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• EuroBrokers  – muitošanas profesionāļi;

• Ap 100 000 stundu pieredze muitošanā - no 1993.gada;

• Noformēto kravu agrozījums ap 336 000 tonnu gadā;

• Vairāk nekā 60 000 veiksmīgi apstrādātu deklarāciju;

• Tiešā pārstāvība muitā;

• Attālinātā muitošana;

• No mazām pakām līdz lieliem kuģiem;

• Uzņēmumiem un privātpersonām;

Irina Salova, muitas brokere      www.eurobrokers.lv
Darba pieredze loģistikas un muitošanas jomā no 1994. gada.



Kas ir eksports?
Eksports – tas ir Eiropas Savienības preču izvešana no Eiropas 
Savienības/Latvijas Republikas teritorijas uz trešajām valstīm 

(valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis).

Eksporta procedūras nosacījumi tiek piemēroti arī tad, ja Savienības preces 
izved uz īpaša nodokļu režīma teritorijām, piemēram: 

Ālandu salas, Kanāriju salas, Atosa kalns, Francijas aizjūras departamenti, 
Normandijas salas.



Kas ir “Savienības preces”:
a) preces, kas pilnībā iegūtas Savienības muitas teritorijā un 

nesatur preces, kuras ievestas no valstīm vai teritorijām 
ārpus Savienības muitas teritorijas;

b) preces, kas Savienības muitas teritorijā ievestas no 
valstīm un teritorijām ārpus Savienības muitas teritorijas 
un ir laistas brīvā apgrozībā;

c) preces, kas iegūtas vai ražotas Savienības muitas 
teritorijā vai nu tikai no precēm, kuras minētas b) punktā, 
vai no precēm, kuras minētas a) un b) punktā.



Eiropas Savienības dalībvalstis:

 1. Francija
 2. Vācija
 3. Itālija
 4. Nīderlande
 5. Beļģija
 6. Luksemburga
 7. Īrija
 8. Apvienotā Karaliste
 9. Dānija
 10. Grieķija
 11. Spānija
 12. Portugāle
 13. Austrija
 14. Somija

 15. Zviedrija
 16. Čehija
 17. Igaunija
 18. Kipra
 19. Latvija
 20. Lietuva
 21. Malta
 22. Polija
 23. Slovakija
 24. Slovēnija
 25. Ungrārija
 26. Rumānija
 27. Bulgārija
 28. Horvātija



EBTA 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija 

(EBTA) (angļu: European Free Trade Association 
(EFTA)) ir brīvās tirdzniecības telpa, kurā ietilpst 

četras Eiropas valstis:

Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice  



Kas ir “eksportētājs”:
 a) persona, kura veic uzņēmējdarbību Savienības muitas 

teritorijā un kurai brīdī, kad tiek pieņemta deklarācija, ir 
līgumattiecības ar saņēmēju trešā valstī, un kurai ir tiesības 
lemt par to, ka preces ir pārvietojamas uz galamērķi ārpus 
Savienības muitas teritorijas;

 b) privātpersona, kura pārvieto eksportējamās preces, kas ir 
tās personīgajā bagāžā;

 c) citos gadījumos – persona, kura veic uzņēmējdarbību 
Savienības muitas teritorijā un kurai ir tiesības lemt par to, ka 
preces ir pārvietojamas uz galamērķi ārpus Savienības muitas 
teritorijas

Līdz ar to uzņēmējiem saglabāts esošais nosacījums –
eksportētājs ir ES reģistrēta persona.



Izvešanas veidi:
Eksports:

 “tīrais” eksports;

 pagaidu izvešana;

 reeksports (atpakaļ 
izvešana);

Tranzīts:

 Neeiropas kravas 
izvešana no muitas 
zonas;

VAD (Vienotais Administratīvais Dokuments) – izvešanas 
muitas deklarācija, 
kas noformēta atbilstoši normatīvajiem aktiem; 
EX-A, EU-A, CO-A, T2LF, T2L, T1;



EORI numurs

Economic Operators Registration and 
Identification number - uzņēmēju 
reģistrācijas un identifikācijas numurs ir 
Savienības muitas teritorijā unikāls 
identifikācijas numurs, ko muitas dienesti 
piešķir uzņēmējam vai citai personai, lai 
to reģistrētu muitas vajadzībām.



Pārstāvība muitā

tiešā

 pārstāvis muitā rīkojas 
citas personas vārdā un 
tās uzdevumā

netiešā

 pārstāvis rīkojas savā 
vārdā, bet citas personas 
uzdevumā

Pārstāvis muitā ir persona, kas veic uzņēmējdarbību 
(ir reģistrēta) Savienības muitas teritorijā.



