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Eksporta palīdzības dienests (Export Helpdesk) 

Bieži Eiropas Savienības (ES) uzņēmēji izvēlas importēt preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm, 
taču nereti rodas neskaidri jautājumi par ievedmuitas likmēm, tarifiem, sertifikāciju, muitas procedūrām 
u. c. jautājumiem, tādēļ Eiropas Komisijas Tirdzniecības Ģenerāldirektorāts ir izveidojis brīvi pieejamu 
tiešsaistes interneta datu bāzi uzņēmējiem – Eksporta palīdzības dienests (Export Helpdesk).

Nozīmīgākās Export Helpdesk izvēlnes:

•	 Export	Helpdesk ir Eiropas Komisijas Tirdzniecības 
Ģenerāldirektorāta veidota un administrēta datu bāze, lai 
veicinātu trešo valstu piekļuvi ES vienotajam tirgum;

•	 Export	Helpdesk	ir bezmaksas, interaktīva tiešsaistes datu 
bāze, kas sniedz būtisku, regulāri atjaunotu informāciju 
eksportētājiem uz ES par importa prasībām (pārtikas 
standartiem, marķēšanu, PVN, akcīzes nodokli), atvieglotiem 
tirdzniecības režīmiem, nepieciešamo dokumentāciju, 
tirdzniecības statistiku, u. c. aspektiem.

ES dalībvalstu prasības un nodokļi (PVN, akcīzes nodoklis u. c.)

informācija par piemērojamiem importa tarifiem

tirdzniecības režīmi ar atsevišķām valstīm un/vai teritorijām

preču importa un eksporta apjomi sadalījumā pa valstīm un preču 
grupām

Requirements

Tariffs 

Preferential arrangements

Statistics

http://exporthelp.europa.eu
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Kā izmantot datubāzi Export Helpdesk?

1. Izvēlieties sadaļu “My 
Export“

2. Ierakstiet preces HS kodu 
(meklējot sadaļā “EU Tariffs” 
būs nepieciešams ierakstīt 
KN kodu)

3. Izvēlieties preces 
izcelsmes valsti

•	 HS (Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēta sistēma) kodi – sešciparu preces 
kods, kas ir vienots visā Eiropas Savienībā;

•	 KN (Kombinētās nomenklatūras) kods – HS koda paplašinājums līdz astoņiem 
cipariem, ja nepieciešama sīkāka preču klasifikācija. KN kods tiek piešķirts nacionālā 
līmenī, tādējādi pēdējie 2 cipari KN kodā dažādās valstīs var mainīties. Latvijā KN 
kodus katru gadu atjauno un publicē Centrālā statistikas pārvalde www.csb.gov.lv.
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Kontaktinformācija:  
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā
E -pasts: info@een.lv
www.een.lv

4. Izvēlieties galamērķa 
valsti

5. Izvēlieties preces 
ievešanas datumu

6. Nospiediet pogu “Search” 

Eksporta palīdzības dienests http://exporthelp.europa.eu  ir pieejams angļu, spāņu, franču, portugāļu, 
arābu un krievu valodā, kā arī elektroniskā formātā ir pieejama Export Helpdesk lietotāja rokasgrāmata 
augstākminētajās valodās.

Ja jums ir radušies jautājumi, kas ir saistīti ar datubāzes lietošanu vai arī ar preču nosūtīšanu/saņemšanu uz/no ES un citām 
pasaules valstīm, sazinies ar mums. 

www.Twitter.com/EEN_Latvia

www.Facebook.com/EEN.Latvia

www.linkedin.com


