

8. pants
Informācijas sniegšanas veids
1.
Pieprasījuma saņēmēja iestāde pieprasījuma iesniedzējai iestādei rakstveidā paziņo izmeklēšanas rezultātus kopā ar
attiecīgiem dokumentiem, apliecinātām kopijām u.tml.
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Šā panta 1. punktā paredzētā informācija pēc pieprasījuma var būt arī elektroniskā formā.

3.
Dokumentu oriģinālus pēc pieprasījuma nosūta tikai tajos gadījumos, ja ar apliecinātām kopijām nepietiek. Šos
oriģinālus iespējami īsā laikā nodod atpakaļ.

9. pants
Izņēmumi attiecībā uz pienākumu sniegt palīdzību

1.
Palīdzību var atteikt vai var sniegt tikai tad, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi vai prasības, gadījumos, kad kāda
Puse uzskata, ka palīdzība saskaņā ar šo protokolu:
a) varētu apdraudēt tādas DAK EPN valsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts suverenitāti, kurai ir pieprasīts sniegt
palīdzību saskaņā ar šo protokolu, vai
b) varētu apdraudēt sabiedrisko kārtību, drošību vai citas būtiskas intereses, jo īpaši šā protokola 10. panta 2. punktā
minētajos gadījumos, vai
c) būtu pretrunā rūpnieciskam, komerciālam vai dienesta noslēpumam.
2.
Pieprasījuma saņēmēja iestāde var atlikt palīdzības sniegšanu, ja tā traucētu notiekošai izmeklēšanai, kriminālva
jāšanai vai tiesvedībai. Šādā gadījumā pieprasījuma saņēmēja iestāde apspriežas ar pieprasījuma iesniedzēju iestādi, lai
noteiktu, vai palīdzību var sniegt saskaņā ar noteikumiem vai nosacījumiem, kurus var izvirzīt pieprasījuma saņēmēja
iestāde.

3.
Ja pieprasījuma iesniedzēja iestāde lūdz palīdzību, kuru tā pati nespētu sniegt, ja šāda palīdzība tai tiktu lūgta, tā
savā pieprasījumā vērš uzmanību uz to. Pieprasījuma saņēmējai iestādei tad jāizlemj, kā atbildēt uz šādu pieprasījumu.

4.
Šā panta 1. un 2. punktā minētajos gadījumos pieprasījuma saņēmējas iestādes lēmumu un tā pamatojumu
nekavējoties paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei.

10. pants
Informācijas apmaiņa un konfidencialitāte

1.
Visa informācija, kas jebkādā veidā sniegta saskaņā ar šo protokolu, ir konfidenciāla vai ierobežota izmantojuma
informācija atkarībā no katrā Pusē piemērojamajiem noteikumiem. Uz šādu informāciju attiecas pienākums glabāt
dienesta noslēpumu un aizsardzība, ko attiecina uz līdzīgu informāciju saskaņā ar attiecīgajiem tās Puses tiesību aktiem,
kura ir to saņēmusi, un attiecīgajiem noteikumiem, ko piemēro ES iestādēm.

2.
Ar personas datiem var apmainīties tikai tad, ja Puse, kura tos saņem, piekrīt nodrošināt atbilstīgu šādu datu
aizsardzības līmeni. Šajā nolūkā attiecīgi Puses paziņo cita citai informāciju par to piemērojamajiem noteikumiem,
attiecīgā gadījumā ietverot arī Eiropas Savienības dalībvalstīs spēkā esošās tiesību normas.

3.
Atbilstīgi šim protokolam iegūtās informācijas izmantojumu tiesas vai administratīvos procesos, kuri uzsākti sakarā
ar darbībām, ar kurām pārkāpj tiesību aktus muitas jomā, uzskata par izmantojumu, piemērojot šo protokolu. Tādējādi
Puses savos pierādījumu dokumentos, ziņojumos un liecībās, kā arī tiesas procesos un apsūdzībās, kas iesniegtas tiesā, kā
pierādījumus var izmantot saskaņā ar šā protokola noteikumiem iegūto informāciju un izskatītos dokumentus. Par šādu
izmantošanu paziņo kompetentajai iestādei, kas ir sniegusi attiecīgo informāciju vai piešķīrusi piekļuves tiesības attiecī
gajiem dokumentiem.
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4.
Iegūto informāciju izmanto tikai šā protokola piemērošanai. Ja kāda Puse vēlas izmantot šādu informāciju citos
nolūkos, tā informācijas sniedzējai iestādei iepriekš rakstiski lūdz piekrišanu. Uz šo izmantojumu attiecina jebkādus
minētās iestādes noteiktus ierobežojumus.

11. pants
Eksperti un liecinieki
Piešķirto pilnvaru robežās pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdni var pilnvarot par ekspertu vai liecinieku tiesas vai
administratīvajos procesos, kas attiecas uz šajā protokolā ietvertajiem jautājumiem, un iesniegt attiecīgus priekšmetus,
dokumentus vai apstiprinātas to kopijas, kas varētu būt nepieciešamas attiecīgajā procesā. Uzaicinājumā konkrēti
jānorāda, uz kuru tiesas vai administratīvo iestādi ierēdnis tiek aicināta, kādos jautājumos un saistībā ar kādu tās
ieņemamo amatu vai kvalifikāciju ierēdnis tiks uzklausīta.

12. pants
Palīdzības izmaksas
Puses atsakās no visām savstarpējām prasībām atmaksāt izdevumus, kas radušies saistībā ar šo protokolu, vajadzības
gadījumā izņemot izdevumus ekspertiem un lieciniekiem, kā arī tulkiem un tulkotājiem, kuri nav nodarbināti valsts
civildienestā.

13. pants
Īstenošana
1.
Šā protokola īstenošanu uztic, no vienas puses, DAK EPN muitas dienestiem un, no otras puses, attiecīgi Eiropas
Komisijas kompetentajiem dienestiem un Eiropas Savienības dalībvalstu muitas dienestiem. Tie lemj par visiem šā
nolīguma piemērošanai vajadzīgajiem praktiskajiem pasākumiem un kārtību, ņemot vērā spēkā esošos noteikumus, jo
īpaši datu aizsardzības jomā.
2.
Puses savstarpēji apspriežas un tad informē viena otru par sīki izstrādātiem īstenošanas noteikumiem, kas ir
pieņemti saskaņā ar šo protokolu.

14. pants
Grozījumi
Puses var ieteikt Tirdzniecības un attīstības komitejai grozījumus, kuri pēc to ieskata izdarāmi šajā protokolā.

15. pants
Nobeiguma noteikumi
1.
Šis protokols papildina un netraucē jebkuru savstarpējās administratīvās palīdzības nolīgumu piemērošanu, kuri ir
noslēgti vai kurus var noslēgt starp Pusēm, kā arī tas neliedz plašāku savstarpējo palīdzību, ko sniedz atbilstīgi šādiem
nolīgumiem.
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Šā protokola noteikumi neietekmē Pušu saistības atbilstīgi citiem starptautiskiem nolīgumiem vai konvencijām.

3.
Šā protokola noteikumi neskar ES noteikumus, ar kuriem reglamentē Eiropas Komisijas kompetento dienestu un
Eiropas Savienības dalībvalstu muitas dienestu saziņu attiecībā uz informāciju, kas iegūta saskaņā ar šo protokolu un ir
svarīga ES.
4.
Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem šā protokola noteikumiem ir priekšroka pār noteikumiem jebkurā divpusējā
savstarpējās palīdzības nolīgumā, kas noslēgts vai ko var noslēgt starp atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm un
jebkuru DAK EPN valsti, ciktāl minētā nolīguma noteikumi nav saderīgi ar šā protokola noteikumiem.
5.
Attiecībā uz jautājumiem, kas skar šā protokola piemērošanu, Puses savstarpēji apspriežas, lai tos atrisinātu Muitas
un tirdzniecības veicināšanas īpašajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar šā nolīguma 50. pantu.
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3. PROTOKOLS
Ģeogrāfiskās Izcelsmes Norādes un Vīnu un Stipro Alkoholisko Dzērienu Tirdzniecība
ATGĀDINOT par 2002. gada 28. janvārī Pārlā parakstīto Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Dienvidāfrikas Republiku

par vīna tirdzniecību un 2002. gada 28. janvārī Pārlā parakstīto Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Dienvidāfrikas
Republiku par tirdzniecību ar stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem;
PIEDALOTIES 1999. gada 11. oktobrī Pretorijā parakstītajā Nolīgumā par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp

Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, Nolīgumā vēstuļu
apmaiņas ceļā, ar ko paredz Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Dienvidāfrikas Republiku par vīna tirdzniecību pagaidu
piemērošanu no 2002. gada 28. janvāra un Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko paredz Nolīguma starp Eiropas
Kopienu un Dienvidāfrikas Republiku par tirdzniecību ar stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem pagaidu piemērošanu no
2002. gada 28. janvāra;
VĒLOTIES veicināt to, lai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes būtu tādas norādes, kas identificē preces izcelsmi kādas Puses

teritorijā vai šīs teritorijas reģionā vai vietā, kur preces konkrētā kvalitāte, reputācija vai citas īpašības ir būtiski saistāmas
ar tās ģeogrāfisko izcelsmi TRIPS nolīguma 22. panta 1. punkta nozīmē;
ATZĪSTOT dzērienu nozares nozīmi to ekonomikās un nepieciešamību vienkāršot vīna produktu un stipro alkoholisko

dzērienu tirdzniecību starp tām.

1. pants
Protokola piemērošana
1.

Šā protokola noteikumus piemēro Dienvidāfrikai un ES (“Puses”).

2.
Jebkura cita DAK EPN valsts var pievienoties šim protokolam attiecībā vienīgi uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm,
iesniedzot pieteikumu šā protokola 13. pantā minētajā Īpašajā komitejā ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un vīnu un stipro
alkoholisko dzērienu tirdzniecības jautājumos (“Īpašā komiteja”).
3.
Minētā komiteja var Apvienotajā Padomē iesniegt apspriešanai un apstiprināšanai priekšlikumus par grozījumiem
attiecībā uz attiecīgās DAK EPN valsts pievienošanos šim protokolam saskaņā ar šā nolīguma 117. pantu.

1. DAĻA

Ģeogrāfiskās Izcelsmes Norādes
2. pants
Darbības joma
1.
Šī daļa attiecas uz tādu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu atzīšanu un aizsardzību, ar kurām apzīmē produktus tajās
produktu kategorijās, kuras norādītas šā protokola I pielikuma sadaļu nosaukumos un kuru izcelsme ir Pušu teritorijā.
2.
Šīs daļas noteikumi papildina un precizē Pušu tiesības un pienākumus, kas noteikti TRIPS nolīgumā un citos spēkā
esošos daudzpusējos nolīgumos, kuros Puses piedalās, un tādēļ neviens šajā daļā ietverts noteikums nav pretrunā un
nekaitē šāda daudzpusēja nolīguma noteikumiem.
3.
Šīs daļas nolūkiem “ģeogrāfiskās izcelsmes norādes” definīcija atbilst TRIPS nolīguma 22. panta 1. punktā
ietvertajai definīcijai.
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3. pants
Apstiprinātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība
1.
ES aizsargā Dienvidāfrikas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas uzskaitītas šā protokola I pielikumā, saskaņā ar šajā
protokolā paredzēto aizsardzības līmeni.
2.
Dienvidāfrika aizsargā ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas uzskaitītas šā protokola I pielikumā, saskaņā ar šajā
protokolā paredzēto aizsardzības līmeni.
3.
Kad visas attiecīgās ES vai Dienvidāfrikas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuras šā protokola I pielikumā uzskaitītas
un nosauktas par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un kurām par prioritātes datumu norādīts spēkā stāšanās datums, ir
aizsargātas saskaņā ar 1. vai 2. punktu, katra Puse informē otru Pusi par to, ka aizsardzība tiek nodrošināta.

4. pants
Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu izmantošanas tiesības
1.
Ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kuras aizsardzība paredzēta šajā daļā, var izmantot jebkurš uzņēmējs, kurš pārdod
attiecīgo produktu, ievērojot attiecīgā produkta specifikāciju.
2.
Kad ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzība tiek nodrošināta saskaņā ar šo daļu, aizsargātā nosaukuma
lietošanai nepiemēro lietotāju reģistrēšanu vai papildu maksas.

