Lauku atbalsta dienests
Tirgus kopējās organizācijas departaments
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par eksporta/importa licencēšanu un
lauksaimniecības produktu eksporta kompensācijām
MĀJPUTNU GAĻA

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 – 10) skaidro dažus noteikumus,
kurus jāievēro uzņēmējiem, ja tie importē vai eksportē
Putnu gaļu un tās produktus uz valstīm ārpus Eiropas
Kopienas teritorijas.

Šādās 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.
Rokasgrāmatā RG – 00 satur informāciju par vispārīgiem
noteikumiem licencēšanai un eksporta kompensācijas
saņemšanai visiem produktu tipiem, kuri ietverti Kopējā
Lauksaimniecības Politikā (KLP). LAD rekomendē
izlasīt Rokasgrāmatu RG – 00 pirms šīs Rokasgrāmatas
lasīšanas.
Noteikumi, kuri izklāstīti šajā rokasgrāmatā,
piemērojami tieši Putnu gaļas 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. Šeit
uzņēmējs atradīs rekomendācijas par to, kā viņam
rīkoties, ja viņš ir iesaistīts tirdzniecībā ar Putnu gaļu.
Šī Rokasgrāmata sastāv no:
 2 daļām:
 I daļa ”Licencēšana”
 II daļa ”Eksporta kompensācijas”
 12 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. Putnu gaļas produkti
Putnu gaļa un tās produkti, kuri attiecas uz Kopējo tirdzniecības
organizāciju (produkti uz kuriem attiecas jebkuri nosacījumi, kas
saistīti ar tirdzniecību ar trešajām valstīm) ir attēloti 1. 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
saņemšanai 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 (naudas
ķīla), 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 pilnā apmērā.
Ja eksportētājs vēlas saņemt kompensāciju par 7. pielikumā minēto
produktu eksporta veikšanu, tad eksporta licence, ko eksportētājs
saņems būs ar iepriekš noteiktu kompensāciju (tas nozīmē, ka
kompensācijas likme tiek noteikta pieteikuma iesniegšanās dienā).
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1.2. Imports
Mājputnu gaļas sektorā iekļautajiem produktiem importa licence nav
obligāta.
Tā ir nepieciešama, ja mājputnu gaļa 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 mājputnu gaļas importa kvotām. Šie nosacījumi attiecas uz
Regula (EK) Nr.
1383/2007

Kvotas

visām mājputnu gaļas kvotām:
a) Mājputnu gaļas kvotas no Turcijas [Regula Nr. 1383/2007];
b) Mājputnu gaļas kvotas no Izraēlas [Regula Nr. 1384/2007];

iepriekš

administrēta

c) Mājputnu gaļas kvotas no Āfrikas, Karību un Klusā okeāna

ar

Regulu (EK) Nr.

valstīm (turpmāk tekstā - ĀKK) [Regula Nr. 701/2003];

1251/2007

d) Mājputnu gaļas kvotas no visām trešajām valstīm [Regulas Nr.
533/2007 un 1385/2007];

Regula (EK) Nr.
701/2003 būtiski

e) Mājputnu gaļas kvota no ASV [536/2007]

labota ar Regulu

f) Mājputnu gaļas kvota ar izcelsmi Brazīlijā, Taizemē un citās

(EK) 1936/2006

Regula (EK) Nr.
1431/94

atcelta

ar Regulu (EK)

trešajās valstīs[1385/2007 un 616/2007]
Mājputnu gaļas kvotas ir sadalītas četrās daļās jeb pieejamais
kopējais apjoms ir sadalīts par četriem ceturkšņiem, kur katrā no tiem
ir pieejami 25 % no kopējā kvotas apjoma:

1385/2007

25 %

1. janvāris – 31. marts

25 %

1. aprīlis – 30. jūnijs

25 %

1. jūlijs – 30. septembris

25 %

1. oktobris – 31. decembris

Kvotas, kuras tiek administrētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.
701/2003 ir sadalītas divos apakšperiodos:
50 % no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un 50 % no 1. jūlija līdz 31.
decembrim.
Regula (EK) Nr.

Kvotas mājputnu gaļai (sālīta, vistas gaļas izstrādājumi), kuras tiek

616/2007 labota

administrētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 616/2007 ar izcelsmi

ar Regulu (EK)

Brazīlijā, Taizemē un citās trešajās valstīs atver uz gadu no 1.jūlija
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līdz 30.jūnijam.

1181/2008

1.2.2. Pieteikuma iesniegšana (kvotas)
Licences
pieteikuma
aizpildīšana
parādīta
10. pielikumā

Pieteikumu var iesniegt iepriekšējā mēneša pirmajās 7 dienās pirms
kvotas ceturkšņa sākuma. Tas ir- pieteikumus var iesniegt tikai šādos
periodos:
1. decembris – 7. decembris
1. marts – 7. marts
1. jūnijs – 7. jūnijs
1. septembris – 7. septembris
Pieteikumus var iesniegt līdz 14:00 katru darba dienu šajos periodos.
Kvotām, kuras tiek administrētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.
701/2003, pieteikumus jāiesniedz decembra un jūnija pirmajās
septiņās dienās.

