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Ievads
Šī rokasgrāmata (RG – 09) skaidro dažus noteikumus, kurus
jāievēro uzņēmējiem, ja tie importē vai eksportē Cūkgaļu un tās
produktus uz valstīm ārpus Eiropas Kopienas teritorijas.

Šajās Rokasgrāmatās ir
informācija par īpašiem
noteikumiem, kurus piemēro
dažādiem produktu sektoriem:
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
Eļļas un tauki
Liellopu un teļa gaļa
Cūkgaļa
Mājputnu gaļa
Olas
Piens un piena
produkti
Pārstrādātie produkti
Pārtikas piegādes

Šī rokasgrāmata ir piesaistīta Rokasgrāmatai RG – 00.
Rokasgrāmata RG – 00 satur informāciju par vispārīgiem
noteikumiem licencēšanai un eksporta kompensācijas
saņemšanai visiem produktu tipiem, kuri ietverti Kopējā
Lauksaimniecības Politikā (KLP). LAD rekomendē iepazīties
ar Rokasgrāmatu RG – 00 pirms šīs Rokasgrāmatas lasīšanas.
Noteikumi, kuri izklāstīti šajā rokasgrāmatā, piemērojami tieši
Cūkgaļas sektoram papildus vispārīgiem noteikumiem. Ja
uzņēmējam rodas šaubas vai jautājumi par noteikumu
piemērošanu, informāciju var iegūt LAD Tirgus kopējās
organizācijas departamentā vai LAD mājas lapā:
www.lad.gov.lv
Rokasgrāmatas izmantošana
Uzņēmējam ir uzmanīgi jāizlasa šo rokasgrāmatu. Tajā
uzņēmējs atradīs rekomendācijas par to, kā viņam rīkoties, ja
viņš ir iesaistīts tirdzniecībā ar Cūkgaļu.
Šī Rokasgrāmata sastāv no:
 2 daļām:
 I daļa ”Licencēšana”
 II daļa ”Eksporta kompensācijas”
 8 pielikumiem.
Kontaktinformācija
Tālr: 67027847
67027247 (par licencēm)
67027856 (par kompenācijām)
e-mail: tmd@lad.gov.lv
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I Licencēšana
1.1. Kopsavilkums
1.1.1. Cūkgaļas produkti
Cūkgaļa un tās produkti uz kuriem attiecas Kopēja tirdzniecības
organizācija (produkti uz kuriem attiecas nosacījumi, kas saistīts ar
tirdzniecību ar trešajām valstīm) ir attēloti 5. pielikumā.
Šiem produktiem piemēro Kopīgo muitas tarifu nodevu likmes.
1. pielikumā produktu tirdzniecības gads ir no 1. jūlija un līdz nākošā
gada 30. jūnijam.
1.1.2. Licences nepieciešamība
Licences šiem produktiem ir nepieciešamas tikai importa kvotu un
gadījumos, ja eksportētājs vēlas pieteikties eksporta kompensācijas
saņemšanai.
1.1.3. Licences
Sīkāk par sodiem
ir aprakstīts
Rokasgrāmatas
RG – 00, 2.4 un
2.5 Nodaļā un
4. pielikumā

Izsniegtās licences ir derīgas visā Eiropas Savienībā (ES).
Licences tiek izsniegtas ja tika iemaksāts nodrošinājums, ka licencē
norādītie produkti tiks eksportēti/importēti licencē norādītajā apjomā
un noteiktajā termiņā. Ja tas netiek izdarīts, tad nodrošinājums tiek
konfiscēts proporcionāli neizpildītajiem daudzumiem vai pilnībā.
Ja eksportētājs vēlas saņemt kompensāciju par 4. pielikumā minēto
produktu eksporta veikšanu, tad eksporta licence, ko eksportētājs
saņems, būs ar iepriekš noteiktu kompensāciju (tas nozīmē, ka
kompensācijas likme tiek noteikta pieteikuma iesniegšanas dienā).
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1.2. Imports
Cūkgaļas sektorā iekļautajiem produktiem importa licence nav
obligāta.
Tā ir nepieciešama, ja cūkgaļa tiek ievesta kvotu ietvaros ar 0% vai
pazeminātu muitas tarifu likmi.
1.2.1. Importa kvotas
Šeit ir aprakstīti vispārējie nosacījumi, kas ir jāievēro lai varētu
pieteikties cūkgaļas importa kvotām. Šie nosacījumi attiecas uz visām
cūkgaļas kvotām:
a) Cūkgaļas kvotas no Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīm
Regula (EK) Nr.
462/2003 būtiski
labota ar Regulu
(EK)
Nr.
1939/2006

(turpmāk tekstā - ĀKK) [Regula Nr. 462/2003];
b) Cūkgaļas kvotas no visām trešajām valstīm konkrētiem
cūkgaļas produktiem [Regula Nr. 442/2009].
c) Kvota Šveices izcelsmes desām un dažiem gaļas produktiem
[Regulas Nr. 1399/2007 un Nr. 1355/2007].
Cūkgaļas kvotas ir sadalītas pa četriem ceturkšņiem, un katrā no tiem
ir pieejami 25 % no kopējā kvotas apjoma:

1.2.2.

25 %

1. janvāris – 31. marts

25 %

1. aprīlis – 30. jūnijs

25 %

1. jūlijs – 30. septembris

25 %

1. oktobris – 31. decembris

Pieteikuma iesniegšana (kvotas)
Pieteikumu var iesniegt mēneša pirmajās 7 dienās pirms kvotas
ceturkšņa sākuma. Tas ir, pieteikumus varēs iesniegt tikai šādos
periodos:
1. jūnijs – 7. jūnijs
1. septembris – 7. septembris
1. decembra – 7. decembrim
1. marta – 7. martam
Pieteikumus varēs iesniegt līdz 14:00 katru darba dienu šajos
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periodos.
Lai pieteiktos kvotai ir jāiesniedz :
Pieteikuma aiļu
aizpildīšanas
paraugs ir
7.pielikumā

1) aizpildīts importa licences pieteikums;
2) jāpievieno pierādījumi, ka pretendents ir ar vismaz pēdējo 12
mēnešu pieredzi tirdzniecībā ar trešajām valstīm cūkgaļas sektorā. Kā
pierādījumi var būt:
 muitas importa vai eksporta deklarācijas
 vai invoisi
3) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā.
4) iesniedzējs rakstiski apliecina, ka nav iesniedzis un apņemas
attiecīgajā laika posmā neiesniegt nekādus pieteikumus uz attiecīgo
cūkgaļas kvotu dalībvalstī, kurā iesniedz, un citās dalībvalstīs.

