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Uzzināt vairāk par dažādiem jautājumiem
saistībā ar loģistiku varēs
2015. gada 3. novembrī EEN Latvija seminārā
Efektīvi loģistikas risinājumi eksportam.

Trešdiena, 2015. gada 14. oktobris.

No muitas
līdz loģistikai

Pieeja vienotajam Eiropas tirgum
veicinājusi transporta un loģistikas
jomas attīstību
Latvijas uzņēmumu apkalpotās kravas

jūras transports (nosūtītās un saņemtās kravas, milj. tonnu)
dzelzceļa pārvadājumi (kravu apgrozība, mljrd. tonnkilometru)
autopārvadājumi (kravu apgrozība, tostarp starptautiskajos pārvadājumos, mljrd. tonnkilometru)
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AVOTS: CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Rietumvalstu ostu labākā prakse tranzīta, tostarp konteinerizēto preču

līdz 19,44 miljardiem tkm
2014. gadā. Savukārt ostās
kopumā kravu apjomi kāpuši vairāk nekā divas reizes no
36,17 milj. tonnu 1990. gadā
līdz 74,18 milj. tonnu pērn.
Arī transporta un uzglabāšanas jomas (preču un pakalpojumu izlaide) pienesums tautsaimniecībai teju dubultojies
no 3,75 miljardiem eiro 1995.
gadā (2010. gada salīdzināmajās cenās) līdz 6,27 miljardiem
eiro 2014. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Bez robežām

Līdz ar Latvijas iestāšanos ES
tika atvērtas robežas, un visa ES teritorija kļuva par vienotu muitas teritoriju, norāda
Finanšu ministrijas (FM) Netiešo nodokļu departamenta
direktores vietniece Jolanta
Krastiņa. Lai nogādātu kravu
no citām ES dalībvalstīm līdz
Latvijai un otrādi, vairs nebija
nepieciešams piemērot muitas
procedūras un formēt muitas
deklarācijas, līdz ar to preču
piegādes process tika būtiski
vienkāršots. Kravu iegādēm
no citām ES dalībvalstīm vairs
nebija jāpiemēro muitas nodoklis, savukārt PVN maksāšanā tika piemērots reversā
PVN režīms, kas nozīmē, ka
PVN fiziski netiek maksāts.
«Toreiz skeptiķi izteica bažas,
– tā kā vairs nebūs jāformē
muitas deklarācijas, kas teorē-

tiski garantē zināmu kontroli,
komersanti, patstāvīgi deklarējot PVN savās deklarācijās,
izvairīsies uzrādīt ES piegādes
un iegādes un attiecīgi aprēķināt atbilstošo PVN,» atzīmē
J. Krastiņa. Tomēr prakse liecina, ka, pirmkārt, komersanti neizvairās no šo darījumu
uzrādīšanas PVN deklarācijās
un, otrkārt, ES nodokļu admi-

dzīvotāju lielā tirgū, ir viens
178.avize/
kravas.eps
no iemesliem, kāpēc Latvijas

tirdzniecība pakāpeniski ir
pārorientējusies uz ES, norāda
bijušais muitas atašejs (2004.–
2007. g.) Latvijas Pastāvīgajā
pārstāvniecībā ES Juris Stinka.
Viņaprāt, ieguvumi no muitas
savienības un kopējā tirgus
daudzkārt atsver bieži vien
sarežģītāku preču kustību ar

muitas modernizācijā un attīstībā. Jau ilgi pirms iestāšanās
ES, Latvijas muitas noteikumi un darbība tika veidota pēc
ES parauga. Tiesa, komersanti
to visu redz nedaudz atšķirīgi.
Līdz 2004. gadam par loģistiku Latvijā īsti runāt nevar,
jo starptautisko kravu plūsmu faktiski regulēja muita, norāda Latvijas Loģis-

Līdz
2004.
gadam
galvenais loģistikas
spēlētājs bija
muita,
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Par to, kādas iespējas transporta pakalpojumu un loģistikas risinājumu jomā Latvijas
uzņēmējiem pavēris vienotais
tirgus, kā arī ar kādiem izaicinājumiem līdz šim un arī nākotnē nāksies saskarties, DB
aptaujāja vairākus nozares
ekspertus gan no valsts pārvaldes, gan komersantu vidus.
Taču vispirms daži skaitļi, kas
ieskicē to, ka pieeja vienotajam Eiropas tirgum līdz ar Padomju Savienības sabrukumu
un vēlāk arī Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (2004.
gada 1. maijā) nesusi labumu
tranzīta, transporta un loģistikas jomai.
Piemēram, autopārvadājumu
kravu apgrozība sākotnēji saruka no 5,85 miljardiem tonnkilometru (tkm) 1990. gadā
līdz 1,25 miljardiem tkm 1993.
gadā, taču zaudētie apjomi jau
10 gados tika pārsniegti (6,16
tkm), bet 2004. gadā pieauguši līdz 7,32 miljardiem tkm,
savukārt 2014. gadā – līdz
13,67 miljardiem tkm. Tostarp
starptautiskajos pārvadājumos
kravu apgrozības kāpums bijis daudzkārtējs no 2,16 miljardiem tkm 1997. gadā (kad
mainījās statistikas datu ievākšanas kārtība) līdz 4,98 miljardiem tkm 2004. gadā un 10,93
miljardiem tkm 2014. gadā.
Dzelzceļam šis kāpums gan ir
salīdzinoši neliels – no 18,54
miljardiem tkm 1990. gadā

