Ministru kabineta rīkojuma projekta
“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) pielikums
Nr.2
Higiēnas preces, vadoties no
Kombinētās nomenklatūras, ko paredz
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1776 (2019. gada 9. oktobris), ar ko
groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas
nomenklatūru un kopējo muitas tarifu
Higiēnas preces
3305– matu kopšanas līdzekļi
3306 Mutes dobuma vai zobu higiēnas līdzekļi, ieskaitot protēžu fiksēšanas pastas un pulverus;
zobu diegs (vaskots diegs zobstarpu tīrīšanai), atsevišķā mazumtirdzniecības iepakojumā:
3306 10 00 – zobu pastas
3306 20 00 – zobu diegs (vaskots diegs zobstarpu tīrīšanai)
3306 90 00 – citādi
3401 Ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi, ko izmanto kā ziepes, stieņos,
gabalos vai figūru veidā un kas satur vai nesatur ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un
līdzekļi ķermeņa mazgāšanai, šķidri vai krēmveida, safasēti mazumtirdzniecībai, kuri satur vai
nesatur ziepes; papīrs, vate, filcs un neaustās drānas, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar
ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem:
- ziepes un organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi stieņos, gabalos un figūru veidā un
papīrs, vate, filcs un neaustās drānas, piesūcināti vai pārklāti ar ziepēm vai mazgāšanas
līdzekļiem:
3401 11 00 – – tualetes ziepes (ieskaitot ziepes ar medikamentiem)
3401 30 00 – organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi ķermeņa mazgāšanai, šķidri vai
krēmveida, safasēti mazumtirdzniecībai, kuri satur vai nesatur ziepes
3402
Organiskās virsmaktīvās vielas (izņemot ziepes); virsmaktīvie līdzekļi, mazgāšanas
līdzekļi (ieskaitot mazgāšanas palīglīdzekļus) un tīrīšanas līdzekļi, kas satur vai nesatur ziepes,
izņemot pozīcijā 3401 minētos:
– organiskās virsmaktīvās vielas, safasētas vai nefasētas mazumtirdzniecībai
3307 10 00 – pirms skūšanās, pēc skūšanās un skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi
3307 20 00 – ķermeņa dezodoranti un pretsviedru līdzekļi
3808 94 – – dezinfekcijas līdzekļi
4014. Higiēniskie vai farmaceitiskie izstrādājumi (ieskaitot knupīšus) no vulkanizēta kaučuka
(izņemot cieto kaučuku, arī ar piederumiem no cietā kaučuka), kā arī prezervatīvi
4818 10 – tualetes papīrs
4818 20 – kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes un dvieļi:
4818 20 10 – – kabatlakatiņi un kosmētikas salvetes;
– – roku dvieļi
4818 30 00 – galdauti un galda salvetes
9603 10 00 – zobu sukas, skūšanas otiņas, matu sukas, nagu sukas, skropstu birstītes, citādas
sukas ķermeņa kopšanai, ieskaitot sukas, kas ir ierīču sastāvdaļas;
9603 21 00 – – zobu sukas, tai skaitā sukas zobu protēzēm
9605 00 00 Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskai higiēnai, šūšanai, drēbju vai apavu
tīrīšanai;
9619 00 Sanitārie dvieļi (paketes) un tamponi, bērnu autiņi un autiņu ieliktņi, un tamlīdzīgi
izstrādājumi no jebkāda materiāla
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Vīza: valsts sekretārs
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