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

5) pierādījums, ka ir iemaksāts nodrošinājums 20 EUR apjomā par
100 kilogramiem, jeb 200 EUR par 1 tonnu.

1.2.3. Ziņošana Komisijai
Trīs darbadienu laikā LAD ziņo Komisijai par saņemtajiem
pieteikumiem.
Komisija pieņem lēmumu, cik ātri vien iespējams, par to vai piešķir
visu pieprasīto daudzumu, vai arī piemēro samazinājuma koeficientu,
vai arī nepiešķirt kvotu nevienam.
1.2.4.

Licences izsniegšana
Pēc Komisijas lēmuma saņemšanas licences tiek izsniegtas pēc
iespējas ātrāk, ja vien balstoties uz Komisijas lēmumu, importētājam
netiek dota iespēja atteikties no importa licences.
Licences derīguma termiņš ir 150 dienas no izsniegšanas dienas.
Licences nododamas tālāk citiem importētājiem ievērojot (EK)
1301/2006 5.panta un 1382/2007 4. panta 1. punkta nosacījumus.
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Nodrošinājuma
atbrīvošanas
kārtība aprakstīta
Rokasgrāmatā
RG - 00 2.5.
nodaļā

Nodrošinājumu par samazinātajiem apjomiem atbrīvo nekavējoties
pēc Komisijas lēmuma saņemšanas.
Nodrošinājums tiek atbrīvots izpildot licenci.
Turpinājumā ir apskatīti tie aspekti, kas atšķiras cūkgaļas kvotām
savstarpēji.

1.2.5. Cūkgaļas kvotas no ĀKK valstīm

462/2003

Produkti, ko ietver šī kvota, kā arī daudzumi un ievedmuitas
samazinājumi ir parādīti 2. pielikuma B daļā.
Ievešanas atļaujas pieteikumā var norādīt tikai vienu no 2. pielikumā
B daļā noteiktajiem kvotu numuriem, bet tajā var iekļaut vairākus
produktus ar dažādiem KN kodiem. Šādos gadījumos visus KN kodus
norāda atļaujas pieteikuma, kā arī atļaujas 16. iedaļā, bet to aprakstus
iekļauj 15. iedaļā.
Pieteikties var minimums uz 1 tonnu, bet maksimums uz visu
apjomu, kas pieejams konkrētajā periodā konkrētajai kvotai.
Eiropas Komisija var noteikt samazinājuma koeficientu.
Licences derīguma termiņš nevar pārsniegt izdošanas gada 31.
decembri.
1.2.6. Cūkgaļas tarifu kvotas (2)

Kvotas iepriekš
administrētas
saskaņā ar
Regulām EK Nr.
806/2007; Nr.
812/2007; Nr.
979/2007 un Nr.
1382/2007

442/2009

Daudzumi, sadalot tos pa kvotām, norādīti II pielikumā.
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Pieteikumu 20. ailē jābūt ierakstam: “Regula (EK) Nr. 422/2009”

442/2009 4 . p.

Vienā pieteikumā var minēt tikai uz vienu kārtas numuru. Pieteikums
var būt iesniegts par vairākiem produktiem ar atšķirīgu KN kodu.

442/2009 6 . p.

Minimālais apjoms uz ko var pieteikties ir 20 tonnas, bet maksimālais
ir 20 % no periodā pieejamā apjoma.
Var iesniegt vairākus pieteikumus ar vienu kārtas numuru, ja šo 442/2009 6 . p.
produktu izcelsme ir dažādās valstīs. Maksimālais pieejamais
daudzums tiek summēts kopā pa visiem pieteikumiem.
Nodrošinājums par licenci ir 20 EUR par 100 kg.

442/2009 6 . p.

Licences derīguma termiņš ir 150 dienas no tā apakšperioda pirmās 442/2009 9 . p.
dienas, par kuru licence izdota.
1.2.7.

Kvota Šveices izcelsmes desām un dažiem gaļas izstrādājumiem

1399/2007

Kvota attiecas uz produktiem: ex 0210 19 50; ex 0210 190 81; ex

1399/2007 I.

1601 00; ex 1602 49 19.

pielikums

Lai pieteiktos šai kvotai, pretendentam ir jāpierāda, ka tas iepriekš ir 1399/2007 4. pants
nodarbojies ar cūkgaļas produktu tirdzniecību ar trešajām valstīm.
Licences pieteikums var attiekties uz vienu vai vairākiem produktiem 1399/2007 4. pants
ar dažādiem KN kodiem, kas atbilst kvotai Nr. 09.4180. Ja norāda
vairākus KN kodus, tad visi KN kodi un produktu apraksti jānorāda
attiecīgi 16. un 15. ailē.
Pieteikumam jābūt vismaz uz 1 tonnu, tomēr ne vairāk kā 20 % no 1399/2007 4. pants
daudzuma, kas pieejams konkrētajā ceturksnī.
Nodrošinājums ir EUR 20 par 100 kilogramiem.

1399/2007 5. pants

Licences derīguma termiņš ir 150 dienas no tā apakšperioda pirmās

1399/2007 7. pants

dienas, par kuru licence izdota.
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1.3. Eksports
Cūkgaļas produktu sektorā eksporta licence ir nepieciešama tikai tad, 1518/2003
ja eksportētājs vēlas saņemt eksporta kompensāciju.
1.3.1.
Pieteikuma aiļu
aizpildīšanas
paraugs ir
8. pielikumā

Pieteikuma iesniegšana
Eksporta licences pieteikumu var iesniegt uz produktiem, kas minēti
4. pielikumā.
Lai

varētu

iesniegt

pieteikumu

eksportētājam

ir

jāiesniedz

pierādījumi, ka viņš ir vismaz ar 12 mēnešu pieredzi tirdzniecībā
cūkgaļas sektorā.
Vienā pieteikumā var ierakstīt vienu vai vairākus 12 ciparu produktu
kodus no vienas kategorijas.
Pieteikumu var iesniegt katru darba dienu, ja vien Komisija nav
pieņēmusi kādus ierobežojumus par pieteikšanās periodiem.
1.3.2.
Nodrošinājumu
iemaksas veidi un
kārtība aprakstīta
Rokasgrāmatā RG
- 00 2.2. nodaļā

Nodrošinājums
Nodrošinājums ir jāiemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas. Likme
konkrētiem produktiem ir norādīta 4. pielikumā.