Normunds Krūmiņš, Latvijas
Loģistikas asociācijas vadītājs.

nistrāciju kontroles mehānismi ir gana efektīvi, lai atklātu
kļūdas vai apzinātu darījumu
nedeklarēšanu. Dažus gadus
vēlāk pēc nozares komersantu
asociācijas priekšlikuma šāds
PVN deklarēšanas režīms tika noteikts arī importa procedūrās un tas būtiski uzlaboja
naudas plūsmu uzņēmumiem,
kas importē preces no trešajām valstīm.
Tas, ka nav vairs gandrīz nekādu ierobežojumu brīvai preču kustībai 500 miljonu ie-

trešajām valstīm. Turklāt šie
sarežģījumi lielākoties ir politiski motivēti un, iespējams,
tieši atrašanās ES pasargā mūs
no vēl lielākām problēmām.

Uz priekšu vai atpakaļ

Tā kā ES regulas muitas jomā
ir tieši piemērojamas arī mūsu
valstī un Latvijas muita darbojas vienotā sistēmā ar pārējo ES dalībvalstu muitas administrācijām, J. Stinka domā, ka
pievienošanās ES bija milzīgs
solis uz priekšu arī Latvijas

tikas asociācijas (LLA) vadītājs Normunds Krūmiņš.
Tādējādi pārvadājumos līdz
1995./96. gadam priekšrocības bija tam, kurš labāk
mācēja sakārtot muitošanas
jautājumus. Līdz ar muitas
brokeru darbības attīstību
muitošanas process kļuva
vienkāršāk veicams apmaiņā
pret galvojumiem. Viņaprāt,
muitas procedūru vienkāršības ziņā Latvija bijusi priekšā
ES, bet līdz ar iestāšanos tajā
atmesta pāris pakāpes atpa-

apkalpošanā, Latvijai īpaši svarīga šobrīd, kad samazinās Krievijas enerģētisko kravu plūsma.

kaļ un kādreizējais līmenis
vēl aizvien nav sasniegts.
Savulaik arī somi, balstoties
savā pieredzē, brīdinājuši, ka
muitošana līdz ar iestāšanos
ES vieglāka nekļūs, atminas
kādreizējais muitas vadītājs,
Baltic Legal Practice OU partneris Kalvis Vītoliņš. Par lielo muitas lomu kravu plūsmas
organizācijā 90. gados liecina
kaut vai tas, ka ar tās šefa parakstu rindas uz robežām varēja vai nu rasties, vai pazust.
Autopārvadātājiem robežu noņemšana nozīmēja zemākas
cenas (kravu plūsmas ātruma
pieauguma dēļ vajadzēja par
aptuveni 25% mazāk mašīnu)
un atsevišķos gadījumos bankrotus, bet importētāji un eksportētāji beidzot varēja plānot
visu loģistikas ķēdi un prognozēt kravas ierašanos līdz pat
stundai, uzsver N. Krūmiņš.
Tai pašā laikā aprēķini kļuvuši
sarežģītāki, jo pieaudzis mainīgo skaits, piemēram, maksas
ceļi, braukšanas ierobežojumi
dažādās valstīs, kamēr 1992.
gadā vajadzējis vien trāpīt «pareizajai» muitas maiņai. Tagad
gan loģistikas ķēde vienotajā
tirgū ir lielā mērā pašu kompāniju kompetences ziņā un
atkarīga vien no pašu plānošanas spējām.

