SĄVOKA „PRIDĖTASIS CUKRUS“
KOMBINUOTOSIOS NOMENKLATŪROS 20 SKIRSNYJE
Sąvoka „pridėtasis cukrus“, kaip ji paprastai suprantama buityje ir kaip turi būti suprantama
Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 20 skirsnyje, iš esmės skiriasi.
Buityje sąvoka „pridėtasis cukrus“ reiškia į produktą iš išorinio šaltinio pridėtą cukrų, paprastai
runkelių ar cukranendrių, siekiant produktą pasaldinti ir/arba konservuoti.
Sąvoka „pridėtasis cukrus“, vartojama KN 20 skirsnyje prekių tarifinio klasifikavimo tikslams, –
sutartinis dydis – produkto charakteristika, susijusi su jo sudėtyje esančiu tirpių sausųjų medžiagų
kiekiu ir apskaičiuojama vadovaujantis KN 20 skirsnio papildomosiomis pastabomis.
Ji neturi nieko bendro su cukraus pridėjimu iš išorinio šaltinio.
Siekiant nustatyti „pridėtojo cukraus“ kiekį produktuose būtina žinoti arba:
– „cukraus kiekį“, kaip jis apibrėžtas KN 20 skirsnio 2 a) papildomojoje pastaboje, arba
– „Brikso vertę“, kaip ji apibrėžta KN 20 skirsnio 2 b) papildomojoje pastaboje.
KN 20 skirsnio 2 a) papildomoji pastaba:
„Cukraus kiekis“ – įvairių cukrų kiekis, išreikštas sacharoze („cukraus kiekis“) šiam skirsniui
priskiriamuose produktuose atitinka refraktometro rodmenis 20 oC temperatūroje, padaugintus iš šių
koeficientų (refraktometro naudojimo metodas aprašytas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES)
Nr. 974/2014 priede):
– 0,93 – produktų, priskiriamų 2008 20 – 2008 80, 2008 93, 2008 97 ir 2008 99
subpozicijoms, atveju;
– 0,95 – produktų, priskiriamų kitoms subpozicijoms, atveju.
PAAIŠKINIMAS
„Cukraus kiekis“ – tai sutartinis dydis, kuris nenurodomas dokumentuose, o išskaičiuojamas:
– atlikus refraktometrinį tyrimą (laboratorinis patikrinimas) ir/arba
– iš kitų šaltinių sužinojus Brikso vertę (dokumentinis patikrinimas).
„Cukraus kiekis“ apima ne tik produkto sudėtyje esančius cukrus (sacharozę, fruktozę, gliukozę),
bet ir kitas vandenyje tirpias medžiagas.
Dokumentuose nurodomas cukraus kiekis, kai paprastai įvertinamas tik cukrų kiekis,
netapatintinas su sutartiniu dydžiu „cukraus kiekis“, apimančiu ir kitas vandenyje tirpias
medžiagas.
Refraktometro rodmuo – tirpių sausųjų medžiagų likučio kiekis (kitaip Brikso vertė, nustatoma
refraktometriniu metodu).
Tai – sacharozės kiekis procentais vandeniniame sacharozės tirpale, nustatytomis sąlygomis turintis
tą patį lūžio rodiklį, kaip ir tiriamasis produktas (Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr.
974/2014 priedas)
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KN 20 skirsnio 2 b) papildomoji pastaba:
„Brikso vertė“ – atitinka refraktometro rodmenis 20 oC temperatūroje (refraktometro naudojimo
metodas aprašytas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 974/2014 priede).
Tai – charakteristika, naudojama vaisių ir daržovių sultims apibūdinti (KN 2009 pozicija), paprastai
nurodoma prekes lydinčiuose dokumentuose, pvz., sertifikatuose.
„Cukraus kiekio“ apskaičiavimas
Atliekant laboratorinį tyrimą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 974/2014 priedą:
–

produktų, priskiriamų KN 2008 20 – 2008 80, 2008 93, 2008 97 ir 2008 99 subpozicijoms,
atveju, refraktometro rodmuo dauginamas iš 0,93 (KN 20 skirsnio 2 a) papildomoji pastaba);
– kitoms KN 20 skirsnio subpozicijoms priskiriamų produktų (įskaitant KN 2009 pozicijai
priskiriamas sultis) atveju – refraktometro rodmuo dauginamas iš 0,95 (KN 20 skirsnio 2 a)
papildomoji pastaba).
Atliekant dokumentinį tikrinimą:
– dokumentuose (sertifikatuose) nurodyta „Brikso vertė“ (KN 20 skirsnio 2 b) papildomoji
pastaba) dauginama iš 0,93 produktų, priskiriamų KN 2008 20 – 2008 80, 2008 93, 2008 97
ir 2008 99 subpozicijoms, atveju arba iš 0,95 produktų, priskiriamų kitoms subpozicijoms,
atveju (KN 20 skirsnio 2 a) papildomoji pastaba).
PAVYZDŽIAI „cukraus kiekiui“ apskaičiuoti
1. Slyvų kompotas, KN 2008 99 subpozicija:
Refraktometro rodmuo 20,0 % → „cukraus kiekis“ (KN 20 skirsnio 2 a) papildomoji pastaba)
→ 20,0 x 0,93 → 18,6 %
2.Pomidorų sultys, KN 2009 pozicija:
Refraktometro rodmuo (Brikso vertė) 5,3 % → „cukraus kiekis“ (KN 20 skirsnio 2 a)
papildomoji pastaba) → 5,3 x 0,95 → 5,0 %.