Licences izsniedz nākamajā trešdienā, ja vien Komisija nav
pieņēmusi lēmumu par ierobežojumiem.
Ja Komisija, balstoties uz kopējo situāciju cūkgaļas tirgū, pieņem
lēmumu par samazinājuma koeficienta piemērošanu pieteikumiem,
tad licence tiek izsniegta pēc Komisijas lēmuma saņemšanas
nākamajā trešdienā vai arī kādā citā dienā, ko noteikusi Komisija.

Eksporta licences ir derīgas 90 dienas no to izsniegšanas dienas.
1.3.3.

Licences, kuras izsniedz nekavējoties
Ja eksportētājs piesakās uz licenci produktam, kura eksportam nav 1518/2003
4.pants
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pieņemti nekādi papildus nosacījumi un daudzums ir mazāks par 25
tonnām, tad licence tiek izsniegta nekavējoties.
Šādām licencēm derīguma termiņš ir 5 darba dienas no izsniegšanas
dienas.
Tādas licences un licenču pieteikumi satur sekojošo tekstu 20. ailē:
“Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas”

21/01/2010

1518/2003
4.pants (Labots ar
Regulu (EK) Nr.
1713/2006)
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II Eksporta kompensācijas
2.1. Gadījumi, kuros licence nav nepieciešama
Eksporta licence ar iepriekšnoteikto kompensāciju nav nepieciešama
kompensācijas saņemšanai:

612/2009
4. pants
376/2008

 produktiem ar KN kodiem 0203, 1601 un 1602, ja
eksportētais daudzums ir mazāks vai vienāds ar 250 kg
produkta;
 produktiem ar KN kodu 0210, ja eksportētais daudzums ir
mazāks vai vienāds ar 150 kg produkta.
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2.2. Kompensācijas un produktu kategorijas
Detalizētāka
informācija par
eksporta
kompensācijām
Rokasgrāmatā
RG - 00

LAD maksā kompensācijas dažiem produktiem, kuri ir norādīti 5.
pielikumā, ja tie ir Kopienas izcelsmes produkti, tie ir eksportēti no

1234/2008
167.pants

Kopienas teritorijas un (diferencētas kompensācijas gadījumā) ir
sasnieguši galamērķi.

Eksporta kompensāciju administrēšanas vienkāršošanai, Komisija
sadalījusi produktu kodus Cūkgaļas sektorā 12 kategorijās.
Kategorijas ir norādītas šīs Rokasgrāmatas 4.pielikumā.

1518/2003
2. pants 3. punkts
1518/2003
1.Pielikums

Par dažādiem pārkāpumiem un noteikumu neievērošanu piemēro
sodus. Informācija par sodiem ir 9.pielikumā.
2.2.1. Eksporta kompensāciju likmes
Produktu
sarakstus un
likmes var atrast
LAD mājas lapā:
www.lad.gov.lv
vai ES Oficiālā
Vēstnesī mājas
lapā

Produktu sarakstus, kuri var pretendēt uz kompensāciju saņemšanu,

Eksportētājam ir
jāseko likmju
izmaiņām.

trīs mēnešu laikā). Kompensācijas likmes var palikt nemainīgas uz

un eksporta kompensāciju likmes nosaka Komisija, un tie var

1234/2008
164.pants

mainīties.
Produktu sarakstus, kuri var pretendēt uz kompensāciju saņemšanu
un eksporta kompensāciju likmes nosaka regulāri (vismaz vienu reizi
laiku ilgāk nekā 3 mēneši, un var būt, ja nepieciešams, izmainītas
biežāk ar Komisijas lēmumu. Likme var būt noteikta arī tenderī.

Detalizētāku
informāciju par
diferencētām
kompensācijām
var atrast
Rokasgrāmatā
RG - 00.

Eksporta kompensācijas likmes var būt atšķirīgas atkarībā no
galamērķa. Tādas likmes sauc par diferencētām.

1234/2008
164.pants

Eksporta kompensācijas veidu var uzzināt regulās, kurās noteiktas
likmes:

Pārtikas
palīdzības
gadījumos skatīt
Rokasgrāmatas
RG-00 punktā
3.3.
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 ja norādīti visi galamērķi, tad piemērojama vienkāršā
kompensācija;
 ja norādītajos galamērķos ir noteikti izņēmumi, tad
piemērojama diferencētā kompensācija

12

Gan vienkāršas, gan diferencētas eksporta kompensācijas gadījumā
piemērojamo eksporta kompensācijas likmi nosaka licences

1234/2008
167.pants

pieteikuma iesniegšanas dienā. Tas nozīme, ka cūkgaļas produktiem
kompensācijas likme ir iepriekšnoteikta.
LAD rekomendē pārbaudīt likmes, pirms eksportēt vai pieteikties
licencei ar iepriekšnoteikto kompensāciju.
2.2.2.
Informāciju par
iepriekšnoteiktām
likmēm skatīt
Rokasgrāmatā
RG - 00.

Pieteikšanās procedūra
Lai saņemtu eksporta kompensāciju, eksportētājam obligāti ir
nepieciešama licence ar iepriekšnoteikto kompensācijas likmi.
(Izņemot galamērķiem, kuri norādīti Rokasgrāmatā RG – 14 un

1234/2008
167.pants
1518/2003
1. pants

gadījumos, kad licence nav nepieciešama (skat. 2.1. punktu))
Pārtikas
palīdzības
gadījumos skatīt
Rokasgrāmatas
RG-00 punktā
3.3.

Obligāti ir jābūt arī pieteikumam eksporta kompensācijas
saņemšanai [kods eksporta deklarācijas (vai Com7) otra formulāra

1234/2008
167.pants

13.ailē]:
 “02” – pieteikšanas eksporta kompensācijas saņemšanai;
 “03” - pieteikšanas eksporta kompensācijas avansa saņemšanai.
Eksporta deklarāciju (otro formulāru) uz LAD nosūta muita.
Pieteikšanas procedūru eksporta kompensācijas saņemšanai var atrast
Rokasgrāmatā RG – 00. Papildus, eksportējot cūkgaļas produktus
eksportētājām ir jābūt pārliecībai par sekojošo: (Skat. 2.2.3. un 2.2.4.
punktus)

2.2.3.