5. pants
Aizsardzības joma
1.
Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas minētas 3. pantā un uzskaitītas šā protokola I pielikumā, kā arī tās norādes,
kas pievienotas, ievērojot šā protokola 7. pantu, ir aizsargātas pret:
a) tiešu vai netiešu aizsargātā nosaukuma izmantošanu tirdzniecībā
— ar tādiem līdzīgiem produktiem, kuri neatbilst aizsargātā nosaukuma produkta specifikācijai, vai
— tādā gadījumā, ja šāda izmantošana kaitē ģeogrāfiskās norādes reputācijai;
b) jebkādu ļaunprātīgu izmantošanu, atdarināšanu vai asociāciju izraisīšanu, tostarp pret:
— izmantošanu kopā ar norādi par attiecīgā produkta patieso izcelsmi;
— izmantošanu tulkojumā, transkripcijā vai transliterācijā;
— izmantošanu kopā ar vārdiem “veids”, “tips”, “paveids”, “atdarinājums”, “metode” vai tamlīdzīgiem vārdiem vai
izteicieniem;
c) jebkādu citu nepatiesu vai maldinošu norādi uz līdzīga produkta izcelsmi, cilmi, būtību vai būtiskām īpašībām, kura
ir uz iekšējā vai ārējā iepakojuma, reklāmas materiālos vai dokumentos par attiecīgo produktu, kā arī pret tāda trauka
izmantošanu produkta iepakojumam, kas rada nepatiesu iespaidu par produkta izcelsmi;
d) jebkuru citu praksi, kas var maldināt patērētāju par produkta patieso izcelsmi.
2.

Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Pušu teritorijā nekļūst par sugasvārdiem.

3.
Šis protokols nekādi neierobežo personas tiesības tirdzniecības gaitā izmantot savu vai tās darījumdarbības
priekšgājēju nosaukumu, izņemot gadījumus, ja šāda nosaukuma izmantošana var maldināt patērētājus.
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4.
Ja Dienvidāfrika vai ES sarunās ar kādu trešo personu ierosina aizsargāt tādu trešās personas ģeogrāfiskās izcelsmes
norādi, kuras nosaukums pilnībā vai daļēji ir otras Puses ģeogrāfiskās izcelsmes norādes homonīms, tad minēto otru Pusi
par to informē un tai dod iespēju izteikt viedokli pirms nosaukuma aizsardzības nodrošināšanas.

5.
Nekas šajā daļā neuzliek par pienākumu Dienvidāfrikai vai ES aizsargāt ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas nav
aizsargāta vai kuras aizsardzība ir pārtraukta tās izcelsmes valstī. Dienvidāfrika un ES viena otrai paziņo par to, ka kādas
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzība tās izcelsmes valstī tiek pārtraukta.

6. pants
Saikne starp ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un preču zīmēm

1.
Puses atsakās reģistrēt vai atsauc preču zīmi, kura atbilst jebkurai no šā protokola 5. panta 1. punktā minētajām
situācijām un kura attiecas uz to pašu produkta veidu, ja pieteikums par preču zīmes reģistrēšanu ir iesniegts pēc
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzības nodrošināšanas sākuma datuma attiecīgajā teritorijā. Attiecībā uz preču
zīmes atzīšanu par spēkā neesošu Puses kompetentā iestāde var noteikt, ka spēkā neesība tiks piemērota, vienīgi
pamatojoties uz ieinteresētās personas pienācīgi iesniegtu pieteikumu, kurš atbilst piemērojamos tiesību aktos noteiktajai
kārtībai.

2.
Ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kuras šā protokola spēkā stāšanās dienā ir uzskaitītas šā protokola I pielikumā,
1. punktā minētās aizsardzības sākuma datums ir šā protokola I pielikumā norādītais prioritātes datums, neskarot to, ka
joprojām ir spēkā agrākas preču zīmes prioritātes tiesības, kas bijušas piemērojamas Puses teritorijā tieši pirms šā
protokola spēkā stāšanās datuma.

3.
Šā protokola 7. pantā minētajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 1. punktā minētās aizsardzības nodrošināšanas
sākuma datums ir datums, kad Puse ir saņēmusi otras Puses pieprasījumu aizsargāt ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ar
noteikumu, ka pieprasījumu saņēmusī Puse turpmāk nodrošina ģeogrāfiskās norādes aizsardzību.

4.
Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzība saskaņā ar šā protokola 5. pantu neskar tādas preču zīmes turpmāku
izmantošanu, kas kādas Puses teritorijā ir pieteikta reģistrācijai, reģistrēta vai iegājusies labticīgas lietošanas ceļā līdz
pieteikuma par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību iesniegšanas dienai, ar noteikumu, ka nav pamata atbilstīgi
attiecīgās Puses tiesību aktiem uzskatīt preču zīmi par spēkā neesošu vai atsaukt to. Pieteikuma par ģeogrāfiskās
izcelsmes norādes aizsardzību iesniegšanas dienu nosaka saskaņā ar 2. un 3. punkta noteikumiem.

5.
Attiecībā uz šā protokola I pielikumā uzskaitītajām un nosauktajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kurām
prioritātes datums ir spēkā stāšanās datums, uzskata, ka preču zīme, kura pieteikta reģistrācijai laikā no viedokļu vai
iebildumu publicēšanas datuma par attiecīgo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi līdz šā protokola spēkā stāšanās datumam un
kura atbilst kādai no šā protokola 5. panta 1. punktā minētajām situācijām, ir pieteikta reģistrācijai nelabticīgi.

7. pants
Aizsargājamo ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pievienošana sarakstam

1.
Dienvidāfrika un ES var pievienot sarakstiem šā protokola I pielikumā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ievērojot šā
protokola 13. pantā noteikto kārtību.

2.
Nosaukumu nevar pievienot sarakstam šā protokola I pielikumā, ja kādas Puses teritorijā tas nonāk konfliktā ar
augu šķirnes, tostarp vīnogu šķirnes, vai dzīvnieku šķirnes nosaukumu un tādējādi var maldināt patērētāju attiecībā uz
izstrādājuma patieso izcelsmi vai ja tas pilnībā atbilst līdzīga produkta sugasvārdam.
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3.
Ja šā protokola 3. pantā vai 7. panta 1. punktā minētā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde pilnībā vai daļēji ir
homonīma tādai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei, kas ir aizsargāta vai kuras aizsardzība ir ierosināta attiecīgās Puses
teritorijā:
a) aizsardzību piešķir katrai norādei ar noteikumu, ka tā ir izmantota labticīgi un ka izmantošanā ir pienācīgi ievērots
tradicionālais lietojums attiecīgajā vietā un tas, cik reāla ir neskaidrību rašanās iespēja;
b) neskarot TRIPS nolīguma 23. pantu, Dienvidāfrika un ES kopā lemj par praktiskajiem izmantošanas nosacījumiem,
saskaņā ar kuriem pilnībā vai daļēji homonīmās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atšķir citu no citas, ņemot vērā
vajadzību nodrošināt taisnīgu attieksmi pret attiecīgajiem ražotājiem un nemaldināt patērētājus;
c) pilnībā vai daļēji homonīmus nosaukumus, kas maldina patērētāju par to, ka produkti nāk no citas teritorijas,
neaizsargā pat tādā gadījumā, ja nosaukums ir pareizs konkrētajā attiecīgā produkta izcelsmes teritorijā, reģionā vai
vietā.
4.
Dienvidāfrikai un ES nav pienākuma aizsargāt ģeogrāfiskās izcelsmes norādi tādos gadījumos, kad raksturīgas vai
plaši pazīstamas preču zīmes dēļ šāda aizsardzība var maldināt patērētājus par attiecīgā produkta patieso izcelsmi.
5.
Neskarot 4. punktu, Puses aizsargā ģeogrāfiskās izcelsmes norādi arī tādā gadījumā, ja eksistē iepriekšēja preču
zīme šā protokola 6. panta 4. punkta nozīmē.
6.
Ievērojot šā protokola 13. pantu, Dienvidāfrika savas valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu izstrādes nolūkā var
iesniegt līdz trīsdesmit (30) nosaukumus, kuru aizsardzība ir prioritāra. ES minētos pieteikumus izskata un noformē bez
kavēšanās.

8. pants
Aizsardzības izpildes panākšana
1.
Puses panāk šā protokola 3. līdz 7. pantā paredzētās aizsardzības izpildi, attiecīgajām publiskajām iestādēm vai
pieejamajām tiesu iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar katras Puses valsts vai reģionāliem tiesību aktiem, veicot adminis
tratīvas darbības. Tās arī panāk šādas aizsardzības izpildi pēc jebkuras ieinteresētās personas pieprasījuma.
2.
Ja valsts vai reģionālie tiesību akti paredz izpildes mehānismus, kas ir līdzvērtīgi tiem, ko piemēro līdzīgos
gadījumos marķēšanas, ražošanas un intelektuālā īpašuma tiesību izpildes nolūkā, tad tos uzskata par atbilstīgiem
1. punkta prasībām.

9. pants
Sadarbība ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārvaldībā
1.
ES un Dienvidāfrika viena otrai paziņo un var darīt publiski pieejamas produktu specifikācijas vai to kopsavilkumus
un kontaktadreses, kur var saņemt informāciju par kontroles noteikumiem atbilstīgajām otras Puses ģeogrāfiskās
izcelsmes norādēm, kuru aizsardzība ir paredzēta šajā daļā.
2.
Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuru aizsardzība ir paredzēta šajā daļā, var atsaukt vienīgi tā Puse, kuras teritorijā
ir produkta izcelsme.
3.
Visus jautājumus, kas saistīti ar produkta ar aizsargājamo nosaukumu specifikāciju, risina Īpašā komiteja. Šajā daļā
minētā produkta specifikācija ir specifikācija, kuru, ietverot jebkādus tās grozījumus, apstiprinājušas Puses iestādes šā
produkta izcelsmes teritorijā.
4.
Šīs daļas noteikumi neskar tiesības pieprasīt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu atzīšanu un aizsardzību saskaņā ar
attiecīgajiem Dienvidāfrikas vai ES tiesību aktiem.
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2. DAĻA

Tirdzniecība ar Vīna Produktiem un Stiprajiem Alkoholiskajiem Dzērieniem
10. pants
Darbības joma un tvērums
Šī daļa attiecas uz vīna produktiem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kurus klasificē 1983. gada 14. jūnijā
Briselē parakstītās Starptautiskās konvencijas par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, turpmāk
“Harmonizētā sistēma”, pozīcijā 2204 un 2208.

11. pants
Vīndarības metodes
1.
ES atļauj savā teritorijā ievest un tirgot lietošanai pārtikā Dienvidāfrikas izcelsmes vīna produktus, kas ir ražoti
saskaņā ar:
a) produktu definīcijām, kas ir atzītas Dienvidāfrikas normatīvajos aktos, kuri minēti šā protokola II pielikuma
A.1. iedaļas a) punktā,
b) vīndarības metodēm un ierobežojumiem, kuri ir atļauti Dienvidāfrikā normatīvajos aktos, kas minēti šā protokola
II pielikuma A.1. iedaļas b) punktā, vai kurus kompetentā iestāde citādi apstiprinājusi izmantošanai eksportam
paredzētajiem vīniem, ciktāl tos ir ieteikusi un publicējusi Starptautiskā vīnkopības un vīna organizācija, turpmāk
“OIV”,
c) citām vīndarības metodēm un ierobežojumiem, kurus Puses ir kopīgi pieņēmušas, saskaņā ar šā protokola
II pielikuma A.1. iedaļas c) punktā paredzētajiem nosacījumiem.
2.
Dienvidāfrika atļauj savā teritorijā importēt un tirgot lietošanai pārtikā ES izcelsmes vīna produktus, kas ir ražoti
saskaņā ar:
a) produktu definīcijām, kas ir atzītas ES normatīvajos aktos, kuri minēti šā protokola II pielikuma B.1. iedaļas
a) punktā,
b) vīndarības metodēm un ierobežojumiem, kas ir atļauti Eiropas Savienībā normatīvajos aktos, kuri minēti šā protokola
II pielikuma B.1. iedaļas b) punktā, ciktāl tos ir ieteikusi un publicējusi OIV, un
c) citām vīndarības metodēm un ierobežojumiem, kurus Puses ir kopīgi pieņēmušas, saskaņā ar nosacījumiem, kas
paredzēti šā protokola II pielikuma B.1. iedaļas c) punktā.
3.
Kopīgi pieņemot lēmumu un grozot šā protokola II pielikumu, Puses var pievienot, svītrot vai labot atsauces uz
produktu definīcijām, vīndarības metodēm un ierobežojumiem. Šādus lēmumus pieņem Īpašā komiteja saskaņā ar tās
procedūrām.
4.
Attiecībā uz vīndarības metodēm Puses vēlreiz apstiprina savas PTO noteiktās saistības attiecībā uz valsts režīmu
un vislielākās labvēlības principu, jo īpaši ņemot vērā saistības, kas noteiktas šā nolīguma 40. pantā.

