Lauku atbalsta dienests
Tirgus kopējās organizācijas departaments

ROKASGRĀMATA

RG – 04
par eksporta/importa licencēšanu un lauksaimniecības
produktu eksporta kompensācijām
PĀRSTRĀDĀTI AUGĻI UN DĀRZEŅI

Šis ir informatīvs materiāls, tādēļ lūdzam sekot līdzi EK izdotajām regulām un direktīvām, kas tiek
publicētas EK Oficiālajā Vēstnesī (interneta adrese http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm
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Ievads
Šī rokasgrāmata RG – 04 skaidro dažus noteikumus, kuri ir
jāievēro importējot vai eksportējot pārstrādātus augļus un
dārzeņus uz trešām valstīm ārpus Eiropas Kopienas
teritorijas.
Šī rokasgrāmata ir piesaistīta Rokasgrāmatai RG – 00.
Rokasgrāmatā RG – 00 ir informācija par vispārīgiem
noteikumiem licencēšanai un eksporta kompensācijas
saņemšanai visiem produktu veidiem, kuri aptverti ar Kopējo
Lauksaimniecības Politiku (KLP). LAD rekomendē izlasīt
Rokasgrāmatu RG – 00 pirms šīs rokasgrāmatas lasīšanas.
RG - 00
RG - 01
RG - 02
RG - 03
RG - 04
RG - 05
RG - 06
RG - 07
RG - 08
RG - 09
RG - 10
RG - 11
RG - 12
RG - 13
RG - 14

Vispārīgie noteikumi
Graudaugi
Rīsi
Augļi un dārzeņi
Pārstrādāti augļi un
dārzeni
Cukurs
Vīns
Eļļas un tauki
Liellopu un teļa gaļa
Cūkgaļa
Mājputnu gaļa
Olas
Piens un piena produkti
Pārstrādātie produkti
Pārtikas piegādes

Noteikumi, kuri izklāstīti šajā rokasgrāmatā piemērojami
pārstrādāto augļu un dārzeņu sektoram papildu vispārīgiem
noteikumiem. Ja ir šaubas vai jautājumi par noteikumu
piemērošanu, tad informāciju var iegūt LAD Tirgus kopējās
organizācijas departamentā vai LAD mājas lapā
www.lad.gov.lv.
Rokasgrāmatas lietošana
Ir uzmanīgi jāizlasa šī rokasgrāmata. Tajā ir rekomendācijas
par to, kā rīkoties, ja eksportētājs/importētājs nodarbojas ar
pārstrādātu augļu un dārzeņu importu vai eksportu.
Rokasgrāmata RG – 04 sastāv no IV daļām:
 I daļa Saīsinājumi un definīcijas
 II daļa Licences
 III daļa Eksporta kompensācijas
 IV daļa Dokumenti un instrukcijas
 5 pielikumiem
Kontaktinformācija
Tālr: 67027847
67027247 (par licencēm)
67027856 (par kompenācijām)
e-mail: tmd@lad.gov.lv
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I
Saīsinājumi un definīcijas
KTO – Kopējā tirdzniecības organizācija
KLP –Kopējā lauksaimniecības politika
KN – kombinētā nomenklatūra
GATT (VVTT) – Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību
LAD – Lauku atbalsta dienests
TKOD – Tirgus kopējās organizācijas departaments
UR – Uzņēmumu reģistrs

Licence – Speciāla atļauja veikt importu vai eksportu.
Nodrošinājums – Licencē norādītā produkta apjoma nodrošinājums.
Eksporta kompensācijas - maksājums, kas kompensē ES un pasaules
tirgus cenu atšķirības.
Trešās valstis – visas valstis izņemot ES dalībvalstis.
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II
Licencēšana
2.1. Pārstrādātu augļu un dārzeņu imports
Kā jau iepriekš

minēts, importa licences nav obligātas. Šajā

gadījumā licences nepieciešamas, ja produkts tiek importēts muitas
tarifu kvotu ietvaros.

2.1.1. Tarifu kvota sēņu konserviem
Muitas tarifu kvotas konservētām Agaricus ģints sēnēm, uz ko
attiecas Kombinētās nomenklatūras (KN) kodi:

1979/2006
1. panta 1.punkts

 0711 51 00;
 2003 10 20;
 2003 10 30.
(turpmāk “ konservētas sēnes” )
Daudzumi un
valstis, no kurām
ir šī muitas tarifu
kvota. Daudzumi
attiecas uz visu
Kopienu.