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

Lai pieteiktos kvotai ir jāiesniedz:
1) aizpildīts importa licences pieteikums;
2) jāpievieno pierādījumi, ka pretendents ir ar vismaz 12 mēnešu
pieredzi tirdzniecībā ar trešajām valstīm mājputnu gaļas sektorā.
Dažām kvotām, iespējams, būs jāiesniedz vēl papildus pierādījumi,
tie ir uzrakstīti pie katras kvotas;
3) jābūt reģistrētam dalībvalstī, kur iesniedz pieteikumu – Latvijā;
4) iesniedzējs rakstiski apliecina, ka nav iesniedzis un apņemas
attiecīgajā laika posmā neiesniegt nekādus pieteikumus uz attiecīgo
mājputnu gaļas kvotu dalībvalstī, kurā iesniedz, un citās dalībvalstīs;

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

1.2.3.

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

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.
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Licences derīguma termiņš ir 150 dienas no izsniegšanas dienas.
Licences nav nododamas tālāk citiem importētājiem.
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 mājputnu gaļas
kvotām savstarpēji.

1.2.4.

Mājputnu gaļas kvota no Turcijas

1383/2007

Kvota attiecas uz produktiem kas minēti 2. pielikumā.
Kvotas apjoms un piemērojamais muitas nodoklis kvotas ietvaros ir
uzrādīti tabulā, kas atrodas 2. pielikumā.
Lai pieteiktos šai kvotai pretendentam ir jāpierāda, ka katrā no
iepriekšējiem diviem gadiem ir eksportējis vai importējis vismaz 50
tonnas produktus, kas minēti 1. pielikumā.
Par pierādījumiem var būt importa vai eksporta deklarācijas.
Licences pieteikums var attiekties tikai uz vienu vai vairākiem
produktiem ar dažādiem KN kodiem, kas minēti 2. pielikumā. Ja
norāda vairākus KN kodus, tad visi KN kodi un produktu apraksti
jānorāda attiecīgi 16. un 15. ailē.
Pieteikumam jābūt vismaz uz 10 tonnām, tomēr ne vairāk kā 10 % no
daudzuma, kas pieejams konkrētajā ceturksnī.
Licences

derīguma

termiņš

nevar

pārsniegt

izdošanas

gada

31. decembri.
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1.2.5.

Mājputnu gaļas kvotas no Izraēlas

1384/2007

Kvota attiecas uz produktiem kas minēti 3. pielikumā.
Kvotas apjoms un atbrīvojumi kvotas ietvaros ir uzrādīti tabulā, kas
atrodas 3. pielikumā.

Lai pieteiktos šai kvotai pretendentam ir jāpierāda, ka katrā no
iepriekšējiem diviem gadiem ir eksportējis vai importējis vismaz 50
tonnas produktus, kas minēti 1. pielikumā.
Par pierādījumiem var būt importa vai eksporta deklarācijas.

Regula (EK) Nr.
1301/2006 5. p.

Licences pieteikums var attiekties tikai uz vienu no grupas numuriem,
bet vairākiem produktiem ar dažādiem KN kodiem (ar nosacījumu, ka
produkti ietverti vienā grupā), kas minēti 3. pielikumā. Ja norāda
vairākus KN kodus, tad visi KN kodi un produktu apraksti jānorāda
attiecīgi 16. un 15. ailē.
Pieteikumam jābūt vismaz uz 10 tonnām, tomēr ne vairāk kā 10 % no
grupas daudzuma, kas pieejams konkrētajā ceturksnī.
Licences derīguma termiņš ir 150 dienas, bet nevar pārsniegt
izdošanas gada 31. decembri.
1.2.6.

Mājputnu gaļas kvotas no ĀKK valstīm

701/2003

Produkti, ko ietver šī kvota, kā arī daudzumi un ievedmuitas
samazinājumi ir parādīti 4. pielikumā.
Kvotu periods šai kvotai ir :
50% no 1. janvāra līdz 30. jūnijam
50% no 1. jūlija līdz 31. decembrim
Pieteikumus var iesniegt:
no 1. decembra līdz 7. decembrim
no 1. jūnija līdz 7. jūnijam
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Licences pieteikumā var norādīt tikai vienu no 4. pielikumā
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. ailē, bet to aprakstus iekļauj
15. ailē.
Pieteikties var minimums uz 10 tonnām, bet maksimums 10% no
apjoma kas pieejams konkrētajā apakšperiodā.
Komisija var katram pieteikumam individuāli noteikt samazinājuma
koeficientu.
Licences derīguma termiņš ir 180 dienas no izdošanas dienas, bet tas
nepārsniedz izdošanas gada 31. decembri.
1.2.7. Mājputnu gaļas tarifu kvotas (1)

1385/2007

Produkti, ko ietver šī kvota, kā arī to daudzumi ir parādīti 5.
pielikumā. Kvotas ietvaros ievedmuitas ir 0%.
Lai pieteiktos šai kvotai pretendentam ir jāpierāda, ka katrā no
iepriekšējiem diviem gadiem ir eksportējis vai importējis vismaz 50
tonnas produktus ar KN kodiem 0105; 0207; 020734; 02071391;
02071491; 02072691; 02072791; 02073591; 02073681; 02073685;
02073689; 02109971; 02109979; 02090090; 15010090; 16022011;
16022019; 160231; 160232; 160239.
Par pierādījumiem var būt importa vai eksporta deklarācijas.
Vienā pieteikumā var pieteikties uz vienu grupu (sadalījums pa
grupām redzams 5. pielikumā).
Vienas grupas ietvaros var pieteikties uz vairākiem produktiem ar
dažādiem KN kodiem. Šādos gadījumos visus KN kodus norāda
atļaujas pieteikuma, kā arī atļaujas 16. ailē, bet to aprakstus iekļauj
15. ailē.
3., 5 un 6. grupu var iesniegt vairākus pieteikumus, ja produktu
izcelsmes valstis ir dažādas.
Minimālais daudzums, uz ko var pieteikties, ir 10 tonnas un
21/01/2010
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maksimums ir 10% no periodā pieejamā apjoma.
Ja uz 3.; 5 vai 6. grupu iesniedz vairākus pieteikumus, tad to
daudzumi tiek summēti un tie arī nedrīkst pārsniegt 10%.
Nodrošinājumu
iemaksas veidi un
kārtība aprakstīta
Rokasgrāmatā
RG- 00
2.2. nodaļā