12. pants
Vīnu un stipro alkoholisko dzērienu sertificēšana
1.
No Dienvidāfrikas ievestajiem un ES tirgū laistajiem vīna produktiem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem
Eiropas Savienībā var pieprasīt vienīgi šā protokola II pielikuma A.2. iedaļā norādīto dokumentāciju un sertifikātus.
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2.
No ES ievestajiem un Dienvidāfrikas tirgū laistajiem vīna produktiem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem
Dienvidāfrikā var pieprasīt vienīgi šā protokola II pielikuma B.2. iedaļā norādīto dokumentāciju un sertifikātus.

3. DAĻA

Vispārēji Noteikumi
13. pants
Īpašā komiteja

1.
Ar šo Puses izveido Īpašo komiteju ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un vīnu un stipro alkoholisko dzērienu
tirdzniecības jautājumos, lai uzraudzītu šā protokola izstrādi, pastiprinātu savstarpēju sadarbību, apmainītos ar
informāciju, īpaši ar produktu specifikācijām vai to kopsavilkumiem, un uzlabotu dialogu par ģeogrāfiskās izcelsmes
norādēm.
2.
Puses Īpašajā komitejā kopīgi risina visus jautājumus, kas skar šā protokola īstenošanu un darbību. Jo īpaši Puses
viena otrai nodrošina savlaicīgu informāciju par tādiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas skar šajā protokolā
reglamentētus jautājumus un kas ietekmē savstarpēji tirgotos produktus.
3.
Īpašā komiteja rūpējas par šā protokola pareizu darbību un var vienprātīgi sagatavot ieteikumus un pieņemt
lēmumus.
4.
Atkāpjoties no šā nolīguma 117. panta, Īpašā komiteja var lemt par grozījumiem šā protokola pielikumos, tostarp
jautājumos par sadarbību, kas noteikti šā protokola 14. panta 1. punktā.

5.

Īpašā komiteja nosaka savu reglamentu.

14. pants
Sadarbība un izvairīšanās no domstarpībām

1.
Puses sadarbojas jautājumos, kas saistīti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un tirdzniecību ar vīniem un stiprajiem
alkoholiskajiem dzērieniem, un jo īpaši jautājumos par:
a) vīna produktu definīcijām, sertificēšanu un marķēšanu;
b) vīnogu šķirņu izmantošanu vīndarībā un to marķēšanu;
c) tradicionālu apzīmējumu izmantošanu vīna marķēšanā;
d) stipro alkoholisko dzērienu produktu definīcijām, sertificēšanu un marķēšanu;
e) abpusēji svarīgām problēmām saistībā ar HS pozīcijā 2205 klasificētajiem produktiem un
f) šā protokola 17. panta 2. punktā minēto papildinājumu vēstuļu apmaiņai tirdzniecības, attīstības un sadarbības
nolīguma X pielikumā.
2.
Šā nolīguma III daļā izklāstītos noteikumus piemēro jebkuram attiecīgam jautājumam, kas rodas saskaņā ar šo
protokolu, ievērojot to, ka atsauces uz Pusēm attiecas vienīgi uz Pusēm šajā protokolā un atsauces uz Tirdzniecības un
attīstības komiteju jāuzskata par atsaucēm uz Īpašo komiteju.
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15. pants
Piemērojamie noteikumi
Ja vien šajā protokolā vai nolīgumā nav norādīts citādi, produktu, uz kuriem attiecas šis protokols un ar kuriem Puses
savstarpēji tirgojas, importu un tirdzniecību veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā tās Puses teritorijā, kurā
produktus importē.

16. pants
Konkrētu tirgus piekļuves koncesiju piemērošana
Ievērojot šā līguma 113. panta 5. punktu un 6. punktu, šā nolīguma 24. panta 2. punktā un 25. panta 1. punktā
minētās lauksaimniecības tirgus piekļuves koncesijas, kas tarifu sarakstos šā nolīguma I un II PIELIKUMĀ ir apzīmētas ar
zvaigznīti (*), tai Pusei, kura ir iesniegusi paziņojumu saskaņā ar šā protokola 3. panta 3. punktu, piešķir tikai no tā
mēneša pirmās dienas, kas seko mēnesim, kurā otra Puse saņēmusi minēto paziņojumu.

17. pants
Saistība ar citiem nolīgumiem
1.
Ar šo izbeidz 2002. gada nolīgumus vēstuļu apmaiņas ceļā, ar ko paredz konkrētu nolīgumu starp Eiropas
Kopienu un Dienvidāfrikas Republiku par tirdzniecību ar vīnu un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem pagaidu
piemērošanu.
2.

Pielikumā vēstuļu apmaiņai tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīguma X pielikumā:

a) šā protokola noteikumi par nosaukumu Port un Sherry aizsardzību šajā protokolā neskar minētā pielikuuma vēstuļu
apmaiņai 1. līdz 4. punkta (ieskaitot) piemērošanu;
b) minētā pielikuuma 6. punktā teikumu “Šī palīdzība sāksies dienā, kad stāsies spēkā Vīnu un stipro alkoholisko
dzērienu nolīgums” aizstāj ar teikumu “Šī palīdzība sāksies dienā, kad stāsies spēkā 3. protokols par ģeogrāfiskās
izcelsmes norādēm un tirdzniecību ar vīnu un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem Ekonomisko partnerattiecību
nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses”.

18. pants
Pārejas pasākumi
Produktu, kas spēkā stāšanās dienā ir ražots, aprakstīts un noformēts saskaņā ar Pušu iekšējiem normatīvajiem aktiem,
kā arī to savstarpējām divpusējām saistībām, bet tādā veidā, kuru aizliedz šis protokols, ir atļauts tirgot
a) vairumtirgotājiem vai ražotājiem – trīs (3) gadus; un
b) mazumtirgotājiem – līdz beidzas krājumi.

19. pants
Nobeiguma noteikumi
1.

Šā protokola pielikumi ir tā sastāvdaļa.
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2.
Ja, ievērojot šā nolīguma 113. pantu, šo protokolu piemēro provizoriski, tad atsauces uz spēkā stāšanās datumu
uzskata par atsaucēm uz datumu, kad sāk šā nolīguma provizorisko piemērošanu starp Dienvidāfriku un ES.
3.

Šā protokola ilgums ir neierobežots. To var izbeigt, Pusēm kopīgi vienojoties vai izbeidzot šo nolīgumu.
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3. protokola I pielikums
Dienvidāfrikas un ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādes
Piezīme i)
Šajā pielikumā vienas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes dažādas versijas atdala ar slīpsvītru, kuru abās pusēs atdala ar
atstarpi ( “/” ).
Piezīme ii)
1. Puses sadarbojas, sniedzot informāciju par aizsargātajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Puses var pieprasīt
dokumentāciju, lai izpildītu savus pienācīgas pārbaudes pienākumus, vai vienīgi informācijas nolūkos. Ievērojot 2. un
3. punktu, pienākums iesniegt dokumentācijas kopsavilkumu neskar ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību.
2. Iesniegtā dokumentācija apliecina, ka nosaukumi atbilst ģeogrāfiskās izcelsmes norādes kritērijiem šā protokola trešā
apsvēruma nozīmē, proti, norāde liecina, ka produkta izcelsme ir kādas Puses teritorijā vai šīs teritorijas reģionā vai
vietā, ja preces konkrētā kvalitāte, reputācija vai citas īpašības ir būtiski saistāmas ar tās ģeogrāfisko izcelsmi TRIPS
nolīguma 22. panta 1. punkta nozīmē, un minētais nosaukums ir aizsargāts izcelsmes valstī.
3. Lai sagādātu visu nepieciešamo dokumentāciju, kas nepieciešama Puses pienācīgas pārbaudes prasību izpildei, Puses
sadarbojas un viena otrai palīdz dokumentācijas sagatavošanā, iesniegšanā un atzīšanā. Puses apņemas šīs pienācīgas
pārbaudes prasības pildīt raiti un objektīvi.
A iedaļa
Dienvidāfrikas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes
A.1. iedaļa Lauksaimniecības produkti un pārtika
Valsts

Produktu kategorija

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

Prioritātes datums

1.

Dienvidāfrika

Tēja

Honeybush / Heuningbos / Honey Spēkā stāšanās datums
bush tea / Heuningbos tee

2.

Dienvidāfrika

Tēja

Rooibos / Red Bush / Rooibostee / Spēkā stāšanās datums
Rooibos tea / Rooitee / Rooibosch

3.

Dienvidāfrika

Gaļa

Karoo izcelsmes gaļa

Spēkā stāšanās datums

Valsts

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

Prioritātes datums

—

—

—

Valsts

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

Prioritātes datums

A.2. iedaļa Alus

A.3. iedaļa Vīni

1.

Dienvidāfrika

Agterkliphoogte

1.2.2002.

2.

Dienvidāfrika

Bamboesbaai / Bamboo Bay

1.2.2002.
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Valsts

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

L 250/2085
Prioritātes datums

3.

Dienvidāfrika

Banghoek

Spēkā stāšanās datums

4.

Dienvidāfrika

Boberg

1.2.2002.

5.

Dienvidāfrika

Boesmansrivier / Boesmans River

1.2.2002.

6.

Dienvidāfrika

Bonnievale

1.2.2002.

7.

Dienvidāfrika

Bot River

Spēkā stāšanās datums

8.

Dienvidāfrika

Bottelary

1.2.2002.

9.

Dienvidāfrika

Breede River Valley

1.2.2002.

10.

Dienvidāfrika

Breedekloof

Spēkā stāšanās datums

11.

Dienvidāfrika

Buffeljags

1.2.2002.

12.

Dienvidāfrika

Calitzdorp

1.2.2002.

13.

Dienvidāfrika

Cape Agulhas

Spēkā stāšanās datums

14.

Dienvidāfrika

Cape Point

1.2.2002.

15.

Dienvidāfrika

Cape South Coast

Spēkā stāšanās datums

16.

Dienvidāfrika

Cederberg

1.2.2002.

17.

Dienvidāfrika

Lower Orange River / Central Orange River

1.2.2002.

18.

Dienvidāfrika

Ceres Plateau

Spēkā stāšanās datums

19.

Dienvidāfrika

Citrusdal Mountain

Spēkā stāšanās datums

20.

Dienvidāfrika

Citrusdal Valley

Spēkā stāšanās datums

21.

Dienvidāfrika

Coastal Region

1.2.2002.

22.

Dienvidāfrika

Constantia

1.2.2002.

23.

Dienvidāfrika

Darling

1.2.2002.

24.

Dienvidāfrika

Devon Valley

1.2.2002.

25.

Dienvidāfrika

Douglas

1.2.2002.

26.

Dienvidāfrika

Durbanville

1.2.2002.

27.

Dienvidāfrika

Eastern Cape

Spēkā stāšanās datums
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Valsts

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde
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Prioritātes datums

28.

Dienvidāfrika

Eilandia

1.2.2002.

29.

Dienvidāfrika

Elandskloof

Spēkā stāšanās datums

30.

