Tirgus kopējās organizācijas departaments

Licencēšanas apraksts

ETILSPIRTA SEKTORAM
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IEVADS
Šis apraksts skaidro noteikumus, kas jāievēro importētājiem, ja tie
importē etilspirta produktus no valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas
Kopienas teritorijas.
Šis apraksts ir piesaistīts Rokasgrāmatai RG–00, kura atrodama Lauku
atbalsta dienesta (LAD) oficiālajā mājas lapā ar Internet adresi:
http://www.lad.gov.lv/index.php?d=540
Rokasgrāmatā RG–00 ir informācija par vispārīgiem noteikumiem
licencēšanai un eksporta kompensācijas saņemšanai visiem produktu
tipiem, kurus aptver Kopējā Lauksaimniecības Politika. LAD rekomendē
iepazīties ar RG-00 noteikumiem pirms šī apraksta lasīšanas.
Ja importētājam rodas šaubas vai jautājumi par noteikumu
piemērošanu, viņš var saņemt papildinformāciju.
Kontaktpersonas:
Kristīne Audze, tālr: 7027839
e-mail: kristine.audze@lad.gov.lv
1. PRODUKTI
Etilspirts un tā saturoši produkti, kas attiecināmi uz Kopējo
tirdzniecības organizāciju (produkti, uz kuriem attiecas jebkuri
nosacījumi, kas saistīti ar tirdzniecību ar trešajām valstīm) ir uzskaitīti 1.
pielikumā (Reg. 1234/2007). Trešās valstis – valstis, kas nav ES
dalībvalstis. Šiem produktiem piemēro Kopīgo muitas tarifu nodevu
likmes.

2. LICENCES NEPIECIEŠAMĪBA
Licence produktiem, kuri ietverti 1.pielikumā, importa gadījumā ir
obligāta (Regulas (EK) 2336/2003 5.pants.
Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtam eksporta licence nav
obligāta. Tā ir nepieciešama tikai gadījumā, ja uzņēmums vēlas saņemt
eksporta kompensāciju, bet uz doto brīdi Eiropas Savienībā par etilspirtu
kompensācija nav paredzēta.
Importa licence nav nepieciešama, ja importējamā etilspirta
daudzums nepārsniedz 100 hektolitrus (1291/2000 5.pants).
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3. KĀ IEGŪT LICENCI
Licences pieteikumu var sūtīt pa faksu, bet piereģistrēts tas tiks tikai
pēc pieteikuma oriģināla iesniegšanas Lauku atbalsta dienesta (LAD)
Tirdzniecības mehānisma departamenta (TMD) Licenču daļā. Pieteikumu
var iesniegt katru darba dienu līdz plkst. 14.00, ja pieteikums tiks
iesniegts vēlāk, tas tiks uzskatīts par iesniegtu nākamajā dienā.
Licences pieteikuma aizpildīšanas nosacījumi ir sniegti Rokasgrāmatā
RG-00 4.3 apakšnodaļā.
Pieteicējiem etilspirta importa un eksporta licenču 8 ailē, kurā
norādīta izcelsmes valsts, jāatzīmē lodziņš “obligāti: JĀ”.
Uz pieteicēja lūguma pamata, administrācija, kas izsniedz licenci, var
aizvietot produkta izcelsmes valsti ar citu valsti, bet to drīkst darīt tikai
vienu reizi. (2336/03 5.pants 3.pts.)
Dalībvalstis var izlemt, vai produkta importa cenai ir jābūt atzīmētai
licences 20 ailē, vai nē. (2336/03 5.pants)
Iesniedzot licenču pieteikumu, jāiesniedz pierādījumi, ka ir iemaksāta
nepieciešamā nodrošinājuma summa(1291/00). Nodrošinājuma summa
ir 1 EUR par hektolitru (2336/03 8.pants). Nodrošinājumu iemaksas veidi
un kārtība aprakstīta Rokasgrāmatā RG-00 2.2 apakšnodaļā.

4. PAR LICENCI
Licenci izsniedz dienu pēc pieteikuma iesniegšanas. Izsniegtās
licences ir derīgas visā Eiropas Savienības teritorijā (ES). Importa
licence ir derīga no izsniegšanas datuma (ieskaitot) līdz ceturtā mēneša
beigām pēc šīs licences izsniegšanas. (2336/03 6.pants).
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1.PIELIKUMS
Apraksts

KN kods

Līgtā nodokļu

Papildu

Likme (%)

mērvienība

2207 10 00
– nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 19,2 €/hl

1

tilp. % vai vairāk
2207 20 00 – etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti ...........................
10,2 €/hl

1

– – nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju
mazāk nekā 80 tilp. %, tarā ar tilpumu:
2208 90 91 – – – 2 litri vai mazāk ...........................................................................
1 €/ % vol/hl
+ 6,4 €/hl

l alc. 100 %

2208 90 99 – – – vairāk par 2 l * .............................................................................
1 €/ % vol/hl l alc. 100 %

* šajā pielikumā minētie produkti ir iegūti no lauksaimniecības produktiem.

4

