LIAA

Seminārs

Kas ir muitas lietas


Kārtība, kādā preces pārvieto pāri Kopienas muitas
robežai, muitas procedūru un režīmu piemērošana,
preču muitošana, deklarēšana un aplikšana ar
muitas nodokli.



Pamatprincipus regulē ES normatīvie akti – Muitas
kodekss (Regula Nr.2913/92) un Muitas kodeksa
piemērošanas noteikumi (Regula Nr.2454/93), kā
arī LV normatīvais akts – Muitas likums.

Rīcība ar muitojamām precēm


Preces ir jāmuito un jāpiesaka izvēlētajai muitas
procedūrai vai režīmam, iesniedzot muitas iestādē
muitas deklarāciju vai līdzvērtīgu dokumentu (piemēram,
pagaidu uzglabāšanas dokuments, vietējā muitotāja paziņojums,
kvīts par mutiski deklarētām precēm)



MUITAS DEKLARĀCIJA nozīmē darbību, ar kuru
persona noteiktā veidā un kārtībā paziņo muitas
iestādēm par savu vēlmi pakļaut preces noteiktai muitas
procedūrai



DEKLARĒTĀJS ir persona, kas noformē muitas
deklarāciju vai kuras vārdā deklarācija tiek noformēta

Muitas procedūras un režīmi









EKSPORTS (izvešana)
IMPORTS (laišana brīvā apgrozībā)
TRANZĪTS
Izvešana pārstrādei
Ievešana uz laiku
Ievešana pārstrādei (arī muitas kontrolē)
Ievešana muitas noliktavā

Procedūras ar
ekonomisku
ietekmi, kuru
piemērošanai
nepieciešama
MUITAS
ATĻAUJA

Preču ievešana brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā
 Preču atpakaļizvešana no Kopienas muitas teritorijas
 Preču iznīcināšana
 Atteikšanās par labu valstij


Kas ir EKSPORTS


EKSPORTS (izvešana) ir muitas procedūra, kas
ļauj Kopienas preces izvest no Kopienas muitas
teritorijas.



Ietver izvešanas formalitāšu piemērošanu, ieskaitot
tirdzniecības politikas pasākumus un
nepieciešamības gadījumā – izvedmuitas nodokļu
iekasēšanu.

Kas ir IMPORTS


IMPORTS (preču laišana brīvā apgrozībā) ir muitas
procedūra, kas piešķir ārpuskopienas precēm
Kopienas preču statusu.



Ietver ievešanas formalitāšu piemērošanu, ieskaitot
tirdzniecības politikas pasākumus un likumīgi
maksājamo nodokļu iekasēšanu.

Kas jāzin eksportējot vai
importējot preces
Konkrētai precei piemērojamie:


Tirdzniecības politikas pasākumi (netarifu
pasākumi) – ierobežojumi, aizliegumi, licences,
atļaujas u.tml.



Izvedmuitas vai ievedmuitas maksājumi (tarifu
pasākumi)

Kādi nodokļi maksājami par
preču EKSPORTU


Izvedmuitas nodoklis normatīvajos aktos ir
paredzēts, bet šobrīd NEVIENAI precei nav
noteikts



Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) preču
eksportam – 0%

Tas nozīmē, ka par preču eksportu nodokļi nav
jāmaksā

Kādi nodokļi maksājami par
preču IMPORTU


Ievedmuitas nodoklis (tarifs) un tam pielīdzinātie
maksājumi (piemēram, antidempinga nodoklis)



Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – 21%, 12%
vai 0%



Akcīzes nodoklis par akcīzes precēm (tabakas
izstrādājumi, alkoholiskie dzērieni, naftas produkti,
bezalkoholiskie dzērieni, kafija, dabasgāze)

Tas nozīmē, ka par preču importu maksājami augstāk
minētie nodokļi, kas atkarīgi no preces veida,
vērtības un daudzuma

Kādi ir svarīgākie preces
muitošanas elementi (dati)


Preces muitā identificē pēc to nosaukuma (parastais
tirdzniecības nosaukums) un daudzuma (svars, skaits
u.tml.)



Svarīgākie preces muitošanas elementi, pēc kuriem
nosaka precei piemērojamos tarifu un netarifu
pasākumus:

1)

preces KODS

2)

preces IZCELSME

3)

preces MUITAS VĒRTĪBA (tikai importam)

Kā noteikt preces KODU


Preces Kopienā klasificē saskaņā ar vienotu
Kombinēto nomenklatūru (KN), kas noteikta ar
Regulu Nr.2658/87 un ikgadējiem grozījumiem tās
I pielikumā (2015.gadā – Regula Nr.1101/2014)



Kombinētā nomenklatūra (KN) ir sistematizēts preču
kodu un to aprakstu saraksts, kas balstīts uz visā
pasaulē lietojamo Harmonizēto sistēmu (HS)

Atkarībā no koda importētajai vai eksportējamai precei
piemēro ievedmuitas un izvedmuitas tarifa likmes un
tirdzniecības politikas pasākumus, kā arī veido Kopienas
ārējās tirdzniecības statistiku

Kā noteikt preces KODU

Kā noteikt preces KODU
Kopienā pielietotās nomenklatūras

HS

Harmonizētā sistēma
6 zīmes, lieto visā pasaulē

KN

Kombinētā nomenklatūra
8 zīmes, ES + asociētās valstis

TARIC

ES Integrētais tarifs
10 zīmes, ES

Kā noteikt preces IZCELSMI?