Dienvidāfrika

Elgin

1.2.2002.

31.

Dienvidāfrika

Elim

1.2.2002.

32.

Dienvidāfrika

Franschhoek Valley / Franschhoek

1.2.2002.

33.

Dienvidāfrika

Goudini

1.2.2002.

34.

Dienvidāfrika

Greyton

Spēkā stāšanās datums

35.

Dienvidāfrika

Groenekloof

1.2.2002.

36.

Dienvidāfrika

Hartswater

1.2.2002.

37.

Dienvidāfrika

Hemel-en-Aarde Ridge

Spēkā stāšanās datums

38.

Dienvidāfrika

Hemel-en-Aarde Valley

Spēkā stāšanās datums

39.

Dienvidāfrika

Herbertsdale

1.2.2002.

40.

Dienvidāfrika

Hex River Valley

Spēkā stāšanās datums

41.

Dienvidāfrika

Hoopsrivier / Hoops River

1.2.2002.

42.

Dienvidāfrika

Hout Bay

Spēkā stāšanās datums

43.

Dienvidāfrika

Jonkershoek Valley

1.2.2002.

44.

Dienvidāfrika

Klaasvoogds

1.2.2002.

45.

Dienvidāfrika

Klein Karoo

1.2.2002.

46.

Dienvidāfrika

Klein River

Spēkā stāšanās datums

47.

Dienvidāfrika

Koekenaap

1.2.2002.

48.

Dienvidāfrika

Kwazulu-Natal

Spēkā stāšanās datums

49.

Dienvidāfrika

Lamberts Bay

Spēkā stāšanās datums

50.

Dienvidāfrika

Langeberg-Garcia

Spēkā stāšanās datums

51.

Dienvidāfrika

Le Chasseur

1.2.2002.

52.

Dienvidāfrika

Limpopo

Spēkā stāšanās datums
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Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde
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Prioritātes datums

53.

Dienvidāfrika

Lutzville Valley

1.2.2002.

54.

Dienvidāfrika

Malgas

Spēkā stāšanās datums

55.

Dienvidāfrika

Malmesbury

1.2.2002.

56.

Dienvidāfrika

McGregor

1.2.2002.

57.

Dienvidāfrika

Montagu

1.2.2002.

58.

Dienvidāfrika

Napier

Spēkā stāšanās datums

59.

Dienvidāfrika

Northern Cape

Spēkā stāšanās datums

60.

Dienvidāfrika

Nuy

1.2.2002.

61.

Dienvidāfrika

Olifants River

1.2.2002.

62.

Dienvidāfrika

Outeniqua

Spēkā stāšanās datums

63.

Dienvidāfrika

Overberg

1.2.2002.

64.

Dienvidāfrika

Paarl

1.2.2002.

65.

Dienvidāfrika

Papegaaiberg

1.2.2002.

66.

Dienvidāfrika

Philadelphia

Spēkā stāšanās datums

67.

Dienvidāfrika

Piekenierskloof

1.2.2002.

68.

Dienvidāfrika

Plettenberg Bay

Spēkā stāšanās datums

69.

Dienvidāfrika

Polkadraai Hills

Spēkā stāšanās datums

70.

Dienvidāfrika

Prince Albert Valley

1.2.2002.

71.

Dienvidāfrika

Riebeekberg

1.2.2002.

72.

Dienvidāfrika

Rietrivier FS

1.2.2002.

73.

Dienvidāfrika

Robertson

1.2.2002.

74.

Dienvidāfrika

Scherpenheuvel

1.2.2002.

75.

Dienvidāfrika

Simonsberg-Paarl

1.2.2002.

76.

Dienvidāfrika

Simonsberg-Stellenbosch

1.2.2002.

77.

Dienvidāfrika

Slanghoek

1.2.2002.
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16.9.2016.
Prioritātes datums

78.

Dienvidāfrika

Spruitdrift

1.2.2002.

79.

Dienvidāfrika

St Francis Bay

Spēkā stāšanās datums

80.

Dienvidāfrika

Stanford Foothills

Spēkā stāšanās datums

81.

Dienvidāfrika

Stellenbosch

1.2.2002.

82.

Dienvidāfrika

Stilbaai East

Spēkā stāšanās datums

83.

Dienvidāfrika

Stormsvlei

1.2.2002.

84.

Dienvidāfrika

Sunday's Glen

Spēkā stāšanās datums

85.

Dienvidāfrika

Sutherland-Karoo

Spēkā stāšanās datums

86.

Dienvidāfrika

Swartberg

1.2.2002.

87.

Dienvidāfrika

Swartland

1.2.2002.

88.

Dienvidāfrika

Swellendam

1.2.2002.

89.

Dienvidāfrika

Theewater

Spēkā stāšanās datums

90.

Dienvidāfrika

Tradouw

1.2.2002.

91.

Dienvidāfrika

Tradouw Highlands

Spēkā stāšanās datums

92.

Dienvidāfrika

Tulbagh

1.2.2002.

93.

Dienvidāfrika

Tygerberg

1.2.2002.

94.

Dienvidāfrika

Upper Hemel-en-Aarde Valley

Spēkā stāšanās datums

95.

Dienvidāfrika

Upper Langkloof

Spēkā stāšanās datums

96.

Dienvidāfrika

Vinkrivier / Vink River

1.2.2002.

97.

Dienvidāfrika

Voor Paardeberg

Spēkā stāšanās datums

98.

Dienvidāfrika

Vredendal

1.2.2002.

99.

Dienvidāfrika

Walker Bay

1.2.2002.

100.

Dienvidāfrika

Wellington

1.2.2002.

101.

Dienvidāfrika

Western Cape

Spēkā stāšanās datums

102.

Dienvidāfrika

Worcester

1.2.2002.
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A.4. iedaļa Stiprie alkoholiskie dzērieni
Valsts

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

Prioritātes datums

—

—

—

B iedaļa
Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norādes
B.1. iedaļa Lauksaimniecības produkti un pārtika
Valsts

Produktu kategorija

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

Prioritātes datums

1.

Čehijas Republika Svaigi vai pārstrādāti Žatecký chmel
augļi, dārzeņi un
graudaugi

spēkā stāšanās datums

2.

Dānija

Sieri

spēkā stāšanās datums

3.

Vācija

Svaigi vai pārstrādāti Hopfen aus der Hallertau
augļi, dārzeņi un
graudaugi

spēkā stāšanās datums

4.

Vācija

Svaigi vai pārstrādāti Tettnanger Hopfen
augļi, dārzeņi un
graudaugi

spēkā stāšanās datums

5.

Vācija

Gaļas izstrādājumi

6. (1)

Grieķija

Svaigi vai pārstrādāti Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas
augļi, dārzeņi un
graudaugi

7.

Grieķija

Svaigi vai pārstrādāti Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστο spēkā stāšanās datums
augļi, dārzeņi un ριάς / Fassolia Gigantes Elefantes Ka
graudaugi
storias

8. (2)

Grieķija

Sieri

Φέτα / Feta

spēkā stāšanās datums

9.

Grieķija

Sieri

Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis

spēkā stāšanās datums

10.

Grieķija

Olīveļļa

Καλαμάτα / Kalamata

spēkā stāšanās datums

11.

Grieķija

Sieri

Κασέρι / Kasseri

spēkā stāšanās datums

12.

Grieķija

Sieri

Κεφαλογραβιέρα / Kefalograviera

spēkā stāšanās datums

13.

Grieķija

Olīveļļa

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης / Kolym spēkā stāšanās datums
vari Chanion Kritis

Danablu

Nürnberger Bratwürste / Nürnber spēkā stāšanās datums
ger Rostbratwürste
spēkā stāšanās datums

L 250/2090
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Valsts

Produktu kategorija

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

16.9.2016.
Prioritātes datums

14.

Grieķija

Svaigi vai pārstrādāti Κονσερβολιά Αμφίσσης / Konservolia spēkā stāšanās datums
augļi, dārzeņi un Amfissis
graudaugi

15.

Grieķija

Svaigi vai pārstrādāti Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα / Ko spēkā stāšanās datums
augļi, dārzeņi un rinthiaki Stafida Vostitsa
graudaugi

16.

Grieķija

Citi produkti (gar Κρόκος Κοζάνης / Krokos Kozanis
švielas u.c.)

spēkā stāšanās datums

17.

Grieķija

Olīveļļa

Λακωνία / Lakonia

spēkā stāšanās datums

18.

Grieķija

Dabīgie sveķi

Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou

spēkā stāšanās datums

19.

Grieķija

Olīveļļa

Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasit spēkā stāšanās datums
hiou Kritis

20.

Spānija

Olīveļļa

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra spēkā stāšanās datums
Alta

21.

Spānija

Olīveļļa

Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli spēkā stāšanās datums
del Baix Ebre-Montsià

22.

Spānija

Olīveļļa

Aceite del Bajo Aragón

spēkā stāšanās datums

23.

Spānija

Sieri

Arzùa-Ulloa

spēkā stāšanās datums

24.

Spānija

Svaigi vai pārstrādāti Azafrán de la Mancha
augļi, dārzeņi un
graudaugi

spēkā stāšanās datums

25.

Spānija

Olīveļļa

spēkā stāšanās datums

26. (3) Spānija

Baena

Svaigi vai pārstrādāti Cítricos Valencianos / Cítrics Valen spēkā stāšanās datums
augļi, dārzeņi un cians
graudaugi

27.

Spānija

Gaļas izstrādājumi

Dehesa de Extremadura

spēkā stāšanās datums

28.

Spānija

Gaļas izstrādājumi

Guijuelo

spēkā stāšanās datums

29.

Spānija

Sieri

Idiazábal

spēkā stāšanās datums

30.

Spānija

Gaļas izstrādājumi

Jamón de Huelva

spēkā stāšanās datums

31.

Spānija

Gaļas izstrādājumi

Jamón de Teruel

spēkā stāšanās datums

32.

Spānija

Konditorejas
dājumi

33.

Spānija

Olīveļļa

izstrā Jijona

Les Garrigues

spēkā stāšanās datums

spēkā stāšanās datums
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Valsts

Produktu kategorija

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

L 250/2091
Prioritātes datums

34.

Spānija

Sieri

Mahón-Menorca

spēkā stāšanās datums

35.

Spānija

Olīveļļa

Priego de Córdoba

spēkā stāšanās datums

36.

Spānija

Sieri

Queso Manchego

spēkā stāšanās datums

37.

Spānija

Gaļas izstrādājumi

Salchichón de Vic / Llonganissa de spēkā stāšanās datums
Vic

38.

Spānija

Olīveļļa

Sierra de Cádiz

spēkā stāšanās datums

39.

Spānija

Olīveļļa

Sierra de Cazorla

spēkā stāšanās datums

40.

Spānija

Olīveļļa

Sierra de Segura

spēkā stāšanās datums

41.

Spānija

Olīveļļa

Sierra Mágina

spēkā stāšanās datums

42.

Spānija

Olīveļļa

Siurana

spēkā stāšanās datums

43.

Spānija

Gaļas izstrādājumi

Sobrasada de Mallorca

spēkā stāšanās datums

44.

Spānija

Citi konditorejas iz Turrón de Alicante
strādājumi

spēkā stāšanās datums

45.

Francija

Sieri

Brie de Meaux

spēkā stāšanās datums

46.

Francija

Sieri

Camembert de Normandie

spēkā stāšanās datums

47.

Francija

Gaļas izstrādājumi

Canard à foie gras du Sud-Ouest spēkā stāšanās datums
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes,
Périgord, Quercy)

48.

Francija

Sieri

Comté

spēkā stāšanās datums

49.

Francija

Sieri

Emmental de Savoie

spēkā stāšanās datums

50.

Francija

Olīveļļa

Huile d'olive de Haute-Provence

spēkā stāšanās datums

51.

Francija

Ēteriskā eļļa

Huile essentielle de lavande de spēkā stāšanās datums
Haute-Provence

52.

Francija

Zivsaimniecības pro Huîtres Marennes Oléron
dukts

spēkā stāšanās datums

53.

Francija

Gaļas izstrādājumi

Jambon de Bayonne

spēkā stāšanās datums

54.