LLA vadītājs uzskata, ka Lietuva mums ir priekšā kaut vai
ES naudas ieguldīšanas veidā.
Proti, kaimiņi ieguldījuši ne
tikai infrastruktūrā, kas kalpo
dažiem lielajiem tranzīta biznesiem, bet arī publiskos multimodālos termināļos, kas dos
lielu ieguvumu mazajam un vidējam biznesam. Savukārt uz
Rietumeiropas fona Latvijas
ierēdniecība gan nav dumjāka, taču tā ir pašpietiekama, un
tās labklājība nav atkarīga no
tā, vai pieņemtie lēmumi dod
labumu sabiedrībai kopumā.
Pietrūkst valsts (ministriju)
atbalsta uzņēmējiem, skaidrojot, piemēram, par tiem atbalsta instrumentiem, ko Latvijas
komersanti varētu izmantot citās valstīs. Diemžēl arī bizness
transporta, tranzīta un loģistikas jomā ir pārāk neaktīvs kopējai rīcībai, un par viensētnieka dabu liecina daudzās nozares asociācijas. Savukārt atsevišķiem mazajiem vai vidējiem
uzņēmumiem nav ne laika, ne
resursu, lai pētītu citu valstu
likumdošanas īpatnības.
Vienotā tirgus dēļ pastāv iespēja veikt muitošanu vienā
Baltijas valstī, bet kravu piegādāt citā, līdzko rodas kādas
aizķeršanās vienā vai otrā ostā,
norāda K. Vītoliņš.

Uz citu fona

Ar dubultstandartu

Vērtējot loģistikas jomas attīstību Baltijas valstu griezumā,

Šobrīd vairs nav jāsaskaras ar
stāvēšanu uz Lietuvas–Polijas

un Polijas–Vācijas robežām,
vienu no vienotā tirgus ieguvumiem min starptautisko autopārvadātāju asociācijas Latvijas auto prezidents Valdis
Trēziņš. Turklāt līdz dalībai
ES Latvijas autopārvadātājiem bija gandrīz neiespējami
veikt pārvadājumus starp ES
dalībvalstīm, kā tas ir šobrīd,
kad mūsu kompānijas var veikt
kravu piegādi, piemēram, no
Vācijas uz Franciju vai starp
Skandināvijas valstīm. Latvijas autopārvadātāji bija ieguvēji gan līdz 2004. gadam,
veicot Eiropas preču piegādes
uz Krieviju, gan pēc iestāšanās
ES, daļēji pārorientējoties uz
pārvadājumiem starp Eiropas
valstīm. Diemžēl jau sākotnēji piedzīvotais dubultstandarts, kad par viena un tā paša
pakalpojuma vienādā kvalitātē
sniegšanu rietumos maksā dažādi savas un Austrumeiropas
valstu pārvadātājiem, arvien
saglabājas, atzīmē V. Trēziņš.
Tāpat valstis savus pārvadātājus mēdz aizsargāt, liekot citu
valstu šoferiem nakšņot nevis
auto, bet viesnīcās, tādējādi radot savas valsts pārvadātājiem
priekšrocības mazāku izmaksu ziņā. Turklāt arī Krievijas
transporta uzņēmumi vēlas
aizsargāt savu tirgu, izmantojot administratīvos ierobežojumus, tostarp pastiprinātu starptautisko pārvadātāju kontroli.
Pagaidām gan vēl nav pieņemti

ar februāri grozīto attiecīgo likumu saistītie normatīvie akti.

Tehnoloģiju progress

Salīdzinot esošo situāciju ar
90. gadu sākumu, J. Krastiņa
uzsver informācijas tehnoloģiju progresu, proti, gan muitas, gan nodokļu deklarācijas
un daudzi citi dokumenti šobrīd tiek aizpildīti un iesniegti

dzībām. Pēc viņas teiktā, tas
ir viens no nozīmīgākajiem
pēdējo gadu jauninājumiem
muitā, kas uzlabo muitošanas
procesu, kravu pārvietošanas
ātrumu, kā arī muitas dienesta
veiktās kontroles darbības. Pagaidām gan vēl nav iespējams,
sēžot uz dīvāna Pērnavā, deklarēt Vācijā ienākošās kravas
vai otrādi, norāda K. Vītoliņš.

10.2%

Tik liela bija transporta un uzglabāšanas daļa Latvijas
IKP 2013. gadā.

Jauni izaicinājumi

Kā vienu no riskiem, kas var
kavēt kravu plūsmu ES iekšienē, nozares pārstāvji min cilvēku migrāciju no Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm. Piemēram, V. Trēziņš norāda, ka arī
Latvijas pārvadātāji ir sastapu-

Latvijas
tirgus ir
par mazu,
lai šeit varētu runāt
par loģistikas
attīstīšanu,
Kalvis Vītoliņš, Baltic Legal
Practice OU partneris.
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elektroniski. «Vēl pirms dažiem gadiem nebija iespējams
iztēloties, ka muitas deklarāciju deklarants iesniegs elektroniski, atrodoties ofisā, aizstājot
iepriekšējo praksi, kad šoferis,
ierodoties ar kravu muitas kontroles punktā, iesniedz muitas
deklarāciju un pavaddokumentu paciņu,» uzsver J. Krastiņa.
E-muitas projekts, kas daļēji
jau ir izstrādāts un ir sākta tā
lietošana, ietver vairākus moduļus gan komersantu, gan
nodokļu administrācijas vaja-

nozēt izmaksas dažādās valstīs.

