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I Fakti 

1. Pieteicēja SIA “Hydro Energo” 2012. gada aprīlī pieteica izlaišanai brīvam apgrozījumam 

preci, kuru deklarēja kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijā 7403 21 00 – rafinēts varš 

un vara sakausējumi, neapstrādāti – vara un cinka sakausējumi (misiņš). Minētajai 

pozīcijai ievedmuitas nodokļa pamatlikme noteikta 0 %. 

2. Valsts ieņēmumu dienests, veicot datu atbilstības pārbaudi, secināja, ka pieteicējas 

deklarētā prece ir karsti velmētas misiņa plāksnes. Ņemot vērā, ka pozīcijā 7403 neietilpst 

velmēti produkti, tas uzskatīja, ka pieteicējas deklarētā prece ir klasificējama kombinētās 

nomenklatūras apakšpozīcijā 7407 21 10 – vara stieņi un profili – no vara un cinka 

sakausējumiem (misiņa) – stieņi. Šai pozīcijai ievedmuitas nodokļa pamatlikme noteikta 

4,8 %. 

3. Ar Valsts ieņēmumu dienesta 2014. gada 10. septembra lēmumu Nr. 22.7/L-23072 

pieteicējai papildu samaksai budžetā noteikts muitas nodoklis un nokavējuma nauda. 

4. Pieteicēja vērsās tiesā ar pieteikumu par administratīvā akta atcelšanu. 

5. Ar Administratīvās apgabaltiesas 2017. gada 13. aprīļa spriedumu pieteikums apmierināts 

un pārsūdzētais Valsts ieņēmumu dienesta lēmums atcelts. Administratīvā apgabaltiesa 

pamatojās uz Rīgas Tehniskās universitātes Nesagraujošo testēšanas metožu laboratorijas 

2013. gada 19. septembra ekspertīzes slēdzienu, kurā norādīts, ka vara saturs preces 

paraugā ir 98,82 %, bet cinka saturs ir 0,56 %. 

6. Slēdzienā arī norādīts, ka iesniegtais paraugs ir vara lējuma sagatave vai pusfabrikāts. 

Šādā stāvoklī šo materiālu nevarot izmantot mehāniski vai spiedapstrādei produkcijas 

ražošanai. Par to liecinot arī plāksnes griezuma plaknē redzamās milzu poras, tukšumi un 

plaisas. 

7. Administratīvā apgabaltiesa secināja, ka šāds metāls atbilst rafinēta vara definīcijai, jo 

preces masas saturā ir vismaz 97,5 % vara, bet citu elementu saturs nepārsniedz Regulas 

(EEK) Nr. 2658/87, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) Nr. 1006/2011 (turpmāk – 

“Regula (EEK) Nr. 2658/87”), I pielikuma 74. nodaļas l. piezīmes a) punkta tabulā 

norādītās robežas. 
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8. Ievērojot, ka strīdus prece ir taisnstūra formas, Administratīvā apgabaltiesa atbilstoši 

precei piemītošajām objektīvajām īpašībām, ķīmiskajam sastāvam un formai klasificēja to 

saskaņā ar kombinētās nomenklatūras apakšpozīciju 7403 13 00 – rafinēts varš un vara 

sakausējumi, neapstrādāti – rafinēts varš – taisnstūra sagataves. 

9. Precei visā garumā neesot pilna vienlaidu šķērsgriezuma, kā to prasa stieņu definīcija, kas 

ietverta Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma 74. nodaļas l. piezīmes d) punktā. 

10. Uz Valsts ieņēmumu dienesta argumentu, ka pozīcijā 7403 neietilpst velmēti produkti, 

Administratīvā apgabaltiesa norādīja, ka klasifikācijai noteicošais kritērijs ir preces 

objektīvās īpašības un pazīmes, kas definētas kombinētās nomenklatūras pozīcijā. 

Administratīvās apgabaltiesas ieskatā pozīcijas 7403 13 00 (taisnstūra sagataves) apraksts 

pieļauj tādu apstrādi (velmējot vai citādi), kas ļauj precei iegūt pozīcijas aprakstā noteiktās 

īpašības, ja tā neiegūst īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem 

izstrādājumiem. Apstrādes rezultātā konkrētā prece ir ieguvusi taisnstūra formu, taču tā 

joprojām ir nelīdzena, poraina un ar plaisām, kas to neļauj izmantot citādi kā sagatavi 

turpmākās apstrādes veikšanai, tādēļ nozīme esot arī apstākļiem par tās turpmākās 

izmantošanas veidu. To apstiprinot gan konkrētajā pozīcijā ietvertais jēdziens – sagatave, 

gan arī Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma 74. nodaļas 1. piezīmes d) punktā 

noteiktais, ka pat stieples un stieņus, kam izveidoti koniski gali vai kas apstrādāti citā 

veidā tā, lai atvieglotu to ievadīšanu turpmākās apstrādes mašīnā, var attiecināt uz 

neapstrādātu varu pozīcijā 7403. 

11. Valsts ieņēmumu dienests iesniedza kasācijas sūdzību, norādot turpmāk minētos 

iebildumus. 

12. Tā kā izstrādājums ir karsti velmēts, atbilstoši Harmonizētās preču aprakstīšanas un 

kodēšanas sistēmas skaidrojumiem neesot iespējama tā klasifikācija pozīcijā 7403. 

13. Neesot pamata piešķirt ticamību ekspertīzes slēdzienā norādītajam, jo tas atšķiras no 

ražotāja kvalitātes sertifikātos norādītās informācijas par preces ķīmisko sastāvu un lietā 

nav pierādījumu, ka pieteicējas iesniegtais preces paraugs ir ņemts no deklarētajām 

kravām. 
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14. Apstāklis, vai prece ir no rafinēta vara vai no vara sakausējuma, neesot izšķirošs par labu 

klasifikācijai vienā vai otrā kombinētās nomenklatūras pozīcijā, jo vispirms esot jāvērtē, 

vai prece atbilst attiecīgās pozīcijas aprakstam. To darot, salīdzināmas tikai viena līmeņa 

apakšpozīcijas. 

15. Gan džetus, gan nepārtraukta lējuma stieņus bieži izmantojot tādiem pašiem mērķiem kā 

velmētus, stieptus un presētus stieņus. Tādējādi turpmākais preces pielietojums neesot 

noteicošs. Savukārt stieņu definīcijā neesot norādītas pieļaujamās novirzes, lai to uzskatītu 

par taisnstūra formas izstrādājumu, zinot, ka praksē saražotās formas parasti nav ideālas. 

Līdz ar to pilns vienlaidu šķērsgriezums nenozīmējot tikai ideālas formas izstrādājumus, 

kas nav caurumoti. 

II Prejudiciālais jautājums 

 

16. Ņemot vērā to, ka pamatlietā ir jāinterpretē Savienības tiesību normas un Augstākā tiesa 

nekonstatēja, ka Tiesa jau būtu izteikusies par norādīto priekšmetu, tā nolēma uzdot 

Tiesai šādu prejudiciālo jautājumu: 

“Vai kombinētā nomenklatūra, kas ietverta Eiropas Padomes 1987. gada 23. jūlija 

regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas 

tarifu I pielikumā, kurš grozīts ar Komisijas 2011. gada 27. septembra regulu (ES) Nr. 

1006/2011, ir interpretējama tādējādi, ka pozīcija 7407 (Vara stieņi un profili) ietver 

tādus vara vai vara sakausējuma lietņus taisnstūra formā, kuru biezums pārsniedz vienu 

desmitdaļu platuma un kuri ir karsti velmēti, bet kuru šķērsgriezumā ir neregulāras 

poras, tukšumi un plaisas?” 

 

III Tiesiskais regulējums 

III.1. Attiecīgie starptautisko tiesību noteikumi 

Harmonizētā sistēma 

17. Harmonizētā preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēma (turpmāk – “HS”) tika izveidota 

Pasaules muitas organizācijas (bijusī Muitas sadarbības padome; turpmāk – “PMO”) 
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ietvaros un tika iekļauta 1983. gada 14. jūnijā Briselē noslēgtajā starptautiskajā 

konvencijā, ko kopā ar tās 1986. gada 24. jūnija grozījumu protokolu Kopienas vārdā 

apstiprināja Padomes 1987. gada 7. aprīļa Lēmums Nr. 87/369/EEK par noslēgto 

Starptautisko konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un 

tās grozījumu protokolu3. 

18. Lai sniegtu papildu paskaidrojumus HS piemērošanai, PMO regulāri publicē 

Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas paskaidrojošās piezīmes 

(turpmāk – “HSEN”) un PMO klasifikācijas atzinumus. Šīs paskaidrojošās piezīmes tiek 

publicētas angļu un franču valodā, un tās atjauno PMO. 

19. HSEN attiecīgās daļas angļu valodā: 

“This Chapter covers: 

(A) Mattes and other intermediate products of copper metallurgy and unwrought 

copper and waste and scrap (headings 74.01 to 74.05). 

(B) Copper powders and flakes (heading 74.06). 

(C) Products generally obtained by rolling, extruding, drawing or forging the 

copper of heading 74.03 (headings 74.07 to 74.10). 

[..] 

74.03 - Refined copper and copper alloys, unwrought. 

This heading further covers cast and sintered slabs, bars, rods and ingots, etc., provided 

they have not been worked after production otherwise than by simple trimming or de-

scaling (to remove the set or top surface consisting largely of cuprous oxide) or by 

shaving, chipping, grinding, etc., to eliminate setting or other casting defects or which 

have been machined on one surface for inspection purposes (quality control). 

Sintered products are obtained from copper powder or copper alloy powders or from 

copper powder mixed with other metal powders, by pressing (compacting) and sintering 

                                                 
3 OV L 198, 20.7.1987., 1. lpp. 
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(heating to an appropriate temperature below the fusion point of the metals). In the 

sintered state the products are porous and of low strength and are normally rolled, 

extruded, forged, etc., to achieve useful density. These rolled, etc., products are excluded 

(e.g., headings 74.07, 74.09). 

The heading also includes wire-bars and billets with their ends tapered or otherwise 

worked simply to facilitate their entry into machines for converting them into, for 

example, wire drawing stock (wire-rod) or tubes. 

Subject to the above-mentioned conditions concerning working after production, the cast 

bars and rods of this heading may include, in particular: 

(1) Products (sometimes known as “jets”), accurately cast in special moulds, of 

round, square or hexagonal section and usually not exceeding 1 m in length. 

(2) Longer products obtained by the continuous casting process in which molten 

metal is poured continuously into a water-cooled mould where it is rapidly solidified. 

Both the “jets” and the continuously cast bars are often used for the same purposes as 

rolled, drawn or extruded bars. 

74.07 - Copper bars, rods and profiles. 

7407.10 - Of refined copper 

- Of copper alloys : 

7407.21 - - Of copper-zinc base alloys (brass) 7407.29 - - Other 

Bars and rods are defined in Chapter Note 1 (d) and profiles in Chapter Note 1 (e). 

The products of this heading are usually obtained by rolling, extrusion or drawing, but 

may also be obtained by forging (whether with the press or hammer). They may 

subsequently be cold-finished (if necessary after annealing) by cold-drawing, 

straightening, or other processes which give the products a finish of higher precision. 

They may also be worked (e.g., drilled, punched, twisted or crimped), provided that they 

do not thereby assume the character of articles or of products of other headings. The 

heading also covers hollow profiles including finned or gilled tubes and pipes obtained 
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by extrusion. However, tubes and pipes to which fins or gills have been attached, e.g., by 

welding, are excluded - generally heading 74.19. 

Bars and rods obtained by casting (including the so-called “jets” and continuously cast 

bars) or by sintering fall in heading 74.03 provided they have not been subsequently 

worked after production otherwise than by simple trimming or descaling. If, however, 

they have been worked beyond this stage, they are classified in this heading, provided 

that they have not thereby assumed the character of articles or of products of other 

headings. 

Wire-bars and billets with their ends tapered or otherwise worked simply to facilitate 

their entry into machines for converting them into, e.g., wire drawing stock (wire-rod) or 

tubes, are, however, classified in heading 74.03.” 

III.2. Attiecīgie Savienības tiesību noteikumi 

Regula (EEK) Nr. 2658/87 (Kombinētā nomenklatūra) 

20. Kombinēto nomenklatūru (turpmāk – “kombinētā nomenklatūra” jeb “KN”) ievieš Regula 

(EEK) Nr. 2658/87. KN balstās uz HS, no kuras tā pārņem sešu ciparu pozīcijas un 

apakšpozīcijas. Tikai septītais un astotais cipars tiek pievienots KN.  

21. KN versija, kas piemērojama pamatlietas faktiem (2012. gada aprīlī), ir ietverta Regulas 

(ES) Nr. 1006/2011 I pielikumā. 

22. I pielikuma, pirmās daļas, I sadaļas A punkts Regulā (ES) Nr. 1006/2011 ietver sešus 

vispārīgus kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus: 

“A. Vispārīgi kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi  

Kombinētajā nomenklatūrā preces klasificē pēc šādiem principiem:  

1. Sadaļu, nodaļu un apakšnodaļu virsraksti doti tikai ērtības labad; juridiski klasifikāciju 

nosaka pozīciju ieraksti un sadaļu un nodaļu piezīmes, kā arī tālāk izklāstītie noteikumi, 

ja vien pozīcijās un piezīmēs nav noteikts citādi.  

2. a) Jebkura norāde uz kādu preci pozīcijas ierakstā attiecas arī uz negatavām vai 

nepabeigtām precēm, ja uzrādāmajām precēm piemīt gatavas vai pabeigtas preces 
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pamatīpašības. Tāda atsauce attiecas arī uz gatavām vai pabeigtām precēm (vai precēm, 

kas saskaņā ar šo noteikumu klasificējamas kā gatavas vai pabeigtas), ja tās uzrāda 

nesaliktas vai izjauktas;  

b) jebkura atsauce uz kādu materiālu vai vielu pozīcijā attiecas arī uz šā materiāla vai 

vielas sajaukumu vai apvienojumu ar citiem materiāliem vai vielām. Jebkura atsauce uz 

precēm no noteikta materiāla vai vielas attiecas uz precēm, kas no šā materiāla vai vielas 

izgatavotas pilnīgi vai daļēji. Preces, kas izgatavotas no vairākiem materiāliem vai 

vielām, klasificē atbilstīgi 3. noteikumam.  

3. Ja, piemērojot 2. noteikuma b) punktu, vai cita iemesla dēļ preces pēc pirmā acu 

uzmetiena var klasificēt divās vai vairākās pozīcijās, klasifikāciju izdara šādi:  

a) priekšroku dod pozīcijai, kurā ir konkrētāks preces apraksts, nevis pozīcijām, kurās 

preces apraksts ir vispārīgāks. Ja tomēr katra no divām vai vairākām pozīcijām attiecas 

tikai uz daļu materiālu vai vielu, kas ietilpst jauktās vai saliktās precēs, vai arī tikai uz 

atsevišķām sastāvdaļām mazumtirdzniecības komplektos, tad šādas pozīcijas uzskata par 

vienlīdz konkrētām pat tad, ja kādā no tām preču apraksts ir pilnīgāks vai precīzāks;  

b) ja sajaukumus, saliktas preces, kas izgatavotas no dažādiem materiāliem vai sastāv no 

dažādiem komponentiem, kā arī preces, kas iesaiņotas komplektos mazumtirdzniecībai, 

nevar klasificēt atbilstīgi šā noteikuma a) punktam, tās klasificē pēc materiāliem vai 

sastāvdaļām, kas nosaka preces pamatīpašības, ja vien šo principu iespējams piemērot;  

c) ja preces nevar klasificēt atbilstīgi šā noteikuma a) vai b) apakšpunktam, tās klasificē 

pozīcijā ar lielāko kārtas numuru no vienlīdz pieļaujamām pozīcijām.  

4. Preces, kuras nevar klasificēt pēc iepriekš minētajiem noteikumiem, klasificē 

visradniecīgāko preču pozīcijā.  

[..]  

6. Juridiski preču klasifikāciju pozīciju apakšpozīcijās nosaka apakšpozīciju ieraksti un 

piezīmes, kā arī iepriekš minētie noteikumi pēc analoģijas, ievērojot, ka salīdzināmas ir 

tikai viena līmeņa apakšpozīcijas. Piemērojot šo noteikumu, ņem vērā arī atbilstīgo 

sadaļu un nodaļu piezīmes, ja vien konteksts nenosaka citādi.” 
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23. I pielikuma, otrās daļas, XV sadaļas 74. nodaļa Regulā (ES) Nr. 1006/2011: 

“74. NODAĻA  

VARŠ UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI  

Piezīme  

1.  Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme: 

a)  Rafinēts varš: 

metāls, kura masas saturā ir vismaz 99,85 % vara, vai 

metāls, kura masas saturā ir vismaz 97,5 % vara, ja citu elementu saturs nepārsniedz 

tabulā norādītās robežas: 

Pārējie elementi  

Elements Satura 

ierobežojums 

masas 

procentos 

Ag Sudrabs 0,25 

As Arsēns 0,5 

Cd Kadmijs 1,3 

Cr Hroms 1,4 

Mg Magnijs 0,8 

Pb Svins 1,5 

S Sērs 0,7 

Sn Alva 0,8 

Te Telūrs 0,8 

Zn Cinks 1 

Zr Cirkonijs 0,3 

Pārējie elementi [..], katrs 0,3 
 

b)  Vara sakausējumi: 

No nerafinēta vara atšķirīgas metāliskas vielas, kurās vara masas saturs ir lielāks par 

jebkura cita elementa masas saturu, ar nosacījumu, ka: 

1) vismaz viena cita elementa masas saturs pārsniedz tabulā norādīto; vai 

2) pārējo elementu kopējais masas saturs pārsniedz 2,5 %. 
 

c)  Ligatūras: 
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Sakausējumi, kuru masas saturā līdzās pārējiem elementiem ir vairāk nekā 10 % vara, kas 

nav derīgi kalšanai un izmantojami galvenokārt kā piedevas citu sakausējumu ražošanā 

vai kā dezoksidanti, desulfurētāji vai tamlīdzīgiem mērķiem krāsainajā metalurģijā. Vara 

fosfīds (fosforvarš) ar fosfora masas saturu vairāk nekā 15 % tomēr ietilpst pozīcijā 2848. 

d)  Stieņi: 

Rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns 

vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra 

vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot “saplacinātu apli” vai “modificētu taisnstūri”, 

kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas – taisnas, vienāda garuma 

un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai 

daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot 

“modificētu taisnstūri”) šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena 

desmitdaļa platuma. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu 

un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai 

plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās 

klasificētiem izstrādājumiem. 

Stieples un stieņus, kam izveidoti koniski gali vai kas apstrādāti citā veidā tā, lai 

atvieglotu to ievadīšanu turpmākās apstrādes mašīnā, piemēram, stiepļu vai cauruļu 

vilkšanai, attiecina uz neapstrādātu varu pozīcijā 7403. 

e)  Profili: 

Rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi ar 

nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā, ja tie neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, 

slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu un caurulīšu definīcijām. Šis apzīmējums attiecas arī uz 

lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas 

pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, 

kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem. 

f)  Stieples: 

Rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā 

garumā apļa, ovāla, taisnstūra (arī kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra 

daudzstūra (ieskaitot “saplacinātu apli” un “modificētu taisnstūri”, kura divas pretējās 

malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas – taisnas, vienāda garuma un paralēlas) 

formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra 

šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot “modificētu 

taisnstūri”) šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. 

g)  Plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija: 

Plakani, rituļos satīti vai nesatīti vienāda biezuma izstrādājumi (izņemot neapstrādātus 

izstrādājumus, kas ietverti pozīcijā 7403) ar pilnu taisnstūra (izņemot kvadrātu) 

šķērsgriezumu, ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot “modificētu 

taisnstūri”, kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas – taisnas, 

vienāda garuma un paralēlas), ja tiem ir: 
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—  taisnstūra (arī kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma, 

—  jebkura lieluma forma, kas atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, ja tie nav ieguvuši 

īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem. 

Pozīcijā 7409 un 7410 iekļautas arī plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu 

virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), kā arī perforēti, viļņoti, 

pulēti un pārklāti izstrādājumi, ja šās apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši īpašības, kas 

raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem. 

h)  Caurules un caurulītes: 

Rituļos satīti vai nesatīti dobi izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu 

norobežotu telpu visā izstrādājumu garumā, kuriem ir apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot 

kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra forma un nemainīgs 

sieniņu biezums. Izstrādājumus ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai 

regulāra izliekta daudzstūra šķērsgriezumu, ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī 

pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir 

koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un 

caurulītes var būt pulētas, apvalkotas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, 

ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos. 
 

Piezīme par apakšpozīcijām  

1.  Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme: 

a)  Vara un cinka sakausējumi (misiņš): 

Vara un cinka sakausējumi, kas satur vai nesatur citus elementus. Ja tajos ir arī citi 

elementi, tad: 

—  cinka masas saturam ir jāpārsniedz jebkura cita šo elementu masas saturs, 

—  niķeļa masas saturam jābūt mazāk nekā 5 % (sk. vara, niķeļa un cinka sakausējumus – 

jaunsudrabs), 

—  alvas masas saturam jābūt mazāk nekā 3 % (sk. vara un alvas sakausējumus – bronza). 
 

b)  Vara un alvas sakausējumi (bronza): 

Vara un alvas sakausējumi, kas satur vai nesatur citus elementus. Ja ir citi elementi, tad 

alvas masas saturam ir jāpārsniedz jebkurš cits no šiem elementiem, izņemot gadījumu, 

kad alvas masas saturs ir 3 % vai vairāk un cinka masas saturs var pārsniegt alvas masas 

saturu, tomēr tam jābūt mazākam par 10 %. 

c)  Vara, niķeļa un cinka sakausējumi (jaunsudrabs): 

Vara, niķeļa un cinka sakausējumi, kas satur vai nesatur citus elementus. Niķeļa masas 

saturam jābūt vismaz 5 % (sk. vara un cinka sakausējumus – misiņš). 

d)  Vara un niķeļa sakausējumi: 
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Vara un niķeļa sakausējumi, kas satur vai nesatur citus elementus, bet katrā ziņā cinka 

masas saturam jābūt ne vairāk kā 1 %. Ja ir citi elementi, tad niķeļa masas saturam ir 

jāpārsniedz jebkurš cits no šiem elementiem. 
 

KN kods Apraksts Līgtā 

nodokļu 

likme (%) 

Papildu 

mērvienība 

(1) (2) (3) (4) 

7401 00 00 Vara kušņi; cementvarš (nogulsnēts varš) bez nod. — 

7402 00 00 Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai bez nod. — 

7403 Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti     

  –  rafinēts varš     

7403 11 00 – –  katodi un katodu sekcijas bez nod. — 

7403 12 00 – –  stiepļu lietņi bez nod. — 

7403 13 00 – –  taisnstūrveida sagataves bez nod. — 

7403 19 00 – –  citādi bez nod. — 

  –  vara sakausējumi     

7403 21 00 – –  vara un cinka sakausējumi (misiņš) bez nod. — 

7403 22 00 – –  vara un alvas sakausējumi (bronza) bez nod. — 

7403 29 00 – –  citādi vara sakausējumi (izņemot pozīcijā 7405 

minētās ligatūras) 

bez nod. — 

7404 00 Vara atgriezumi un lūžņi     

7404 00 10 –  rafinēta vara bez nod. — 

  –  vara sakausējumu     

7404 00 91 – –  vara un cinka sakausējumu (misiņa) bez nod. — 

7404 00 99 – –  citādi bez nod. — 

7405 00 00 Vara ligatūras bez nod. — 

7406 Vara pulveri un plēksnes     

7406 10 00 –  neslāņainas struktūras pulveri bez nod. — 

7406 20 00 –  slāņainas struktūras pulveri; plēksnes bez nod. — 

7407 Vara stieņi un profili     

7407 10 00 –  no rafinēta vara 4,8 — 

  –  no vara sakausējumiem     
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7407 21 – –  no vara un cinka sakausējumiem (misiņa)     

7407 21 10 – – –  stieņi 4,8 — 

7407 21 90 – – –  profili 4,8 — 

7407 29 00 – –  citādi 4,8 — 

7408 Vara stieples     

  –  no rafinēta vara     

7408 11 00 – –  ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 6 mm 4,8 — 

7408 19 – –  citādas     

7408 19 10 – – –  kuru maksimālais šķērsgriezums pārsniedz 0,5 mm 4,8 — 

7408 19 90 – – –  kuru maksimālais šķērsgriezums nepārsniedz 0,5 mm 4,8 — 

  –  no vara sakausējumiem     

7408 21 00 – –  no vara un cinka sakausējumiem (misiņa) 4,8 — 

7408 22 00 – –  no vara un niķeļa sakausējumiem (melhiora) vai vara, 

niķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba) 

4,8 — 

7408 29 00 – –  citādas 4,8 — 

7409 Vara loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,15 mm     

  –  no rafinēta vara     

7409 11 00 – –  rituļos 4,8 — 

7409 19 00 – –  citādas 4,8 — 

  –  no vara un cinka sakausējumiem (misiņa)     

7409 21 00 – –  rituļos 4,8 — 

7409 29 00 – –  citādas 4,8 — 

  –  no vara un alvas sakausējumiem (bronzas)     

7409 31 00 – –  rituļos 4,8 — 

7409 39 00 – –  citādas 4,8 — 

7409 40 00 –  no vara un niķeļa sakausējumiem (melhiora) vai vara, 

niķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba) 

4,8 — 

7409 90 00 –  no citiem vara sakausējumiem 4,8 — 

7410 Vara folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, 

plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez 

pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne 

vairāk kā 0,15 mm 
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  –  bez pamatnes     

7410 11 00 – –  no rafinēta vara 5,2 — 

7410 12 00 – –  no vara sakausējumiem 5,2 — 

  –  ar pamatni     

7410 21 00 – –  no rafinēta vara 5,2 — 

7410 22 00 – –  no vara sakausējumiem 5,2 — 

7411 Liela un maza diametra vara caurules     

7411 10 –  no rafinēta vara     

7411 10 10 – –  taisnas 4,8 — 

7411 10 90 – –  citādas 4,8 — 

  –  no vara sakausējumiem     

7411 21 – –  no vara un cinka sakausējumiem (misiņa)     

7411 21 10 – – –  taisnas 4,8 — 

7411 21 90 – – –  citādas 4,8 — 

7411 22 00 – –  no vara un niķeļa sakausējumiem (melhiora) vai vara, 

niķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba) 

4,8 — 

7411 29 00 – –  citādas 4,8 — 

7412 Vara cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, 

leņķa gabali, uzmavas) 

    

7412 10 00 –  no rafinēta vara 5,2 — 

7412 20 00 –  no vara sakausējumiem 5,2 — 

7413 00 00 Stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi 

izstrādājumi bez elektroizolācijas 

5,2 — 

7414       

7415 Naglas, dažāda veida spraudītes, skavas (izņemot pozīcijas 

8305 izstrādājumus) un tamlīdzīgi izstrādājumi no vara vai 

no dzelzs un tērauda ar vara galviņām; vara skrūves, 

bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, 

šķelttapas, paplāksnes (arī atsperpaplāksnes) un tamlīdzīgi 

izstrādājumi 

    

7415 10 00 –  naglas, rasēšanas spraudītes, skavas un tamlīdzīgi 

izstrādājumi 

4 — 

  –  citādi nevītņotie izstrādājumi     
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7415 21 00 – –  paplāksnes (ieskaitot atsperpaplāksnes) 3 — 

7415 29 00 – –  citādi 3 — 

  –  citādi vītņotie izstrādājumi     

7415 33 00 – –  skrūves; bultskrūves un uzgriežņi 3 — 

7415 39 00 – –  citādi 3 — 

7416       

7417       

7418 Galda piederumi, virtuves piederumi un citi 

mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no vara; vara 

kasīkļi virtuves trauku tīrīšanai, spilventiņi saimniecības 

piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un tamlīdzīgi 

izstrādājumi no vara; sanitārtehnikas izstrādājumi un to 

daļas no vara 

    

7418 10 –  galda piederumi, virtuves piederumi un citi 

mājsaimniecības priekšmeti un to daļas; kasīkļi un skrāpji 

vai vīšķi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, 

cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi 

    

7418 10 10 – –  neelektriskas kulinārās apstrādes vai sildīšanas ierīces 

sadzīves vajadzībām un to daļas no vara 

4 — 

7418 10 90 – –  citādi 3 — 

7418 20 00 –  sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas 3 — 

7419 Citi vara izstrādājumi     

7419 10 00 –  ķēdes un to daļas 3 — 

  –  citādi     

7419 91 00 – –  lieti, veidoti, štancēti vai kalti, bet bez turpmākas 

apstrādes 

3 — 

7419 99 – –  citādi     

7419 99 10 – – –  pinumi no vara stieplēm (arī bezgalu lentes) ar 

šķērsgriezumu, kas nav lielāks par 6 mm, režģi un sieti; 

perforētas vilktas loksnes no vara 

4,3 — 

7419 99 30 – – –  vara atsperes 4 — 

7419 99 90 – – –  citādi 3 — 

”. 
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IV Analīze 

A. Tarifu klasifikācijas vispārīgie principi 

24. Ir jāatgādina, ka, ja Tiesai ir jāsniedz prejudiciālais nolēmums tarifu klasifikācijas jomā, 

tās uzdevums ir valsts tiesai izskaidrot kritērijus, kuru lietojums tai ļaus attiecīgās preces 

pareizi klasificēt KN, nevis veikt šo klasifikāciju pašai, jo Tiesas rīcībā var nebūt visas 

šim uzdevumam nepieciešamās informācijas. Tādējādi valsts tiesa katrā ziņā ir labākā 

pozīcijā, lai veiktu šo uzdevumu. Tomēr, lai tai sniegtu lietderīgu atbildi, Tiesa var 

sadarbības ar valsts tiesām kontekstā tai sniegt visas norādes, ko tā uzskata par 

vajadzīgām4. 

25. Saskaņā ar Tiesas iedibināto judikatūru izšķirošais kritērijs preču tarifu klasifikācijas ziņā 

vispārējā kārtā ir rodams attiecīgās preces objektīvajās īpašībās un pazīmēs, kas definētas 

KN pozīcijas aprakstā un sadaļas vai nodaļas piezīmēs5. Atmuitošanas brīdī jābūt iespējai 

pārbaudīt šīs preču objektīvās īpašības un pazīmes6. 

26. No judikatūras skaidri izriet, ka galvenais kritērijs klasifikācijas nolūkā ir objektīvās 

īpašības un pazīmes, kas definētas attiecīgās KN pozīcijas aprakstā. Iesniedzējtiesa 

pievērš uzmanību trim elementiem, kurus var uzskatīt par tādiem, kas ir daļa no attiecīgā 

izstrādājuma objektīvajām īpašībām un pazīmēm, proti, apstrādes pakāpe (B), vienlaidu 

šķērsgriezuma pastāvēšana (C) un izstrādājuma paredzētā izmantošana (D). Šo elementu 

secīga izskatīšana ļauj secināt, ka pozīcija 7407 attiecas uz tādiem izstrādājumiem kā 

pamatlietā aplūkotie. 

  

                                                 
4  Sk., inter alia, spriedumus, 2015. gada 5. marts, Vario Tek Gmbh, C-178/14, ECLI:EU:C:2015:152, 

18. punkts, 2010. gada 20. maijs, Data I/O, C-370/08, ECLI:EU:C:2010:284, 24. punkts un tajā minētā 

judikatūra, un 2014. gada 15. maijs, Data I/O, C-297/13, ECLI:EU:C:2014:331, 36. punkts un tajā minētā 

judikatūra. 

5  Sk. spriedumu, 2017. gada 19. oktobris, Lutz, C-556/16, ECLI:EU:C:2017:777, 37. punkts un tajā minētā 

judikatūra. 

6  Sk. spriedumu, 2016. gada 26. maijs, Latvijas propāna gāze, C-286/15, ECLI:EU:C:2016:363, 33. punkts un 

tajā minētā judikatūra. 
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B. Apstrādes pakāpes ietekme uz vara izstrādājuma objektīvajām īpašībām un 

pazīmēm  

27. Pušu starpā nav strīda par to, ka attiecīgās preces ir vara vai vara sakausējuma lietņi 

(sākotnēji iegūti lejot) taisnstūra formā, kuru biezums pārsniedz vienu desmitdaļu platuma 

(to nominālais izmērs ir 26 x 210 x 700 mm), kuri ir karsti velmēti un kuru šķērsgriezumā 

ir neregulāras poras, tukšumi un plaisas. Līdz ar to starp pusēm nepastāv strīds par to, ka 

attiecīgās preces ietilpst 74. nodaļas darbības jomā, kas attiecas uz varu un tā 

izstrādājumiem (gan rafinēts varš, gan tā izstrādājumi un vara sakausējumi un to 

izstrādājumi). 

28. Tomēr pušu starpā ir strīds par to, vai uz precēm attiecas pozīcija 7403, kurā ietilpst 

rafinēts varš un vara sakausējumi, kas ir neapstrādāti, vai arī pozīcija 7407, kurā ietilpst 

vara stieņi un profili. 

29. No KN 74. nodaļas struktūras izriet, ka vara izstrādājumi ir sagrupēti, sākot no “mazāk 

apstrādātiem izstrādājumiem” vara metalurģijas procesā/metāla apstrādē līdz “vairāk 

apstrādātiem izstrādājumiem”. Apstrādes pakāpe ir izstrādājuma objektīvā īpašība un 

pazīme iepriekš minētās judikatūras nozīmē. 

a. Karsti velmētu izstrādājumu izslēgšana no  pozīcijas 7403 

30. Karstā velmēšana ir galvenais metāla apstrādes procesa posms, kura mērķis ir samazināt 

metāla izstrādājuma biezumu un padarīt to vienlaidu. Tas pats par sevi ir pietiekams solis, 

lai pārietu no “neapstrādāta vara sakausējumu” kategorijas uz vienu no vara izstrādājumu 

pozīcijām ar lielāku apstrādes pakāpi. Tas ir skaidri redzams, arī lasot attiecīgās HSEN 

daļas, kā tas ir paskaidrots zemāk. 

31. Ja ņem vērā 74. nodaļas (Varš un tā izstrādājumi) struktūru, pozīcijas 7401 un 7402 ir 

rezervētas izejvielām, kas vēl neatbilst visām rafinēta vara vai vara sakausējuma pazīmēm. 

Pozīcija 7403 attiecas uz izstrādājumiem, kas iegūti nākamajā metālapstrādes procesa 

posmā. Metāls jau ir rafinēts/sakausēts, bet nav apstrādāts, tas ir, tas nav ticis pakļauts 

tālākai apstrādei. Pozīcijai 7403 seko trīs pozīcijas, kas aptver dažas “īpašas kategorijas” 

varam: pozīcija 7404 (Vara atgriezumi un lūžņi), 7405 (Vara ligatūras) un 7406 (Vara 

pulveri un plēksnes). Atšķirības elements starp pozīciju 7403 un pozīciju 7407 līdz 7410 ir 
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neapstrādāta izstrādājuma pakļaušana turpmākai apstrādei7. Saskaņā ar HSEN 74. nodaļai 

pozīcijas 74.07 līdz 74.10 ietver izstrādājumus, ko parasti iegūst velmējot, presējot, 

stiepjot vai kaļot varu, uz kuru attiecas pozīcija 74.03. Izstrādājumiem pozīcijās 74.03 un 

74.07 līdz 74.10 ķīmiskais sastāvs ir tāds pats. Tas, kas atšķiras, ir to apstrādes pakāpe. 

32. HSEN pozīcijai 74.03 un 74.07 sniedz detalizētus norādījumus par katrā pozīcijā 

ietilpstošo izstrādājumu faktiskajām īpašībām. 

33. Pozīcijā 7403 ietilpst neapstrādāts rafinēts varš (nerafinēts varš ir ietverts iepriekšējā 

pozīcijā 7302) un vara sakausējumi, kā definēts attiecīgi 74. nodaļas 1. piezīmes a) un 

b) punktā. 

34. Rafinēts varš, kura masas saturā ir vismaz 99,85 % vara, ir iegūts, izmantojot 

elektrolītisku rafinēšanu, elektrolītisku ekstrakciju, ķīmisku rafinēšanu vai uguns 

rafinēšanu. Cits rafinēts varš (kura masas saturā ir vismaz 97,5 % vara) parasti tiek ražots, 

sakausējot iepriekš minēto rafinēto varu ar vienu vai vairākiem citiem elementiem līdz 

maksimālajām satura robežām, kas norādītas 74. nodaļas 1. piezīmes a) punkta tabulā. 

35. Rafinēts varš tiek liets lietņos vai lietņu stieņos pārkausēšanai (piemēram, sakausēšanas 

vajadzībām) vai stieplēs, plāksnēs velmēšanai, stieņos (billets) (ieskaitot apļveida 

šķērsgriezuma stieņus) un līdzīgās formās velmēšanai, presēšanai, stiepšanai vai kalšanai 

plāksnēs, loksnēs, sloksnēs, stieplēs, caurulēs un citos izstrādājumos. 

36. Tālāk HSEN tekstā norādīts, ka minētā pozīcija attiecas arī uz lietām un sakausētām 

plāksnēm, stieņiem un lietņiem utt., ar noteikumu, ka tie pēc izgatavošanas nav apstrādāti, 

neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu (lai atdalītu virsējo slāni, ko lielā mērā veido 

kuproksīds) vai gludapgriešanu, drupināšanu, slīpēšanu utt., lai novērstu sacietēšanas vai 

liešanas defektus, vai uz tiem, kuriem viena virsma ir mehāniski apstrādāta (kvalitātes) 

kontroles nolūkos. 

                                                 
7  Tas pilnībā atbilst 74. nodaļas 1. piezīmes d) punktam, kurā norādīts: “Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem 

un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot 

grātes vai plāvas noņemšanu) [..].” 
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37. Šajā pozīcijā ietilpst arī stieples un stieņi, kam izveidoti koniski gali vai kas apstrādāti citā 

veidā tā, lai atvieglotu to ievadīšanu turpmākās apstrādes mašīnā, piemēram, stiepļu vai 

cauruļu vilkšanai. 

38. Ievērojot iepriekš minētos nosacījumus attiecībā uz apstrādi pēc izgatavošanas, šīs 

pozīcijas lietie stieņi var ietvert jo īpaši: 

1) izstrādājumus (dažreiz dēvēti par “džetiem”), kas ir rūpīgi lieti speciālās veidnēs, ar 

apaļu, kvadrātveida vai sešstūrainu šķērsgriezumu, parasti ne garāki par 1 m; 

2) garākus izstrādājumus, kas iegūti nepārtrauktā liešanas procesā, kurā izkausētu metālu 

nepārtraukti lej ūdensdzeses veidnē, kur tas strauji sacietē. 

39. Tādējādi no iepriekš minētā ir skaidrs, ka pozīcija attiecas uz lietiem un sakausētiem 

izstrādājumiem, kas var tikt pakļauti papildu apstrādei pēc to izgatavošanas (lejot vai 

sakausējot), bet izstrādājumiem (kā tas arī skaidri izriet no pozīcijas apraksta) vēl jābūt 

neapstrādātiem un papildu apstrāde aprobežojas ar vienkāršām darbībām, piemēram, 

grātes vai plāvas noņemšanu, gludapgriešanu utt. Stieples un stieņi, kas ietilpst pozīcijā 

7403, līdz ar to nav karsti velmēti izstrādājumi. 

40. HSEN pozīcijai 7403 ir skaidri norādīts, ka velmēti izstrādājumi ir izslēgti no tās un tos 

klasificē pozīcijā 74.07 un 74.09. 

41. Citiem vārdiem sakot, neapstrādāti lietie un sakausētie izstrādājumi, kas pēc tam pakļauti 

tālākai apstrādei, piemēram, velmēšanai, presēšanai, stiepšanai vai kalšanai, šajā pozīcijā 

neietilpst un ir klasificējami vienā no šādām pozīcijām: pozīcijā 7407 (vara stieņi un 

profili), pozīcijā 7408 (vara stieples), pozīcijā 7409 (vara loksnes un sloksnes), pozīcijā 

7410 (vara folija) vai pozīcijā 7411 (vara caurules utt.). 

42. Tas, ka izstrādājumi ir vairāk nekā “neapstrādāti” izstrādājumi, kas iegūti, vienkārši lejot 

vai sakausējot (izņemot “vienkāršu virsmas apstrādi”, kas ir atļauta), izslēdz tos no 

pozīcijas 7403. 
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b. Stieples un stieņi, uz kuriem attiecas pozīcija 7403, 74. nodaļas 1. piezīmes d) 

punkta otrās daļas izpratnē, neietver stieņus, uz kuriem attiecas pozīcija 7407 

43. Saskaņā ar 74. nodaļas 1. piezīmes d) punkta otro daļu: “Stieples un stieņus, kam izveidoti 

koniski gali vai kas apstrādāti citā veidā tā, lai atvieglotu to ievadīšanu turpmākās 

apstrādes mašīnā, piemēram, stiepļu vai cauruļu vilkšanai, attiecina uz neapstrādātu varu 

pozīcijā 7403.” 

44. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Administratīvā apgabaltiesa secināja, ka “[..] pozīcijas 

7403 13 00 (taisnstūra sagataves) apraksts pieļauj tādu apstrādi (velmējot vai citādi), kas 

ļauj precei iegūt pozīcijas aprakstā noteiktās īpašības [..].” Šim secinājumam nevar 

piekrist. 

45. Pirmkārt, klasifikācija ir jāveic pozīcijas līmenī (kas ir četru ciparu kods) un vispirms 

jānosaka, vai preces ietilpst pozīcijā 7403, kuras apraksts ir “Rafinēts varš un vara 

sakausējumi, neapstrādāti”. Kā jau paskaidrots iepriekš, pozīcijas apraksts pats skaidri 

norāda, ka šī pozīcija attiecas uz neapstrādātu varu, kas ir liets varš vai sakausēts varš, kas 

nav tālāk apstrādāts (izņemot dažas vienkāršas darbības, piemēram, grātes vai plāvas 

noņemšanu utt.). 

46. Arī 74. nodaļas 1. piezīmes d) punkts, kurā definēti stieņi, atsaucas uz velmētiem, 

presētiem, stieptiem vai kaltiem izstrādājumiem ar piebildi, ka “šis apzīmējums attiecas 

arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc 

izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu) [..].” 

47. Šajā piezīmē skaidri norādīta atšķirība starp pozīciju 7403, kas attiecas uz neapstrādātiem 

izstrādājumiem, un pozīciju 7407, kas attiecas uz izstrādājumiem, kuri pēc izgatavošanas, 

lejot vai sakausējot, ir apstrādāti (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu). Šajā gadījumā 

izstrādājumi pēc to izgatavošanas (lejot) ir arī tikuši karsti velmēti. 

48. Tikai tos izstrādājumus, kas ietilpst pozīcijā 7403, var klasificēt kādā no apakšpozīcijām. 

Pozīcijā 7403 13 00 klasificētiem stieņiem, kas iekļauti šajā pozīcijā, jābūt 

“neapstrādātiem”.  
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49. Vārdu “stienis” (billet) var izmantot diezgan plaši (to var definēt kā metāla gabalu, kam ir 

apaļa vai kvadrātveida šķērsgriezums). Tādējādi stienis (bar) pozīcijas 7407 nozīmē arī 

varētu atbilst “stieņa” (billet) definīcijai, jo “stienis” (billet) parasti ietver lielāku 

daudzumu formu un lielumu. 

50. Saskaņā ar HSEN rafinēts varš tiek liets lietņos vai lietņu stieņos pārkausēšanai 

(piemēram, sakausēšanas vajadzībām), vai stieplēs, plāksnēs velmēšanai, stieņos (billets) 

(ieskaitot apļveida šķērsgriezuma stieņus) un līdzīgās formās velmēšanai, presēšanai, 

stiepšanai vai kalšanai plāksnēs, loksnēs, sloksnēs, stieplēs, caurulēs un citos 

izstrādājumos. 

51. Tādējādi stienis (bar or rod) pozīcijas 7407 nozīmē arī var būt noteiktas formas stienis 

(billet), ko iegūst velmējot, presējot vai stiepjot. Savukārt pozīcijas 7403 13 00 stieņi 

(billet) ir neapstrādāti izstrādājumi, kas iegūti lejot un kurus pēc tam izmanto velmēšanai 

utt. Izstrādājumi, kas iegūti ar karsto velmēšanu, vairs neietilpst šī KN koda darbības 

jomā8.  

52. Tāpat arī ne katrs izstrādājums, kas saukts par “stieni” (bar or rod), būtu klasificējams 

pozīcijā 7407. “Lieti vai sakausēti stieņi (bars or rods)” tiek klasificēti pozīcijā 7403 (sk. 

HSEN) un “velmēti stieņi (bars or rods)” (stieņi (bars and rods), kas sākumā tika lieti un 

pēc tam velmēti) tiek klasificēti pozīcijā 7407 – apstrādes posms izstrādājuma 

izgatavošanā (tas ir tikai liets/sakausēts vai tas ir liets/sakausēts un pēc tam velmēts) ir 

noteicošais klasificēšanas elements. 

53. Visbeidzot, 74. nodaļas 1. piezīmes d) punkta otrā daļa attiecas tikai uz stieņiem (billets), 

kas parasti ietilptu pozīcijā 7403 (kas nav velmēti, kas ir neapstrādāti), bet kurus (jo tiem 

ir izveidoti koniski gali vai tie ir apstrādāti citā veidā tā, lai atvieglotu to ievadīšanu 

turpmākās apstrādes mašīnā) varētu uzskatīt par tādiem, kam ir citādāka forma nekā tā, 

kas nepieciešama šā koda izstrādājumiem. Šī piezīmes daļa tad norāda, ka šī formas maiņa 

neliedz stieples un stieņus (tādus, kas iegūti lejot) klasificēt pozīcijā 7403. 

                                                 
8  Skatīt atkal HSEN pozīcijai 7403, kurā teikts, ka šī pozīcija attiecas arī uz lietām un sakausētām plāksnēm, 

stieņiem un lietņiem utt., ar noteikumu, ka tie pēc izgatavošanas nav apstrādāti, neskaitot grātes vai plāvas 

noņemšanu (lai atdalītu virsējo slāni, ko lielā mērā veido kuproksīds) vai gludapgriezšanu, drupināšanu, 

slīpēšanu utt., lai novērstu sacietēšanas vai liešanas defektus, vai uz tiem, kuriem viena virsma ir mehāniski 

apstrādāta (kvalitātes) kontroles nolūkos. 
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54. Saskaņā ar HSEN pozīcijai 7407 šajā pozīcijā ietilpst stieņi, kas definēti 74. nodaļas 1. 

piezīmes d) punktā un profili, kas definēti minētās piezīmes e) punktā. Šajā pozīcijā 

norādītos izstrādājumus parasti iegūst velmējot, presējot vai stiepjot, bet tos var iegūt arī 

kaļot (vai nu ar presi, vai āmuru). Tie pēc tam var būt auksti apdarināti (ja nepieciešams, 

pēc atkvēlināšanas) auksti stiepjot, iztaisnojot vai citādi apstrādājot, lai nodrošinātu 

izstrādājumam augstākas precizitātes apdari. 

55. HSEN pozīcijai 7407 vēlreiz atkārto, ka stieņi (bars and rods), kurus iegūst lejot (ieskaitot 

tā saucamos “džetus” un nepārtraukti lietos stieņus) vai sakausējot, ietilpst pozīcijā 74.03, 

ja tie pēc izgatavošanas nav apstrādāti (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu). Tomēr, ja 

tie ir apstrādāti pēc šā posma, tos klasificē šajā pozīcijā (tas ir, pozīcijā 7407). 

56. Tādēļ ir skaidrs, ka saskaņā ar HSEN importētie izstrādājumi ietilpst nevis pozīcijā 7403, 

bet gan pozīcijā 7407. 

c. HSEN par tarifa pozīciju interpretāciju saderība ar noteikumiem, kurus tās 

interpretē 

57. Paskaidrojošās piezīmes, ko Komisija ir izstrādājusi attiecībā uz KN un PMO attiecībā uz 

HS, ir svarīgs atbalsts, lai interpretētu dažādo tarifa pozīciju darbības jomu9, bet tām nav 

juridiski saistoša spēka10. Turklāt šīs paskaidrojošās piezīmes ir jālasa kopā ar 

noteikumiem, ko tās interpretē, attiecīgi tām jāatbilst šiem noteikumiem un tās nedrīkst 

mainīt to darbības jomu11. 

 

 

 

                                                 
9  Sk., piemēram, spriedumu, 2013. gada 20. jūnijs, Agroferm, C-568/11, ECLI:EU:C:2013:407, 28. punkts un 

tajā minētā judikatūra. 

10  Sk. inter alia spriedumus, 2014. gada 6. februāris, Humeau Beaupréau SAS, C-2/13, ECLI:EU:C:2014:48, 

32. punkts un tajā minētā judikatūra, un 2014. gada 12. jūnijs, Lukoyl Neftohim Burgas, C-330/13, 

EU:C:2014:1757, 35. punkts un tajā minētā judikatūra. 

11  Sk. spriedumu, 2019. gada 19. februāris, Kelamino International Logistics, C-376/07, 

ECLI:EU:C:2009:105, 48. punkts un tajā minētā judikatūra. 
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58. Iesniedzējtiesa nemin nekādus argumentus, kas liktu secināt, ka attiecīgās HSEN daļas 

nebūtu saderīgas ar attiecīgajām KN pozīcijām vai ka tās mainītu to noteikumu darbības 

jomu, kurus tās interpretē. Puses pamatlietā arī neizvirza tādus argumentus. Tā kā šajā 

jautājumā nav strīda, ir skaidrs, ka HSEN sniegtā interpretācija ir jāizmanto. 

C. Nosacījums, ka visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums 

59. Lai gan iesniedzējtiesa atzīst, ka velmēšanas procesam vajadzētu būt pietiekamam, lai 

izslēgtu izstrādājumu no pozīcijas 7403, tā uzskata, ka joprojām pastāv šaubas par šā 

izstrādājuma klasificēšanu par stieņiem (bars and rods), jo attiecīgā izstrādājuma 

šķērsgriezumā ir redzamas milzu poras, tukšumi un plaisas. 

60. Vispirms ir jāpaskaidro, kas ir vienlaidu šķērsgriezums (pilns vienlaidu šķērsgriezums). 

Šķērsgriezums ir griezuma plakne, kas rodas, ja veic (reālu vai iedomātu) griezumu 

perpendikulāri izstrādājuma garumam (vai augstumam, vai platumam). Tas ir 

izstrādājuma formas un izmēra, nevis tā materiāla kvalitātes iezīme. 

61. Ja šķērsgriezuma forma un lielums ir vienāds katrā punktā visā izstrādājuma garumā (vai 

platumā, vai augstumā), tad šķērsgriezums ir vienlaidu. Citiem vārdiem, vienlaidu 

šķērsgriezumi ir paralēli pamatam un tiem ir tādi paši izmēri un forma kā pamatam. 

62. Piemēram, kubam ir vienlaidu šķērsgriezums, kas ir perpendikulārs gan garumam, gan 

augstumam. Cilindram ir vienlaidu šķērsgriezums, kas ir perpendikulārs augstumam. 

Konuss, no otras puses, ir tāda izstrādājuma piemērs, kuram nav vienlaidu šķērsgriezuma. 

63. Pamatlietā apskatāmajam izstrādājumam ir taisnstūra forma, un importētājs nenoliedz, ka 

forma (taisnstūris) un šķērsgriezuma izmērs ir vienāds visos punktos visā garumā. 

Šķērsgriezuma vienlaidums attiecas uz izstrādājuma šķērsgriezuma formu un izmēru, 

nevis uz “virsmas perfekciju”. 
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64. Apzīmējums “pilns” arī nav saistīts ar izstrādājuma nepilnībām, bet gan ar to, ka tas nav 

dobs izstrādājums (dobs izstrādājums ar vienlaidu šķērsgriezumu ir caurules un caurulītes, 

sk. 74. nodaļas 1. piezīmes h) punktu).  

65. Importētājs norāda, ka izstrādājumiem šķērsgriezumā ir neregulāras poras, tukšumi un 

plaisas. No lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu ir skaidrs, ka vārds “tukšumi” attiecas 

uz izstrādājuma defektiem jeb nepilnībām, nevis uz to, ka izstrādājums būtu dobs. 

66. Tādējādi var secināt, ka taisnstūra formas izstrādājumam, kuram acīmredzami ir vienāda 

izmēra un formas šķērsgriezums (taisnstūris) visos punktos visā tā garumā un kurš nav 

dobs, visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums, kā noteikts 74. nodaļas 1. piezīmes 

d) punktā, pat ja tajā ir neregulāras poras, tukšumi un plaisas. 

67. Tāpēc var secināt, ka pilna vienlaidu šķērsgriezuma esamība ir izstrādājuma formas un 

izmēra jautājums, nevis materiāla kvalitātes jautājums, un tādējādi tā nav atkarīga no tā, 

ka izstrādājumam ir defekti. 

D. Izstrādājuma paredzētās izmantošanas ietekme 

68. Iesniedzējtiesa nav lūgusi sniegt interpretāciju jautājumā par izstrādājuma paredzēto 

izmantošanu. Tomēr Administratīvā apgabaltiesa apgalvo, ka izstrādājumi ir sagatave 

turpmākas apstrādes veikšanai, kas tos iekļauj “neapstrādāta vara” kategorijā. Turklāt 

iesniedzējtiesa, šķiet, neregulāru poru, tukšumu un plaisu pastāvēšanai piešķir zināmu 

nozīmi klasificēšanas nolūkos. Lai sniegtu pilnīgu atbildi, šķiet, ir nepieciešams uzsvērt, 

ka arī pozīcija 7407 attiecas uz izstrādājumiem (kas parasti iegūti velmējot, presējot, 

stiepjot vai kaļot varu, kas iekļauts pozīcijā 7403), kas arī vēl ir jāapstrādā, lai iegūtu 

“galaproduktu”. 

69. Saskaņā ar HSEN pozīcijai 7403 gan “džeti”, gan nepārtraukti lieti stieņi (bars) (pozīcijas 

7403 izstrādājumi) bieži tiek izmantoti tādiem pašiem nolūkiem kā velmēti, stiepti vai 

presēti stieņi (bars) (pozīcijas 7407 izstrādājumi). Turklāt tādi defekti kā poras, tukšumi 

un plaisas dažiem metāliem, kas apstrādāti ar karsto velmēšanu, nav reta parādība. 
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V Secinājums 

70. Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisijai ir tas gods ierosināt Tiesai sniegt šādu atbildi uz 

Augstākās tiesas uzdoto prejudiciālo jautājumu: 

“Kombinētā nomenklatūra, kas ietverta I pielikumā Padomes 1987. gada 23. jūlija 

Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas 

tarifu, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2011. gada 27. septembra Regulu (ES) Nr. 

1006/2011, ir jāinterpretē tādējādi, ka pozīcija 7407 (Vara stieņi un profili) ietver tādus 

vara vai vara sakausējuma lietņus taisnstūra formā, kuru biezums pārsniedz vienu 

desmitdaļu platuma un kuri ir karsti velmēti, pat ja to šķērsgriezumā ir neregulāras 

poras, tukšumi un plaisas.” 
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