Nodrošinājuma likme šīs kvotas ietvaros ir 50 EUR par 100 kg jeb
500 EUR par 1 tonnu.

Licences derīguma termiņš ir 150 dienas, bet tas nevar pārsniegt
izdošanas gada 31. decembri.

1.2.8.

Mājputnu gaļas tarifu kvotas (2)

533/2007

Produkti kvotas ietvaros, to daudzumi un ievedmuitas likmes ir
parādītas 6. pielikumā.
Lai pieteiktos šai kvotai pretendentam ir jāpierāda, ka katrā no
iepriekšējiem diviem gadiem ir eksportējis vai importējis vismaz 50
tonnas produktus, kas minēti 1. pielikumā.
Par pierādījumiem var būt importa vai eksporta deklarācijas.
Vienā pieteikumā var pieteikties tikai uz vienas grupas produktiem
(grupu sadalījums ir parādīts 6. pielikumā). Tas var ietvert vienu vai
vairākus KN kodus no šīs grupas ar nosacījumu, ka produkcijai ir
viena un tā pati izcelsmes valsts.
Minimālais daudzums, uz ko var pieteikties, ir

10 tonnas, bet

maksimālais 10 % no apakšperiodā pieejamā apjoma grupai.
Var iesniegt vairākus pieteikumus uz vienas grupas produkciju ja tie
ir no dažādām valstīm. Maksimālais pieejamais daudzums tiek
summēts kopā pa visiem pieteikumiem un tas nevar pārsniegt 10%
no periodā pieejamā apjoma.

Licences derīguma termiņš ir 150 dienas no apakšperioda, par kuru tā
izsniegta, pirmās dienas.
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1.2.9.

Mājputnu gaļas kvota no ASV
Kvota attiecas uz produktiem: 02071110; 02071130; 02071190;

536/2007 4. pants

02071210; 02071290; 02071310; 02071320; 02071330; 02071340;
02071350; 02071360; 02071370; 02071410; 02071420; 02071430;
02071440; 02071450; 02071460; 02071470; 02072410; 02072490;
02072510; 02072590; 02072610; 02072620; 02072630; 02072640;
02072650; 02072660; 02072670; 02072680; 02072710; 02072720;
02072730; 02072740; 02072750; 02072760; 02072770; 02072780.
Lai pieteiktos šai kvotai, pretendentam ir jāpierāda, ka katrā no 536/2007 4. pants
iepriekšējiem diviem gadiem ir eksportējis vai importējis vismaz 50
tonnas iepriekš minēto produktu.
Par pierādījumiem var būt importa vai eksporta deklarācijas.
Licences pieteikums var attiekties uz vienu vai vairākiem produktiem 536/2007 4. pants
ar dažādiem KN kodiem. 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 10 % no 536/2007 4. pants
daudzuma, kas pieejams konkrētajā ceturksnī.
Nodrošinājums ir EUR 20 par 100 kilogramiem.

536/2007 4. pants

Licence ir derīga 150 dienas no apakšperioda, par kuru tā izdota,

536/2007 7. pants

pirmās dienas.

1.2.10. Mājputnu gaļas kvotas ar izcelsmi Brazīlijā, Taizemē un citās

616/2007

trešās valstīs
Produkti, ko ietver šī kvota, kā arī daudzumi un ievedmuitas

616/2007 1. pants

samazinājumi ir parādīti 6. pielikumā.
Tarifu kvotas atver uz gadu laikposmā no 1.jūlija līdz 30. jūnijam.

21/01/2010
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Izņemot 3.grupu katrai grupai noteikto daudzumu sadala pa četriem

616/2007 3. pants

apakšperiodiem:
Kvotu apakšperiodi šai kvotai ir :
30% no 1.jūlija līdz 30.septembrim
30% no 1.oktobra līdz 31. decembrim
20% no 1.janvāra līdz 31.martam
20% no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam.
Pieteikumus var iesniegt:
Attiecībā uz trešo grupu

616/2007 5. pants

No 1.aprīļa līdz 7.aprīlim
Pārējām produktu grupām trešā mēneša pirmajās septiņās dienās
pirms sākas kārtējais apakšperiods, tas ir
no 1. aprīļa līdz 7.aprīlim
no 1. jūlija līdz 7. jūlijam
no 1.oktobra līdz 7.oktobrim
no 1. janvāra līdz 7.janvārim
Attiecībā uz 3., 6. un 8. grupu ikviens pieteikuma iesniedzējs var 616/2007 4. pants
iesniegt vairākus ievešanas atļauju pieteikumus par vienas grupas
produktiem, ja šo produktu izcelsme ir dažādas valstis.
Pieteikties var minimums uz 100 tonnām, bet maksimums 10% no
apjoma kas pieejams konkrētajā apakšperiodā.
Tomēr 2. un 3. grupas gadījumā licences pieteikumā pieprasītais
daudzums nepārsniedz 5 % no daudzuma, kas attiecīgajai kvotai
pieejams attiecīgajā apakšperiodā.
Attiecībā uz 3., 6. un 8. grupu minimālais daudzums, par kuru
iesniedz licences pieteikumu, ir samazināts līdz 10 tonnām.
Iesniedzot licences pieteikumu, iemaksā nodrošinājumu EUR 50

616/2007 5. pants

apmērā par 100 kilogramiem.
Tomēr pieteikumiem, kuri attiecas uz 1., 4. un 7. grupu,
nodrošinājuma summa ir EUR 10 par 100 kilogramiem.

21/01/2010
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Licences derīguma termiņš ir 150 dienas no tā apakšperioda vai

616/2007 7. pants

perioda pirmās dienas, par kuru tās tika izdotas.

1.3. Eksports
Mājputnu gaļas produktu sektorā eksporta licence ir nepieciešama 90/2011
tikai tad, ja eksportētājs vēlas saņemt eksporta kompensāciju.
1.3.1. Pieteikuma iesniegšana
Pieteikuma
aizpildīšana ir
parādīta
11. pielikumā

Eksporta licences pieteikumu var iesniegt uz produktiem, kas minēti
8. pielikumā.
Lai varētu iesniegt pieteikumu, eksportētājam ir jāiesniedz
pierādījumi, ka viņam ir vismaz 12 mēnešu pieredze tirdzniecībā
mājputnu gaļas 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. Nodrošinājums

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

Nodrošinājumu ir jāiemaksā iesniedzot pieteikumu, likme konkrētiem
produktiem ir norādīta 8. pielikumā.

Ja Komisijas piemērotais samazinājuma koeficients ir lielāks par
80%, tad eksportētājam ir iespējams 10 darba dienu laikā pēc lēmuma
publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī atteikties no eksporta licences.
Eksporta licences ir derīgas 90 dienas no to izsniegšanas dienas.
Eksporta licences nav nododamas citiem to prasību izpildīšanai.

21/01/2010
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1.3.3. Eksporta licences attiecībā uz 6. kategorijas produktiem
Ja eksportētājs vēlas eksportēt produktus kas 8. pielikumā ir 6.
kategorijā, tad ir jāņem vērā šādi nosacījumi:


90/2011
2.panta 5., 6.,7.
punkts

Norādot kategoriju 6(a) pieteikuma 20. ailē:


Eksporta licences derīguma termiņš ir 15 dienas;



Eksports ir obligāts uz to valsti, kas norādīta pieteikuma 7.
ailē, vai arī uz jebkuru no valstīm, kas uzskaitītas 9. pielikumā

 Norādot kategoriju 6(b) pieteikuma 20. ailē:


Eksporta licence ir derīga 90 dienas



Eksports ir obligāts uz to valsti, kas norādīta pieteikuma
7.ailē, vai arī uz jebkuru valsti, kas nav uzskaitīta 9.pielikumā.

1.3.4. Licences, kuras izsniedz nekavējoties
Ja eksportētājs piesakās uz produktu, kura eksportam nav pieņemti 90/2011
nekādi papildus nosacījumi un daudzums ir līdz 25 tonnām, tad

4.pants

licence var būt izsniegta nekavējoties.
Šādām licencēm derīguma termiņš ir 5 darba dienas no izsniegšanas
dienas.
Tādas licences satur sekojošo 20 ailē:
“Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas.”

90/2011
4.pants

Tādām licencēm nepiemēro priekšfinansējuma režīmu.
1.3.5. “Ex – post” eksporta licences
Tā kā dzīvie cāļi ir ļoti jutīgi pret transportēšanu, ir pieļaujams, ka 90/2011
1.pants

licencei (EX-POST licencei) eksportam var pieteikties un saņemt to 8.pants 1,2.punkts
pēc eksporta veikšanas.
Tā ir tāda pati licence, bet pieteikšanās tādas licences izsniegšanai un
licences izsniegšana notiek pēc tam, kad eksports faktiski ir noticis.
EX-POST licenci mājputnu sektorā var piemērot tikai, ja eksportē
cāļus ar KN kodiem 0105 11, 0105 12 un 0105 19.

21/01/2010
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Lai saņemtu ‘ex-post’ eksporta licenci, eksportētājam ir ne vēlāk kā
divu darba dienu laikā pēc eksporta veikšanas, jāiesniedz pieteikums
‘ex- post’ eksporta licences saņemšanai.
Iesniedzot pieteikumu eksportētājam pieteikuma 20. ailē ir jāieraksta
‘ex- post’ un muitas iestāde, kur tika kārtotas muitas formalitātes un
veikšanas datums.
Lai saņemtu ‘ex- post’ eksporta licenci, nodrošinājuma nauda nav
jāmaksā.
Katru piektdienu LAD pēc 14:00 ziņo Eiropas Komisijai par
saņemtajiem pieteikumiem saistībā ar ‘ex- post’ eksporta licencēm.
‘Ex- post’ eksporta licences tiek izsniegtas nākamajā trešdienā pēc
ziņošanas Eiropas Komisijai, ja vien Komisija nav pieņēmusi
ierobežojumus saistībā ar ‘ex- post’ eksporta licencēm.