Cūkgaļas atbilstība Kopienas veselības standartiem
Cūkgaļas produktiem, kuriem piemēro muitas kontroli, obligāti
jāatbilst prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā un

64/2010
1. pants (Likmju
noteicoša regula)

veselības marķējuma prasībām, kuri ir noteikti šādos dokumentos:
 Regula (EK) 852/2004;
 Regula (EK) 853/2004;
 Regulas (EK) 854/2004 I pielikuma I sadaļas III nodaļā.
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Ja eksportētie produkti neatbilst veselības marķējuma nosacījumiem,
LAD neizmaksā eksporta kompensāciju.
Eksportētājam ir jānorāda, ka produkti atbilst prasībām, ierakstot
šādu apgalvojumu pieteikumā eksporta kompensācijai (eksporta
deklarācijas 31.ailē):
“Prece atbilst veselības marķējuma prasībām”.
Ja šāda apgalvojuma nav, eksportētājs zaudē tiesības saņemt
kompensāciju.
2.2.4. Kvalitātes prasības noteiktiem cūkgaļas produktiem
Noteiktiem produktiem (ar KN kodiem 1601 00 un 1602), lai iegūtu
tiesības saņemt eksporta kompensāciju, ir jāatbilst īpašiem sastāva un

2331/1997
1. pants

kvalitātes nosacījumiem. Šie nosacījumi ir norādīti Regulas
Nr.2331/97 1. pielikumā. Šie nosacījumi un produktu kodi, uz kuriem
tie attiecināmi, ir izklāstīti arī šīs rokasgrāmatas 6. pielikumā.
Eksportētājām ir jāieraksta sekojošo apgalvojumu eksporta
deklarācijas 44. ailītē:
“Preces atbilst Regulas Nr. 2331/97 prasībām.”
Ja tāda apgalvojuma nav, eksportētājs zaudē tiesības saņemt
kompensāciju.
Detalizētāka

Ja produkts ir ar KN kodu 1602 un satur kaulus, kaulu svaru

informācija

neieskaita. Tādiem produktiem eksporta kompensācijas izmaksā tikai

punktā 2.2.8.

produkta neto svaram (kad no tiem atskaitīts kaulu svars).

2.2.5. Eksporta kompensāciju priekšfinansējums
Informācija par
priekšfinansējumu
ir Rokasgrāmatas
RG – 00 3.2.
nodaļā.

Priekšfinansējuma režīmu nepiemēro licencēm, kuru 20 ailē ir

1518/2003
4.pants

ieraksts:
“Licences derīguma termiņš ir 5 darba dienas, un tā nav
izmantojamā Regulas Nr.565/80 5. pantā noteiktiem mērķiem.”
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2.2.6.
Informācija par
importa nodevām
ir Regulas
2759/1975
10.pantā.

Eksporta kompensāciju nepiešķiršanas gadījumi
Eksporta kompensāciju nepiešķir 5. pielikumā norādītiem
produktiem, ja tie ir importēti no trešās valsts un re-eksportēti uz

1234/2008
167.pants

trešo valsti, ja eksportētājs nevar pierādīt, ka:
 eksportētie produkti ir tie paši, kuri bija importēti, un
 visas importa nodevas ir samaksātas.
Eksporta kompensāciju nepiešķir produktiem ar kodiem 0210 11 31

1298/2009

9110 un 0210 19 81 9100, ja to nosaukumus (Prosciutto di Parma un
Prosciutto di San Daniele) nav apstiprinājusi kompetenta iestāde.
Eksportētājam jāiesniedz dokumentus, kas apliecina tādu
apstiprinājumu.
2.2.7. Eksporta kompensācijas produktiem no trešām valstīm
(reeksports)
Ja eksportētājs reeksportē produktus pēc tam, kad tie bija importēti no 1234/2008
trešās valsts, LAD izmaksā kompensāciju, ja eksportētājs var pierādīt,

167.pants

ka:
 eksportētie produkti ir tie paši, kuri bija importēti,
 visas importa nodevas ir samaksātas.
Par tādu pierādījumu var kalpot ar eksporta deklarācijas kopija
(VAD), ko izdod muita.
Šādos gadījumos eksporta kompensācijai katram produktam ir jābūt:
 vienādai ar nodevu, kuru samaksāja importējot, ja šī nodeva ir

1234/2008
167.pants

vienāda vai mazāka nekā piemērojamā eksporta kompensācija;
 vienādai ar piemērojamu eksporta kompensāciju, ja nodeva, kuru
samaksāja importējot, ir lielāka nekā piemērojamā kompensācija.
2.2.8.

Papildus eksporta kompensāciju piešķiršanas noteikumi
Produktiem ar kodiem 1601 00 99 9110 un 1601 00 99 9190,

1298/2009

kompensāciju piešķir ņemot vērā produkta tīrsvaru pēc konservējoša
šķidruma svara atskaitīšanas. Eksportētajām jānorāda produkta
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tīrsvaru (bez konservējoša šķidruma) eksporta deklarācijas 41.ailē.
Produktiem ar kodiem 1601 00 91 9120, 1601 00 91 9190, 1601 00 1298/2009
99 9110 un 1601 00 99 9190, ja tiem ir piešķirts tāds produkta kods
tāpēc, ka tie (jaukti pārtikas izstrādājumi ieskaitot arī gatavus
ēdienus) satur desas, kompensāciju piešķir, ņemot vērā tikai šajos
izstrādājumos ietilpstošo desu, gaļas un subproduktu (tostarp jebkura
veida un izcelsmes tauku), tīrsvaru. Eksportētajām jānorāda eksporta
deklarācijas 41. ailē tikai tā produkta svaru, par kādu piešķir
kompensāciju.
Produktiem ar kodiem 1602 41 10 9110, 1602 41 10 9130, 1602 42 1298/2009
10 9110, 1602 42 10 9130 un 1602 49 19 9130, ja tie satur kaulus,
kompensāciju piešķir, ņemot vērā produkta tīrsvaru pēc kaulu svara
atskaitīšanas. Eksportētajām jānorāda eksporta deklarācijas 41. ailē
produkta tīrsvaru bez kauliem.
Produkts ar kodu 0203 19 55 9110 var būt eksportēts ar vai bez 1298/2009
vaigiem (KN kods nemainās atkarībā no tā, vai produkts ir ar vai bez
vaigiem). Ja tos eksportē kā vienu kravu, eksporta kompensāciju
piešķir visam eksportētā produkta daudzumam. Bet ja ar tādiem
kodiem eksportē tikai žokļus, vaigus vai žokļus un vaigus kopā,
eksporta kompensāciju nepiešķir (jo tādām daļām jābūt citam KN
kodam).
Produkts ar kodu 0203 29 55 9110 var būt eksportēts ar vai bez

1298/2009

vaigiem (KN kods nemainās atkarībā no tā, vai produkts ir ar vai bez
vaigiem). Ja tos eksportē kā vienu kravu, eksporta kompensāciju
piešķir visam eksportētā produkta daudzumam. Bet ja ar tādu kodu
eksportē tikai žokļus, vaigus, kakla gabalus (bez kauliem) vai žokļus
un vaigus kopā, eksporta kompensāciju nepiešķir (jo tādām daļām
jābūt citam KN kodam).
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1. pielikums.
A) Regulas (EK) Nr. 2286/2002 1. panta 3. punktā un tās I pielikumā noteiktie
produkti, kuriem piemēro muitas nodokļa samazinājumu ārpus noteiktās kvotas:
Muitas nodokļa
samazinājums (%)

KN kods
010391 10

16

01039211
0103 92 19
1501 00 11
15010019
1602 1000
1602 2090
160241 10
160242 10
160249
1602 90 10
16029051
19022030
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B) Regulas (EK) Nr. 2286/2002 1. panta 3. punktā un tās II pielikumā noteiktie
produkti, kuriem piemēro muitas nodokļa samazinājumu kvotas robežās:

Kvotas
numurs

Kārtas numurs

09.4029

Q7

KN kods

0203 11 10

Muitas
nodokļa
samazinājums
(%)

Daudzums
gadā
(tonnās)

50

500

65

500

0203 12 11
0203 12 19
0203 1911
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55 1
0203 1959
0203 21 10
0203 22 11
02032219
02032911
02032913
0203 29 15
ex 0203 29 55 1
02032959
02090011
020900 19
020900 30
0210 11 11 to 0210 11 39
0210 12 11
0210 12 19
0210 19 10 to 0210 19 89
0210 9941
0210 9949
09.4028
1

Q8

1601 00

Izņemot gadījumus, ja ieved tikai filejas atgriezumus.
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2. pielikums. Cūkgaļas kvotu sadalījums pa produktu grupām saskaņā ar Regulu
Nr.442/2009.

Kārtas nr.

09.4038

KN kods

Produkta apraksts

ex 0203 19 55 Svaigi, dzesināti vai saldēti garie muguras
gabali un šķiņķi bez kauliem

Piemērojamais
muitas
nodoklis
(EUR/t)

Daudzumi
tonnās

250

35 265

250

4722

ex 0203 29 55
09.4170

ex 0203 19 55 Svaigi, dzesināti vai saldēti filejas gabali un
šķiņķi bez kauliem (Amerikas Savienoto
Valstu izcelsmes preces)
ex 0203 29 55

09.4204

0203 12 11
0203 12 19

Svaigi, dzesināti vai saldēti mājas cūku
izcirtņi ar kauliem vai bez tiem. Izņemot
atsevišķi iepakotu fileju (Kanādas izcelsmes
preces)

389
300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

02 03 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434

21/01/2010

4624

—

20

3. pielikums. Produktu kategorijas un nodrošinājuma likmes, kuras ir nepieciešamas
eksporta kompensācijas iepriekšējai noteikšanai.
Produkta kods lauksaimniecības
produktu nomenklatūrā eksporta
kompensācijām 1
0203 11 10 9000
0203 21 10 9000
0203 12 11 9100
0203 12 19 9100
0203 19 11 9100
0203 19 13 9100
0203 19 55 9110
0203 22 11 9100
0203 22 19 9100
0203 29 11 9100
0203 29 13 9100
0203 29 55 9110
0203 19 15 9100
0203 19 55 9310
0203 29 15 9100
0210 11 31 9110
0210 11 31 9910
0210 12 19 9100
0210 19 81 9100
0210 19 81 9300
1601 00 91 9120
1601 00 99 9110
1602 41 10 9110
1602 42 10 9110
1602 41 10 9130
1602 42 10 9130
1602 49 19 9130
1

Kategorija

Nodrošinājuma
likme
EUR/100kg

1

10

2

10

3

6

4

14

5
6
7
8
9
10
11

0
14
14
5
4
8
6

12

5

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2180/97 6. iedaļa. (Nr.3846/87 6.iedaļa).
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4. pielikums. Cūkgaļas sektora produktu KN klasifikācija un kodi.
Preču apraksts

KN kods
ex 0103

Produkta kods

Dzīvas cūkas:
- citas:

ex 0103 91

- - kas sver mazāk nekā 50 kg:

0103 91 10 - - - mājas cūkas
ex 0103 92

0103 91 10 9000

- - kas sver 50 kg vai vairāk:
- - - mājas cūkas:

0103 92 19 - - - - citas
ex 0203

0103 92 19 9000

Svaiga, dzesināta vai saldēta cūkgaļa:
- svaiga vai dzesināta:

ex 0203 11

- - liemeņi un pusliemeņi:

0203 11 10 - - - mājas cūku12
ex 0203 12

0203 11 10 9000

- - šķiņķi, pleci (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi ar kauliem:
- - - mājas cūku:

ex 0203 12 11 - - - - šķiņķis un tā izcirtņi:
- - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 svara %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19 - - - - pleci (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi13:
- - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 svara %
ex 0203 19

0203 12 19 9100

- - cita:
- - - mājas cūku:

ex 0203 19 11 - - - - priekšējās daļas un to izcirtņi14:
- - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 svara %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13 - - - - garie muguras gabali un to izcirtņi:
- - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 svara %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15 - - - - vēdera daļas (cauraugušas) un to izcirtņi:
- - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 15 svara %

0203 19 15 9100

- - - - citi:
ex 0203 19 55 - - - - - bez kauliem:
- - - - - - kājas, priekšējās daļas, pleca daļas (priekšējie šķiņķi)
vai garie muguras gabali un to izcirtņi1, 11, 13, 14, 15
- - - - - - vēdera daļas un to izcirtņi, ar kopējo skrimšļu saturu mazāk nekā
15 svara %1, 11
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Preču apraksts

KN kods

Produkta kods

- saldēta:
ex 0203 21

- - liemeņi un pusliemeņi:

0203 21 10 - - - mājas cūku12
ex 0203 22

0203 21 10 9000

- - šķiņķi, pleca daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi, ar kauliem:
- - - mājas cūku:

ex 0203 22 11 - - - - šķiņķis un tā izcirtņi:
- - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 svara %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19 - - - - pleca daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi13:
- - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 svara %
ex 0203 29

0203 22 19 9100

- - citi:
- - - mājas cūku:

ex 0203 29 11 - - - - priekšējās daļas un to izcirtņi14:
- - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 svara %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13 - - - - garie muguras gabali un to izcirtņi:
- - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 svara %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15 - - - - vēdera daļas (cauraugušas) un to izcirtņi:
- - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 15 svara %

0203 29 15 9100

- - - - citi:
ex 0203 29 55 - - - - - bez kauliem:

ex 0210

- - - - - - kājas, priekšējās daļas (priekšējie šķiņķi), pleca daļas un to
izcirtņi1, 13, 14, 15, 16
Gaļa un gaļas subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti; gaļas vai gaļas
subproduktu milti un rupja maluma milti:

0203 29 55 9110

- cūkgaļa:
ex 0210 11

- - šķiņķi, pleca daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi, ar kauliem:
- - - mājas cūku:
- - - - sālīti vai sālījumā:

ex 0210 11 11 - - - - - šķiņķis un tā izcirtņi:
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Preču apraksts

KN kods

- - - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 svara %

Produkta kods
0210 11 11 9100

- - - - žāvēti vai kūpināti
ex 0210 11 31 - - - - - šķiņķis un tā izcirtņi:
- - - - - - "Prosciutto di Parma", "Prosciutto di San Daniele" 2
- - - - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 svara %

0210 11 31 9110

- - - - - - citi
- - - - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 svara %
ex 0210 12

0210 11 31 9910

- - vēdera daļas (cauraugušas) un to izcirtņi:
- - - mājas cūku:

ex 0210 12 11 - - - - sālīti vai sālījumā:
- - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 15 svara %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19 - - - - žāvēti vai kūpināti:
- - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 15 svara %
ex 0210 19

0210 12 19 9100

- - citi:
- - - mājas cūku:
- - - - sālīta vai sālījumā:

ex 0210 19 40 - - - - - garie muguras gabali un to izcirtņi:
- - - - - - ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 svara %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50 - - - - - citi:
- - - - - - bez kauliem:
- - - - - - - šķiņķi, priekšējās daļas, pleca daļas (priekšējie šķiņķi) vai garie 0210 19 50 9100
muguras gabali un to izcirtņi1
- - - - - - - vēdera daļas un to izcirtņi, bez ādas1:
- - - - - - - - ar kopējo skrimšļu saturu mazāk nekā 15 svara %

0210 19 51 9310

- - - - žāvēti vai kūpināti:
- - - - - citi:
ex 0210 19 81 - - - - - - bez kauliem:
- - - - - - - "Prosciutto di Parma", "Prosciutto di San Daniele" un to izcirtņi2

0210 19 81 9100

- - - - - - - šķiņķi, priekšējās daļas, pleca daļas (priekšējie šķiņķi) vai garie 0210 19 81 9300
muguras gabali un to izcirtņi1
ex 1601 00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm;
pārtikas izstrādājumi uz šo produktu pamata:
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Preču apraksts

KN kods

Produkta kods

8

- citi :
1601 00 91 - - desas, sausās vai uzziešanai, termiski neapstrādātas4, 6:
- - - kas nesatur mājputnu gaļu vai subproduktus

1601 00 91 9120

- - - citi

1601 00 91 9190

1601 00 99 - - citi 3, 6:

ex 1602

ex 1602 41

- - - nesatur mājputnu gaļu vai subproduktus
- - - citi
Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai
asinīm:
- cūku:
- - šķiņķis un tā izcirtņi:

1601 00 99 9110
1601 00 99 9190

ex 1602 41 10 - - - mājas cūku7:
- - - - termiski apstrādāti, kas satur 80 svara % vai vairāk gaļas un tauku8, 9:
- - - - - tiešajā iesaiņojumā, ar tīrsvaru 1 kg vai vairāk17

1602 41 10 9110

- - - - - tiešajā iesaiņojumā, ar tīrsvaru mazāk nekā 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42
- - pleca daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi:
ex 1602 42 10 - - - mājas cūku7:
- - - - termiski apstrādāti, kas satur 80 svara % vai vairāk gaļas un tauku8, 9:

ex 1602 49

- - - - - tiešajā iesaiņojumā, ar tīrsvaru 1 kg vai vairāk18

1602 42 10 9110

- - - - - tiešajā iesaiņojumā, ar tīrsvaru mazāk nekā 1 kg

1602 42 10 9130

- - citi, arī maisījumi:
- - - mājas cūku:
- - - - kas satur 80% vai vairāk jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu,
ieskaitot jebkāda veida un izcelsmes taukus:

ex 1602 49 19 - - - - - citi7, 10:
- - - - - - termiski apstrādāti, kas satur 80 svara % vai vairāk gaļas un tauku8, 9:
- - - - - - - kas nesatur mājputnu gaļu vai subproduktus:
- - - - - - - - satur produktu, kas sastāv no skaidri atpazīstamiem
muskuļu gaļas gabaliem, ko to izmēru dēļ nevar identificēt kā
iegūtus no šķiņķiem, pleciem (priekšējiem šķiņķiem), garajiem
muguras gabaliem vai kakla gabaliem, kopā ar mazām redzamu tauku 1602 49 19 9130
daļiņām un nelieliem želejas nogulšņu daudzumiem
Produktus un to izcirtņus var klasificēt šajā apakšpozīcijā tikai tad, ja saistītā muskuļauda
izmērs un īpašības ļauj tos identificēt kā iegūtus no minētajiem primārajiem izcirtņiem.
Vārdkopa “to izcirtņi” attiecas uz produktiem, kam vienības tīrsvars ir vismaz 100 grami, vai
uz produktiem, kas sacirsti vienmērīgās šķēlēs, ko var skaidri identificēt kā iegūtas no minētā
primārā izcirtņa un kas kopā iesaiņotas ar kopējo tīrsvaru vismaz 100 grami.
2
Labumu no šīs kompensācijas var gūt tikai par tiem produktiem, kuru nosaukumu ir sertificējušas
ražotājas dalībvalsts kompetentās iestādes.
3
Kompensāciju par desām, ko uzrāda traukos ar konservējošu šķidrumu, piešķir par tīrsvaru pēc
minētā šķidruma svara atskaitīšanas.
4
Parafīna pārklājuma svaru, kas atbilst normālai izmantošanai tirdzniecībā, uzskata par desas
tīrsvara daļu.
5
Svītrots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2333/97 (OV L 323, 26.11.1997., 25. lpp.)
6
Ja saliktus pārtikas izstrādājumus (ieskaitot gatavas maltītes), kas satur desu, klasificē
1
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pozīcijā 1601 to sastāva dēļ, tad kompensāciju piešķir tikai par to desu, gaļas un subproduktu,
ieskaitot jebkura veida vai izcelsmes taukus, tīrsvaru, kas ir minēto izstrādājumu daļa.
7
Kompensāciju par produktiem, kas satur kaulus, piešķir par produkta tīrsvaru pēc kaulu svara
atskaitīšanas.
8
Kompensācijas piešķiršana ir atkarīga no atbilstības nosacījumiem, kas noteikti Komisijas Regulā
(EK) Nr. 2331/97 (OV L 323, 26.11.1997., 19. lpp.). Muitas eksporta formalitāšu noslēgumā
eksportētājs rakstiski deklarē, ka konkrētie produkti atbilst minētajiem nosacījumiem.
9
Gaļas un tauku saturs jānosaka saskaņā ar analīzes procedūru, kas minēta pielikumā Komisijas
Regulai (EK) Nr. 2004/2002 (OV L 308, 9.11.2002., 22. lpp.).
Jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida vai izcelsmes taukus, saturs
jānosaka saskaņā ar analīzes procedūru, kas minēta pielikumā Komisijas Regulai (EEK) Nr. 226/89
(OV L 29, 31.1.1989., 11. lpp.).
11
Produktu sasaldēšana, ievērojot Regulas (EK) Nr. 800/1999 7. panta 3. punkta pirmo daļu un 29.
panta 4. punkta g) apakšpunktu, nav atļauta.
12
Liemeņus vai pusliemeņus var uzrādīt ar vai bez vaigiem.
13
Plecus var uzrādīt ar vai bez vaigiem.
14
Priekšējās daļas var uzrādīt ar vai bez vaigiem.
15
Par žokļiem, vaigiem, vai vaigiem un žokļiem kopā, ja tos uzrāda atsevišķi, šo kompensāciju
nevar saņemt.
16
Par kakla gabaliem (neck-ends) bez kauliem, ja tos uzrāda atsevišķi, šo kompensāciju nevar
saņemt.
17
Gadījumā, ja preču klasifikācija par pozīcijas 1602 41 10 9110 šķiņķiem vai šķiņķa izcirtņiem
nav pamatota ar KN 16. nodaļas 2. papildpiezīmes noteikumiem, kompensāciju par produktu ar kodu
1602 42 10 9110 vai, atkarībā no situācijas, ar kodu 1602 49 19 9130, var piešķirt,
neierobežojot Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 51. panta (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.)
piemērošanu.
18
Gadījumā, ja preču klasifikācija par pozīcijas 1602 42 10 9110 pleciem (priekšējiem šķiņķiem)
vai plecu (priekšējo šķiņķu) izcirtņiem nav pamatota ar KN 16. nodaļas 2. papildpiezīmes
noteikumiem, kompensāciju par produktu ar kodu 1602 49 19 9130 var piešķirt, neierobežojot
Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 51. panta piemērošanu.
10
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5. pielikums. Īpašie nosacījumi eksporta kompensāciju piešķiršanai dažiem cūkgaļas
produktiem.
KN kods
1601 00

1601 00 91

1601 00 99

1602

21/01/2010

Apraksts
Desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas
subproduktiem vai asinīm; pārtikas
izstrādājumi uz šo produktu pamata:
- Citi:
- - Desas, žāvētās vai uzziešanai,
nevārītas
- - Nesatur mājputnu gaļu vai
subproduktus

Produkta kods

Nosacījumi

1601 00 91 9120

- - Citi

1601 00 91 9190

a) olbaltumvielu saturs svara
procentos: minimums 16%
neto svara
b) nav pievienots pievienotais
ūdens
c) aizliegtas olbaltumvielas,
kas nav dzīvnieku izcelsmes
a) olbaltumvielu saturs svara
procentos: minimums 12%
neto svara
b) nav pievienots pievienotais
ūdens
c) aizliegtas olbaltumvielas,
kas nav dzīvnieku izcelsmes

- - Citi:
- - - Traukos, kas satur arī konservējošu
šķidrumu, nesatur mājputnu gaļu vai
subproduktus

1601 00 99 9110

- - - Traukos, kas arī satur konservējošu
šķidrumu

1601 00 99 9190

- - - Citi, kas nesatur mājputnu gaļu vai
subproduktus

1601 00 99 9110

- - - Citi:

1601 00 99 9190

a) dzīvnieku olbaltumvielu
saturs svara procentos:
minimums 10% no neto svara
b) kolagēna/olbaltumvielu
attiecība: maksimums 0,30
c) pievienotais ūdens saturs
svara procentos: maksimums
25% no neto svara
a) dzīvnieku olbaltumvielu
saturs svara procentos:
minimums 8% no neto svara
b) kolagēna/olbaltumvielu
attiecība: maksimums 0,45
c) pievienotais ūdens svara
procentos: maksimums 33%
no neto svara
a) dzīvnieku olbaltumvielu
saturs svara procentos:
minimums 10% no neto svara
b) kolagēna/olbaltumvielu
attiecība: maksimums 0,30
c)pievienotais ūdens svara
procentos: maksimums 10%
no neto svara
a) dzīvnieku olbaltumvielu
saturs svara procentos:
minimums 8% no neto svara
b) kolagēna/ olbaltumvielu
attiecība: maksimums 0,45
c) pievienotais ūdens svara
procentos: maksimums 23%
no neto svara