Dokumenti eksportam
Nepieciešamie:

 Preču rēķins / invoice;

 Starptautiskā kravas transporta pavadzīme:

 CMR – autoceļa pavadzīme; 

 TIR – autoceļa galvojums;

 AWB – gaisa  pavadzīme;

 Bill of lading – jūras pavadzīme

 SMGS – dzelzceļa  pavadzīme;



Dokumenti eksportam

Atkarībā no preces un saņēmējvalsts:

 Iepakojuma  lapa / specifikācija;

 Izcelsmes  sertifikāts - FORM A, EUR.1 (....)

 Eksporta licence;

 Fito sertifikāts;

 Veterinārais (veselības) sertifikāts;



Svarīga informācija dokumentos:

 Nosūtītājs / pārdēvējs;
 Saņēmējs / pircējs;
 Preces nosaukums, apraksts, daudzums, HS kods;
 Vērtība, valūta;
 PVN/VAT 0% by the EU VAT Directive 2006/112/EC;
 Piegādes nosacījumi pēc Incoterms  2010;
 Svars bruto/neto, iepakojumu skaits un veids;
 Izcelsmes valsts



Incoterms 2010
Piegāde nav iekļauta:

 E un F grupas

Piegāde ir iekļauta:

 C un D grupas



Eksporta licencēšana 
Eksporta licence nosaka pienākumu eksportēt noteiktu produktu, noteiktā daudzumā 

un noteiktā laika posmā, kas ir uzrādīts licencē.

No sākuma ir jānoskaidro vai Jūsu eksportējamais produkts ir licencējams:

www.lad.gov.lv
Atbalsta veidi  Tirgus pasākumi  Importa Eksporta licencēšana  Eksports

Produktu sektori, kuriem nepieciešamas obligātās eksporta licences:

• Graudi un rīsi 

• Cukurs  (AGREX, tel.67027247)

www.itvs.lv



Zāļu eksporta licencēšana 

Eksporta licence nosaka pienākumu eksportēt noteiktu produktu, noteiktā daudzumā 
un noteiktā laika posmā, kas ir uzrādīts licencē.

• Speciāla atļauja (licence) zāļu ražošanai/importēšanai vai Speciālā 
atļauja (licence) zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai);

• Narkotisko un psihotropo vielu/zāļu vienreizējā atļauja (licence) 
izvešanai

Kompetentā iestāde:  Zāļu valsts aģentūra

www.zva.gov.lv (tālrunis: 67078424; e-pasts: info@zva.gov.lv)



Tiek pakļauti fitokontrolei

Svaigi augļi un dārzeņi, augi un augu produkti

Koki un krūmi

Valsts augu aizsardzības dienests

http://www.vaad.gov.lv

Atbildīgā iestāde papildu informācijai par fitosanitārajiem sertifikātiem Valsts augu 
karantīnas departaments, tālr.: 67550926, 67550928



Pārtikas un veterinārais dienests
Uz robežas nekontrolē, bet jāievēro importētājvalsts prasības.

 Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas un nepārtikas 
produktu izvešanai nepieciešams saņēmējvalsts noteikts 
un PVD apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts;

 Eksportējot augu izcelsmes produktus, normatīvie akti 
nenosaka obligātu kvalitātes sertifikāta nepieciešamību augu 
izcelsmes produktiem, izņemot gadījumus, kad uz trešajām 
valstīm tiek eksportēti svaigi augļi un dārzeņi, uz kuriem 
attiecas Eiropas Komisijas tirdzniecības standarti.

www.pvd.gov.lv - sadaļa Eksports



Eksporta nodokļi

Izvedmuita 

PVN 

Akcīzes nodoklis 



Atliktais PVN

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=4436&hl=1



Noderīgas saites
 Lauku atbalsta dienests   www.lad.gov.lv

 Valsts augu aizsardzības dienests   www.vaad.gov.lv

 Valsts zāļu aģentūra  www.zva.gov.lv

 Integrētā tarifa vadības sistēma (ITVS) – TARIC  www.itvs.lv

 VID   www.vid.gov.lv – sadaļa Muita, konsultācija – 67120823

 Pārtikas un veterinārais dienests  www.pvd.gov.lv

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   www.chamber.lv

 EuroBrokers - konsultācijas, muitas brokera pakalpojumi 

27009020, 29218818   www.eurobrokers.lv info@eurobrokers.lv



Paldies par uzmanību!


