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76.nodaļa

Labojumi 2019.gada KN, salīdzinot ar 2018.gada KN
samazināta ievedmuitas nodokļa likme no 22 % uz 20 %
dzēsts KN kods
dzēsts KN kods
KN kodu 0308 30 10 un 0308 30 90 vietā izveidots jauns KN kods (citādas
medūzas)
labota 4.nodaļas 4.papildu piezīme – precizēta atsauce uz siera sūkalu
klātbūtnes noteikšanas metodi
banāniem samazināta ievedmuitas nodokļu likme no 117 EUR par 1000 kg/net
uz 114 EUR par 1000 kg/net
15.nodaļā integrēta jauna 5.papildu piezīme – pārtikas izstrādājumi, kas
izgatavoti no 15.nodaļā minētajiem produktiem, kas fasēti nomērītās devās,
piemēram, kapsulās, tabletēs, pastilās un graudiņos, un ko paredzēts izmantot
kā uztura bagātinātājus, šajā nodaļā neietilpst. Uztura bagātinātāja
pamatīpašības nosaka ne tikai tā sastāvdaļas, bet arī tā īpašais fasēšanas veids,
kas atklāj uztura bagātinātāja funkciju, jo ar to nosaka devu, uzsūkšanās veidu
un vietu, kur tam paredzēts iedarboties. Tādi pārtikas izstrādājumi ir jāklasificē
pozīcijā 2106, ja vien tie nav norādīti vai iekļauti citur
17.nodaļā precizēta 6.papildu piezīme – integrēts skaidrojums kā noteikt
“fruktozes brīvā veidā vai saharozes veidā” daudzumu, t.i., to nosaka pēc
formulas F + 0,5 S / 0,95, aprēķinot sausnā, kur “F” ir fruktozes saturs un “S”
ir saharozes saturs, ko nosaka ar augstas izšķirtspējas šķidruma
hromatogrāfijas metodi
22.nodaļā precizēta 10.papildu piezīme – raudzētiem dzērieniem pārspiediens
pudelē palielināts no 1,5 bar uz 3 bar
27.nodaļā precizēta 2.f) papildu piezīme – integrēts termins “biokomponenti” “Biokomponenti” ir dzīvnieku vai augu tauki, dzīvnieku vai augu eļļas un
taukskābju monoalkilesteri (FAMAE)
papildu mērvienība mainīta no 1000 litri uz 1 m3
papildu mērvienība mainīta no 1000 litri uz 1 m3
papildu mērvienība mainīta no 1000 litri uz 1 m3
dzēsts KN kods
dzēsts KN kods
KN kodu 2710 12 51 un 2710 12 59 vietā izveidots jauns KN kods (benzīns,
kura svina saturs pārsniedz 0,013 g litrā), papildu mērvienība 1 m3
samazināta ievedmuitas nodokļa likme no 3,3 % uz 1,6 %
samazināta ievedmuitas nodokļa likme no 3,3 % uz 1,6 %
samazināta ievedmuitas nodokļa likme no 3,3 % uz 1,6 %
samazināta ievedmuitas nodokļa likme no 3 % uz 1,5 %
samazināta ievedmuitas nodokļa likme no 3,3 % uz 1,6 %
precizēts preces apraksts - dzēsts "no"
integrēta jauna 2.papildu piezīme –
apakšpozīcijās 7606 12 11 un 7606 12 19 turpmāk minētajiem apzīmējumiem
ir šāda nozīme:
“dzērienu skārdeņu korpusu skārds”: velmētas loksnes vai sloksnes, ruļļos, ar
mangānu kā sakausējuma pamatelementu un minimālo stiepes izturību 262
MPa. Loksnes vai sloksnes visā garumā ir ar pilnu vienlaidu šķērsgriezumu,
platumu, kas ir 300 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 000 mm, biezumu, kas
pārsniedz 0,2 mm, bet nepārsniedz 0,4 mm, un garumu, kas vienmēr lielāks
par platumu un biezumu. Dzērienu skārdeņu korpusu skārds ir eļļots, ar spīdīgu
virsmu,

“dzērienu skārdeņu galu skārds un dzērienu skārdeņu mēlīšu skārds”: loksnes
vai sloksnes ruļļos, ar magniju kā sakausējuma pamatelementu un minimālo
stiepes izturību 345 MPa. Loksnes vai sloksnes visā garumā ir ar pilnu vienlaidu
šķērsgriezumu, platumu, kas ir 30 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 000 mm,
biezumu, kas pārsniedz 0,2 mm, bet nepārsniedz 0,35 mm, un garumu, kas
vienmēr lielāks par platumu un biezumu. Dzērienu skārdeņu galu skārds ir no
abām pusēm lakots. Dzērienu skārdeņu mēlīšu skārds ir attaukots un eļļots.
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1. pielikums
3.
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pielikums
pielikums
pielikums
pielikums

jauns KN kods (dzērienu skārdeņu korpusu skārds)
jauns KN kods (dzērienu skārdeņu galu skārds un dzērienu skārdeņu mēlīšu
skārds)
dzēsts KN kods
dzēsts KN kods
dzēsts KN kods
KN koda 8443 13 31 vietā izveidots jauns KN kods (ofseta iespiešanas iekārtas,
kurās lokšņu izmērs nepārsniedz 53 × 75 cm
KN koda 8443 13 35 vietā izveidots jauns KN kods (ofseta iespiešanas iekārtas,
kurās lokšņu izmērs pārsniedz 53 × 75 cm, bet nepārsniedz 75 × 107 cm
KN koda 8443 13 39 vietā izveidots jauns KN kods (ofseta iespiešanas iekārtas,
kurās lokšņu izmērs pārsniedz 75 × 107 cm

saskaņā ar Informācijas tehnoloģiju nolīgumu (ITA), ko izstrādājusi Pasaules
Tirdzniecības organizācija, Eiropas Savienība sākot ar 2016.gadu samazina
ievedmuitas nodokļu likmes informācijas tehnoloģiju precēm, vairumam
nolīgumā paredzēto preču no 2019.gada 1.jūlija ievedmuitas nodoklis
samazināts līdz 0 %

precizētas nodokļu likmju atrašanās vietu atsauces
papildināts INN saraksts ar jaunām vielām: iodinated (125I) human serum
albumin, levomethadone, muromonab-CD3, canakinumab, pitrakinra
papildināts SNN saraksts ar jaunām vielām
papildināts farmaceitisko vielu saraksts
sertifikāti - precizēts izsniegšanas iestāžu saraksts

