2.pielikums
Valsts ieņēmumu dienesta
25.02.2021.
rīkojumam Nr. 59
Ar akcīzes nodokli apliekamo tabakas izstrādājumu un elektroniskajās
cigaretēs izmantojamo šķidrumu Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa
(TARIC) nacionālo papildkodu saraksts
TARIC
nacionālais
Eiropas
papildkods
Savienības
Eiropas Savienības kombinētās
(muitas
Akcīzes nodokļa
kombinētās
nomenklatūras un TARIC nacionālā
deklarācijas
likme
nomenklatūras
papildkoda apraksts
datu elements
kods
6/17), kuru
uztur ITVS
1
2
3
4
TABAKAS IZSTRĀDĀJUMI
2401
Neapstrādāta tabaka; tabakas
atkritumi
2401 10
-tabaka ar neizgrieztu vidējo dzīslu
2401 10 35
5 001
--ēnā kaltēta gaišā tabaka
EUR 80,25/1000 g
2401 10 60
5 002
--saulē kaltēta austrumu tipa tabaka EUR 80,25/1000 g
2401 10 70
5 003
--ēnā kaltēta tumšā tabaka
EUR 80,25/1000 g
2401 10 85
5 004
--dūmos kaltēta tabaka
EUR 80,25/1000 g
2401 10 95
--citāda
2401 10 95
5 005
Tabakas lapas
EUR 80,25/1000 g
2401 10 95
Z 011
Tabakas lapas (jēltabaka), kuras
EUR 80,25/1000 g
tiek ievestas to tālākai izmantošanai
augsnes uzlabošanas līdzekļu, augu
aizsardzības līdzekļu un tamlīdzīgu
dārzkopības līdzekļu ražošanai
2401 20
-tabaka ar daļēji vai pilnīgi
izgrieztu vidējo dzīslu
2401 20 35
5 001
--ēnā kaltēta gaišā tabaka
EUR 80,25/1000 g
2401 20 60
5 002
--saulē kaltēta austrumu tipa tabaka EUR 80,25/1000 g
2401 20 70
5 003
--ēnā kaltēta tumšā tabaka
EUR 80,25/1000 g
2401 20 85
5 004
--dūmos kaltēta tabaka
EUR 80,25/1000 g
2401 20 95
--citāda
2401 20 95
5 005
Tabakas lapas
EUR 80,25/1000 g
2401 20 95
Z 011
Tabakas lapas (jēltabaka), kuras
EUR 80,25/1000 g
tiek ievestas to tālākai izmantošanai
augsnes uzlabošanas līdzekļu, augu
aizsardzības līdzekļu un tamlīdzīgu
dārzkopības līdzekļu ražošanai

Valsts
pamatbudžeta
ieņēmumu
konts*

5

05340
05340
05340
05340
05340
05340

05340
05340
05340
05340
05340
05340

2
2402

2402 10

00

5 400

2402 20
2402 20
2402 20

10
10

5 500

2402 20

10

5 501

2402 20

10

5 502

2402 20

10

5 503

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un
cigaretes no tabakas vai tabakas
aizstājējiem:
-cigāri, Manilas cigāri un cigarilli,
kas satur tabaku
-cigaretes, kas satur tabaku:
--ar krustnagliņām
Cigaretes ar filtru, ar garumu ne
vairāk kā 80 mm (neieskaitot filtru
vai iemuti)

EUR 104,7/1000
gab.

