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UZZIŅA
Rīgā
07.02.2020.
Nr. VID.4.1/MP/1621
Uz 07.11.2019. Nr. 64-2019
15.01.2020. Nr. 2-2020
SIA “A”
Paziņošanai EDS
Par uzziņas sniegšanu
Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis SIA “A”, reģ.Nr… (turpmāk –
Iesniedzējs), 2019. gada 7. novembra iesniegumu par uzziņu (turpmāk –
iesniegums) un 2020. gada 15. janvāra sniegtās papildus ziņas (turpmāk – papildu
ziņas) un sniedz šādu uzziņu.
Iesniedzējs iesniegumā sniedz šādu faktu aprakstu.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 98. panta pirmajai daļai un
101. panta otrajai un trešajai daļai, Iesniedzējs iesniedz iesniegumu par uzziņu
zemāk aprakstītajā konkrētajā tiesiskajā situācijā.
Iesniedzēja sniegtie fakti.
Iesniedzējs norāda, ka Lietuvas Republikā sabiedrība UAB “T” ražo
alkoholiskos dzērienus ar preču zīmi “Xxxxx” – “X1”, “X2” un “X3”, atbilstoši
pielikumā pievienotajam ražošanas tehnoloģiskā procesa aprakstam un receptūrai.
Minētos alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikā izplata Iesniedzējs.
2019. gada 1. jūlijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izdevumā Nr. 62
publicēti Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras (turpmāk – KN)
skaidrojumi attiecībā uz preču apakšpozīciju 2206. Tie paredz, ja dzērienam, kas
ražots no konkrētiem augļiem vai dabīga produkta, proti, pozīcijas 2206 raudzētam
dzērienam, pievienoto vielu dēļ zūd tā garša, smarža un/vai izskats, to klasificē
pozīcijā 2208, t.i., pārējie alkoholiskie dzērieni. Saistībā ar minētajām izmaiņām
Saeimā iesniegts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”
(Nr.266/Lp13), kas paredz precizēt starpproduktu definīciju, savukārt Valsts
ieņēmumu dienests ir aicinājis uzņēmumus veikt padziļinātu analīzi, lai
nodrošinātu, ka alkoholisko dzērienu sortimentam tiek nodrošināta korekta
klasifikācija atbilstošā alkoholisko dzērienu kategorijā.
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Iesniedzējs norāda, ka pēc UAB “T” lūguma Lietuvas Republikas Muitas
laboratorija, kas darbojas Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas
departamenta vadībā, ar 2018. gada 6. decembra vēstuli norādīja, ka
alkoholiskajiem dzērienam “X1” un “X4”, kuru pašlaik UAB “T” vairs neražo,
rekomendētais KN kods ir 2206. Minētajā vēstulē Lietuvas Republikas Muitas
laboratorija norādījusi, ka alkoholiskie dzērieni “X1” un “X4” ir fermentēta
dzēriena un bezalkoholiskā dzēriena maisījumi ar alkohola koncentrāciju 14 tilp.%,
un attiecīgi fermentēta dzēriena un bezalkoholiskā dzēriena maisījumi, kuru
faktiskā alkoholiskā koncentrācija procentuāli pārsniedz 0,5% no satura, atbilst KN
preču pozīcijai 2206. Attiecīgi ar 2019. gada janvāra vēstuli Lietuvas Republikas
Finanšu ministrijas Valsts nodokļu inspekcija noteica alkoholisko dzērienu “X1”
un “X4” tarifu grupu un akcīzes tarifu.
Iesniedzējs norāda, ka pēc UAB “T” lūguma Lietuvas Republikas Muitas
laboratorija ar 2019. gada 18. septembra vēstuli norādīja, ka alkoholiskie dzērieni
“X1”, “X2” un “X3”, kuru alkohola koncentrācija ir 14,0 tilp.% un kuri tiek ražoti
no fermentētas ābolu sulas, ūdens, cukura sīrupa, skābuma regulatora –
citronskābes, aromatizētājiem, konservantiem un krāsvielām, atbilst KN 2206
preču pozīcijai. Turklāt minētie alkoholiskie dzērieni nav uzskatāmi par
“putojošiem” dzērieniem (KN 22.nodaļas 10.papildu piezīme).