II Eksporta kompensācijas
2.1. Gadījumi, kuros licence nav nepieciešama
Eksporta licence ar iepriekšnoteikto kompensāciju vai EX-POST
licence nav nepieciešama kompensācijas saņemšanai:

612/2009
4. pants 1.punkts
376/2008

 putnu gaļai ar KN kodiem 0207, ja eksportētais daudzums ir
mazāks vai vienāds ar 250 kg;
 cāļiem ar KN kodiem 0105 12 00 9000 un 0105 19 20 9000, ja
eksportētais daudzums ir mazāks vai vienāds ar 2000 cāļu;
 cāļiem ar KN kodiem 0105 11 11 9000, 0105 11 19 9000, 0105 11
91 9000 un 0105 11 99 9000, ja eksportētais daudzums ir mazāks
vai vienāds ar 4000 cāļu.

2.2. Kompensācijas un produktu kategorijas
Detalizētāka
informācija par
eksporta
kompensācijām

LAD maksā eksporta kompensācijas dažiem produktiem, kuri
norādīti 12. pielikumā, ja tie ir Kopienas izcelsmes produkti (izņemot
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atrodas
Rokasgrāmatā RG
- 00

gadījumu, kad notiek re-eksports), tie ir eksportēti no Kopienas
teritorijas un (diferencētas kompensācijas gadījumā) ir sasnieguši
galamērķi.

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.

Eiropas Komisija regulāri (vismaz vienu reizi trīs mēnešu laikā)

Eksportētājam
jāseko likmju
izmaiņām.

noteikta arī konkursa kārtībā.

Detalizētāka
informācija par
diferencētām
kompensācijām
atrodas
Rokasgrāmatā
RG - 00.

Eksporta kompensāciju likmes var būt atšķirīgas atkarībā no

Pārtikas
palīdzības
gadījumos skatīt
Rokasgrāmatas
RG-00 punktā
3.3.

nosaka eksporta kompensāciju likmes un produktu sarakstu, par

1234/2007
164.pants

kuriem tiek piešķirta eksporta kompensācija. Kompensācijas likmes
var palikt nemainīgas ilgāk nekā 3 mēnešus vai nepieciešamības
gadījumā ar Komisijas lēmumu izmainītas biežāk. Likme var būt

galamērķa. Tādas likmes sauc par diferencētām.

1234/2007
167.pants

Eksporta kompensācijas veidu var noskaidrot regulās, kurās noteiktas
likmes:
 ja norādīti visi galamērķi, piemērojama vienkāršā kompensācija;
 ja norādītajos galamērķos ir noteikti izņēmumi, piemērojama
diferencētā kompensācija.

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

1234/2007
167.pants

pieteikuma iesniegšanas dienā (izņemot gadījumus, kad izmanto EXPOST licenci).
90/2011
8.pants

EX-POST licences gadījumā piemērojamo eksporta kompensācijas
likmi nosaka par pamatu ņemot datumu, kad muitas iestāde
pieņēmusi eksporta deklarāciju.
LAD rekomendē pārbaudīt likmes pirms eksportēt vai pieteikties
licencei ar iepriekšnoteikto kompensāciju.
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2.2.2. Pieteikšanās procedūra
Informāciju par
iepriekšnoteiktām
likmēm skatīt
Rokasgrāmatā
RG - 00.

Lai saņemtu eksporta kompensāciju, eksportētājam ir obligāti
nepieciešama licence ar iepriekšnoteikto kompensācijas likmi vai
EX-POST licence. (Izņemot galamērķiem, kuri norādīti

1234/2007
167.pants
90/2011
1.pants
8.pants

Rokasgrāmatā RG – 14, un gadījumos, kad licence nav nepieciešama
- skat. nodaļā 2.1.).
Pārtikas
palīdzības
gadījumos skatīt
Rokasgrāmatas
RG-00 punktā
3.3.

Obligāti jābūt arī pieteikumam eksporta kompensācijas saņemšanai,
t.i., vienotais administratīvais dokuments (VAD otrais formulārs vai

1234/2007
167.pants

tā elektroniska versija), ko muitas iestāde iesniedz LAD.
EX-POST licences gadījumā eksportētājam jāatzīmē eksporta
deklarācijā (muitas formalitāšu pildīšanas laikā) par savu nodomu

90/2011
8.pants 1.punkts.

saņemt eksporta kompensāciju
Pieteikšanās procedūru eksporta kompensācijas saņemšanai var atrast
Rokasgrāmatā RG - 00. Papildus, eksportējot putnus vai putnu gaļu,
eksportētājam jābūt pārliecībai par papildus nosacījumiem: (skat.
2.2.3. punktu)
Ja eksportē dzīvus putnus ar svaru ne lielāku par 185g un ar KN kodu
0105 11, 0105 12 un 0105 19 eksportētājam jānorāda precīzu putnu
skaitu eksporta deklarācijas 41. ailē.
Ja eksportē produktus ar vienu eksporta deklarāciju pēc divām un
vairāk licencēm, eksportētājam jānorāda deklarācijā daudzumu, kāds
attiecināms uz katru licenci. Tādas prasības neievērošanas gadījumā
eksporta kompensācijas aprēķināšana un izmaksāšana, kā arī
nodrošinājuma atbrīvošana var aizkavēties.
2.2.3. Putnu un putnu gaļas atbilstība Kopienas veselības standartiem
Putniem un putnu gaļai (skat.1.pielikumu vai Regulas 1234/2007
1.panta 1.punkta t)apakšpunktu), kurai piemēro muitas kontroli,

