SKAIDROJUMS PAR VINILA TAPEŠU TARIFA
KLASIFIKĀCIJU
Preču tarifa klasifikācija Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) tiek veikta
saskaņā ar vienotu Kombinēto Nomenklatūru (turpmāk – KN) un tās ikgadējiem
grozījumiem I pielikumā. 2017.gadā spēkā ir Komisijas 2016.gada 6.oktobra
Īstenošanas regula (ES) Nr.2016/18211, savukārt 2018.gadā būs spēkā Komisijas
2017.gada 12.oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr.2017/19252.
KN, izveidota uz Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas
sistēmas (turpmāk – HS) nomenklatūras bāzes un tās vienotai piemērošanai ir
noteikti seši vispārīgi interpretācijas noteikumi, kuru piemērošanai ir prioritāra
kārtība no 1. līdz 4.noteikumam. Klasificējot preces, tiek ņemtas vērā attiecīgo
preču objektīvās pazīmes un īpašības, tādas kā preču apraksts, uzbūve, fizikāliķīmiskās īpašības, paredzētais pielietojums un citi rādītāji, kā arī HS un KN
skaidrojumi, Eiropas Komisijas pieņemtās regulas par atsevišķu preču
klasifikāciju, ES Tiesas spriedumi un Pasaules muitas organizācijas pieņemtie
lēmumi.
Iespējamie vinila tapešu veidi:
• vinila tapetes uz papīra pamatnes, kopējā materiālu attiecība, piemēram,
virsma – ap 55% polivinilhlorīds (turpmāk – PVC), un pamatne – ap 45%
papīrs – klasificējas KN pozīcijā 4814;
• vinila tapetes uz flizelīna pamatnes (papīra bāze), kopējā materiālu
attiecība, piemēram, virsma – ap 55% PVC, un pamatne – ap 45%
flizelīns (flizelīna slānis satur 70% līdz 95% papīra celulozes šķiedras un
5% līdz 30% poliestera šķiedras) – klasificējas KN pozīcijā 4814.
Vinila tapetes KN tiek klasificētas pēc pamatnes materiāla nevis pēc
kopējās tapetes materiālu attiecības.
KN 39.nodaļas 9.piezīme nosaka, ka pozīcijā 3918 formulējums
“plastmasas sienu vai griestu segumi” ietver izstrādājumus vismaz 45 cm platos
ruļļos, ko izmanto sienu vai griestu pārklāšanai un kas sastāv no plastmasas,
kura cieši piestiprināta cita materiāla pamatam, izņemot papīru; turklāt
plastmasas slānis (virspusē) ir reljefs, graudains, krāsots, apdrukāts vai citādi
izrotāts.
HS pozīcijas 3918 skaidrojumi nosaka, ka tapetes un līdzīgi sienu
pārklājumi no papīra, pārklāti vai apvilkti ar plastmasu, neietilpst minētajā
pozīcijā, bet klasificējami HS pozīcijā 4814.
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KN 48.nodaļas 9.piezīme nosaka, ka pozīcijā 4814 “tapetes un tamlīdzīgi
sienu pārklājumi” attiecas tikai uz:
a) papīru ruļļos, kas nav šaurāki par 45 cm un nav platāki par 160 cm,
kurš ir piemērots sienu vai griestu apdarei:
1) ar graudainu, ciļņotu, krāsotu, iespiedraksta vai citāda veida
(piemēram, ar tekstila uzkārsumu) dekoratīvu virsmu, pārklātu vai nepārklātu ar
caurspīdīgu aizsargplastmasu;
2) ar nelīdzenu virsmu, kas radusies pēc koksnes daļiņu, salmu u. tml.
pievienošanas;
3) no virspuses pārklātu ar plastmasu, turklāt plastmasas slānis ir
graudains, ciļņots, krāsots, ar iespiestu rakstu vai citādi dekorēts, vai
4) no virspuses pārklātu ar paralēlos saišķos sasietu, nesasietu vai austu
pinamo materiālu;
b) ar iepriekšminētajiem paņēmieniem apstrādātām papīra apmalēm un
joslām, kas ir vai nav ruļļos, un ir piemērotas sienu vai griestu apdarei;
c) no vairākiem paneļiem izgatavotiem papīra sienu klājumiem ruļļos vai
loksnēs ar iespiestiem attēliem, kas kopumā uz sienas veido ainavu, zīmējumu
vai ornamentu.
