Lauku atbalsta dienests
Tirgus kopējās organizācijas departaments

ROKASGRĀMATA
RG – 07
Par importa licencēšanu
Olīveļļas un galda olīvu sektors

Šis ir informatīvs materiāls, tādēļ lūdzam sekot līdzi EK izdotajām regulām un direktīvām, kas tiek
publicētas EK Oficiālajā Vēstnesī (interneta adrese www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html.
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Ievads
Rokasgrāmatas lietošana
Rokasgrāmata RG - 07 skaidro noteikumus, kurus
jāievēro importējot Olīveļļas un galda olīvu produktus uz
valstīm ārpus Eiropas Kopienas teritorijas.
Šī Rokasgrāmata ir piesaistīta Rokasgrāmatai RG – 00.
Rokasgrāmatā RG - 00 atrodama informācija par
vispārīgiem noteikumiem licencēšanai, kuri ietverti
Kopējā Lauksaimniecības Politikā (KLP).
LAD iesaka iepazīties ar 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
dārzeņi
Cukurs
Vīns
Olīveļļas
Liellopu un teļa gaļa
Cūkgaļa
Mājputnu gaļa
Olas
Piens un piena produkti
Pārstrādātie produkti
Pārtikas piegādes

Noteikumi,
kuri
izklāstīti
šajā
rokasgrāmatā,
piemērojami tieši Olīveļļas un galda olīvu produktu
sektoram papildus vispārīgiem noteikumiem.
Ja rodas šaubas vai jautājumi par noteikumu
piemērošanu,
informāciju
var
iegūt
LAD
Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentā vai
LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv
Rokasgrāmatas izmantošana
Šajā rokasgrāmatā ir rekomendācijas, kā rīkoties, ja
importētājs iesaistīts tirdzniecībā ar Olīveļļas un galda
olīvu produktiem.
Rokasgrāmata RG - 07 sastāv no:
 2 daļām:
 I daļa Olīveļļas un galda olīvu sektors
 II daļa Licencēšana
 3 pielikumiem
Kontaktinformācija
Tālr: 67027847
67027247 (par licencēm)
67027856 (par kompenācijām)
e-mail: tmd@lad.gov.lv
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Rokasgrāmatā lietotie saīsinājumi
KLP- Kopējā Lauksaimniecības Politikā
KTO – Kopējā tirgus organizācija
LAD – Lauku atbalsta dienests
VAD – Eksporta deklarācija
ES - Eiropas Savienība
EK - Eiropas Komisija
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I
Olīveļļas un galda olīvu sektors

Rokasgrāmatas
RG-07
1. pielikums

0līveļļas un galda olīvu sektora produkti, uz kuriem attiecas KTO
(produkti uz kuriem attiecas jebkuri nosacījumi, kas saistīti ar
tirdzniecību ar trešajām valstīm), skatīt 1. pielikumā.

1234/2007
1. pantā
(I pielikums YII
daļa)

Šiem produktiem piemēro Kopīgo muitas tarifu nodevu likmes
(izņemot kvotas).
Tirdzniecības gads 1. pantā minētajiem produktiem sākas 1. jūlijā un
beidzas nākamā gada 30. jūnijā.
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II
Licencēšana
Šajā Rokasgrāmatā aprakstīta 0līveļļas

un galda olīvu sektora

produktu licencēšana importa procedūrām. Produktu licencēšana
eksporta procedūrām nav paredzēta.
Par licenci
Detalizētāk par
sodiem ir
aprakstīts
Rokasgrāmatā
RG - 00 2.4. un
2.5. nodaļā un
4. pielikumā

Ievešanas atļaujas ir derīgas visā Kopienā. Šādas atļaujas izsniedz

1234/2007
133. pants

pēc nodrošinājuma iemaksas, kas garantē, ka produktus ieved
atļaujas derīguma laikā. Izņemot force majeure gadījumus, drošības
naudu pilnībā vai daļēji konfiscē, ja minētajā laikā ievešanu neveic
vai veic tikai daļēji.

2.1. Imports

1234/2007,
130.pants (e)

Var ievest vienīgi ar ievešanas atļauju (licenci):
 Produktus ar KN kodu 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19
(parastais imports),


1509 10 10 un 1509 10 90 imports ar samazinātu muitas

nodokli (kvotas).

1345/2005
1.panta
2.punkts
1918/2006
2.panta
1. un 2. punkts

2.1.1. Parastais imports
Rokasgrāmatas
RG-07
2.pielikums

Parastā importa licences pieteikumu iesniedz saskaņā ar vispārējo
kārtību, kas aprakstīta Rokasgrāmatā RG - 00 2.2. nodaļā “Kā iegūt
licenci.”.

Nodrošinājumu
iemaksas veidi un
kārtība aprakstīta
Rokasgrāmatā
RG - 00
2.2. nodaļā

Kopā ar licences pieteikumu ir jāiesniedz pierādījumi par
nodrošinājuma iemaksu, nodrošinājuma likme ir: EUR 100 par 1
tonnu.