Eiro labs

Par eiro ieguvumiem transporta nozarei gan valsts, gan
komersantu pārstāvju viedokļi sakrīt. Eiro ieviešana
noteikti samazina valūtas
konvertēšanas izdevumus komersantiem, kuru darījumu
partneri strādā eirozonas valstīs, norāda J. Krastiņa. Naudas izteiksmē ietaupījums ir
300–500 eiro par vienu konteineru, lēš K. Vītoliņš, piebilstot, ka ceļotājiem līdz ar
vienoto valūtu vieglāk prog-

šies ar šo problēmu, braucot no
Francijas uz Angliju, kad cilvēki mēģinājuši iekļūt automašīnu
puspiekabēs, bojājot t.s. tentus.
Citi izaicinājumi mūsu autopārvadātājiem – darbības efektivizēšana, kas iespējama vien pie
lielāka automašīnu skaita (piemēram, kompānijām apvienojoties), lai samazinātu izdevumus (piemēram, zemāka cena
lielāku degvielas, rezerves daļu
iepirkumu dēļ) un spētu apkalpot lielākus kravu apjomus par
pievilcīgāku cenu.

Kontroles atjaunošana uz iekšējām robežām (saistībā ar cilvēku migrāciju) ir liecība par
to, ka kaut kas nav kārtībā ar
ES ārējo robežu kontroli, vērtē J. Stinka. Viņaprāt, daudz
efektīvāk ES būtu ieguldīt līdzekļus ārējo robežu kontroles
uzlabošanai, nekā atgriezties
pie iekšējo robežu kontroles.
Tā pēc būtības nešķiet vairs
iespējama, un runa var būt tikai par izlases kontrolēm un
īslaicīgiem pasākumiem. Tā
kā Latvijas tirgus vispār ir pārāk mazs, lai varētu runāt par
vērā ņemamu loģistiku, svarīgi, pieaugot cilvēku migrācijai,
saglabāt netraucētu kravu plūsmu vismaz Baltijas līmenī, saka K. Vītoliņš. Viņš brīdina, ka
jebkura preču kustības palēnināšana – kaut vai tikai, lai pārbaudītu pasi – automātiski samazinās visa veida ienākumus.
Tā kā FM kompetencē ir jautājums par preču plūsmas kontroli uz ES ārējām robežām,
un Latvijas gadījumā tā ir austrumu robeža, tad migrācijas
problēma (tosarp bēgļi) tiešā veidā kravu pārvadājumus
Latvijā neapdraud, atzīmē
J. Krastiņa. Toties gan Latvijā, gan arī citās Austrumeiropas valstīs, kam ir ārējā robeža ar Krieviju, Baltkrieviju un
Ukrainu, ir citi izaicinājumi,
piemēram, degviela, kas automašīnu degvielas bākās tiek
ievesta no šīm valstīm, nemaksājot nodokļus.
Izaicinājums ir jaunā Savienības Muitas kodeksa ieviešana
no 2016. gada 1. maija, atzīmē
J. Krastiņa. Lai arī atlikuši nepilni septiņi mēneši, Eiropas
Komisijā vēl nav apstiprināta
Savienības Muitas kodeksa
īstenošanas regula un deleģētā regula. Tas apgrūtina gan
dalībvalstu muitas dienestiem,
gan komersantiem sagatavoties izmaiņām. Visticamāk,
pēc 2016. gada 1. maija radīsies vēl citi jautājumi un neskaidrības.
Savukārt N. Krūmiņš atzīmē,
ka daudz lielāka problēma par
migrantu jautājumu, ko agri
vai vēlu atrisinās, kaut vai pastiprinot ārējās robežas kontroli Eiropā, ir sastrēgumi uz
ceļiem, ko bez milzīgiem ieguldījumiem infrastruktūrā
atrisināt nemaz nevar. Tā kā,
piemēram, kurjerpastu piegādēs lauvas tiesu veido paciņas
līdz diviem kilogramiem, paveras iespēja šajā jomā izmantot dronus. Protams, liela skaita bezpilota lidaparātu parādīšanās liks risināt citus, tostarp
drošības jautājumus.
Transporta jomā liels izaicinājums būs kravu piesaiste topošajam Rail Baltica dzelzceļa
projektam, norāda K. Vītoliņš.
Pēc viņa aplēsēm, esošā kravu
plūsma (pa autoceļiem) ir stipri par mazu, lai atmaksātos šādas infrastruktūras izveide. Tai
pašā laikā spēkā ir arguments,
ka jauna ceļa izveidošana var
radīt arī jaunu kravu plūsmu.
Jebkurā gadījumā šis projekts,
viņaprāt, būtu labs grūdiens
Latvijas ekonomikai vismaz
tā īstenošanas laikā.
Egons Mudulis