Francija

Sieri

Mont d'Or / Vacherin du Haut- spēkā stāšanās datums
Doubs

55.

Francija

Svaigi vai pārstrādāti Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen spēkā stāšanās datums
augļi, dārzeņi un mi-cuits
graudaugi
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Produktu kategorija

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

16.9.2016.
Prioritātes datums

56.

Francija

Sieri

Reblochon / Reblochon de Savoie

spēkā stāšanās datums

57.

Francija

Sieri

Roquefort

spēkā stāšanās datums

58.

Itālija

Mērces

Aceto Balsamico di Modena

spēkā stāšanās datums

59.

Itālija

Mērces

Aceto balsamico tradizionale di Mo spēkā stāšanās datums
dena

60.

Itālija

Svaigi vai pārstrādāti Arancia Rossa di Sicilia
augļi, dārzeņi un
graudaugi

spēkā stāšanās datums

61.

Itālija

Sieri

Asiago

spēkā stāšanās datums

62.

Itālija

Gaļas izstrādājumi

Bresaola della Valtellina

spēkā stāšanās datums

63.

Itālija

Svaigi vai pārstrādāti Cappero di Pantelleria
augļi, dārzeņi un
graudaugi

spēkā stāšanās datums

64.

Itālija

Gaļas izstrādājumi

Cotechino Modena

spēkā stāšanās datums

65.

Itālija

Sieri

Fontina

spēkā stāšanās datums

66.

Itālija

Sieri

Gorgonzola

spēkā stāšanās datums

67.

Itālija

Sieri

Grana Padano

spēkā stāšanās datums

68.

Itālija

Svaigi vai pārstrādāti Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel
augļi, dārzeņi un
graudaugi

spēkā stāšanās datums

69.

Itālija

Gaļas izstrādājumi

Mortadella Bologna

spēkā stāšanās datums

70.

Itālija

Sieri

Mozzarella di Bufala Campana

spēkā stāšanās datums

71.

Itālija

Sieri

Parmigiano Reggiano

spēkā stāšanās datums

72.

Itālija

Sieri

Pecorino Romano

spēkā stāšanās datums

73.

Itālija

Sieri

Pecorino Sardo

spēkā stāšanās datums

74.

Itālija

Sieri

Pecorino Toscano

spēkā stāšanās datums

75.

Itālija

Svaigi vai pārstrādāti Pomodoro di Pachino
augļi, dārzeņi un
graudaugi

spēkā stāšanās datums
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Prioritātes datums

76.

Itālija

Gaļas izstrādājumi

Prosciutto di Modena

spēkā stāšanās datums

77.

Itālija

Gaļas izstrādājumi

Prosciutto di Parma

spēkā stāšanās datums

78.

Itālija

Gaļas izstrādājumi

Prosciutto di San Daniele

spēkā stāšanās datums

79.

Itālija

Gaļas izstrādājumi

Prosciutto Toscano

spēkā stāšanās datums

80.

Itālija

Sieri

Provolone Valpadana

spēkā stāšanās datums

81.

Itālija

Gaļas izstrādājumi

Speck Alto Adige / Südtiroler Mar spēkā stāšanās datums
kenspeck / Südtiroler Speck

82.

Itālija

Sieri

Taleggio

spēkā stāšanās datums

83.

Itālija

Olīveļļa

Toscano

spēkā stāšanās datums

84.

Itālija

Olīveļļa

Veneto Valpolicella / Veneto Euganei spēkā stāšanās datums
e Berici / Veneto del Grappa

85.

Itālija

Gaļas izstrādājumi

Zampone Modena

86.

Kipra

Citi konditorejas iz Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi spēkā stāšanās datums
strādājumi
Geroskipou

87.

Ungārija

Gaļas izstrādājumi

Szegedi szalámi / Szegedi télisza spēkā stāšanās datums
lámi

88.

Nīderlande

Sieri

Edam Holland

spēkā stāšanās datums

89.

Nīderlande

Sieri

Gouda Holland

spēkā stāšanās datums

90.

Austrija

Sieri

Tiroler Bergkäse

spēkā stāšanās datums

91.

Austrija

Gaļas izstrādājumi

Tiroler Speck

spēkā stāšanās datums

92.

Portugāle

Svaigi vai pārstrādāti Ananás dos Açores / São Miguel
augļi, dārzeņi un
graudaugi

spēkā stāšanās datums

93.

Portugāle

Olīveļļa

Azeite de Moura

spēkā stāšanās datums

94.

Portugāle

Olīveļļa

Azeite do Alentejo Interior

spēkā stāšanās datums

95.

Portugāle

Olīveļļa

Azeites da Beira Interior (Azeite da spēkā stāšanās datums
Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

96.

Portugāle

Olīveļļa

Azeite de Trás-os-Montes

spēkā stāšanās datums

97.

Portugāle

Olīveļļa

Azeites do Norte Alentejano

spēkā stāšanās datums

spēkā stāšanās datums
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Prioritātes datums

98.

Portugāle

Olīveļļa

Azeites do Ribatejo

spēkā stāšanās datums

99.

Portugāle

Gaļas izstrādājumi

Chouriça de Carne de Vinhais / Lin spēkā stāšanās datums
guiça de Vinhais

100.

Portugāle

Svaigi vai pārstrādāti Pêra Rocha do Oeste
augļi, dārzeņi un
graudaugi

spēkā stāšanās datums

101.

Portugāle

Gaļas izstrādājumi

Presunto de Barrancos

spēkā stāšanās datums

102.

Portugāle

Sieri

Queijo S. Jorge

spēkā stāšanās datums

103.

Portugāle

Sieri

Queijo Serra da Estrela

spēkā stāšanās datums

104.

Portugāle

Gaļas izstrādājumi

Salpicão de Vinhais

spēkā stāšanās datums

105.

Apvienotā
Karaliste

Sieri

White Stilton cheese / Blue Stilton spēkā stāšanās datums
cheese

(1) Nosaukuma variācijas “Kalamon” un “Kalamata” var turpināt izmantot attiecībā uz līdzīgu produktu, ja patērētājs netiek maldināts
par šā nosaukuma būtību vai par produkta patieso izcelsmi.
(2) Sieru ar nosaukumu “Feta”, ko izmanto atbilstoši šā protokola noteikumiem, laiž Dienvidāfrikas tirgū ar šādiem nosacījumiem:
— Grieķijas izcelsmes nosaukums “Feta” tiek aizsargāts;
— vienlaikus pastāv iepriekšējas preču zīmes, kas iegājušās iepriekšējās lietošanas ceļā vai saskaņā ar paražu tiesībām, vai reģistrētas
saskaņā ar Dienvidāfrikas tiesību aktiem;
— citus nosaukuma lietojumus apzīmē ar vārdiem Dienvidāfrikas Feta vai Feta veids, vai Feta paveids;
— piecu (5) gadu laikā pakāpeniski ievieš marķēšanas prasības, kas skar visus nosaukuma “Feta” lietojumus, lai atbilstu: i) izcelsmes
valsts prasībām; ii) piena izcelsmes dzīvnieka marķēšanas prasībām; iii) nosacījumam par tādu produktu, kam nav ģeogrāfiskās
izcelsmes norādes, apzīmēšanu ar nosaukumu Āfrikas Feta vai Feta veids vai Feta paveids un ar tā ekvivalentiem citās Dienvidā
frikas valodās, izņemot tos produktus, kuru vienlaicīga pastāvēšana ir atļauta.
(3) Nosaukuma variācijas, kurās ietilpst vai kuras veido vārds “Valencia” var turpināt izmantot attiecībā uz līdzīgu produktu, ja patērē
tājs netiek maldināts par šā nosaukuma būtību vai par produkta patieso izcelsmi.

B.2. iedaļa Alus
Valsts

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

Prioritātes datums

1.

Čehijas Republika České pivo

spēkā stāšanās datums

2.

Čehijas Republika Českobudějovické pivo

spēkā stāšanās datums

3.

Vācija

Bayerisches Bier

spēkā stāšanās datums

4.

Vācija

Bremer Bier

spēkā stāšanās datums

5.

Vācija

Münchener Bier

spēkā stāšanās datums

B.3. iedaļa Vīni
Valsts

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

Prioritātes datums

1.

Vācija

Franken

1.2.2002.

2.

Vācija

Mittelrhein

1.2.2002.
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3.

Vācija

Mosel

1.2.2002.

4.

Vācija

Rheingau

1.2.2002.

5.

Vācija

Rheinhessen

1.2.2002.

6.

Grieķija

Αμύνταιο / Amynteo

spēkā stāšanās datums

7.

Grieķija

Κρήτη / Crete

spēkā stāšanās datums

8.

Grieķija

Μακεδονία / Macedonia

spēkā stāšanās datums

9.

Grieķija

Μαντινεία / Mantinia

spēkā stāšanās datums

10.

Grieķija

Νάουσα / Naoussa

spēkā stāšanās datums

11.

Grieķija

Νεμέα / Nemea

spēkā stāšanās datums

12.

Grieķija

Πελοπόννησος / Peloponnese

spēkā stāšanās datums

Ρετσίνα Αττικής / Retsina of Attiki

spēkā stāšanās datums

13. (1) Grieķija
14.

Grieķija

Ρόδος / Rhodes

spēkā stāšanās datums

15.

Grieķija

Σάμος / Samos

spēkā stāšanās datums

16.

Grieķija

Σαντορίνη / Santorini

spēkā stāšanās datums

17.

Grieķija

Στερεά Ελλάδα / Sterea Ellada

spēkā stāšanās datums

18.

Grieķija

Θράκη / Thrace

spēkā stāšanās datums

19.

Spānija

Cataluña

spēkā stāšanās datums

20.

Spānija

Cava

1.2.2002.

21.

Spānija

Empordà

spēkā stāšanās datums

22.

Spānija

Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry

2.2.1659.

23.

Spānija

Jumilla

1.2.2002.

24.

Spānija

La Mancha

1.2.2002.

25.

Spānija

Málaga

1.2.2002.

26.

Spānija

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla

1.2.2002.

27.

Spānija

Navarra

1.2.2002.

L 250/2096

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Valsts

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

16.9.2016.
Prioritātes datums

28.

Spānija

Penedès

1.2.2002.

29.

Spānija

Priorat

1.2.2002.

30.

Spānija

Rías Baixas

1.2.2002.

31.

Spānija

Ribera del Duero

1.2.2002.

32.

Spānija

Rioja

1.2.2002.

33.

Spānija

Rueda

1.2.2002.

34.

Spānija

Somontano

1.2.2002.

35.

Spānija

Toro

1.2.2002.

36.

Spānija

Utiel-Requena

1.2.2002.

37.

Spānija

Valdepeñas

1.2.2002.

38.

Spānija

Valencia

1.2.2002.

39.

Francija

Alsace

1.2.2002.

40.

Francija

Anjou

1.2.2002.

41.

Francija

Beaujolais

1.2.2002.

42.

Francija

Beaune / Côte de Beaune

1.2.2002.

43.

Francija

Bordeaux

1.2.2002.

44.

Francija

Bourgogne

1.2.2002.

45.

Francija

Cahors

1.2.2002.

46.

Francija

Chablis

1.2.2002.

47.

Francija

Chambertin

1.2.2002.

48.

Francija

Champagne

26.6.1935.

49.

Francija

Châteauneuf-du-Pape

1.2.2002.

50.

Francija

Clos de Vougeot

1.2.2002.

51.

Francija

Corton

1.2.2002.

52.

Francija

Côte Rôtie

1.2.2002.
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Valsts

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde
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Prioritātes datums

53.

Francija

Côtes de Provence

1.2.2002.

54.

Francija

Côtes du Rhône

1.2.2002.

55.

Francija

Côtes du Roussillon

1.2.2002.

56.

Francija

Graves / Graves de Vayres

1.2.2002.

57.

Francija

Crozes-Hermitage / Crozes-Ermitage
l'Hermitage / Ermitage / l'Ermitage

58.

Francija

Languedoc

1.2.2002.

59.

Francija

Margaux

1.2.2002.

60.

Francija

Médoc / Haut-Médoc

1.2.2002.

61.

Francija

Meursault

1.2.2002.

62.