Kvotu tabula
( tonnās - konservu tīrsvars bez uzlējuma)
1979/2006
1.pielikums

Piegādātājvalsts
Katru gadu no 1. janvāra līdz 31 decembrim
Ķīna – tradicionālie (09.4157)

28 950

Ķīna - jaunie(09.4193)
Citas trešās- tradicionālie (09.4158)

5 030

Citas trešās- jaunie(09.4194)

Muitas nodoklis:
Piemērojamais muitas nodoklis ir 12 % ad valorem tiem produktiem,

1979/2006
1.pants 2.punkts

uz ko attiecas KN kods 0711 51 00, un 23% tiem produktiem, uz ko
attiecas KN kodi 2003 10 20 un 2003 10 30 .
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Kā iegūt kvotu:
Lai iegūtu kvotu ir nepieciešama importa licence.
Kā iegūt licenci:
Kā iegūt importa licenci ir aprakstīt RG - 00 2.2 Nodaļā, bet detāli
nosacījumi, kas ir saistoši tieši šai licencei ir sekojoši:
 pieteikuma 8.ailē ar krustiņu jāatzīmē vārds “ jā” ;
 pieteikuma 20.ailē attiecībā uz Ķīnas un citu valstu izcelsmes
produktiem, jānorāda “ tradicionālais

importētājs”

vai 1979/2006
4.pants

“jaunais importētājs” ;
 pieteikumi jāiesniedz pirmajās piecās janvāra darba dienās ;
 nodrošinājuma likme ir

40 EUR par tonnu tīrsvara ( bez

uzlējuma) ;
 jāiesniedz
dokumentu

dokumentus
apstiprinātas

(VAD

–

kopijas),

vienoto
ka

administratīvo

importētāji

atbilst

tradicionālajiem importētājiem vai jaunajiem importētājiem.
 PVN reģistrācijas apliecība
Tradicionālie importētāji licences pieteikumā

kalendārajā

gadā

drīkst norādīt ne vairāk kā 150% no atskaites daudzuma
“ Atskaites daudzums “ ir maksimālais Ķīnas un/vai citu valstu
(izņemot pašreizējās Kopienas dalībvalstis)

izcelsmes konservēto

sēņu daudzums (konservu tīrsvars bez uzlējuma), ko kalendārajā
gadā

ir ievedis tradicionālais importētājs vienā no pēdējiem trīs

kalendārajiem gadiem.
Jaunie importētāji licences pieteikumā drīkst norādīt ne vairāk kā 1%
no Ķīnai un citām valstīm iedalītā tarifa kvotu apmēra.
Tātad, pirmkārt jānoskaidro, kādai importētāju kategorijai
piederat : “ tradicionālajam importētājam” vai “ jaunajam
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importētājam”

2.1.2 Importētāju kategorijas
Tradicionālie importētāji
Ir importētāji, kuri var pierādīt, ka
 divos no iepriekšējiem trim

kalendārajiem gadiem ieveduši

konservētas sēnes (KN kodi 0711 51 00, 2003 10 20, 2003 10
30), kurām nav pašreizējo Kopienas dalībvalstu izcelsme;
 iepriekšējā kalendārajā gadā ir ieveduši vismaz 100 tonnas
augļu un dārzeņu pārstrādes produktus, kas minēti Regulas
(EK) Nr.2201/96 1. panta 1.punktā ( skatīt RG-04 1. pielikumu)
Precēm jābūt ievestām jaunajā dalībvalstī, kurā importētājam ir
galvenais birojs.
Precēm jābūt eksportētām uz galamērķi, kas nav Kopienas sastāvā.

Jaunie importētāji
Ir importētāji, kuri var pierādīt, ka
 katrā no abiem iepriekšējiem kalendārajiem gadiem ir ieveduši
vismaz 50 tonnas augļu un dārzeņu pārstrādes produktus, kas
minēti Regulas (EK) Nr.2201/96 1.panta 1.punktā ( skatīt RG-04
1. pielikumu) un

kuriem nav pašreizējo Kopienas dalībvalstu

izcelsme;
Tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem jāiesniedz pierādījums
tam, ka tie ir dibināti un reģistrēti kā PVN maksātāji tajā dalībvalstī,

1979/2006
4.pants

kurā tie iesnieguši pirmo pieteikumu attiecībā uz attiecīgo kvotas
periodu.
Tirdzniecību ar trešajām valstīm pierāda, iesniedzot pienācīgi vīzētus
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muitas dokumentus par preces laišanu brīvā apgrozībā, kuros
pieteikuma iesniedzējs ir norādīts kā saņēmējs.
Ja jaunie importētāji iepriekšējā kalendārajā gadā ir ieguvuši 1979/2006
licences, tiem jāpierāda, ka vismaz 50 % no piešķirtā daudzuma

8.pants

faktiski ir laisti brīvā apgrozījumā Kopienas tirgū.