NEPREFERENCIĀLĀ izcelsme - nepieciešama,
piemērojot precēm dažādus kvantitatīvos
ierobežojumus, nepreferenciālās tarifu kvotas u.c.



PREFERENCIĀLĀ izcelsme – nepieciešama, lai
piemērotu precēm ievedmuitas tarifu atvieglojumus
(samazināta vai pilnībā atcelta muitas nodokļa likme)
tirdzniecībā starp valstīm, kuru starpā ir noslēgta šāda
veida vienošanās, kā arī preferenciālās tarifu kvotas.

Izcelsmes iegūšanai ir skaidri definēti noteikumi un kritēriji

Kā noteikt preces IZCELSMI?
NEPREFERENCIĀLO izcelsmi apliecina sertifikāts
, ko LATVIJĀ pilnvarota izsniegt
Izcelsmes sertifikāta saņemšanai eksportējamām
precēm komersantam ir jāiesniedz LTRK:




aizpildīta izcelsmes sertifikāta veidlapa,
pieteikuma veidlapa (parakstīta),
preču nosūtīšanas rēķins un dokumenti, kas apstiprina preču
izcelsmi.

Izcelsmes sertifikātu var saņemt precēm, kuru
izcelsme ir zināma pieprasītajam un kuru var
dokumentāli pierādīt.

Kā noteikt preces IZCELSMI
PREFERENCIĀLO izcelsmi apliecina:
 Sertifikāts
, ko lieto, importējot preces Kopienā
, ko lieto, eksportējot Kopienas
izcelsmes preces* uz VPR** saņēmējvalsti vai importējot
Kopienā preces* (*ar vērtību līdz 6000 EUR)
vai
precēm bez
vērtības ierobežojuma.


Sertifikāts
, ko lieto, eksportējot Kopienas
izcelsmes preces uz VPR** saņēmējvalsti

** VPR – Vispārējo priekšrocību režīms

Kā noteikt preces IZCELSMI
PREFERENCIĀLO preču izcelsmi apliecinošos
sertifikātus eksportējamām precēm LATVIJĀ
pilnvarota apstiprināt




Rīgā, Talejas ielā 1, tālr. 67121010, 67121008;
Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 25a, tālr. 63629433;
Daugavpilī, Rīgas ielā 4/6, tālr. 65406268.

Izcelsmes sertifikāta apstiprināšanai komersantam
jāiesniedz VID Muitas pārvaldē:




uzņēmuma pilnvarojums
aizpildīts sertifikāta pieteikums
dokumenti, pamatojoties uz kuriem precēm iespējams noteikt
izcelsmi

Kā noteikt preces MUITAS
VĒRTĪBU


Preces muitas vērtību nosaka IMPORTĒTAJĀM
precēm Kopējā muitas tarifa piemērošanai
(procentuālo (ad valorem) nodokļu aprēķinam)



Preces muitas vērtības noteikšanai izmanto 6
vērtēšanas metodes secīgā kārtībā līdz pirmajai
metodei, saskaņā ar kuru preču muitas vērtību ir
iespējams noteikt

EKSPORTĒJAMĀM precēm muitas deklarācijā
jānorāda rēķina vērtība (statistiskā vērtība)

Kā noteikt preces MUITAS
VĒRTĪBU
Primārā un visbiežāk pielietotā ir 1.metode –
, kuras pamatā ir cena,
kas faktiski samaksāta (maksājama) par precēm, kad
tās pārdod eksportam uz Kopienu, un kura
vajadzības gadījumā koriģēta ar attiecīgiem
pieskaitāmiem vai atskaitāmiem izdevumiem • Preces piegādes
PRECES CENA
(DARĪJUMA VĒRTIBA)

PIESKAITĀMIE
IZDEVUMI

•

•
•

ATSKAITĀMIE
IZDEVUMI
PRECES
MUITAS VĒRTĪBA

•
•

izmaksas (līdz robežai)
Komisijas
(starpniecības) maksa
Licenču, honorāru
maksājumi u.c.
Izmaksas, kas radušās
pēc preces ievešanas
Kopienā (piegāde,
celtniecība, montāža)
Procentu maksājumi;
Ievedmuita u.c.