63/2010
1.un 2.pants
(likmju regula)

obligāti jāatbilst prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā
un veselības marķējuma prasībām, kuri ir noteikti šādos dokumentos:
21/01/2010

18

 Regula (EK) 852/2004;
 Regula (EK) 853/2004;
 Regulas (EK) 854/2004 II pielikuma I iedaļā.
Ja eksportētie produkti neatbilst veselības marķējuma nosacījumiem,
LAD neizmaksā eksporta kompensāciju.
Eksportētājam jānorāda, ka produkti atbilst prasībām, ierakstot šādu
apgalvojumu pieteikumā eksporta kompensācijai (eksporta
deklarācijas 31.ailē):
“Prece atbilst veselības marķējuma prasībām”.
Ja tāda apgalvojuma nav, eksportētājs zaudē tiesības saņemt
kompensāciju.

2.2.4.
Informācija par
importa nodevām
ir Regulas
Nr.1234/2007
141.pantā.

Eksporta kompensācijas nepiešķiršanas gadījumi
Eksporta kompensāciju nepiešķir 12. pielikumā norādītiem
produktiem, ja tie importēti no trešās valsts un re-eksportēti uz trešo

1234/2007
167.pants

valsti, un ja eksportētājs nevar pierādīt, ka:
 eksportētie produkti ir tie paši importētie, un
 visas importa nodevas ir samaksātas.

2.2.5.

Eksporta kompensācija produktiem no trešām valstīm
(reeksports)
Ja eksportētājs re-eksportē produktus pēc to importēšanas no trešās
valsts, LAD izmaksā kompensāciju, ja eksportētājs var pierādīt, ka:

1234/2007
167.pants

 eksportētie produkti ir tie paši importētie,
 visas importa nodevas ir samaksātas.
Par tādu pierādījumu var kalpot importa deklarācijas kopija, ko izdod
muita.

21/01/2010
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Šādos gadījumos eksporta kompensācijai katram produktam jābūt:
 vienādai ar nodevu, kuru samaksāja importējot, ja šī nodeva ir

1234/2007
167.pants

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

21/01/2010
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1. pielikums. Produkti, uz kuriem attiecas Mājputnu gaļas Kopējā tirgus organizācijas
nosacījumi.
a) 0105

b) ex 0207

c)0207 34
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0210 99 71
0210 99 79
d) 0209 00 90
e)1501 00 90
f)1602 20 11
1602 20 19
1602 31
1602 32
1602 39

21/01/2010

Dzīvi mājputni, tas ir Gallus domesticus
sugas putni, pīles, zosis, tītari un pērļu
vistiņas
0105 preču pozīcijā minēto mājputnu
svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa, izņemot
aknas
Mājputnu aknas svaigas, atdzesētas vai
saldētas.

Mājputnu aknas sālītas, sālījumā vai žāvētas
Nepārstrādāti, svaigi atdzesēti, saldēti, sālīti,
kūpināti mājputnu tauki
Mājputnu tauki citi, nekā 0209 grupā
minētie
Citādi sagatavotas vai konservētas zosu vai
pīļu aknas
Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no
mājputniem, kas minēti 0105. preču pozīcijā

22

2. pielikums. Turcijas izcelsmes produkti.

Grupas numurs
T1

Piemērojamais KMT
nodoklis
(ECU/tonna)

KN kods
0207 25 10
0207 25 90
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70

Gada tarifu
kvota
(tonnas)

170
186
134
93
339
127
230

1 000

3. Pielikums. Izraēlas izcelsmes produkti.
Grupas
numurs

IL1

Kārtas
numurs

KN kods

Tītari, nesadalīti, saldēti

0207 27 10

Tītaru
izcirtņi
kauliem, saldēti

0207 27 30/
40/50/60/70
ex 0207 32

ex 0207 33
09.4091

Apraksts 1

0207 25

09.4092

IL2

Muitas
nodokļa
samazi
nājums
(%)2

ex 0207 35
ex 0207 36

Tītaru
izcirtņi
kauliem, saldēti

Gada tarifu kvotas (tonnās)

2004

2005

2006

2007

Nākamie
gadi

100

1 442,0

1 484,0

1 526,0

1 568,0

1 568,0

100

515,0

530,0

545,0

560,0

560,0

bez
ar

Pīļu un zosu gaļa
nesadalīta, svaiga vai
atdzesēta
Pīļu un zosu gaļa
nesadalīta, saldēta
Pīļu un zosu izcirtņi un
subprodukti,
svaigi,
atdzesēti
Pīļu un zosu izcirtņi un
subprodukti, saldēti

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi ir
uzskatāmi tikai par informatīvām norādēm, šajā pielikumā preferenču sistēmas piemērojamību nosaka pēc
KN koda. Ja ir norādīts ex KN kods, preferenču sistēmas piemērojamība jānosaka, pamatojoties gan uz KN
kodu, gan uz attiecīgo aprakstu.
2
Nodokļa samazinājums attiecas uz “ad volorem” muitas nodokļiem un 0207 grupai specifiskajiem muitas
nodokļiem
1
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4. pielikums. 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

KN kods

Muitas
nodokļa
samazinājums
(%)

Daudzums
gadā
(tonnās)

09.4024

Q3

0207

65

400

09.4025

Q4

1602 31

65

500

1602 32
1602 39

5. pielikums. Mājputnu muitas tarifa kvotas ar ievedmuitu 0 % [Regula Nr. 1385/2007]
Vistas gaļa
Valsts

Brazīlija

Grupas
numurs

Kārtas Nr.