2.1.3Citi nosacījumi licences izsniegšanai un
izmantošanai
 Kopējo kvotas daudzumu Ķīnai un citām valstīm, atbilstoši

1979/2006
6. pants

kvotu tabulai sadala šādi:
o 95% tradicionālajiem importētājiem.
o 5% jaunajiem importētājiem.

Ja kāda no kategorijām neizmanto visu Ķīnai un citām trešām valstīm 1979/2006
6. pants

piešķirto daudzumu, atlikumu var piešķirt citai kategorijai.
 ja

komisija

izdod

regulu

par

daudzumu

procentuālu
1301/2006

samazinājumu, tad licences izsniedz trešajā darba dienā pēc 7.pants
regulas stāšanās spēkā;
 importa licences izsniedz

septiņpadsmitajā

darba

dienā 1979/2006

janvārī.

10. pants

 importa licence ir derīga no tās faktiskās izdošanas dienas, līdz
attiecīgā gada 31. decembrim;
 importa licence nav nododama tālāk.
Detālu aprakstu
par pielaides
robežu var atrast
RG - 00 2.4
nodaļā

1979/2006
5. pants

 Ja tiek importēti produkti, uz kuriem attiecas muitas tarifu kvota,
virs daudzuma, kas minēts licencē, ir jānomaksā pilns muitas
nodoklis. Šajā gadījumā tolerance (pielaides robeža) netiek
pieļauta.

Detālu aprakstu
par nodrošinājuma
atbrīvošanu un
licences
izpildīšanu, varat
atrast RG - 00 2.5

Nodrošinājuma atbrīvošana:
Lai atbrīvotu nodrošinājumu, visi nepieciešamie pierādījumi ir

1301/2006
10. pants

jāiesniedz LAD 45 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa
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nodaļā

beigām.

2.2 Pārstrādātu augļu un dārzeņu eksports
1. pielikumā uzskaitītajiem produktiem veicot eksportu, eksporta
licence nav obligāta, licence ir nepieciešama tikai eksporta
darījumiem, par kuriem tiek pieprasīta eksporta kompensācija.
Saskaņā ar 1234/2007 eksporta kompensācijas par pārstrādātajiem
augļiem un dārzeņiem netiek piešķirtas.
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III
Eksporta kompensācijas
3.1.Kopsavilkums
Stājās spēkā Padomes Regulas:
 (EK) Nr. 1234/2007 ieviešanu ar ko izveido
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus
noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem,
 (EK) Nr 1182/2007 ar ko paredz īpašus noteikumus augļu un
dārzeņu nozarei un
 (EK) Nr 1568/2007 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 951/2006
attiecībā uz eksporta kompensācijām par dažādiem cukura
veidiem, ko izmanto dažādos augļu un dārzeņu pārstrādes

1234/2007
162.pants. 1.p b)

produktos.
Sakarā ar šo Regulu ieviešanu eksporta kompensācijas par
Pārstrādātajiem augļiem un dārzeņiem netiek piešķirtas, tomēr, kas
attiecas uz dažiem cukura produktiem, kas ir augļu un dārzeņu
pārstrādes produktos - kompensācijas paliek spēka un tiek piešķirtas
saskaņā ar cukura sektora noteikumiem (RG –05 Cukurs) (piemēram:
džemi ar iestrādātu cukuru, kompensāciju var saņemt par cukuru)
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IV
Dokumenti
4..............................................................................................................................
Importa licences “Konservētu sēņu tarifu kvotai” pieteikuma aizpildīšanas instrukcija

Importa licences “Konservētu sēņu” tarifu kvotai
pieteikuma aizpildīšanas instrukcija
1. Aile:

Būs jau norādīts iestādes nosaukums un adrese, kas izdod licences.