Francija

Montrachet

1.2.2002.

63.

Francija

Moselle

1.2.2002.

64.

Francija

Musigny

1.2.2002.

65.

Francija

Nuits / Nuits-Saint-Georges / Côte de Nuits-Villages

1.2.2002.

66.

Francija

Pays d'Oc

1.2.2002.

67.

Francija

Pessac-Léognan

1.2.2002.

68.

Francija

Pomerol

1.2.2002.

69.

Francija

Pommard

1.2.2002.

70.

Francija

Quincy

1.2.2002.

71.

Francija

Romanée Conti

1.2.2002.

72.

Francija

Saint-Estèphe

1.2.2002.

73.

Francija

Saint-Émilion

1.2.2002.

74.

Francija

Saint-Julien

1.2.2002.

75.

Francija

Sancerre

1.2.2002.

76.

Francija

Sauternes

1.2.2002.

77.

Francija

Touraine

1.2.2002.

/

Hermitage

/ 1.2.2002.
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Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde
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Prioritātes datums

78.

Francija

Val de Loire

1.2.2002.

79.

Francija

Volnay

1.2.2002.

80.

Itālija

Asti

1.2.2002.

81.

Itālija

Barbaresco

1.2.2002.

82.

Itālija

Bardolino / Bardolino Superiore

1.2.2002.

83.

Itālija

Barolo

1.2.2002.

84.

Itālija

Brachetto d'Acqui / Acqui

1.2.2002.

85.

Itālija

Brunello di Montalcino

1.2.2002.

86.

Itālija

Campania

1.2.2002.

87.

Itālija

Chianti

1.2.2002.

88.

Itālija

Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Conegliano – Pro spēkā stāšanās datums
secco / Valdobbiadene – Prosecco

89.

Itālija

Alba

1.2.2002.

90.

Itālija

Franciacorta

1.2.2002.

91.

Itālija

Lambrusco di Sorbara

1.2.2002.

92.

Itālija

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

1.2.2002.

93.

Itālija

Marsala

1.2.2002.

94.

Itālija

Montepulciano d'Abruzzo

1.2.2002.

95.

Itālija

Sicilia

1.2.2002.

96.

Itālija

Soave

1.2.2002.

97.

Itālija

Toscano / Toscana

1.2.2002.

98.

Itālija

Valpolicella

1.2.2002.

99.

Itālija

Veneto

1.2.2002.

100.

Itālija

Vino Nobile di Montepulciano

1.2.2002.

101.

Kipra

Κουμανδαρία / Commandaria

spēkā stāšanās datums
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Prioritātes datums

102.

Kipra

Πάφος / Pafos

spēkā stāšanās datums

103.

Ungārija

Tokaj / Tokaji

spēkā stāšanās datums

104.

Portugāle

Alentejo

1.2.2002.

105.

Portugāle

Algarve

1.2.2002.

106.

Portugāle

Bairrada

1.2.2002.

107.

Portugāle

Dão

1.2.2002.

108.

Portugāle

Douro

1.2.2002.

109.

Portugāle

Lisboa

spēkā stāšanās datums

110.

Portugāle

Madeira / Madera / Vinho da Madeira / Madeira Wein / Ma 1.2.2002.
deira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira
Wijn

111.

Portugāle

Moscatel de Setúbal

112.

Portugāle

Porto / Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / 2.2.1659.
Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn

113.

Portugāle

Tejo

spēkā stāšanās datums

114.

Portugāle

Vinho Verde

1.2.2002.

115.

Rumānija

Coteşti

spēkā stāšanās datums

116.

Rumānija

Cotnari

spēkā stāšanās datums

117.

Rumānija

Dealu Mare

spēkā stāšanās datums

118.

Rumānija

Murfatlar

spēkā stāšanās datums

119.

Rumānija

Târnave

spēkā stāšanās datums

120.

Slovākija

Vinohradnícka oblasť Tokaj

spēkā stāšanās datums

1.2.2002.

(1) Dienvidāfrikā šo produktu klasificē kā “aromatizētu vīnogu dzērienu”.

B.4. iedaļa Stiprie alkoholiskie dzērieni
Valsts

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

Prioritātes datums

1.

Īrija

Irish Cream

1.2.2002.

2.

Īrija

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky

1.2.2002.
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Valsts

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

16.9.2016.
Prioritātes datums

3.

Grieķija

Τσίπουρο / Tsipouro

1.2.2002.

4.

Spānija

Brandy de Jerez

1.2.2002.

5.

Spānija

Pacharán Navarro

1.2.2002.

6.

Francija

Armagnac

1.2.2002.

7.

Francija

Calvados

1.2.2002.

8.

Francija

Cognac

1.2.2002.

9.

Francija

Rhum de la Martinique

1.2.2002.

10.

Itālija

Grappa

1.2.2002.

11.

Kipra

Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania

spēkā stāšanās datums

12.

Vairāk nekā viena
(1) valsts:
Ungārija un
Austrija

Pálinka

spēkā stāšanās datums

13.

Ungārija

Törkölypálinka

spēkā stāšanās datums

14.

Austrija

Inländerrum

spēkā stāšanās datums

15.

Austrija

Jägertee / Jagertee / Jagatee

1.2.2002.

16.

Polija

Polska Wódka / Polish Vodka

spēkā stāšanās datums

17.

Somija

Vodka of Finland / Suomalainen Vodka / Finsk Vodka

1.2.2002.

18.

Zviedrija

Svensk Vodka / Swedish Vodka

1.2.2002.

19.

Apvienotā
Karaliste

Scotch Whisky

1.2.2002.

20.

Vairāk nekā viena
valsts: Beļģija,
Vācija, Austrija

Korn / Kornbrand

1.2.2002.

21.

Vairāk nekā viena
valsts: Grieķija,
Kipra

Ούζο / Ouzo

1.2.2002.
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3. protokola II pielikums
Dienvidāfrikas un ES izcelsmes vīna produktu un stipro alkoholisko dzērienu imports un
tirdzniecība
A iedaļa
Dienvidāfrikas izcelsmes produkti
A.1. iedaļa. Šā protokola 11. panta 1. punktā minētās vīndarības metodes un ierobežojumi un produktu definīcijas
Piemērojot šā protokola 11. panta un II pielikuma A.1. iedaļas a) punktu, termins “produktu definīcijas” neattiecas uz
ražošanas metodēm vai vīndarības metodēm un ierobežojumiem, uz kuriem attiecas b) un c) punkts.
Vīniem ir aizliegts pievienot spirtus; izņēmums ir deserta vīni, kuriem atļauts pievienot vienīgi vīnogu spirtu.
a) Normatīvie akti attiecībā uz produktu definīcijām
Tiesību akts: Alkoholisko dzērienu likums Nr. 60 (1989. gads), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Alkoholisko
dzērienu likuma grozījumiem Nr. 32 (2008. gads):
— 1. un 5. iedaļa.
Reglamentējošie noteikumi: Alkoholisko dzērienu likums Nr. 60 (1989. gads) – Reglamentējošie noteikumi
Nr. GG 12558 (29.6.1990.), kuros jaunākie grozījumi izdarīti ar Reglamentējošajiem noteikumiem Nr. GN R525, GG
35501 (13.7.2012.):
— 1., 3. 4. un 5. iedaļa,
— 2. tabula.
Noteikumi par noteiktas izcelsmes vīnu: Alkoholisko dzērienu likums Nr. 60 (1989. gads) – Noteikumi par noteiktas
izcelsmes vīnu Nr. GG 12558 (29.6.1990.), kuros jaunākie grozījumi izdarīti ar Noteikumiem Nr. GN R526, GG
35501 (13.7.2012.):
— 1. iedaļa,
— 8. līdz 14.N iedaļa (ieskaitot),
— 20. iedaļa.
b) Normatīvie akti par vīndarības metodēm un ierobežojumiem:
Tiesību akts: Alkoholisko dzērienu likums Nr. 60 (1989. gads), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Alkoholisko
dzērienu likuma grozījumiem Nr. 32 (2008. gads), ar turpmākām izmaiņām:
— 1. un 5. iedaļa.
Reglamentējošie noteikumi: Alkoholisko dzērienu likums Nr. 60 (1989. gads) – Reglamentējošie noteikumi
Nr. GG 12558 (29.6.1990.), kuros jaunākie grozījumi izdarīti ar Reglamentējošajiem noteikumiem Nr. GN R525, GG
35501 (13.7.2012.), ar turpmākām izmaiņām:
— 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31. un 32. iedaļa,
— 1, 2, 6, 7 un 13. tabula.
Noteikumi par noteiktas izcelsmes vīnu: Alkoholisko dzērienu likums Nr. 60 (1989. gads) – Noteikumi par noteiktas
izcelsmes vīnu Nr. GG 12558 (29.6.1990.), kuros jaunākie grozījumi izdarīti ar Noteikumiem Nr. GN R526, GG
35501 (13.7.2012.), ar turpmākām izmaiņām:
— 17. un 20. iedaļa,
— 1, 2 un 4. tabula.

L 250/2102

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

16.9.2016.

c) Citas vīndarības metodes un ierobežojumi:
1. Agars
Agara izmantošana pagaidu kārtā ir atļauta līdz brīdim, kad OIV nosaka tā pieņemamību vīndarīšanā (Alkoholisko
dzērienu likuma Nr. 60 (1989. gads) 6. tabula – reglamentējošie noteikumi).
2. Koncentrēta vīnogu misa un rektificēta koncentrēta vīnogu misa
Koncentrētu vīnogu misu un rektificētu koncentrētu vīnogu misu var izmantot stiprināšanai un saldināšanai ar
konkrētiem un ierobežotiem nosacījumiem, kas ir izklāstīti Dienvidāfrikas reglamentējošos noteikumos, ievērojot
aizliegumu par šādu produktu, kas ir rekonstituētā formā, izmantošanu vīnos, uz ko attiecas šis protokols.
(6. tabula Alkoholisko dzērienu likumā Nr. 60 (1989. gads) – Reglamentējošie noteikumi).
3. Ūdens pievienošana
Ūdens pievienošana vīndarīšanā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs konkrētu tehnisku iemeslu
dēļ.
4. Ūdeņraža peroksīds
Ūdeņraža peroksīdu, atļauts izmantot vienīgi vīnogu sulā, vīnogu koncentrātā un vīnogu misā, kā minēts Dienvidā
frikas reglamentējošos noteikumos (6. tabula Alkoholisko dzērienu likumā Nr. 60 (1989. gads) – Reglamentējošie
noteikumi).
5. Vīnskābe
Vīnskābes izmantošana paskābināšanas nolūkiem, kā minēts Dienvidāfrikas reglamentējošos noteikumos (6. tabula
Alkoholisko dzērienu likumā Nr. 60 (1989. gads) – Reglamentējošie noteikumi), ir atļauta ar noteikumu, ka
sākotnējais skābuma saturs palielinās par ne vairāk kā 4,0 gramiem vīnskābes uz litru.

A.2. iedaļa Šā protokola 12. panta 1. punktā minētā dokumentācija un sertifikācija
Sertifikācijas dokumenti un analīzes protokols
a) Eiropas Savienība atļauj savā teritorijā ievest vīnu saskaņā ar šā protokola papildinājumā norādītajiem noteikumiem
attiecībā uz importa sertifikācijas dokumentiem un analīzes protokoliem.
b) Eiropas Savienība piekrīt neattiecināt uz vīna, kura izcelsme ir Dienvidāfrikas teritorijā, importu stingrākus importa
sertificēšanas noteikumus nekā šajā protokolā izklāstītie noteikumi.
c) Eiropas Savienība atļauj savā teritorijā ievest stipros alkoholiskos dzērienus saskaņā ar savos iekšējos tiesību aktos
norādītajiem noteikumiem attiecībā uz importa sertifikācijas dokumentiem un analīzes protokoliem.