Iesniedzējs norāda, ka papildus pēc UAB “T” lūguma Lietuvas Republikas
Muitas laboratorija ar 2019. gada 26. septembra vēstuli norādīja, ka alkoholiskie
dzērieni “X1”, “X2” un “X3” tiek pieskaitīti KN 2206 pozīcijai, jo netika
konstatēti tādi procesi, kuru rezultātā minētie alkoholiskie dzērieni būtu jāpieskaita
KN 2208 preču pozīcijai. Muitas laboratorija norādījusi, ka alkoholisko dzērienu
“X1”, “X2” un “X3” tarifa klasifikācijas tika noteiktas pēc dzērienu ražošanas
receptūras, tehnoloģiskās shēmas un tehnoloģiskā procesa apraksta, kā arī pēc
Kombinētās nomenklatūras paskaidrojumiem (OL C 119/1, 2019), tostarp arī
2019.gada 1.jūlija paziņotajiem KN paskaidrojumiem (2019/C 219/04).
Iesniedzējs norāda, ka ar 2018. gada 18. decembra vēstuli Lietuvas
Republikas Muitas laboratorija precizēja “X1” un “X4” nacionālo kodu.
Paskaidrojums, kādēļ šāda uzziņa nepieciešama.
Uzziņa ir nepieciešama, lai piemērotu alkoholiskajiem dzērieniem “X1”,
“X2” un “X3” atbilstošu KN kodu.
Iesniedzēja jautājums.
Ņemot vērā izklāstītos faktiskos apstākļus, Iesniedzējs lūdz Valsts
ieņēmumu dienestu sniegt atbildi uz šādu jautājumu:
Vai alkoholiskajiem dzērieniem “X1”, “X2” un “X3”, kas ražoti atbilstoši
“Xxxxx” augļu vīna dzēriena ražošanas tehnoloģiskā procesa aprakstam un
receptūrai, piemērojams KN kods 2206?
Valsts ieņēmumu dienests, izskatījis Iesniedzēja iesniegumu, 2019. gada
6. decembrī ar vēstuli Nr. 27.18.1-3/12126, lūdza Iesniedzēju sniegt šādu papildu
informāciju:
1)
noformēt iesniegumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma
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98.panta pirmās un trešās daļas prasībām, norādot konkrētās tiesiskās situācijas
faktu aprakstu, proti, konkrētu tiesisku situāciju, kurā atbilstošais KN kods tiks
piemērots;
2)
papildu ziņas par alkoholisko dzērienu izejvielu – ābolu sidru
(turpmāk – izejviela):
organoleptisko īpašību (krāsa, garša, smarža) raksturojumu;
detalizēta informāciju par filtrēšanas procesu;
datus vai izejviela tiek stiprināta, ar mērķi palielināt tās spirta
tilpumkoncentrāciju, ar destilēto spirtu, vai kādu citu dzērienu un norādīt
stiprināšanai pievienotā dzēriena/etilspirta procentuālās attiecības;
3)
iesniegt izejvielas kvalitātes sertifikātu;
4)
iesniegt kvalitatīvus, krāsainus fotoattēlus, kur redzama izejviela
pirms alkoholisko dzērienu ražošanas un gatavie alkoholiskie dzērieni.
Iesniedzējs papildus ziņās sniedza šādu papildu informāciju.
Attiecībā uz konkrētās tiesiskās situācijas faktu aprakstu Iesniedzējs norāda,
ka alkoholiskais dzēriens “X” ir produkts, ko Iesniedzējs izplata Latvijas
Republikā, un uzziņa nepieciešama, lai pareizi noteiktu, deklarētu un samaksātu
akcīzes nodokli.