4. Aile:

Jānorāda uzņēmuma vai fiziskas personas pilns nosaukums, reģistrācijas Nr, adrese un
dalībvalsts. Uzņēmumam ir jābūt reģistrētam ES un fiziskai personai ir jābūt ES
iedzīvotājam.

7. Aile:

Jāieraksta valsts no kuras veic importu un apvelk vārdu “NĒ”

8. Aile:

Jāieraksta produkta izcelsmes valsts un obligāti jāapvelk vārds “JĀ”

11. Aile:

Jānorāda nodrošinājuma kopsumma [nodrošinājuma likme 40 EUR/tonnu * daudzums
tonnās * EUR kurss licences pieteikuma iesniegšanas dienā pret LVL].

13. Aile:

Neaizpilda

14. Aile:

Produkta nosaukums, neviss šķirnes nosaukums.

15. Aile:

Produktu apraksts saskaņa ar muitas Kombinēto nomenklatūru.

16. Aile:

Produkta 8 ciparu Kombinētās nomenklatūras kods.

17. Aile:

Produkta daudzums mērvienībās ar cipariem. Neto svars

18. Aile:

Produkta daudzums ar vārdiem, tam ir jāsakrīt ar 17. ailē norādīto daudzumu.

20. Aile:

 Ja produkti tiek importēti no Ķīnas un citām valstīm, izņemot Bulgāriju un Rumāniju,
tad šajā ailē ir jābūt ierakstam:
tradicionālais importētājs
VAI
jaunais importētājs.
 Ja produkti tiek importēti no Bulgārijas un Rumānijas, jāieraksta
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
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Pielikumi
Šinī sadaļā ir pielikumu papildus informācijai, šādā secībā:
1. Produkti uz kuriem attiecas Pārstrādāto augļu un dārzeņu KTO
2. Produktu kategorijas, kuru gadījumā eksporta licences pieteikumu
16. ailē var ierakstīt vairākus 12 ciparu produkta kodus, ja eksporta
kompensācijas likme ir identiska.
3. Pārstrādāti augļi un dārzeņi, kuriem tiek piešķirta eksporta
kompensācija
4. Pārstrādāti augļi un dārzeņi, kuriem eksporta kompensācija var tikt
pieprasīta par pievienoto cukuru.
5. Pievienotais cukurs un cukura produkti, kuriem tiek piešķirta
eksporta kompensācija, ja tas tika izmantots pārstrādāto augļu un
dārzeņu ražošanā.
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1. pielikums
Produkti uz kuriem attiecas Pārstrādāto augļu un dārzeņu KTO
KN kods
(a) ex 0710

Apraksts
Saldēti dārzeņi (nevārīti, tvaicēti vai ūdenī vārīti) izņemot saldo kukurūzu ar apakškodu 0710 40 00, olīvas ar apakškodu 0710
80 10, augļus, kuru šķirne ir Capiscum vai Pimenta ar apakskodu 0710 80 59

ex 0711

Dārzeņi, konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi
konservējošā šķīdumā), kurus nevar tieši lietot uzturā bez papildu apstrādes: izņemot olīvas ar apakškodu 0711 20, augļus, kuru
šķirne ir Capiscum vai Pimenta ar apakskodu 0711 90 10, saldo kukurūzu ar apakškodu 0711 90 30

ex 0712

Žāvēti dārzeņi, veseli, gabaliņos vai šķēlītēs sagriezti, smalki sasmalcināti vai pulverveidā, kurus nevar tieši lietot uzturā bez
papildu apstrādes: produkti ar sekojošiem apakškodiem ex 0712 90 05, saldā kukurūza ar apakškodu ex 0712 90 11 un 0712 90
19 un olīvas ex 0712 90 90

0804 20 90

Žāvētas vīģes

0806 20

Žāvētas vīnogas

ex 0811

Augļi un rieksti, svaigi, ūdenī vārīti vai tvaicēti, saldēti, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām: izņemot saldētus banānus
ex 0811 90 95

ex 0812

Augļi un rieksti, konservēti īslaicīgai uzglabāšanai (piemēram, ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi
konservējošā šķīdumā), kurus nevar tieši lietot uzturā bez papildu apstrādes: izņemot banānus, kuri ir tā pat īslaicīgi iekonservēti
ar apakškodu ex 0812 90 98

ex 0813

Žāvēti augļi, izņemot 0801.- 0806. preču pozīcijā minētos; šajā grupā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi: izņemot
maisījumus tikai no riekstiem ar KN kodu 001 un 0802 ar apakškodiem 0813 50 31 un 0813 50 39