KN kods

09.4410

0207 14 10
0207 14 50
0207 14 70

1

09.4411
Taizeme

2

09.4412
Citas
valstis

3

Muitas
nodokļa
samazinājums
%
100

Daudzums
gadā (tonnās)

9432

0207 14 10
0207 14 50
0207 14 70

100

0207 14 10
0207 14 50

100

5100

3300

0207 14 70
Tītara gaļa
Valsts

Brazīlija

Grupas
numurs

Kārtas Nr.

KN kods

09.4420

0207 27 10

4
09.4421

Citas
valstis

5

09.4422
Erga
omnes

6

0207 27 20
0207 27 80
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 80
0207 27 10
0207 27 20

Muitas
nodokļa
samazinājums
%
100

Daudzums
gadā (tonnās)

1800
100
700

100
2 485

0207 27 80
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6. pielikums.
Regula (EK) 616/2007 atver kvotas Brazīlijas, Taizemes un citu trešo valstu izcelsmes
mājputnu gaļai.
Mājputnu gaļa, sālīta vai sālījumā (*)

Valsts

Grupas
Nr.

Kārtas numurs

Brazīlija

1

09.4211

Taizeme

2

09.4212

Citas

3

09.4213

KN kods

ex 0210 99
39
ex 0210 99
39
ex 0210 99
39

Muitas
nodoklis
(%)
15,4

Ikgadējais
daudzums
(tonnās)
170 807

15,4

92 610

15,4

828

(*) Preferenciāla režīma piemērojamību nosaka, pamatojoties uz KN kodiem un ar
nosacījumu, ka attiecīgā sālītā gaļa vai gaļa sālījumā ir
mājputnu gaļa, kas atbilst KN kodam 0207.

Vistas gaļas izstrādājumi
Valsts

Brazīlija
Taizeme
Citas

Grupas
Nr.
4
5
6

Kārtas numurs

09.4214
09.4215
09.4216

KN kods

1602 32 19
1602 32 19
1602 32 19

Muitas
nodoklis
(%)
8
8
8

Ikgadējais
daudzums
(tonnās)
79 477
160 033
11 443

Tītari

Valsts

Brazīlija
Citas

21/01/2010

Grupas
Nr.
7
8

Kārtas numurs

09.4217
09.4218

KN kods

1602 31
1602 31

Muitas
nodoklis
(%)

Ikgadējais
daudzums
(tonnās)

8,5
8,5

92 300
11 596
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7. pielikums. Mājputnu gaļas kvotu sadalījums pa produktu grupām saskaņā ar Regulu
Nr.1251/1996.
Grupas Nr.

KN kods

P1

0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 60
0207 14 10
0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70

P2

P3
P4

21/01/2010

Piemērojamais
nodoklis (eiro/tonna)
131
149
162
149
162
512
179
134
93
301
231
504
179
134
93
231
795
170
186
170
186
425
205
134
93
339
127
230
415
134
93
339
127
230

Tarifu kvotas
daudzums (tonnās)
6 200

4 000

700
1 000”
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8. pielikums. Produktu kategorijas un nodrošinājuma likmes, kuras ir nepieciešamas
eksporta kompensācijas iepriekšējai noteikšanai.
Produkta kods pēc
lauksaimniecības produktu
nomenklatūras eksporta
kompensācijām 1
0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 90 9990
0207 12 90 9190
0207 25 10 9000
0207 25 90 9000
0207 14 20 9900
0207 14 60 9900
0207 14 70 9190
0207 14 70 9290
0207 14 20 9900
0207 14 60 9900
0207 14 70 9190
0207 14 70 9290
0207 27 10 9990
0207 27 60 9000
0207 27 70 9000

Kategorija

Nodrošinājuma likme
(EUR/100 kg tīrsvara)

1

---

2

---

3

5

6 (2)
6 (3)
6 (4)
3

6 (a)(4)

2

6 (b)(5)

2

7
8

3
3

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3846/87 (OJ L 366, 24.12.1987, p. 1), 7. daļa (Nr. 2180/97 7. iedaļa)
8. pielikumā norādītajiem galamērķiem.
3
Galamērķiem, kas nav norādīti 8. un 9. pielikumā.
4
9. pielikumā norādītajiem galamērķiem.
5
Galamērķiem, kas nav norādīti 9. pielikumā.
1
2

21/01/2010
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9. pielikums. Regulas Nr. 90/2011 VII pielikumā norādītās valstis.
Angola
Bahreina
Irāna
Irāka
Jordānija
Kuveita
Libāna
Omāna
Katāra
Saūda Arābija
Apvienotie Arābu Emirāti
Jemenas Republika

10. pielikums. Regulas Nr. 90/2011 VIII pielikumā norādītās valstis.
Armēnija
Azerbaidžāna
Baltkrievija
Gruzija
Kazahija
Kirgīzija
Moldova
Krievija
Tadžikija
Turkmēnija
Ukraina
Uzbekija

21/01/2010
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11. 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.
*Izņemot kvotu gadījumā saskaņā ar Regulu Nr. 1431/1994, kur 3. un 5. grupas produktu
kvotām jānorāda valsts un jāapvelk “NĒ”, kas nozīmē, ka produkts nav obligāti jāimportē
ar šo izcelsmi.