EUR 92,5/1000 gab.
+ 15 % no
maksimālās
mazumtirdzniecības
cenas (turpmāk –
MMC).
Aprēķinātais
nodoklis nedrīkst būt
mazāks kā
EUR 121,4 par 1000
cigaretēm
Cigaretes ar filtru, ar garumu vairāk EUR 92,5/1000 gab.
nekā 80 mm (neieskaitot filtru vai dubultā, trīskāršā utt.
iemuti)
apmērā (ņemot vērā,
par cik veselām
(noapaļojot uz
augšu) reizēm
cigaretes faktiskais
garums pārsniedz
80 mm (neieskaitot
filtru vai iemuti) +
15 % no MMC).
Aprēķinātais
nodoklis nedrīkst būt
mazāks kā noteiktais
nodoklis –
EUR 121,4 par 1000
cigaretēm dubultā,
trīskāršā utt. apmērā
Cigaretes bez filtra, ar garumu ne EUR 92,5/1000 gab.
vairāk kā 80 mm (neieskaitot
+ 15 % no MMC.
iemuti)
Aprēķinātais
nodoklis nedrīkst būt
mazāks kā
EUR 121,4 par 1000
cigaretēm
Cigaretes bez filtra, ar garumu
EUR 92,5/1000 gab.
vairāk nekā 80 mm (neieskaitot
dubultā, trīskāršā utt.
iemuti)
apmērā (ņemot vērā,
par cik veselām
(noapaļojot uz
augšu) reizēm
cigaretes faktiskais
garums pārsniedz
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80 mm (neieskaitot
iemuti) + 15 % no
MMC).
Aprēķinātais
nodoklis nedrīkst būt
mazāks kā noteiktais
nodoklis –
EUR 121,4 par 1000
cigaretēm dubultā,
trīskāršā utt. apmērā
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--citādas
Cigaretes ar filtru, ar garumu ne
EUR 92,5/1000 gab.
vairāk kā 80 mm (neieskaitot filtru + 15 % no MMC.
vai iemuti)
Aprēķinātais
nodoklis nedrīkst būt
mazāks kā
EUR 121,4 par 1000
cigaretēm
Cigaretes ar filtru, ar garumu vairāk EUR 92,5/1000 gab.
nekā 80 mm (neieskaitot filtru vai dubultā, trīskāršā utt.
iemuti)
apmērā (ņemot vērā,
par cik veselām
(noapaļojot uz
augšu) reizēm
cigaretes faktiskais
garums pārsniedz
80 mm (neieskaitot
filtru vai iemuti) +
15 % no MMC).
Aprēķinātais
nodoklis nedrīkst būt
mazāks kā noteiktais
nodoklis –
EUR 121,4 par 1000
cigaretēm dubultā,
trīskāršā utt. apmērā
Cigaretes bez filtra, ar garumu ne EUR 92,5/1000 gab.
vairāk kā 80 mm (neieskaitot
+ 15 % no MMC.
iemuti)
Aprēķinātais
nodoklis nedrīkst būt
mazāks kā
EUR 121,4 par 1000
cigaretēm
Cigaretes bez filtra, ar garumu
EUR 92,5/1000 gab.
vairāk nekā 80 mm (neieskaitot
dubultā, trīskāršā utt.
iemuti)
apmērā (ņemot vērā,
par cik veselām
(noapaļojot uz
augšu) reizēm
cigaretes faktiskais
garums pārsniedz
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80 mm (neieskaitot
iemuti) + 15 % no
MMC).
Aprēķinātais
nodoklis nedrīkst būt
mazāks kā noteiktais
nodoklis –
EUR 121,4 par 1000
cigaretēm dubultā,
trīskāršā utt. apmērā
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-citādi
Cigaretes ar filtru, ar garumu ne
EUR 92,5/1000 gab.
vairāk kā 80 mm (neieskaitot filtru + 15 % no MMC.
vai iemuti)
Aprēķinātais
nodoklis nedrīkst būt
mazāks kā
EUR 121,4 par 1000
cigaretēm
Cigaretes ar filtru, ar garumu vairāk EUR 92,5/1000 gab.
nekā 80 mm (neieskaitot filtru vai dubultā, trīskāršā utt.
iemuti)
apmērā (ņemot vērā,
par cik veselām
(noapaļojot uz
augšu) reizēm
cigaretes faktiskais
garums pārsniedz
80 mm (neieskaitot
filtru vai iemuti) +
15 % no MMC).
Aprēķinātais
nodoklis nedrīkst būt
mazāks kā noteiktais
nodoklis –
EUR 121,4 par 1000
cigaretēm dubultā,
trīskāršā utt. apmērā
Cigaretes ar filtru, kuras nesatur
–
tabaku un kuras lieto vienīgi
medicīniskiem mērķiem, ko
apliecina Zāļu valsts aģentūra**
Cigaretes bez filtra, ar garumu ne EUR 92,5/1000 gab.
vairāk kā 80 mm (neieskaitot
+ 15 % no MMC.
iemuti)
Aprēķinātais
nodoklis nedrīkst būt
mazāks kā
EUR 121,4 par 1000
cigaretēm
Cigaretes bez filtra, ar garumu
EUR 92,5/1000 gab.
vairāk nekā 80 mm (neieskaitot
dubultā, trīskāršā utt.
iemuti)
apmērā (ņemot vērā,
par cik veselām
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(noapaļojot uz
augšu) reizēm
cigaretes faktiskais
garums pārsniedz
80 mm (neieskaitot
iemuti) + 15 % no
MMC).
Aprēķinātais
nodoklis nedrīkst būt
mazāks kā noteiktais
nodoklis –
EUR 121,4 par 1000
cigaretēm dubultā,
trīskāršā utt. apmērā
–

Cigaretes bez filtra, kuras nesatur
tabaku un kuras lieto vienīgi
medicīniskiem mērķiem, ko
apliecina Zāļu valsts aģentūra**
Citādi tabakas izstrādājumi un
tabakas rūpnieciski aizstājēji;
"homogenizēta" vai "atjaunota"
tabaka; tabakas ekstrakti un
esences:
-smēķējamā tabaka, kas satur vai
nesatur tabakas aizstājējus jebkurā
samērā:
--ūdenspīpes tabaka, kas minēta KN EUR 80,25/1000 g
24. nodaļas 1. piezīmē par
apakšpozīcijām
--citāda:
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru
līdz 500 g
Smalki sagriezta tabaka cigarešu
EUR 80,25/1000 g
uztīšanai
Cita smēķējamā tabaka (ieskaitot EUR 80,25/1000 g
tabakas atlikumus, kurus var
smēķēt)
---citāda
Smalki sagriezta tabaka cigarešu
EUR 80,25/1000 g
uztīšanai
Cita smēķējamā tabaka (ieskaitot EUR 80,25/1000 g
tabakas atlikumus, kurus var
smēķēt)
-citādi:
--"homogenizēta" vai "atjaunota" EUR 80,25/1000 g
tabaka
--citāda:
---citāda