B iedaļa
Eiropas Savienības izcelsmes produkti
B.1. iedaļa Šā protokola 11. panta 2. punktā minētās vīndarības metodes un ierobežojumi un produktu definīcijas
Vīniem ir aizliegts pievienot spirtus; izņēmums ir stiprinātie vīni, kuriem atļauts pievienot vienīgi vīnogu spirtu.
a) Normatīvie akti par produktu definīcijām
i)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaim
niecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK)
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.), jo īpaši ražošanas noteikumi vīna
nozarē, kas noteikti minētās regulas 75., 78., 80., 81., 83. un 91. pantā un VII pielikuma II daļā;
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ii) Komisijas Regula (EK) Nr. 606/2009 (2009. gada 10. jūlijs), ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes
Regulas (EK) Nr. 479/2008 īstenošanas noteikumus attiecībā uz vīnkopības produktu kategorijām, vīndarības
metodēm un piemērojamiem ierobežojumiem (OV L 193, 24.7.2009., 1. lpp.), jo īpaši minētās regulas 2. pants
un II un III pielikums;
iii) Komisijas Regula (EK) Nr. 607/2009 (2009. gada 14. jūlijs), ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus
Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tradicionālajiem apzīmējumiem, konkrētu vīna nozares produktu marķēšanu un
noformēšanu (OV L 193, 24.7.2009., 60. lpp.), jo īpaši minētās regulas 7., 57., 58., 64. un 66. pants un XIII, XIV
un XVI pielikums.
b) Normatīvie akti par vīndarības metodēm un ierobežojumiem:
i) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaim
niecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK)
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.), jo īpaši ražošanas noteikumi vīna
nozarē, kas noteikti minētās regulas 75., 80., 83. un 91. pantā un VIII pielikuma I un II daļā, ar turpmākām
izmaiņām;
ii) Komisijas Regula (EK) Nr. 606/2009 (2009. gada 10. jūlijs), ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes
Regulas (EK) Nr. 479/2008 īstenošanas noteikumus attiecībā uz vīnkopības produktu kategorijām, vīndarības
metodēm un piemērojamiem ierobežojumiem (OV L 193, 24.7.2009., 1. lpp.), ar turpmākām izmaiņām.
c) Citas vīndarības metodes un ierobežojumi:
1. Kalcija sulfāts
Kalcija sulfātu var izmantot vīnā “vino generoso (de licor)”, ievērojot daudzuma ierobežojumu 2,5 g/l kalcija sulfāta
galaproduktā (Regulas (EK) Nr. 606/2009 III pielikuma A daļas 2. punkta b) apakšpunkts).
2. Karboksimetilceluloze (CMC)
Karboksimetilcelulozi (CMC) var izmantot sarkanvīnā, lai nodrošinātu vīnskābes stabilizāciju, ievērojot daudzuma
ierobežojumu 100 mg/l, līdz brīdim, kad OIV nosaka tās pieņemamību vīndarīšanā.
3. Koncentrēta vīnogu misa un rektificēta koncentrēta vīnogu misa un saharoze
Koncentrētu vīnogu misu, rektificētu koncentrētu vīnogu misu un saharozi var izmantot stiprināšanai un
saldināšanai ar konkrētiem un ierobežotiem nosacījumiem (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VIII pielikuma I daļa),
ievērojot aizliegumu par šādu produktu, kas ir rekonstituētā formā, izmantošanu vīnos, uz ko attiecas šis
protokols.
4. Ūdens pievienošana
Ūdens pievienošana vīndarīšanā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs konkrētu tehnisku iemeslu
dēļ.
5. Svaigas vīna nogulsnes
Svaigas vīna nogulsnes var izmantot ar konkrētiem un ierobežotiem nosacījumiem (Regulas (EK) Nr. 606/2009
I A pielikuma 21. punkts).
6. Tanīns
Tanīnu izmantošana pagaidu kārtā ir atļauta (Regulas (EK) Nr. 606/2009 I A pielikuma 25. punkts) līdz brīdim,
kad OIV nosaka, ka tos var izmantot par antioksidantiem un stabilizētājiem vīndarīšanā.
B.2. iedaļa Šā protokola 12. panta 2. punktā minētā dokumentācija un sertifikācija
Sertifikācijas dokumenti un analīzes protokols
a) Dienvidāfrika atļauj savā teritorijā ievest vīnu saskaņā ar šā protokola papildinājumā norādītajiem noteikumiem
attiecībā uz importa sertifikācijas dokumentiem un analīzes protokoliem.
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b) Dienvidāfrika piekrīt neattiecināt uz vīna, kura izcelsme ir Eiropas Savienības teritorijā, importu stingrākus importa
sertificēšanas noteikumus nekā šajā protokolā izklāstītie noteikumi.
c) Dienvidāfrika atļauj savā teritorijā ievest stipros alkoholiskos dzērienus saskaņā ar savos iekšējos tiesību aktos
norādītajiem noteikumiem attiecībā uz importa sertifikācijas dokumentiem un analīzes protokoliem.

C iedaļa
Īpaši noteikumi par jebkuras Puses produktu, ko importē otrā Pusē, importēšanu, marķēšanu un
tirdzniecību
1. Retsina
Nekas šajā protokolā neliedz Grieķijas izcelsmes vīna Retsina, kas izgatavots saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem,
tirdzniecību Dienvidāfrikā. To importa un tirdzniecības Dienvidāfrikā nolūkiem uzskata par aromatizētu vīnogu dzērienu
(“flavoured grape liquor”) Dienvidāfrikas tiesību aktu nozīmē.

2. Zelta pārslas
Nekas šajā protokolā neliedz Eiropas Savienībā tirgot alkoholiskos dzērienus (arī dzirkstošus), kas iegūti no vīnogām,
kurām pievienotas pārtikas zelta pārslas, bet šādu alkoholisko dzērienu nedrīkst marķēt vai citādi tirgot kā vīna paveidu.

3. Vīnogu šķirnes
Pušu teritorijā var ievest un tirgot vīnu, kurā izmantotas Vitis vinifera sugas un Vitis vinifera sugas hibrīdu vīnogu šķirnes,
neskarot stingrākus noteikumus, kas paredzēti kādas Puses tiesību aktos attiecībā uz tās teritorijā ražotu vīnu. Vīna, kas
iegūts no Clinton, Herbemont, Isabelle, Jacquez, Noah un Othello šķirņu vīnogām, imports un tirdzniecība ir aizliegta.

4. Videi draudzīgu ražošanas metožu norādīšana uz etiķetēm
Puses atļauj uz vīna etiķetēm izmantot frāzes, kas norāda uz videi draudzīgām ražošanas metodēm, ja minēto frāžu
izmantošana ir reglamentēta izcelsmes valstī. Šis punkts neattiecas uz etiķetēm, kas norāda uz bioloģisko ražošanu.

5. Valstu nosaukumi
Attiecībā uz vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ir aizsargāti šādi nosaukumi:
a) atsauces uz Eiropas Savienības dalībvalsts nosaukumu vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuru
izcelsme ir attiecīgajā dalībvalstī,
b) Dienvidāfrikas nosaukums vai citi nosaukumi, ar kuriem norāda uz Dienvidāfriku, tādiem vīniem un stiprajiem
alkoholiskajiem dzērieniem, kuru izcelsme ir Dienvidāfrikā.
6. Izpildiestāžu savstarpējā palīdzība
Katra Puse izraugās par šā protokola piemērošanu atbildīgās struktūras un iestādes. Ja Puse izraugās vairāk nekā vienu
kompetento iestādi, tā nodrošina minēto iestāžu darba koordinēšanu. Šim nolūkam tiek izraudzīta viena koordinējošā
iestāde.
Puses viena otru informē par pirmajā punktā minēto struktūru un iestāžu nosaukumiem un adresēm ne vēlāk kā sešos
(6) mēnešos pēc šā protokola spēkā stāšanās datuma. Sadarbība starp minētajām iestādēm ir cieša un tieša.
Pirmajā punktā minētās struktūras un iestādes arvien cenšas uzlabot savstarpēju palīdzību šā protokola piemērošanā ar
nolūku cīnīties pret negodīgu praksi.
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7. Aizsardzības pasākumi
Puses patur tiesības no otras Puses ievestiem vīniem vai stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem pagaidu kārtā noteikt
papildu prasības importa sertificēšanas jomā, lai ņemtu vērā tādas likumīgas sabiedrības intereses kā veselības vai
patērētāju aizsardzība vai pasākumi pret krāpšanu. Šādā gadījumā otrai Pusei savlaicīgi sniedz atbilstīgu informāciju,
ļaujot izpildīt papildu prasības.
Puses vienojas, ka šādas prasības piemēro vienīgi tajā laikā, kad nepieciešams ņemt vērā tās konkrētās sabiedrības
intereses, kuras ir bijušas pamatā šo prasību ieviešanai.
8. Marķējuma apzīmējumi un tradicionālie apzīmējumi
Puses atzīst to, ka ir ļoti svarīgi to tirgos laistā vīna aprakstam izmantot marķējuma apzīmējumus un tradicionālos
apzīmējumus. Puses vienojas par to, ka turpinās sadarbību šajā jautājumā, ievērojot šā protokola 14. punktu. Puses
vienojas par to, ka dažos konkrētos gadījumos kopīgi izvērtēs mērķus, principus un to piemērošanu, cenšoties panākt
vienošanos divos (2) gados pēc stāšanās spēkā, un ietvers vienošanās noteikumus protokolā. Pirms ir panākta šāda
vienošanās, minēto apzīmējumu izmantošanu attiecībā uz produktu, kas ir ievests no otras Puses, reglamentē
importētājas Puses noteikumi, procedūras un prakse, neatkarīgi no tā, vai minētie apzīmējumi atbilst šā protokola
11. pantā norādītajos eksportētājas Puses tiesību aktos noteiktajai vīna klasifikācijai vai apzīmējumiem.
Ņemot vērā noteikumus Regulā (EK) Nr. 261/2006, Eiropas Savienībā var izmantot minētajā regulā norādītos
tradicionālos apzīmējumus “Ruby”, “Tawny” un “Vintage” attiecīgo stiprināto vīnu marķēšanai atbilstīgi Dienvidāfrikas
tiesību aktos ietvertajai to definīcijai apvienojumā ar jebkuru I pielikuma A.3. iedaļā uzskaitīto ģeogrāfiskās izcelsmes
norādi, kurai stiprinātais vīns atbilst un kura ir Austrumkāpas, Ziemeļkāpas vai Rietumkāpas provincēs (Eastern, Northern
or Western Cape). Minēto stiprināto vīnu marķē ar attiecīgo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi un ar tradicionālo apzīmējumu,
kurus ar defisi vai citādi apvieno ar apzīmējumu “Cape”.
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II pielikuma papildinājums
Importa sertifikācijas un analīzes dokumentācija

1. Ievērojot šā pielikuma A.2. iedaļas a) punktu un B.2. iedaļas a) punktu, prasību izpildi attiecībā uz vīna importu Puses
teritorijā importētājas Puses kompetentajām iestādēm apliecina, iesniedzot šādus dokumentus:
a) savstarpēji atzītas oficiālas iestādes izcelsmes valstī izdotu sertifikātu; un
b) vīnam, kas paredzēts tiešam patēriņam – analīzes protokolu, ko sagatavojusi izcelsmes valstī oficiāli atzīta
laboratorija. Analīzes protokolā ietver šādu informāciju:
kopējā spirta tilpumkoncentrācija;
faktiskā spirta tilpumkoncentrācija;
kopējā sausna;
kopējais skābums, kas izteikts kā vīnskābe;
gaistošais skābums, kas izteikts kā etiķskābe,
citronskābes skābums;
atlieku cukura saturs;
kopējais sēra dioksīda saturs.
2. Puses savstarpēji vienojas par 1. punktā minēto noteikumu sīkāku izklāstu, jo īpaši par izmantojamajām veidlapām
un sniedzamo informāciju (1).
3. Piemērojot II pielikuma C iedaļas 6. punktu, Puses vienojas par to, ka par atsauces metodēm vīna analītiskā sastāva
noteikšanai kontroles darbībās vēlams izmantot analīzes metodes, ko atzinusi par atsauces metodēm un publicējusi
OIV, vai gadījumā, ja šajā publikācijā piemērota metode nav atrodama – analīzes metodi, kas atbilst Starptautiskās
standartizācijas organizācijas (ISO) ieteiktajiem standartiem.