11. Aile:

Jānorāda nodrošinājuma kopsumma [nodrošinājuma likme 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:

Norāda regulu atkarībā no pieprasītās kvotas
Regula (EK) Nr. 1396/1998
Regula (EK) Nr. 2497/1996
ĀKK produkts - Regula (EK) Nr. 701/2003
Regula (EK) Nr. 1251/1996
Regula (EK) Nr. 1431/1994

21/01/2010

29

12. 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.].
‘ex- post’ eksporta licencēm nodrošinājumu nav jāmaksā!

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.

18. Aile:

Jānorāda eksportējamais daudzums ar vārdiem.

20. Aile:

Regula (EK) Nr. 1372/1995
Papildus:


Ja eksportē 6(a) kategorijas produktus ieraksts “Kategorija 6(a)”



Ja eksportē 6(b) kategorijas produktus ieraksts “Kategorija 6(b)”



Ja pieprasa ‘ex- post’ eksporta licenci ieraksts “ ‘ex- post’ un muitas iestāde, kur
tika kārtotas muitas formalitātes un veikšanas datums.”
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13. pielikums. Putnu gaļas sektora produktu KN klasifikācija un kodi.
Preču apraksts

KN kods
ex 0105

Produkta kods

Dzīvi mājputni, Gallus domesticus šķirņu vistas, kā arī pīles, zosis, tītari un
pērļu vistiņas:
- kas sver ne vairāk par 185 g:

0105 11

- - Gallus Domesticus šķirņu vistas:
- - - cilts vistas un vaislas vistu cāļi:

0105 11 11

- - - - dējējvistas

0105 11 11 9000

0105 11 19

- - - - citi

0105 11 19 9000

- - - citi:
0105 11 91

- - - - dējējvistas

0105 11 91 9000

0105 11 99

- - - - citi

0105 11 99 9000

0105 12 00

- - tītari:

0105 12 00 9000

ex 0105 19

- - citi:

0105 19 20

- - - zosis

ex 0207

Svaiga, dzesināta vai saldēta pozīcijā Nr. 0105 minēto mājputnu gaļa un
subprodukti
- Gallus domesticus šķirņu vistu:

ex 0207 12

- - nesadalīti, saldēti:

ex 0207 12 10

- - - noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un
šķilvi, t.s. “70% cāļi”
- - - - ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, ciskas un augšstilba
kauliem
- - - - citi

ex 0207 12 90

0105 19 20 9000

0207 12 10 9900

- - - noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām un bez kakla, sirds, aknām un
šķilvja, t. s. “65% cāļi”, vai citādi:
- - - - “65% cāļi”:
- - - - - ar pilnīgi pārkaulotiem krūšukaula galiem, ciskas un augšstilba
kauliem
- - - - - citi

0207 12 90 9190

- - - - Gallus domesticus šķirņu vistas, noplūktas un izķidātas, bez galvas un
kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un šķilvi, neregulārā sastāvā:
- - - - - Gallus domesticus šķirņu vistas ar pilnīgi pārkaulotiem krūšukaula
galiem, ciskas un augšstilba kauliem
- - - - - citi
ex 0207 14

0207 12 90 9990

- - izcirtņi un subprodukti, saldēti:
- - - izcirtņi:
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Preču apraksts

KN kods

Produkta kods

- - - - ar kauliem:
ex 0207 14 20

ex 0207 14 60

ex 0207 14 70

- - - - - puses vai ceturtdaļas:
- - - - - - Gallus domesticus šķirņu vistu, ar pilnīgi pārkaulotiem krūšukaula
galiem, ciskas un augšstilba kauliem
- - - - - - citi

0207 14 20 9900

- - - - - kājas un to izcirtņi:
- - - - - - Gallus domesticus šķirņu vistu, ar pil pilnīgi pārkaulotiem
krūšukaula galiem, ciskas un augšstilba kauliem
- - - - - - citi

0207 14 60 9900

- - - - - citi:
- - - - - - puses vai ceturtdaļas bez astes gabala:
- - - - - - - Gallus domesticus šķirņu vistu, ar pilnīgi pārkaulotiem krūšukaula
galiem, ciskas un augšstilba kauliem
- - - - - - - citi
- - - - - - izcirtņi, kas sastāv no veselas kājas vai kājas daļas un muguras
daļas, ja muguras svars nepārsniedz 25% no kopējā svara

0207 14 70 9190

- - - - - - - Gallus domesticus šķirņu vistu, ar pilnībā pārkaulotiem
augšstilbiem
- - - - - - - citi
- tītaru:
- - nesadalīti, saldēti:

0207 14 70 9290

0207 25 10

- - - noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un
šķilvi, t.s. “80% tītari”

0207 25 10 9000

0207 25 90

- - - - noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, arī bez kakla, sirds, aknām
un šķilvja, t.s. “73% tītari”, vai citādi:

0207 25 90 9000

0207 25

ex 0207 27

- - izcirtņi un subprodukti, saldēti:
- - - izcirtņi:

ex 0207 27 10

- - - - bez kauliem:
- - - - - homogenizēta gaļa, arī mehāniski atkaulota gaļa
- - - - - citi
- - - - - - izņemot astes gabalus
- - - - ar kauliem:
- - - - - kājas un to izcirtņi:

0207 27 10 9990

0207 27 60

- - - - - - stilbiņi un to izcirtņi

0207 27 60 9000

0207 27 70

- - - - - - citi

0207 27 70 9000
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