Par KN 19.nodaļas 4.papildu piezīmi
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.
KN ir 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, fizikāli-ķīmiskās 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.
Informējam, ka viennozīmīgai uztura bagātinātāju tarifa
klasifikācijai attiecībā uz kapsulām, tabletēm, pastilām un graudiņiem, kas
izgatavoti no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala
ekstrakta, kuri minēti KN pozīcijā 1901, vai no precēm, kuras minētas
pozīcijā 0401 līdz 0404, un ko paredzēts izmantot kā uztura bagātinātājus,
KN 19.nodaļā tiek pievienota 4.papildu piezīme, kas nosaka, ka “pārtikas
izstrādājumus no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai
iesala ekstrakta, kas minēti pozīcijā 1901, kā arī no pozīcijā 0401 līdz 0404
minētām precēm, kuri fasēti nomērītās devās, piemēram, kapsulās,
tabletēs, pastilās un graudiņos un kurus paredzēts lietot kā uztura
bagātinātājus, nevar klasificēt pozīcijā 1901. Uztura bagātinātāju
pamatīpašības nosaka ne tikai to sastāvdaļas, bet arī īpašais fasēšanas
veids, kas atklāj to kā uztura bagātinātāju 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”.
Ņemot vērā ES tiesas lēmumā lietās C-410/08 līdz C-412/082
norādīto – pārtikas izstrādājumi, ko paredzēts izmantot kā uztura
bagātinātājus un kuru sastāvā galvenokārt ir augu vai dzīvnieku izcelsmes
eļļa ar tai pievienotiem vitamīniem, un kuri fasēti nomērītās devās
(kapsulās), ir klasificējami KN pozīcijā 2106 (“Pārtikas izstrādājumi, kas
nav minēti vai iekļauti citur”). Minētajā spriedumā ES Tiesa precizēja, ka
attiecībā uz attiecīgajām precēm fasēšanas veids (t. i., apvalks) ir
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noteicošais elements, kas tām piešķir uztura bagātinātāja funkciju, jo ar to
tiek noteikta pārtikas izstrādājumu deva, to uzsūkšanās veids un vieta, kur
tiem paredzēts iedarboties. Tādēļ attiecīgo preču izmantojumu un īpašības
nosaka abi elementi, t.i apvalks un uztura bagātinātāja saturs.
Uztura bagātinātāji ir ļoti īpaša veida pārtikas izstrādājumi, kas
minēti tikai HS pozīcijas 2106 skaidrojumā un parasti tiek fasēti nomērītās
devās, piemēram, kapsulās, tabletēs, pastilās un graudiņos. Tādējādi
pārtikas izstrādājumi, ko paredzēts izmantot kā uztura bagātinātājus, kas
fasēti nomērītās devās un izgatavoti no miltiem, putraimiem, rupja maluma
miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kuri minēti KN pozīcijā 1901, vai no
precēm, kuras minētas pozīcijā 0401 līdz 0404, neatbilst pozīcijas 1901
prasībām, tos nevar klasificēt pozīcijā 1901, bet ir jāklasificē pozīcijā 2106,
jo to īpašais fasēšanas veids liecina par to uztura bagātinātāja funkciju.
Daži minēto pārtikas izstrādājumu piemēri, kuri klasificējami KN
pozīcijā 2106:

