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Temats: Lūgumraksts Nr. 0348/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Stephan 
Hauk, par atsevišķu zobārstniecības iekārtu definēšanu Komisijas Regulā 
(ES) Nr. 111/2011 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā 
nomenklatūrā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Komisijas regulā noteikto definīciju attiecībā uz noteikta 
veida zobārstniecības iekārtām. Viņš apgalvo, ka tā ir neatņemama protēzes sastāvdaļa un 
tādēļ saskaņā ar šo regulu tai būtu jāpiemēro samazinātā 7 % PVN likme, nevis 19 % likme.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs nepiekrīt Komisijas regulā noteiktajai definīcijai attiecībā uz 
konkrēta veida zobārstniecības iekārtām. Viņš apgalvo, ka tā ir neatņemama protēzes 
sastāvdaļa. Tādēļ tai būtu jāpiemēro samazinātā 7 % PVN likme, nevis 19 % likme.

Kad preces šķērso ES ārējo robežu, muitas pienākums ir noteikt to klasifikāciju kombinētajā 
nomenklatūrā, lai varētu aprēķināt muitas nodevas un pārējos nodokļus. Kombinētās 
nomenklatūras pamatā ir starptautisks līgums (viena no tā līgumslēdzējām pusēm ir arī ES), 
kurā ir aprakstīti preču klasifikācijas noteikumi. Ja vien nav noteikts citādi, muitas tarifu 
klasifikācija nav atkarīga no muitas nodokļiem (vai ar tiem saistītajām nodokļu likmēm).

Ar Komisijas 2011. gada 7. februāra Regulu (ES) Nr. 111/2011 par atsevišķu preču 
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klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (KN), kas ir papildinājums Regulai (EEK) 
Nr. 2658/871, kombinētajā nomenklatūrā iekļauts tā sauktais “mākslīgais zoba implants”, kuru 
ieskrūvē mākslīgajā zoba saknē, kas implantēta žoklī, un kurš savieno sakni ar mākslīgo 
kroni. Saskaņā ar kombinētās nomenklatūras klasifikācijas noteikumiem šīs preces tika 
klasificētas KN kodā 9021 29 00 kā daļa no zobu protēzes.

Secinājums

Tā kā par pievienotās vērtības nodokļa praktisku piemērošanu ir atbildīgas dalībvalstis, 
Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam sazināties ar Vācijas nodokļu iestādēm saistībā ar 
attiecīgās nodokļu likmes piemērošanu.

                                               
1 Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo 

muitas tarifu, OV L 256, 7.9.1987.