376/2008
I pielikumā
sniegtais importa
licences AGRIM
veidlapas paraugs
1345/2005
1.panta 2.punkts.
376/2008,
II pielikuma I daļa

Pieteikumus var iesniegt jebkurā darba dienā. Licenci izsniedz
pieteikuma iesniegšanas dienā.
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Licences derīguma termiņš
Importa licenču derīguma termiņš ir 60 dienas no to izsniegšanas
dienas ieskaitot šo dienu derīguma termiņu aprēķinos.

1345/2005
1.panta 2.punkts.
376/2008,

II pielikuma I
daļa
2.1.2.Importa kvotas no trešajām valstīm
Olīveļļa, kuras izcelsme ir Tunisija
1. Katru gadu no 1. janvāra tiek atvērta tarifa kvota ar kārtas numuru
09.4032 attiecībā uz tādas neapstrādātas olīveļļas ievedumiem
Kopienā, kuras KN kods ir 1509 10 10 un 1509 10 90 un kura pilnībā

1918/2006
2.panta
1. un 2. punkts

iegūta Tunisijā un no šīs valsts tieši ievesta Kopienā atbilstīgi šajā
regulā noteiktajiem nosacījumiem. Šīs tarifa kvotas apmērs ir 56 700
tonnu. Piemērojamā ievedmuitas nodokļa likme ir 0 %.
2. Par katru gadu un, neskarot to kvotas apmēru, kas minēts 1.
punktā, ievešanas atļaujas jāizsniedz tā, lai nepārsniegtu šādus
ikmēneša daudzumus:
— 1 000 tonnu gan janvārī, gan februārī,
— 4 000 tonnu martā,
— 8 000 tonnu aprīlī,
— 10 000 tonnu katru mēnesi no maija līdz oktobrim.

Pieteikuma iesniegšana
Rokasgrāmatas
RG-07
2.pielikums

Kopā ar pirmo pieteikumu par noteiktu importa tarifu kvotu periodu

1301/2006

pieteikuma iesniedzēji tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā

5.pants

tie ir reģistrēti kā juridiskas personas un kā PVN maksātāji, iesniedz
Rokasgrāmatas
RG - 00
2.2.3. nodaļā ir
uzskaitīti papildus
iesniedzamie
dokumenti

pierādījumu par pieredzi produktu tirdzniecībā ar trešajām
valstīm
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Pieteikumus ir jāiesniedz katru nedēļu pirmdienā un ceturtdienā. 1918/2006
3. panta 2.punkts
LAD paziņo par tiem EK katru trešdienu.
Nodrošinājums
1918/2006

3. panta
4.punkts

Nodrošinājums ir EUR 15 par 100 kg tīrsvara.

Licenču izsniegšana
1. Piešķirtais daudzums var būt 100% piešķirts vai arī
1301/2006

samazināts (EK piemēro piešķiršanas koeficientu).

6.panta 2.punkts

2. Licenci izsniedz ceturtajā darba dienā pēc ziņošanas ES vai
nevēlāk kā pirmajā darba dienā pēc tās, kurā Komisija ir
apstiprinājusi piešķiramo daudzumu.
3. Licences derīgas no faktiskās licences izdošanas dienas
importa tarifu kvotas pēdējai dienai- 31.decembrim.
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3. panta
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Pielikumi
1.pielikums
0līveļas un galda olīvu sektorā iekļautie produkti
a) 1509

Olīveļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva
izmaiņām

151000

b) 07099031

Citas eļļas un to frakcijas, kas iegūtas vienīgi no olīvām, rafinētas vai
nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, ieskaitot šo eļļu vai
frakciju maisījumus ar pozīcijā 1509 iekļautajām eļļām vai frakcijām
Svaigas vai atdzesētas olīvas, kas nav izmantojamas eļļas ražošanā

0709 90 39

Citas svaigas vai atdzesētas olīvas

0710 80 10

Saldētas olīvas (termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot
ūdenī)

0711 20

Olīvas, kuras konservētas īslaicīgai uzglabāšanai (piemēram, ar sēra
dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), bet
kuras nav derīgas tūlītējai lietošanai

ex 0712 90 90

Žāvētas olīvas, veselas, sagrieztas gabalos vai šķēlēs, drupinātas vai
pulverī, bet bez tālākas apstrādes

20019065
ex 2004 90 30

Olīvas, kas sagatavotas vai konservētas etiķī vai etiķskābē
Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas, saldētas olīvas

2005 70 00

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas, nesasaldētas olīvas

c) 1522 00 31
1522 00 39

Atlikumi, kas rodas, apstrādājot taukvielas vai dzīvnieku vai augu
vasku, kas satur eļļu ar olīveļļas īpašībām
Eļļas rauši un citi olīveļļas ekstrakcijas atlikumi

23069011
2306 90 19

01/07/2008

9

2.pielikums
Parastā importa licences pieteikuma aizpildīšanas instrukcija
1345/2005

Aile:

Jānorāda uzņēmuma nosaukums, pilna adrese, uzņēmuma reģistrācijas Nr.,
telefona un faksa Nr., kontaktpersona uzņēmumā – vārds un telefona Nr.
Fiziskas personas gadījumā ir jānorāda vārds uzvārds, adrese, telefona Nr.
Uzņēmumam ir jābūt reģistrētam ES un fiziskai personai ir jābūt ES
iedzīvotājam.