0814 00 00

Citrusaugļu vai ķirbjaugu (ieskaitot arbūzus) mizas, svaigas, saldētas, žāvētas vai īslaicīgi konservētas sālījumā, sēru saturošā
ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā

0904 20 10

Piper ģints pipari; žāvēti vai rupja vai smalka maluma Capsicum ģints vai Pimenta ģints pipari:

KN kods
(b) ex 0811

Apraksts
Augļi un rieksti, svaigi, ūdenī vārīti vai tvaicēti, saldēti, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām
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ex 1302 20
ex 2001

2002
2003
ex 2004

ex 2005

ex 2006 00
ex 2007

ex 2008

ex 2009
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pektīni, pektināti un pektāti
Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas, izņemot
 Capsicum ģints augļi, izņemot saldos piparus vai smaržīgos piparus ar apakškodu 2001 90 20
 saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata) ar apakškodu 2001 90 30
 batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5% vai vairāk cietes ar apakškodu 2001 90 40 un
 palmu kodoli ar apakškodu 2001 90 60
 Olīvas ar apakškodu 2001 90 65
 Vīnogu lapas, lācenes dzinumi un citas līdzīgas ēdamas augu daļas ar apakškodu 2001 90 96
Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti
Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas sēnes un trifeles
Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006. preču pozīcijā minētos, izņemot saldo
kukurūzu (Zea mays var. saccharata) ex 2004 90 10, olīvas ex 2004 90 30 un kartupeļu miltu, rupja maluma miltu vai pārslu
veidā 2004 10 91
Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006. preču pozīcijā minētos: izņemot saldo
kukurūzu (Zea mays var. saccharata) 2005 80 00 un Capsicum ģints augļi, izņemot saldos piparus vai smaržīgos piparus ar
apakškodu 2005 99 10 un kartupeļu miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā 2005 20 10
Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un pārējās augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas), izņemot cukurā
konservētus banānus ar apakškodu ex 2006 00 38 un ex 2006 00 99
Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, ka iegūtas vārīšanas procesā, ar vai bez
cukura vai citu saldinātājvielu piedevu, izņemot
 Homogenizētus banānu izstrādājumus – ex 2007 10
 Banānu džems, marmelāde, biezenis vai pasta ar apkškodiem – ex 2007 99 39, ex 2007 99 58 un ex 2007 99 98
Augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas, kas citur nav minētas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, ar vai bez
cukura vai citu saldinātājvielu vai spirta piedevas, izņemot:
 zemesriekstu sviests 2008 11 10
 palmu kodoli 2008 91 00
 Kukurūza 2008 99 85
 batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas uzturā lietojamas augu daļas, kas satur 5% vai vairāk cietes- 2008 99 91, un
 Vīnogu lapas, lācenes dzinumi un citas līdzīgas ēdamas augu daļas –ex 2008 99 99
 Banānu maisījumi izņemot sagatavotus vai iekonservētus ar apakškodiem ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92
93 un ex 2008 92 98
 Banāni izņemot sagatavotus vai iekonservētus – ex 2008 99 49, ex 2008 99 68 un ex 2008 99 99
Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu ar apakškodiem 2009 61 un 2009 69 un banānu sula – 2009 80) un dārzeņu sulas,
neraudzētas un bez spirta piedevas, ar vai bez cukura piedevas vai citām saldinātājvielām:
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2. pielikums
-

Produktu kategorijas, kuru gadījumā eksporta licences pieteikumu 16. ailē var ierakstīt
vairākus 12 ciparu produkta kodus, ja eksporta kompensācijas likme ir identiska.
žāvētas vīnogas ar KN kodu 0806 20,

-

īslaicīgai uzglabāšanai konservēti ķirši ar KN kodu 0812 10 00,

-

bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti ar KN kodu 2002 10,

-

cukurā konservēti augļi ar KN kodu 2006 00,

-

apstrādāti rieksti, izņemot zemesriekstus ar KN kodu 2008 19,

-

apelsīnu sula ar cukura saturu, kas izteikts ar blīvumu, 10° vai vairāk, bet mazāk par 22° pēc
Briksa, ar KN kodiem 2009 11 un 2009 19,