Attiecībā uz lūgumu sniegt izejvielas organoleptisko īpašību (krāsa, garša,
smarža) raksturojumu, detalizētu informāciju par filtrēšanas procesu un datus vai
izejviela tiek stiprināta, ar mērķi palielināt tās spirta tilpumkoncentrāciju, ar
destilēto spirtu, vai kādu citu dzērienu un norādīt stiprināšanai pievienotā
dzēriena/etilspirta procentuālās attiecības, Iesniedzējs norāda, ka organoleptisko
īpašību raksturojums norādīts specifikācijā (pievienota vēstules pielikumā),
filtrēšanas procesa apraksts pievienots šīs vēstules pielikumā, kā arī pārējā lūgtā
informācija norādīta specifikācijā.
Attiecībā uz lūgumu sniegt izejvielas kvalitātes sertifikātu, Iesniedzējs
norāda, ka par apliecinājumu, ka sidra pusfabrikāts atbilst noteiktiem normatīviem,
kalpo produkta “X” ražotāja Lietuvas uzņēmuma UAB “T” izsniegtā sidra
pusfabrikāta specifikācija.
Attiecībā uz lūgumu iesniegt kvalitatīvus, krāsainus fotoattēlus, kur redzama
izejviela pirms alkoholisko dzērienu ražošanas un gatavie alkoholiskie dzērieni,
Iesniedzējs norāda, ka fotogrāfijas pievienotas papildus ziņu pielikumā.
Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā un papildu
ziņās ietverto faktu aprakstu un no minētajiem faktiem izrietošu konkrētu
jautājumu, atbilde uz kuru ir atkarīga no tā juridiska vērtējuma, sniedz šādu uzziņu.
Preču tarifa klasifikāciju Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) veic saskaņā ar
vienotu Kombinēto nomenklatūru (turpmāk – KN), kas 2020.gadā ir noteikta ar
Komisijas 2019. gada 9. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr.2019/1776, ar ko
groza I pielikumu Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par
tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (turpmāk – Regula
Nr.2019/1776). KN ir izveidota uz Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas
sistēmas (turpmāk – HS) nomenklatūras bāzes, un tās vienotai piemērošanai ir
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noteikti seši vispārīgi interpretācijas noteikumi. Klasificējot preces, ņem vērā
attiecīgo preču objektīvās pazīmes un īpašības, tādas kā 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 (turpmāk – PMO) pieņemtie lēmumi.
Izvērtējot iesniegumā un papildu ziņās sniegto informāciju par alkoholisko
dzērienu “X1”, “X2” un “X3” (turpmāk – alkoholiskie dzērieni) un to izejvielas –
ābolu sidra, organoleptiskajām un fizikāli ķīmiskajām īpašībām, ražošanas
tehnoloģiskā procesa aprakstu, kā arī izpētot iesniegtos fotoattēlus, izriet, ka
alkoholisko dzērienu pamatizejviela ir raudzēts ābolu sidrs, kam papildus pievieno
cukura sīrupu, dzeramo ūdeni un nelielā daudzumā krāsvielas (dabīgo burkānu un
upeņu sulu koncentrātu veidā) un aromātvielas, fasēts pudelēs ar pārspiedienu 2,3
bāri, alkohola saturs 14 tilp.%, kā arī viss alkohola saturs dzērienā iegūts dabiskā
fermentācijas procesa rezultātā.
Atbilstoši HS, kuru ir izstrādājusi PMO un kura ir ieviesta ar 1983. gada
14. jūnija Starptautisko Konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas
harmonizēto sistēmu, IV sadaļas 22. nodaļas preču pozīcijas 2206 skaidrojumos
(turpmāk – HS preču pozīcijas 2206 skaidrojumi) norādītajam, ka preču pozīcijā
2206 ietilpst bezalkoholisko un raudzēto dzērienu maisījumi, kā arī saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Regulas (ES)
Nr.251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu,
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes
Regulu (EEK) Nr. 1601/91 3.pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada
17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības
produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72,
(EEK) Nr. 234/79. (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, VII pielikuma II
daļā minēto, alkoholiskie dzērieni ir klasificējami kā nedzirkstoši aromatizēti ābolu
vīna dzērieni.
Ņemot vērā minēto, alkoholiskie dzērieni, kas ir ražoti uz ābolu vīna bāzes
atbilstoši Regulas Nr. 2019/1776 I pielikuma pirmās daļas I sadaļas
A. apakšsadaļas Vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1.
noteikumam, 5. noteikuma “b” punktam un 6.noteikumam, Regulas Nr. 2019/1776
I pielikuma otrās daļas IV sadaļas 22. nodaļas 3. piezīmei, HS preču pozīcijas 2206
skaidrojumiem, kā arī Regulas Nr. 2019/1776 I pielikuma otrās daļas IV sadaļas
22. nodaļas KN preču pozīcijas 2206, preču apakšpozīcijas 2206 00 un preču koda
2206 00 59 aprakstiem, atkarībā no taras, kādā alkoholiskie dzērieni fasēti, atbilst
KN kodiem:
2206 00 59: Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru vīns,
medalus, sakē); raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un
bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti un iekļauti: - citādi:
- - nedzirkstošie, tarā ar tilpumu: - - - 2 litri vai mazāk: - - - - citādi, ja taras
tilpums ir mazāks par 2 litriem;
2206 00 89 Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru vīns, medalus,
sakē); raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko
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dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti un iekļauti: - citādi: - nedzirkstošie, tarā ar tilpumu: - - - vairāk par 2 l: - - - - citādi, ja taras
tilpums pārsniedz 2 litrus.
Vēršam uzmanību, ka klasifikācija tika veikta, pamatojoties tikai uz
dokumentos norādīto informāciju, savukārt konkrētai precei saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (EEK) Nr. 952/2013, ar ko
izveido Savienības Muitas kodeksu, 33. pantu, attiecībā uz KN koda piemērošanu,
komersantam ir iespējams saņemt Saistošo izziņu par tarifu (turpmāk – SIT). SIT ir
rakstveida lēmums par kādas noteiktas preces tarifa klasifikāciju saskaņā ar KN,
kas izsniegts pēc komersanta pieprasījuma, un tā ir juridiski saistoša visām muitas
administrācijām Eiropas Savienības teritorijā trīs gadus no SIT izdošanas datuma.
Sniedzot uzziņu, izmantotas šādas tiesību normas: 1983. gada 14. jūnija
Starptautiskās Konvencijas par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto
sistēmu pielikuma IV sadaļas 22. nodaļas preču pozīcijas 2206 skaidrojumi;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Regulas (ES) Nr.
251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu,
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes
Regulu (EEK) Nr.1601/91 3.pants; Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada
17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības
produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72,
(EEK) Nr.234/79. (EK) Nr.1037/2001 un (EK) Nr.1234/2007, VII pielikuma II
daļa; Komisijas 2019. gada 9. oktobra Īstenošanas regulas (ES) 2019/1776, ar ko
groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas
nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, I pielikuma pirmās daļas I sadaļas A.
apakšsadaļas Vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. noteikums, 5.
noteikuma “b” punkts un 6.noteikums, I pielikuma otrās daļas IV sadaļas
22. nodaļas 3. piezīme, I pielikuma otrās daļas IV sadaļas 22. nodaļas KN preču
pozīcijas 2206, preču apakšpozīcijas 2206 00 un preču koda 2206 00 59 apraksti.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 101.panta ceturtajai daļai uzziņu
var apstrīdēt augstākā iestādē. Ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets,
uzziņa nav apstrīdama. Tā nav pārsūdzama tiesā. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 1.panta otro daļu augstāka iestāde ir tiesību subjekts, tā
struktūrvienība vai amatpersona, kas hierarhiskā kārtībā var dot rīkojumu iestādei
vai atcelt tās lēmumu. Ņemot vērā, ka Valsts ieņēmumu dienestam attiecībā uz
uzziņu apstrīdēšanu nav augstākas iestādes, šī uzziņa nav apstrīdama un
pārsūdzama.
Ģenerāldirektore
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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