
 

 

Par vidējā TARIC  papildkoda (Mērsinga) aprēķināšanu 

Lai nodrošinātu korektu izpratni par vidējā Kopienas integrētā tarifa (turpmāk – 
TARIC) papildkoda aprēķināšanu, vēršam uzmanību Kombinētās nomenklatūras 
(turpmāk – KN), kas atbilst Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulai (EEK) 
Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un tās 
ikgadējiem grozījumiem I pielikumā, 17.nodaļas 7.papildus piezīmei, 18.nodaļas 
1.papildus piezīmei un 19.nodaļas 1.papildus piezīmei: “uz precēm, ko ieved 
sortimenta veidā, attiecas lauksaimniecības komponente (EA), ko nosaka atbilstīgi 
piena tauku, piena olbaltumvielu, saharozes/izoglikozes un glikozes/cietes 
vidējam saturam visā sortimentā”. Tādējādi vidējā TARIC papildkoda 
aprēķināšana ir attiecināma uz precēm, ko klasificē KN apakšpozīcijās: 

• 1704 90: Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez 
kakao piedevas: - citādi; 

• 1806 20: Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu: - citādi 
izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru svars pārsniedz 2 kg, vai 
šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā 
konteineros vai tiešajā iepakojumā ar tilpību lielāku par 2 kg; 

• 1806 31 00: Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu: - 
citādi, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā: --ar pildījumu; 

• 1806 32: Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu: - 
citādi, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā: --bez pildījuma; 

• 1806 90: Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu: - 
citādi; 

• 1905 31: Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un 
konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, 
oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti: - saldie 
cepumi; vafeles: --saldie cepumi; 

• 1905 32: Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un 
konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, 
oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti: - saldie 
cepumi; vafeles: --vafeles; 

• 1905 40: Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un 
konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, 
oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti: - 
sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi; 

• 1905 90: Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un 
konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, 
oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti: - citādi. 

Ievedot preces sortimenta veidā un piesakot muitas procedūrai “laišana brīvā 
apgrozībā”, precēm visā sortimentā aprēķina vidējo TARIC papildkodu, ņemot 
vērā katras sortimentā esošas preces neto svaru (kg) un piena tauku, piena 
olbaltumvielu, saharozes/izoglikozes, glikozes/cietes saturu (%), t.i. 



 

 kur: 

• PT1,PO1, S/IZG1, C/G1 – piena tauku, piena olbaltumvielu, 
saharozes/izoglikozes un glikozes/cietes saturs pirmajā (piemēram, 
konfektes “Serenāde”)  sortimentā esošajā precē, %; 

• PT2,PO2, S/IZG2, C/G2 – piena tauku, piena olbaltumvielu, 
saharozes/izoglikozes un glikozes/cietes saturs otrajā (piemēram, 
konfektes “Vāverīte”) sortimentā esošajā  precē, %; 

• PTn,POn, S/IZGn, C/Gn – piena tauku, piena olbaltumvielu, 
saharozes/izoglikozes un glikozes/cietes saturs n-tajā sortimentā esošajā 
precē, %; 

• PTvid,POvid, S/IZGvid, C/Gvid – vidējais piena tauku, piena 
olbaltumvielu,  saharozes/izoglikozes un glikozes/cietes saturs sortimentā, 
%; 

• M1 – pirmās (piemēram, konfektes “Serenāde”) sortimentā esošās preces 
neto svars, kg; 

• M2 – otrās (piemēram, konfektes “Vāverīte”) sortimentā esošās preces 
neto svars, kg; 

• Mn – n-tās sortimentā esošās preces neto svars, kg. 

Piemērs: 

SIA “X” iesniedz muitas iestādē muitas deklarāciju Nr.XXX, kurā katru preci 
deklarē atsevišķi: 

• halva A, KN un TARIC kods – 1704 90 99 19, TARIC papildkods – 7006, 
neto svars 1800 kg, cietes/glikozes saturs – 8,3%, saharozes saturs – 
27,4%, piena tauki un proteīni – 0%; 

• halva B, KN un TARIC kods – 1704 90 99 19, TARIC papildkods – 7006, 
neto svars 900 kg, cietes/glikozes saturs – 10,9%, saharozes saturs – 
27,4%, piena tauki un proteīni – 0%; 

• halva C, KN un TARIC kods – 1704 90 99 19, TARIC papildkods  – 7004, 
neto svars 900 kg, cietes/glikozes saturs – 4,9%, saharozes saturs – 
27,2%, piena tauki un proteīni – 0%. 



Saskaņā ar KN 17.nodaļas 7.papildu piezīmi ar muitas deklarāciju 
Nr.XXX  deklarētajām precēm ir nosakāma vidējā lauksaimniecības komponente 
(EA), t.i.: 

 Piena 
tauki, 

% 

Piena 
proteīni, 

% 

Ciete/glikoze, % Saharoze/invertcukurs/ 
izoglikoze, 

% 

Svars neto, 
kg 

Halva 
A 

0 0 1800x8,3=14940 1800x27,4=49320 1800 

Halva 
B 

0 0 900x10,9=9810 900x27,4=24660 900 

Halva 
C 

0 0 900x4,9=4410 900x27,2=24480 900 

 0 0 14940+9810+4410 
=29160 

49320+24660+24480 
=98460 

1800+900+900 
=3600 

Vidējais cietes/glikozes saturs = 29160/3600 = 8,1% 

Vidējais saharozes/invertcukura/izoglikozes saturs = 98460/3600 = 27,35% 

Ņemot vērā aprēķinus, ar muitas deklarāciju Nr.XXX deklarētās preces – halva A, 
halva B un halva C – ir deklarējamas vienā preču pozīcijā ar vienu KN un TARIC 
kodu: 1704 90 99 19 un tām piemērojama vidējā lauksaimniecības komponente 
(EA) jeb vidējais TARIC papildkods: 7006. 

Par  sortimentu ir uzskatāmas preces, kuras tiek deklarētas viena KN un TARIC 
koda ietvaros. Piemēram, zefīrs, marmelāde un želejveida konfektes, kuras tiek 
deklarētas ar KN kodu: 1704 90 65, ir uzskatāmas par sortimenta precēm un tām 
ir aprēķināms vidējais TARIC papildkods. 

 

Vēršam uzmanību, ka uz preces etiķetes norādītā preces enerģētiskā vērtība nav 

piemērojama TARIC papildkoda noteikšanai, deklarējot preces, jo nesatur TARIC 

papildkoda noteikšanai nepieciešamos parametrus. 