(1) To nosaka ar Īpašās komitejas, kas izveidota ar šā protokola 13. pantu, lēmumu.
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DEKLARĀCIJAS
ES UN DIENVIDĀFRIKAS KOPĪGA DEKLARĀCIJA PAR STIPRO ALKOHOLISKO DZĒRIENU SPIRTA KONCENTRĀCIJU
UN PUDEĻU IZMĒRIEM

Puses ar šo paziņo, ka stipro alkoholisko dzērienu, kas paredzēti patēriņam, pudeļu izmēriem un minimālajai spirta
tilpumkoncentrācijai nebūtu jārada nevajadzīgu apgrūtinajumu eksportētājiem abās Pusēs. Tās turklāt paziņo, ka sekmēs
turpmāku saskaņošanu.
ES UN DIENVIDĀFRIKAS KOPĪGA DEKLARĀCIJA PAR SERTIFICĒŠANU UN ANALĪZI

Ar šo Puses paziņo, ka stipro alkoholisko dzērienu importa sertificēšanas procedūrās, kas paredzētas noteikumos par
Dienvidāfrikas stipro alkoholisko dzērienu importa procedūrām, tiek analizēti parametri:
a) visiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot b) un c) punktā minētos:
spirta tilpumkoncentrācija (%),
metilspirta saturs uz hektolitru spirta 100 tilp. % koncentrācijā,
gaistošo vielu daudzums uz hektolitru spirta 100 tilp. % koncentrācijā;
b) jauktajam viskijam:
spirta tilpumkoncentrācija (%),
metilspirta saturs uz hektolitru spirta 100 tilp. % koncentrācijā,
gaistošo vielu daudzums uz hektolitru spirta 100 tilp. % koncentrācijā,
augstākie spirti pentanols uz hektolitru absolūtā spirta;
c) spirtotiem dzērieniem:
i)

liķierim, alkoholiskam kokteilim:
spirta tilpumkoncentrācija (%),
metilspirta saturs uz hektolitru spirta 100 tilp. % koncentrācijā,
atlieku cukura saturs g/l,

ii) alkoholiskam dzērienam, ko lieto atvēsinātu (spirit cooler):
spirta tilpumkoncentrācija (%),
metilspirta saturs uz hektolitru spirta 100 tilp. % koncentrācijā,
kopējais sēra dioksīda saturs,
gaistošais skābums, kas izteikts kā etiķskābe,
iii) krējuma liķierim:
spirta tilpumkoncentrācija (%),
metilspirta saturs uz hektolitru spirta 100 tilp. % koncentrācijā,
atlieku cukura saturs,
sviesta tauki,
iv) citiem:
spirta tilpumkoncentrācija (%),
metilspirta saturs uz hektolitru spirta 100 tilp. % koncentrācijā.
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ES DEKLARĀCIJA PAR ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀDES SIMBOLA IZMANTOŠANU

ES ar šo paziņo, ka var izskatīt pienācīgi pamatotus Dienvidāfrikas pieprasījumus par to, lai saskaņā ar šā protokola
I pielikuma A.1. iedaļu aizsargātus nosaukumus atļautu tirgot ES kopā ar aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes
simbolu.
DIENVIDĀFRIKAS DEKLARĀCIJA PAR SIERA STANDARTIEM

Dienvidāfrika paziņo, ka nākamajos grozījumos, kas tiks veikti tās siera produktu marķēšanas noteikumos, un desmit
(10) gados no šā protokola stāšanās spēkā Dienvidāfrika ņems vērā šā protokola I pielikuma B.1. iedaļā uzskaitīto sieru,
kuriem piešķirtas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, produkta specifikācijas, lai nodrošinātu iespēju tos Dienvidāfrikā tirgot
ar atbilstīgajiem nosaukumiem.
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4. PROTOKOLS
Par Saikni Starp TASN un šo Nolīgumu
1. No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas, ievērojot šā nolīguma 113. pantu:
a) ar šo tiek atcelti šādi TASN noteikumi:
i)

II sadaļas (Tirdzniecība) un III sadaļas (Jautājumi saistībā ar tirdzniecību) panti un to attiecīgie pielikumi un
protokoli, izņemot 31. pantu (Jūras pārvadājumi), kuru turpina piemērot TASNPušu savstarpējās attiecībās;

ii) 104. panta 9. un 10. punkts;
iii) TASN X pielikumā ietvertās vēstuļu apmaiņas papildinājuma 5. un 7. punkts;
b) Sadarbības padomei, kas izveidota ar TASN 97. pantu, vairs nav tiesību pieņemt juridiski saistošus lēmumus
attiecībā uzdomstarpībām saistībā ar to noteikumu piemērošanu vai interpretēšanu, kas atcelti, ievērojot r
a) apakšpunktu;
c) domstarpību izšķiršanas mehānisms, kurš izveidots ar TASN104. punktu, vairs nav pieejams TASN Pusēm
attiecībā uz domstarpībām saistībā ar to noteikumu piemērošanu vai interpretēšanu, kas atcelti, ievērojot a)
apakšpunktu.
2. Gadījumā, ja šis nolīgums tiek provizoriski piemērots ES un ratificēts Dienvidāfrikā saskaņā ar tā 113. pantu:
a) pantu, kuru atcelšana paredzēta 1. punktā, piemērošanu aptur;
b) Sadarbības padomei, kas izveidota ar TASN 97. pantu, vairs nav tiesību pieņemt juridiski saistošus lēmumus
jautājumos, uz ko attiecas saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu apturētie noteikumi;
c) domstarpību izšķiršanas mehānisms, kurš izveidots ar TASN 104. punktu, vairs nav pieejams tirdzniecības,
attīstības un sadarbības nolīguma Pusēm attiecībā uz domstarpībām saistībā ar to noteikumu piemērošanu vai
interpretēšanu, kas apturēti, ievērojot a) apakšpunktu.
3. TASN un šā nolīguma pretrunu gadījumā priekšroka dodama šim nolīgumam, ciktāl tas attiecas uz pretrunām.
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NOBEIGUMA AKTS

Pārstāvji no:
BEĻĢIJAS KARALISTES,
BULGĀRIJAS REPUBLIKAS,
ČEHIJAS REPUBLIKAS,
DĀNIJAS KARALISTES,
VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS,
IGAUNIJAS REPUBLIKAS,
ĪRIJAS,
GRIEĶIJAS REPUBLIKAS,
FRANCIJAS REPUBLIKAS,
HORVĀTIJAS REPUBLIKAS,
ITĀLIJAS REPUBLIKAS,
KIPRAS REPUBLIKAS,
LATVIJAS REPUBLIKAS,
LIETUVAS REPUBLIKAS,
LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTES,
UNGĀRIJAS,
MALTAS REPUBLIKAS,
NĪDERLANDES KARALISTES,
AUSTRIJAS REPUBLIKAS,
POLIJAS REPUBLIKAS,
PORTUGĀLES REPUBLIKAS,
RUMĀNIJAS,
SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS,
SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS,
SOMIJAS REPUBLIKAS,
ZVIEDRIJAS KARALISTES,
LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES,
Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību Līgumslēdzējām pusēm, turpmāk “Eiropas Savienības
dalībvalstis”,

un
EIROPAS SAVIENĪBAS,
no vienas puses, un

BOTSVĀNAS REPUBLIKAS,
LESOTO KARALISTES,
MOZAMBIKAS REPUBLIKAS,
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NAMĪBIJAS REPUBLIKAS,
DIENVIDĀFRIKAS REPUBLIKAS,
SVAZILENDAS KARALISTES,
turpmāk “Dienvidāfrikas attīstības kopienas Ekonomiskās partnerības nolīguma valstis” (“DAK EPN valstis”),

no otras puses,
tiekoties Kasanē divi tūkstoši sešpadsmitā gada jūnija desmitajā dienā, lai parakstītu Ekonomisko partnerattiecību
nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses,
un Dienvidāfrikas attīstības kopieas ekonomisko partnerattieību nolīguma (DAK EPN) valstīm,
no otras puses, šā nolīguma parakstīšanas brīdī:
— ir pieņēmuši šādus pielikumus, protokolus un deklarācijas:
I PIELIKUMS.

ES muitas nodokļi DAK EPN valstu izcelsmes izstrādājumiem

II PIELIKUMS.

Dienvidāfrikas muitas savienības muitas nodokļi ES izcelsmes izstrādājumiem

III PIELIKUMS.

Mozambikas muitas nodokļi ES izcelsmes izstrādājumiem

IV PIELIKUMS.

Aizsardzības pasākumi lauksaimniecības jomā

V PIELIKUMS.

Botsvānas, Lesoto, Namībijas un Svazilendas pārejas aizsardzības pasākumi

VI PIELIKUMS.

Sanitārās un fitosanitārās jomas prioritārie produkti un nozares

1. PROTOKOLS.

Par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

2. PROTOKOLS.

Savstarpējā administratīvā palīdzība muitas lietās

3. PROTOKOLS.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un vīna un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecība

4. PROTOKOLS.

Par saikni starp tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumu un šo nolīgumu.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie ir parakstījuši šo Nobeiguma aktu.
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Съставено в Казан на десети юни две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Kasane el diez de junio de dos mil dieciséis.
V Kasane dne desátého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Kasane, den tiende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Kasane am zehnten Juni zweitausendundsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Kasanes.
Έγινε στο Κασάνε, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Kasane on the tenth day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Kasane, le dix juin deux mille seize.
Sastavljeno u Kasaneu desetog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Kasane, addì dieci giugno duemilasedici.
Kasanē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada desmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dešimtą dieną Kasanėje.
Kelt Kasanében, a kétezer-tizenhatodik év június havának tizedik napján.
Magħmul f'Kasane fl-għaxar jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Kasane, tien juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Kasane dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Kasane, em dez de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Kasane, la zece iunie două mii șaisprezece.
V Kasane desiateho júna roku dvetisíc šestnásť.
V Kasaneju, deseti dan junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Kasane den tionde juni år tjugohundrasexton.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
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Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία
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Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –
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Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Ghar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
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För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

For the Republic of Botswana
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For the Kingdom of Lesotho

Pela República de Moçambique

For the Republic of Namibia

For the Republic of South Africa

For the Kingdom of Swaziland

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

16.9.2016.

16.9.2016.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 250/2119

DEKLARĀCIJAS
NAMĪBIJAS DEKLARĀCIJA PAR ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTU IZCELSMI

Namībija vēlreiz apstiprina uzskatu, ko tā paudusi EPN valstu sarunās par izcelsmes noteikumiem attiecībā uz zivsaim
niecības produktiem, un tādējādi norāda, ka, īstenojot tās suverēnās tiesības uz zvejas resursiem savas valsts jurisdikcijas
ūdeņos, ietverot ekskluzīvo ekonomikas zonu, kas noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijā,
visai nozvejai, ko iegūst šajos ūdeņos un obligāti izkrauj Namībijas ostās pārstrādei, piemēro noteiktas izcelsmes statusu.
ES DEKLARĀCIJA SAISTĪBĀ AR 1. PROTOKOLU PAR TERITORIĀLO ŪDEŅU PLATĪBU

ES atgādina to, ka attiecīgie starptautiskajās tiesībās, jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijā,
ietvertie atzītie principi nosaka, ka teritoriālo ūdeņu maksimālā platība ir 12 jūras jūdzes, un paziņo, ka šo
ierobežojumu ņems vērā, piemērojot šā protokola noteikumus šajā jautājumā.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

16.9.2016.

PADOMES DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ 74. PANTA 1. PUNKTU EKONOMISKO PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMĀ
STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, UN DIENVIDĀFRIKAS ATTĪSTĪBAS
KOPIENAS EKONOMISKO PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMA (DAK EPN) VALSTĪM, NO OTRAS PUSES

Padome uzskata, ka ES un DAK EPN valstu ekonomisko partnerattiecību nolīguma 74. panta 1. punkta formulējums
neatkāpjas un nevar atkāpties no kompetenču sadalījuma, kāds saskaņā ar Līgumiem pastāv starp Savienību un tās
dalībvalstīm, tostarp attiecībā uz investīcijām.