-

apelsīnu sula ar cukura saturu, kas izteikts ar blīvumu, 22° vai vairāk, bet mazāk par 33° pēc
Briksa, ar KN kodiem 2009 11 un 2009 19,

-

apelsīnu sula ar cukura saturu, kas izteikts ar blīvumu, 33° vai vairāk, bet mazāk par 44° pēc
Briksa, ar KN kodiem 2009 11 un 2009 19,

-

apelsīnu sula ar cukura saturu, kas izteikts ar blīvumu, 44° vai vairāk, bet mazāk par 55° pēc
Briksa, ar KN kodiem 2009 11 un 2009 19,

-

apelsīnu sula ar cukura saturu, kas izteikts ar blīvumu, 55° vai vairāk pēc Briksa, ar KN kodiem
2009 11 un 2009 19.
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3. pielikums
Pārstrādāti augļi un dārzeņi, kuriem tiek piešķirta eksporta kompensācija
Lauksaimniecības produktu nomenklatūra eksporta kompensācijām regula Nr. 2180/2003

Preču apraksts

KN kods
ex 0806

Vīnogas, svaigas vai žāvētas:

ex 0806 20

- žāvētas (rozīnes):

Produkta kods

- - tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru ne vairāk kā 2 kg:
0806 20 12

- - - bezkauliņu rozīnes

0806 20 12 9000

- - citas:
0806 20 92

- - - bezkauliņu rozīnes

ex 0812

Augļi un rieksti, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra
dioksīdu, sālījumā, sērūdenī vai citā konservantu šķīdumā) un šādā veidā nav
derīgi tūlītējai lietošanai uzturā:
- ķirši:

ex 0812 10 00

0806 20 92 9000

- - bez kātiem un kauliņiem, konservēti sēra šķīdumā, kuru tīrais svars pēc
notecināšanas ir vismaz 45% no tīrsvara
0812 10 00 9100
ex 2002

Bez etiķa un etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti:

ex 2002 10

- tomāti, veseli vai sagriezti:

ex 2002 10 10

- - mizoti:
- - - tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru 1 kg vai vairāk

ex 2006 00

2002 10 10 9100

Dārzeņi, augļi, augļu mizas un pārējās augu daļas, kas konservētas cukurā
(žāvētas, glazētas vai iecukurotas):
- citi:
- - ar cukura saturu virs 13 svara %:

2006 00 31

- - - ķirši

2006 00 31 9000

- - citi:
ex 2006 00 99

- - - citi:
- - - - ķirši

ex 2008

2006 00 99 9100

Augļi un citas ēdamas augu daļas, citādi sagatavoti vai konservēti, arī ar
cukura, cita saldinātāja vai alkohola piedevu, kas nav minēti vai iekļauti citur:
- rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, arī sajauktas kopā:

ex 2008 19

- - citi, arī maisījumā:
- - - tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg:
- - - - citi:
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ex 2008 19 19

- - - - - citi:
- - - - - - parastie lazdu rieksti (sugas Corylus avellana augļi), izņemot
maisījumus
- - - tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru ne vairāk kā 1 kg:

2008 19 19 9100

- - - - citi:
ex 2008 19 99

ex 2009

- - - - - citi:
- - - - - - parastie lazdu rieksti (sugas Corylus avellana augļi), izņemot
maisījumus
Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez
spirta piedevas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu:

2008 19 99 9100

- apelsīnu sula:
ex 2009 11

- - sasaldēta:
- - - ar Briksa vērtību ne vairāk kā 67:

ex 2009 11 99

- - - - citi:
- - - - - tīra sula, kas nesatur nekādas piedevas, ar Briksa vērtību:
- - - - - - 10 vai vairāk, bet mazāk nekā 22

2009 11 99 9110

- - - - - - 22 vai vairāk, bet mazāk nekā 33

2009 11 99 9120

- - - - - - 33 vai vairāk, bet mazāk nekā 44

2009 11 99 9130

- - - - - - 44 vai vairāk, bet mazāk nekā 55

2009 11 99 9140

- - - - - - 55 un vairāk

2009 11 99 9150

ex 2009 12 00

- - nesasaldēta, ar Briksa vērtību ne vairāk kā 20:

ex 2009 19

- - - tīra sula, kas nesatur nekādas piedevas, ar Briksa vērtību 10 vai vairāk un
vērtību ne mazāk kā EUR 30 par 100 kg tīrsvara
- - cita:

2009 12 00 9111

- - - ar Briksa vērtību virs 20, bet ne vairāk kā 67:
ex 2009 19 98

- - - - citi:
- - - - - tīra sula, kas nesatur nekādas piedevas, ar Briksa vērtību:
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- - - - - - 20 vai vairāk, bet mazāk nekā 22

2009 19 98 9112

- - - - - - 22 vai vairāk, bet mazāk nekā 33

2009 19 98 9120

- - - - - - 33 vai vairāk, bet mazāk nekā 44

2009 19 98 9130

- - - - - - 44 vai vairāk, bet mazāk nekā 55

2009 19 98 9140

- - - - - - 55 un vairāk

2009 19 98 9150
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4.pielikums
Pārstrādāti augļi un dārzeņi, kuriem eksporta kompensācija var tikt pieprasīta par
pievienoto cukuru.
KN kods
Raksturojums
ex 0811
Augļi un rieksti, nevārīti vai tvaicēti, vai vārīti ūdenī, sasaldēti, kas nesatur pievienotu
cukuru vai citu saldinātāju, izņemot sasaldētus banānus, kas ietilpst apakšpozīcijā ex
0811 90 95
ex 1302 20
Pektīni, pektināti un pektāti
ex 2001
Etiķī un etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi rieksti un pārējās augu
ēdamās daļas, izņemot:
 Capsicum ģints augļus, izņemot saldos piparus vai smaržīgos piparus no 2001
9020 apakšpozīcijas
 Saldo kukurūzu (Zea mays var. saccharata) no 2001 9030 apakšpozīcijas
 Batātes, saldos kartupeļus un līdzīgas pārtikas augļu daļas, kas satur 5% vai
vairāk cietes no 2001 9040 apakšpozīcijas
 Palmu kodolus no 2001 9060 apakšpozīcijas
 Olīvas no 2001 9065 apakšpozīcijas
 vīnogulāju lapas, apiņu dzinumus un citas līdzīgas augu ēdamās daļas, kas
ietilpst ex 2001 90 99 apakšpozīcijā
2002
Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti
2003
Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas sēnes un trifeles
ex 2004
Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti pārējie dārzeņi, izņemot
2006. preču pozīcijā minētos, saldo kukurūzu (Zea mays var. saccharata) no 2004 9010
apakšpozīcijas, olīvas no 2004 9030 apakšpozīcijas un kartupeļus, kuri sagatavoti vai
konservēti miltu, rupja maluma miltu vai pārslu formā, no 2004 10 91 apakšpozīcijas
ex 2005
Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti pārējie dārzeņi, izņemot
2006. preču pozīcijā minētos, olīvas no 2005 70 apakšpozīcijas, saldo kukurūzu (Zea
mays var. saccharata) no 2005 8000 apakšpozīcijas, Capsicum ģints augļi, izņemot
saldo piparu vai smaržīgo piparu no 2005 9910 apakšpozīcijas un kartupeļus, kuri
sagatavoti vai uzglabāti miltu, rupja maluma miltu vai pārslu formā, no 2005 20 10
apakšpozīcijas
2006 00
Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un pārējās augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas,
iecukurotas vai glazētas), izņemot cukurā konservētus banānus, kas ietilpst ex 2006 00
38 un ex 2006 00 99 apakšpozīcijā
2007
Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas,
termiski apstrādātas, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas, izņemot:
 Homogenizētus banānu izstrādājumus no ex 2007 10 apakšpozīcijas
 Banānu džemus, želejas, marmelādes, biezeņus vai pastas no ex 2007 9939, ex
2007 9957 un ex 2007 9998 apakšpozīcijas
ex 2008
Augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas, sagatavotās vai konservētās ar citu
paņēmienu, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu vai spirta piedevas, kas citur nav
minētas, izņemot:

05/02/2010

18

RG – 04 Pārstrādāti augļi un dārzeņi

Zemes riekstu sviestu no 2008 1110 apakšpozīcijas
 Palmu kodolu no 2008 9100 apakšpozīcijas
 Kukurūzu, izņemot saldo kukurūzu (Zea mays var. saccharata) no 2008 9985
apakšpozīcijas
 Batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas uzturā lietojamas augu daļas, kas satur 5%
vai vairāk cietes no 2008 9991 apakšpozīcijas
 Vīnogulāju lapas, apiņu dzinumus un citas līdzīgas augu ēdamās daļas, kas
ietilpst ex 2008 9999 apakšpozīcijā
 citādi sagatavotus vai konservētus banānu maisījumus no ex 2008 9259, ex
2008 9278, ex 2008 9293 un ex 2008 9298 apakšpozīcijas
 citādi sagatavotus vai konservētus banānus no ex 2008 9949, ex 2008 9967 un
ex 2008 9999 apakšpozīcijas
Augļu sulas (izņemot vīnogu sulu un nenorūgušu vīnogu vīnu (misu) no 2009 60
apakšpozīcijas) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, vai bez cukura
piedevas vai citām saldinātājvielām.


ex 2009
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5. pielikums
Pievienotais cukurs un cukura produkti, kuriem tiek piešķirta eksporta
kompensācija, ja tas tika izmantots pārstrādāto augļu un dārzeņu ražošanā.
Lauksaimniecības produktu nomenklatūra eksporta kompensācijām regula Nr. 2180/2003

Baltais cukurs un jēlcukurs bez turpmākas apstrādes
Preču apraksts

KN kods
ex 1701

ex 1701 11
ex 1701 11 90

ex 1701 12
ex 1701 12 90

1701 91 00
ex 1701 99
1701 99 10

ex 1701 99 90

Cukurniedru vai biešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze, cietā
stāvoklī:
- jēlcukurs bez aromatizēju vai krāsvielu piedevām:
- - cukurniedru cukurs:
- - - citāds:
- - - - lielkristālu cukurs
- - - - citāds jēlcukurs:
- - - - - tiešajā iepakojumā, ar produkta tīrsvaru līdz 5 kg
- - biešu cukurs:
- - - pārējais:
- - - - lielkristālu cukurs
- - - - citāds jēlcukurs:
- - - - - tiešajā iepakojumā, ar produkta tīrsvaru līdz 5 kg
- citāds:
- - ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām
- - citāds:
- - - baltais cukurs:
- - - - lielkristālu cukurs
- - - - citāds:
- - - - - kura kopējais daudzums nepārsniedz 10 tonnas
- - - - - citāds
- - - pārējais:
- - - - ar piedevām, izņemot aromatizētāju vai krāsvielu piedevas

Produkta kods

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910

1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 91 00 9000

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

Sīrupi un citi cukura produkti
KN kods

Preču apraksts
e
x

ex 1702 40

ex 1702 40 10
1702 60
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Produkta kods
Citāds cukurs cietā veidā, arī ķīmiski tīra laktoze,
maltoze, glikoze un fruktoze; cukura sīrups bez
aromatizētāju un krāsvielu piedevām; mākslīgais
medus, arī maisījumā ar dabisko medu;
grauzdētais cukurs:

1
7
0
2
- glikoze un glikozes sīrups, kas sausā veidā satur vismaz
20 svara %, bet mazāk nekā 50 svara % fruktozes, izņemot
invertcukuru:
- - izoglikoze:
- - - kas sausā veidā satur 41 svara % fruktozes un vairāk
- pārējā fruktoze un fruktozes sīrups, kas sausā veidā satur vairāk
nekā 50 svara % fruktozes, izņemot invertcukuru:

1702 40 10 9100
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KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

1702 60 10
ex 1702 60 80

- - izoglikoze
- - inulīna sīrups, kas tieši iegūts, hidrolizējot inulīnu vai
oligofruktozes, un sausā veidā satur vismaz 80% fruktozes
- - citi
- citi, ieskaitot invertcukura un citus cukura un cukursīrupu
maisījumus, kas sausā veidā satur 50 svara % fruktozes:
- - izoglikoze
- - mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu
- - grauzdētais cukurs:
- - - kas sausā veidā satur 50 svara % un vairāk saharozes:
- - citāds:
- - - citāds, izņemot sorbozi
Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai ietverti citur:
- citi:
- - aromatizēts vai iekrāsots cukura sīrups:
- - - izoglikozes sīrups
- - - citāds:
- - - - citi

1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

1702 60 95
ex 1702 90
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
ex 1702 90 99
2106
ex 2106 90
2106 90 30
2106 90 59
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1702 60 95 9000

1702 90 30 9000
1702 90 60 9000
1702 90 71 9000
1702 90 99 9900

2106 90 30 9000
2106 90 59 9000
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