Izstrādājumi no papīra vai kartona, kas piemēroti izmantošanai grīdas un
sienu segumiem, ir jāklasificē pozīcijā 4823.
HS pozīcijas 4814 skaidrojumi nosaka, ka jēdziens “tapetes un tamlīdzīgi
sienu pārklājumi” attiecas uz papīru ruļļos, kas nav šaurāki par 45 cm un nav
platāki par 160 cm, kurš ir piemērots sienu vai griestu dekoratīvai apdarei: (3)
no virspuses pārklāts vai apvilkts ar plastmasu, kuras virsma var būt graudaina,
ciļņota, krāsota, ar uzdrukātu rakstu vai citādi dekorēta. Šos sienas pārklājumus
var mazgāt, un tie ir izturīgāki pret beršanu nekā tie, kas minēti punktā (1).
Izstrādājumus ar polivinilhlorīda slāni parasti sauc par “vinila sienu pārklājuma
materiālu” vai “vinila tapetēm”.
HS 48.nodaļas vispārīgie skaidrojumi nosaka, ka papīrs galvenokārt
sastāv no 47.nodaļas celulozes pulpas šķiedrām, kuras sapresētas (filca veidā)
lokšņu formā. Daudzi izstrādājumi, piemēram, tādi kā tējas maisiņu materiāls,
sastāv no šo celulozes šķiedru maisījuma ar tekstilšķiedrām (sevišķi tādām
mākslīgām šķiedrām, kādas minētas 54.nodaļas 1.piezīmē (piemēram, poliestera
šķiedras)). Tajos gadījumos, kad tekstilšķiedras pēc svara ir pārākumā, produkts
netiek uzskatīts par papīru, un to klasificē kā neaustos materiālus (pozīcija
5603).
Ņemot vērā minēto vinila tapetes ar flizelīna pamatni, kurā tekstilšķiedras
(piemēram, poliestera) nepārsniedz 49% no pamatnes kopējā materiāla un
atlikusī daļa sastāv no 51% papīra (koksnes) celulozes šķiedras, ir klasificējamas
ar KN kodu 4814 20 00 kā papīra tapetes ar papīra pamatni.
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Informējam, ka tirgū ir laistas vinila tapetes ar kokvilnas pamatni. Tapešu
pamatne sastāv no 100% kokvilnas šķiedras jeb 9% no kopējās materiālu
attiecības. Šādas tapetes ir klasificējamas ar KN kodu 3918 10 90 kā plastmasas
tapetes ar tekstila pamatni.
Tādējādi, deklarēšanas brīdī kopā ar muitas deklarāciju jāiesniedz
konkrētā ražotāja atbilstošs testēšanas pārskats, kurā ir uzrādīts tapetes:
1. virsas materiāls – kopējā materiāla procentuālā daļa;
2. pamatnes materiāls – kopējā materiāla procentuālā daļa;
3. no kādiem materiāliem sastāv pamatne;
4. pamatnes materiālu procentuālā attiecība.
Piemēri:
1. vinila tapete uz flizelīna pamatnes, ruļļa platums 60 cm, 270 g/m2, KN
kods 4814 20 00:
• tapetes virsa – PVC (polivinilhlorīds) – 180 g/m2;
• tapetes pamatne – flizelīns – 90 g/m2;
• flizelīna pamatne sastāv no papīra (koksnes) celulozes šķiedrām un
poliestera šķiedrām;
• flizelīna pamatne – papīra (koksnes) celulozes šķiedras – 70% līdz 90%,
bet poliestera šķiedras no 10% līdz 30%.
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2. vinila tapete uz papīra pamatnes, ruļļa platums 60 cm, KN kods 4814
20 00:
• tapetes virsa – PVC (polivinilhlorīds) – 60%;
• tapetes pamatne – papīrs – 40%.

3. vinila tapete uz neausta auduma pamatnes, ruļļa platums 60 cm, KN
kods 3918 10 90:
• tapetes virsa – PVC (polivinilhlorīds) – 70%;
• tapetes pamatne – neausts audums – 30%;
• neaustā auduma pamatne sastāv no papīra (koksnes) celulozes šķiedrām
un poliestera šķiedrām;
• neaustā auduma pamatne – papīra (koksnes) celulozes šķiedras – 0% līdz
50%, bet poliestera šķiedras no 50% līdz 100%.
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4. tekstila tapete uz papīra pamatnes, ruļļa platums 60 cm, KN kods 5905
00 30:
• tapetes virsa – lina audums – 70%;
• tapetes pamatne – papīrs – 30%.