05340

05340
05340

05340
05340

05340

6
2403 99

90

5 009

2403 99
2403 99

90
90

5 010
5 012

2403 99
2905

90

Z 002

2905 32

00

2905 32

00

5 304

2905 32

00

Z 006

2905 45
2905 45

00
00

5 304

2905 45
2939

00

Z 006

2939 79
2939 79

10

2939 79

10

5 304

2939 79
3302

10

Z 006

3302 90
3302 90

10

Izstrādājumi, kas pilnībā vai daļēji EUR 80,25/1000 g
sastāv no augiem, garšaugiem,
augļiem vai citām vielām, nevis
tabakas (augu smēķēšanas produkti)
un kas atbilst likuma "Par akcīzes
nodokli" 4. panta ceturtajā daļā
minētajai smēķējamās tabakas
definīcijai
Karsējamā tabaka
EUR 160/1000 g
Tabakas aizstājējprodukti, kuri
EUR 80/1000 g
satur vai nesatur nikotīnu
Citādi**
Acikliskie spirti un to halogenētie,
sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie
atvasinājumi:
-- propilēnglikols (propān-1,2diols)
Izmantošanai par elektroniskajās
EUR 0,12 par 1 ml
cigaretēs izmantojamo šķidrumu šķidruma
sagatavošanas sastāvdaļu
Citāda izmantošana**
- citādi daudzvērtīgie spirti
-- glicerīns
Izmantošanai par elektroniskajās
EUR 0,12 par 1 ml
cigaretēs izmantojamo šķidrumu
šķidruma
sagatavošanas sastāvdaļu
Citāda izmantošana**
Dabiskie vai sintezētie alkaloīdi un
to sāļi, ēteri un esteri un citādi
atvasinājumi:
- citādi, augu izcelsmes:
-- citādi:
--- nikotīns un tā sāļi, ēteri, esteri
un citi atvasinājumi
Izmantošanai par elektroniskajās
EUR 0,12 par 1 ml
cigaretēs izmantojamo šķidrumu
šķidruma
sagatavošanas sastāvdaļu
Citāda izmantošana**
Smaržvielu maisījumi un maisījumi
(ieskaitot spirta šķīdumus) uz
vienas vai vairāku šādu vielu bāzes,
kurus izmanto kā rūpniecības
izejvielas; citādi izstrādājumi uz
smaržvielu bāzes, kurus izmanto
dzērienu ražošanā:
- citādi:
-- spirta šķīdumi
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Izmantošanai par elektroniskajās
cigaretēs izmantojamo šķidrumu
sagatavošanas sastāvdaļu
Citāda izmantošana**
-- citādi
Izmantošanai par elektroniskajās
cigaretēs izmantojamo šķidrumu
sagatavošanas sastāvdaļu
Citāda izmantošana**
Lietošanai gatavas saistvielas lietņu
veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai
saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie
produkti un preparāti (arī produkti
un preparāti, kas satur dabīgu
produktu maisījumus), kas nav
minēti vai iekļauti citur:
-citādi:
--citādi:
---citādi:
---- kasetnes*** un uzpildes
flakoni, uzpildīti, elektroniskajām
cigaretēm; maisījumi izmantošanai
kasetnēs un uzpildes flakonos
elektroniskajām cigaretēm:
-----satur apakšpozīcijas 2939 79 10
produktus
Elektroniskajās cigaretēs
izmantojamais šķidrums, kas satur
nikotīnu vai nikotīna sāli
-----citi
Elektroniskajās cigaretēs
izmantojamais šķidrums, kas
nesatur nikotīnu
Speciālas elektriskās mašīnas un
iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav
minētas
- citādas mašīnas un aparāti
-- elektroniskās cigaretes
Elektroniskajās cigaretēs
izmantojamais šķidrums, kas satur
vai nesatur nikotīnu vai nikotīna
sāli un ietilpst mazumtirdzniecības
komplektā
Citādi**
Karsējamā tabaka, kas ietilpst
mazumtirdzniecības komplektā

EUR 0,12 par 1 ml
šķidruma
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EUR 0,12 par 1 ml
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EUR 0,12 par 1 ml
šķidruma

05330

EUR 0,12 par 1 ml
šķidruma
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EUR 160/1000 g
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Citādi**

Piezīmes.
1. * Konta numura piecpadsmitā, sešpadsmitā, septiņpadsmitā, astoņpadsmitā un deviņpadsmitā zīme,
piemēram, konts LV31TREL1060000534000 – "05340".
2. ** Prece nav ar akcīzes nodokli apliekamais objekts.
3. *** Apzīmējums "kasetne" (no angļu valodas cartridge) ir pielīdzināms jēdzienam "elektroniskās
smēķēšanas ierīces kapsula" (no angļu valodas cartridge) Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu,
elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada
3. aprīļa Direktīvas 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz
tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK,
ietvaros.