Kādas ir iespējas atvieglot preču
muitošanu


Lai nodrošinātu tiesisko paļāvību preču importa un
eksporta darījumos, komersants var vērsties
un saņemt Saistošo izziņu par
tarifu (SIT) – muitas iestādes lēmums par preces
klasifikāciju, kas ir juridiski saistošs visām
Kopienas muitas iestādēm un derīgs 6 gadus no
izdošanas brīža

Vairāk par SIT un tā saņemšanas iespējām var
uzzināt VID mājas lapā www.vid.gov.lv
MUITA_MUITAS TARIFU PIEMĒROŠANA_SAISTOŠĀ IZZIŅA PAR TARIFU

Kādas ir iespējas atvieglot preču
muitošanu


Lai atvieglotu eksporta procedūras noformēšanas
formalitātes, komersants var vērsties
un saņemt Atzītā eksportētāja statusu un
PILNVARU patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi
(pašrocīgi sagatavot un apstiprināt preču izcelsmi ar
deklarāciju uz rēķina (rēķindeklarāciju)

AED teksts:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No
…) declares that, except where otherwise cleary indicated, these products are of
preferential origin of the Generalised System of Prefereces of the European
Community

Vairāk par Atzītā eksportētāja statusa un pilnvaras iegūšanas
iespējām var uzzināt VID mājas lapā www.vid.gov.lv
MUITA_MUITAS TARIFU PIEMĒROŠANA_PREČU IZCELSME

Kādas ir iespējas atvieglot preču
muitošanu


Lai importētu preces ar samazinātiem ievedmuitas
nodokļa maksājumiem, komersants kopā ar muitas
deklarāciju var iesniegt preferenciālo izcelsmes
apliecinājumu vai pieteikt tarifu kvotas (ES noteikti
muitas nodokļa atvieglojumi, kas ļauj Kopienas teritorijā
importēt noteiktu preču daudzumu noteiktā laika periodā,
piemērojot samazinātu vai nulles muitas nodokļa likmi)

Vairāk par preferenciālo izcelsmi apliecinošiem
dokumentiem un tarifu kvotu pieteikšanu var uzzināt VID
mājas lapā www.vid.gov.lv
MUITA_MUITAS TARIFU PIEMĒROŠANA_PREČU IZCELSME
MUITA_MUITAS TARIFU ATVIEGLOJUMI-TARIFU KVOTAS

Kādas ir iespējas atvieglot preču
muitošanu


Lai importētu preces ar atlikto PVN maksājumu,
komersants var vērsties
un saņemt ATĻAUJU
īpašā PVN režīma piemērošanai preču importa
darījumos (importa deklarācijā aprēķinātā PVN
maksājuma samaksas atlikšana līdz tā uzrādīšanai attiecīgā
perioda PVN deklarācijā)

Vairāk par atļaujas īpašā PVN režīma piemērošanai preču
importa darījumos saņemšanu var uzzināt VID mājas lapā
www.vid.gov.lv
NODOKĻI_PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS_ATĻAUJA ĪPAŠĀ PVN REŽĪMA
PIEMĒROŠANAI IMPORTA DARĪJUMOS

Kur var uzzināt preces importa
un eksporta nosacījumus


Latvijas muitā kopš 2007.gada ieviesta
kas satur visu informāciju par
importējamām un eksportējamām precēm
piemērojamiem nosacījumiem gan Kopienas, gan
nacionālā līmenī

publiski pieejama: http://itvs.vid.gov.lv
darbojas sasaistē ar importa deklarēšanas
sistēmu EMDAS

atvieglo darbu gan komersantiem, kas nodarbojas ar
preču importēšanu, eksportēšanu un deklarēšanu, gan
muitas u.c. iestāžu amatpersonām, kuriem nepieciešama
sistēmā pieejamā informācija

Kur var uzzināt preces importa
un eksporta nosacījumus
integrētas ES un nacionālo normatīvo aktu
prasības attiecībā uz nosacījumiem preču importam
un eksportam:



tarifu pasākumi (tarifu likmes, tarifu atlaides,
papildnodokļu likmes un aprēķināšanas kārtība)
netarifu pasākumi (licences, atļaujas,
ierobežojumi).

Vairāk par ITVS var uzzināt VID mājas lapā
www.vid.gov.lv
MUITA_TARIC_ITVS

Kur var uzzināt preces importa
un eksporta nosacījumus
sadaļā
var noskaidrot importējamai
precei piemērojamo nodokļu veidus, apmērus un
pieejamos muitas tarifu atvieglojumus, kā arī
konkrētas preces importam vai eksportam
noteiktos ierobežojumus vai aizliegumus, ja vien
tādi pastāv.
sadaļā
ir atrodama
informācija tarifu kvotām - statusa izmaiņām,
pieejamo atlikumu, tās sākotnējo apjomu, spēkā
esamības periodu, atlasīt informāciju tikai par
bloķētajām kvotām u.tml

Kur var uzzināt preces importa
un eksporta nosacījumus
Praktiska iepazīšanās ar
1.piemērs
Komersants vēlas eksportēt no Kopienas uz
Baltkrieviju preci «grīdas dēļi (mozaīkas)». Kādi
nosacījumi ir šīs preces eksportam?
2.piemērs
Komersants vēlas importēt no Norvēģijas preci
«konservētas siļķes gabalos» 20 000 EUR (CIF)
vērtībā. Kādi ir nosacījumi un nodokļu maksājumi šīs
preces importam?