3. Ananasų sultys, KN 2009 pozicija:
Dokumentuose nurodyta Brikso vertė 13,7 % → „cukraus kiekis“ (KN 20 skirsnio 2 a)
papildomoji pastaba) → 13,7 x 0,95 → 13,0 %.
„Pridėtojo cukraus“ vertinimas
„Pridėtojo cukraus“ vertinimas atliekamas pagal KN 20 skirsnio 3 ir 5 a) papildomąsias pastabas.
3 papildomoji pastaba:
Produktai, priskiriami 2008 20 – 2008 80, 2008 93, 2008 97 ir 2008 99 subpozicijoms, turi būti
laikomi produktais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, jeigu juose esantis „cukraus kiekis“,
išreikštas masės procentais, yra didesnis už toliau nurodytus kiekius, priklausomai nuo atitinkamų
vaisių arba valgomųjų dalių rūšies:
ananasai ir vynuogės: 13 %
kiti vaisiai, įskaitant vaisių mišinius, ir kitos valgomosios dalys: 9 %.
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PAVYZDŽIAI „pridėtajam cukrui“ įvertinti (KN 2008 20 – 2008 80, 2008 93, 2008 97 ir 2008 99
subpozicijoms priskiriami produktai)
4. Slyvų kompotas, KN 2008 99 subpozicija:
Taikant KN 20 skirsnio 2 a) pastabą apskaičiuotas „cukraus kiekis“ 18,6 % → 3 papildomoji
pastaba: 18,6 % > 9 % → su pridėtuoju cukrumi.
5. Konservuoti ananasai, KN 2008 20 subpozicija:
Taikant KN 20 skirsnio 2 a) pastabą apskaičiuotas „cukraus kiekis“ 14 % → 3 papildomoji
pastaba: 14 % > 13 % → su pridėtuoju cukrumi.
6. Konservuoti persikai, KN 2008 70 subpozicija:
Taikant KN 20 skirsnio 2 a) pastabą apskaičiuotas „cukraus kiekis“ 5,2 % → 3 papildomoji
pastaba: 5,2 % < 9 % → be pridėtojo cukraus.
5 a) papildomoji pastaba:
Pridėtojo cukraus kiekis 2009 pozicijai priskiriamuose produktuose atitinka „cukraus kiekį“, iš
kurio, atsižvelgiant į atitinkamų sulčių rūšį, atimami toliau nurodyti skaičiai:
citrinų arba pomidorų: 3,
vynuogių sultys: 15,
kitų vaisių arba daržovių sultys, įskaitant sulčių mišinius: 13.
PAAIŠKINIMAS: kai gautas rezultatas > 0 %, produktas laikytinas turinčiu pridėtojo cukraus.
PAVYZDŽIAI „pridėtajam cukrui“ įvertinti (KN 2009 pozicijai priskiriami produktai –sultys)
7. Pomidorų sultys, KN 2009 pozicija:
Taikant KN 20 skirsnio 2 a) pastabą apskaičiuotas „cukraus kiekis“ 5 % → 5 a) papildomoji
pastaba: 5 % – 3 % ꞊ 2 % → su pridėtuoju cukrum.
8. Ananasų sultys, KN 2009 pozicija:
Taikant KN 20 skirsnio 2 a) pastabą apskaičiuotas „cukraus kiekis“ 13 % → 5 a) papildomoji
pastaba: 13 % – 13 % ꞊ 0 % → be pridėtojo cukraus.
9. Obuolių ir vynuogių sulčių mišinys, KN 2009 pozicija:
Taikant KN 20 skirsnio 2 a) pastabą apskaičiuotas „cukraus kiekis“ 12,7 % → 5 a) papildomoji
pastaba: 12,7 % – 13 % ꞊ -0,3 % → be pridėtojo cukraus.
VEIKSMŲ SEKA
1. Refraktometro parodymai pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 974/2014 priedą
(laboratorinis tyrimas) arba Brikso vertė iš lydinčių dokumentų (dokumentinis tikrinimas).
2. „Cukraus kiekio“ apskaičiavimas iš laboratorinių tyrimų rezultatų arba iš Brikso vertės – KN 20
skirsnio 2 a) papildomoji pastaba.
3 „Pridėtojo cukraus“ vertinimas pagal „cukraus kiekį“ – KN 20 skirsnio 3 ir 5 a) papildomosios
pastabos.
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PAVYZDYS
10. Natūralios granatų sultys (papildomai nesaldintos).
Refraktometro rodmuo arba nuoroda dokumentuose (Brikso vertė) lygi 15 %.
„Cukraus kiekis“ lygus 14,3 % (15 % x 0,95) – KN 20 skirsnio 2 a) papildomoji pastaba.
„Pridėtojo cukraus“ kiekis lygus 1,3 % (14,3 % – 13 %) – KN 20 skirsnio 5 a) papildomoji
pastaba.
Natūralios nesaldintos granatų sultys laikytinos turinčiomis „pridėtojo cukraus“.