7.

Jānorāda eksportētāja valsts un tās kods un jāapvelk vārds “NĒ”, tas nozīmē, ka
importam nav obligāti jābūt no šīs valsts (imports no visām trešajām valstīm).

4.

Aile:
8.

Jāieraksta produkta izcelsmes valsts un tās kodu. Jāapvelk vārds “Nē”, tas

Aile:

nozīmē ka produktam nav jābūt ar noteiktu izcelsmi.

11.

Jānorāda nodrošinājuma kopsumma: [nodrošinājuma likme EUR/ par
tonnu * daudzums t * EUR kurss pret LVL pieteikuma iesniegšanas dienā)]:
Nodrošinājumu jāieraksta EUR, ja tas nepārsniedz 100 EUR, vai LVL ja
pārsniedz 100 EUR.
.
Neaizpilda.

Aile:

13.
Aile:
14.

Jānorāda produkta nosaukums nevis šķirnes nosaukums.

Aile:
15.

Jānorāda produkta apraksts saskaņā ar muitas Kombinēto nomenklatūru.

Aile:
16.
Aile:
17.

Jānorāda viens no produkta 8 ciparu Kombinētās nomenklatūras kodiem:
0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19 (1345/2005 1.panta 2.punkts).
Jānorāda importējamais daudzums ar cipariem. Neto svars.

Aile:
18.
Aile:
20.

Jānorāda importējamais daudzums ar vārdiem, tam jāsakrīt ar 17.ailē norādīto
daudzumu.
Jānorāda īpašās ziņas, ja tādas nav, tad ievelk XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aile:
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3.pielikums

Importa licences pieteikuma aizpildīšana
saistībā ar tarifa kvotu Tunisijas izcelsmes olīveļļai KN 1509 10 10
un 1509 10 90 ar nulles muitas nodokli
1918/2006
4. Aile:

Jānorāda uzņēmuma nosaukums, pilna adrese, uzņēmuma reģistrācijas Nr., telefona un
faksa Nr., kontaktpersona uzņēmumā – vārds un telefona Nr. Fiziskas personas gadījumā
ir jānorāda vārds uzvārds, adrese, telefona Nr. Uzņēmumam ir jābūt reģistrētam ES un
fiziskai personai ir jābūt ES iedzīvotājam.

7. Aile:

Jānorāda eksportētāja valsts un tās kods un jāapvelk vārds “NĒ”, tas nozīmē, ka importam
nav obligāti jābūt no šīs valsts (imports no visām trešajām valstīm).
Jāieraksta produkta izcelsmes valsts un tās kodu (Tunisija TN). Obligāti ir jāimportē
produkti ar šīs valsts izcelsmi un jāapvelk vārds “Jā”, kas nozīmē, ka nodrošinājuma nauda
netiks atbrīvota, ja importētajam produktam nebūs šī izcelsmes valsts.

8. Aile:

11. Aile:
Jānorāda nodrošinājuma kopsumma: [nodrošinājuma likme EUR/par 100 kg * daudzums
kg * EUR kurss pret LVL pieteikuma iesniegšanas dienā)]:
Nodrošinājumu jāieraksta EUR, ja tas nepārsniedz 100 EUR, vai LVL ja pārsniedz 100
EUR.

13. Aile:

Tukšs.

14. Aile:

Jānorāda produkta nosaukums nevis šķirnes nosaukums.

15. Aile:

Jānorāda produkta apraksts saskaņā ar muitas Kombinēto nomenklatūru.

16. Aile:

Jānorāda produkta vienu 8 ciparu KN kodu: 15091010, 15091090
(1918/2006 2.panta 1.punkts).

17. Aile:

Jānorāda produktu daudzums ar cipariem.
Iknedēļas ievešanas atļaujas pieteikumi, ko iesniedzis pieteikumu iesniedzējs, nedrīkst
attiekties uz daudzumu, kas lielāks nekā regulas 1918/2006 2. panta 2. punktā noteiktie
ikmēneša daudzumi:
— 1 000 tonnu gan janvārī, gan februārī,
— 4 000 tonnu martā,
— 8 000 tonnu aprīlī,
— 10 000 tonnu katru mēnesi no maija līdz oktobrim.

18. Aile:

Jānorāda produktu daudzums ar vārdiem.

20. Aile:

Jāieraksta:
“Importa tarifu kvotas kārtas numurs 09.4032”.
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