Citi gatavie izstrādājumi vai konservi no
gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:
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ex 1602 41
ex 1602 41 10

ex 1602 42
ex 1602 42 10

ex 1602 49

ex 1602 49 19
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- No cūkas:
- - No šķiņķa un tā izcirtņiem:
- - - No mājas cūkas:
- - - -Termiski apstrādāti, kuriem 80%
vai vairāk no svara ir gaļa vai tauki:
- - - - - Tiešajā iesaiņojumā, kur tīrais
svars ir 1 kg vai vairāk
- - - - - Tiešajā iesaiņojumā, kur tīrais
svars ir mazāks nekā 1 kg
- - Pleca daļas un tās izcirtņi:
- - - No mājas šķirņu cūkas:
- - - - Termiski apstrādāti, kuriem 80%
vai vairāk no svara ir gaļa vai tauki:
- - - - - Tiešajā iesaiņojumā, kur tīrais
svars ir 1 kg vai vairāk
- - - - - Tiešajā iesaiņojumā, kur tīrais
svars ir mazāks nekā 1 kg
- - Citi, arī maisījumi:
- - - Mājas cūku:
- - - - Kas satur 80% vai vairāk jebkura
veida gaļas vai gaļas subproduktu,
ieskaitot jebkāda veida un izcelsmes
taukus:
- - - - - Citi:
- - - - - - Termiski apstrādāti, kas satur 80
svara % vai vairāk gaļas un tauku:
- - - - - - - Kas nesatur mājputnu gaļu vai
subproduktus:
- - - - - - - - Kas satur produktu, kurš
sastāv no skaidri saredzamiem liesas
gaļas gabaliem, kuru izmēru dēļ nevar
noteikt, ka tie iegūti no šķiņķiem, pleca
daļām, muguras gabaliem vai kakla
daļām, kopā ar nelielām ar aci
pamanāmām tauku daļiņām un nelielu
saistaudu daudzumu

1602 41 10 9110
1602 41 10 9130

1602 42 10 9110
1602 42 10 9130

1602 49 19 9130

Ūdens/ olbaltumvielas:
maksimums 4,3
Ūdens/ olbaltumvielas:
maksimums 4,3

Ūdens/ olbaltumvielas:
maksimums 4,5
Ūdens/ olbaltumvielas:
maksimums 4,5

Ūdens/ olbaltumvielas:
maksimums 4,5
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6. pielikums. Importa kvotu licences pieteikuma aizpildīšana.
4. Aile:
Jānorāda uzņēmuma nosaukums, pilna adrese, uzņēmuma reģistrācijas kods, 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 jāapvelk vārds “NĒ”, tas nozīmē, ka importam nav obligāti jābūt no šīs
valsts (imports no visām trešajām valstīm).
8. Aile:
Jānorāda produktu izcelsmes valsts un jāapvelk vārds “JĀ”, tas nozīmē, ka produkts ir obligāti jāimportē ar
šo izcelsmi.
11. Aile:
Jānorāda nodrošinājuma kopsumma [nodrošinājuma likme 200 EUR/tonnu * daudzums tonnās * EUR
kurss licences pieteikuma iesniegšanas dienā pret LVL].
13. Aile:
tukšs.
14. Aile:
jānorāda produkta nosaukums nevis šķirnes nosaukums.
15. Aile:
Jānorāda produkta apraksts pēc Kombinētās nomenklatūras.
16. Aile:
Jānorāda produkta 8 ciparu KN kodu, vajadzības gadījumā priekšā pieraksta “ex”.
17. Aile:
Jānorāda importējamais daudzums ar cipariem tonnās neto svara.
18. Aile:
Jānorāda importējamais daudzums ar vārdiem.
20. Aile:
Regula (EK) Nr. 1898/1997
21/01/2010
Regula (EK)
Nr. 462/2003
Regula (EK) Nr. 1432/1994
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7. pielikums. Eksporta licence ar iepriekš noteiktu kompensāciju – (KTO)(VVTT) licences pieteikuma
aizpildīšana
4. Aile:
Jānorāda uzņēmuma nosaukums, pilna adrese, uzņēmuma reģistrācijas kods, Telefona un faksa Nr,
kontaktpersona uzņēmumā – vārds un telefona Nr.
7. Aile:
Jānorāda galamērķa valsts vai teritorijas kods, kas noteikts valsts nomenklatūrā par ārējā tirgus Kopienas
statistiku un tirgus statistiku starp dalībvalstīm. “Jā” atzīmē ja ir diferencēta likme (likme, kas derīga
konkrētam galamērķim).
8. Aile:
Jāatzīmē “Jā”.
9. Aile:
Jāatzīmē “Nē”.
11. Aile:
Jānorāda nodrošinājuma kopsumma [nodrošinājuma likme EUR/tonnu(100/t) * daudzums tonnās * EUR
kurss licences pieteikuma iesniegšanas dienā pret LVL.].
13. Aile:
Tukšs.
14. Aile:
Jānorāda produkta nosaukums nevis šķirnes nosaukums.
15. Aile:
Jānorāda produkta apraksts pēc Kombinētās nomenklatūras.
16. Aile:
Jānorāda produkta KN kompensācijas kods (12 cipari).
17. Aile:
Jānorāda eksportējamais daudzums ar cipariem tonnās neto svara.
Licencēm, kuras izsniedz nekavējoties, svars nevar būt lielāks par 25 tonnām
18. Aile:
Jānorāda eksportējamais daudzums ar vārdiem.
20. Aile:
Regula (EK) Nr. 1518/2003
21/01/2010
30
Licencēm, kuras izsniedz nekavējoties, ir ieraksts “Licences derīguma termiņš ir 5 darba dienas un tā nav
izmantojamā Regulas Nr.565/80 5. pantā noteiktiem mērķiem.”

RG – 09 Cūkgaļa

8. pielikums. Sodi.
Pārkāpums

Piemērojamais sods

Importa nodeva ir vienāda vai mazāka
nekā šīm eksportam piemērojamā
eksporta kompensācija.

Eksporta kompensācijas apjoms ir vienāds ar importa
nodevu.

Importa nodeva ir lielāka nekā šīm
eksportam piemērojamā eksporta
kompensācija.

Eksporta kompensācijas apjoms ir vienāds ar šīm
eksportam piemērojamo eksporta kompensāciju.

21/01/2010

No

Piezīmes
Ja prece tika re-eksportēta un eksportētājs var
pieradīt ka:
- eksportētie produkti ir tie paši, kā tie, kuri bija
importēti, un
- visas importa nodevas ir samaksātas.
Ja prece tika re-eksportēta un eksportētājs var
pieradīt ka:
- eksportētie produkti ir tie paši, kā tie, kuri bija
importēti, un
- visas importa nodevas ir samaksātas.

Reglamentējošais akts
2759/75 13.10.

2759/75 13.10.
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