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SAVIENĪBAS MUITAS KODEKSS (turpmāk –
SMK)

REGULA NR.952/2013

Deleģētā 
regula

Nr. 2015/2446

Īstenošanas regula
Nr. 2015/2447

SMK Darba programma 
(Lēmums (ES) 2016/578)

Plāns, kā īstenot elektroniskās sistēmas SMK 
piemērošanai līdz 31.12.2020.

Pārejas noteikumu Deleģētā regula 
Nr. 2016/341

SMK piemērošanas nosacījumi no 01.05.2016. līdz 
brīdim, kad kļūs pieejamas elektroniskās sistēmas un 

Deleģētās regulas (2015/2446) grozījumi



Muitas procedūras no 01.05.2016, kad stājās 
spēkā Savienības muitas kodekss

“Muitas procedūra” ir jebkura no šādām procedūrām, ko saskaņā 
ar šo Kodeksu var piemērot precēm:

• 1) laišana brīvā apgrozībā;

• 2) eksports;

• 3) īpašas procedūras:

a) tranzīts – kas ietver iekšējais un ārējais;

b) uzglabāšana, kas ietver uzglabāšanu muitas noliktavā un 
uzglabāšanu brīvajās zonās;

c) īpaša izmantošana, kas ietver pagaidu ievešanu un 
galapatēriņu;

d) pārstrāde, kas ietver ievešanu pārstrādei un izvešanu 
pārstrādei.



Preču deklarēšana

• Standarts – elektroniskā deklarēšana

• Mutvārdu deklarēšana importā –
nekomerciālajām precēm vai 
komerciālajiem sūtījumiem ceļotāju 
personīgajā bagāžā līdz 1000€

• Kā iesniegt muitas deklarāciiju?
• https://www.vid.gov.lv/lv/ka-klut-par-emdas-lietotaju

(rezidentiem)

• https://www.vid.gov.lv/en/how-become-e-customs-systems-user
(nerezidentiem)

https://www.vid.gov.lv/lv/ka-klut-par-emdas-lietotaju
https://www.vid.gov.lv/en/how-become-e-customs-systems-user


Deklarētāja atbildība

• Par sniegtās informācijas pareizību un pilnību

• Pievienoto dokumentu pareizību un spēkā esamību

• Attiecīgi – pienākumu izpildi attiecībā uz konkrētās 
procedūras piemērošanu konkrētām precēm

Deklarētājs - persona, kas noformē muitas deklarāciju 
(arī PUD, ENS, EXS, reeksporta dekl., reeksporta 
paziņojumu) savā vārdā, vai arī persona, kuras vārdā 
noformēta muitas deklarācija

Iestājas tiklīdz muitas iestādē  iesniegta

muitas deklarācija, PU deklarācija, ENS, EXS,

reeksporta deklarācija, reeksporta paziņojums

952/2013;15.p.(2.)



Eksports

• Eksporta muitas procedūra ļauj preces 
izvest no Savienības muitas teritorijas

• Eksporta  muitas deklarāciju iesniedz 
eksporta muitas iestādē – kur uzņēmējs 
reģistrēts, vai kur preces tiek iepakotas 
vai iekrautas izvešanai

• Eksporta muita nekavējoties nosūta
elektroniskā veidā informāciju izvešanas 
muitai

https://www.vid.gov.lv/lv/eksports
2015/2447;326.p.

https://www.vid.gov.lv/lv/eksports


Eksportētājs

• persona, kura ir reģistrēta Savienības muitas 
teritorijā (SMT) 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; 

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

• citos gadījumos – persona, kura reģistrēta SMT un 
kurai ir tiesības lemt par to, ka preces ir 
pārvietojamas uz galamērķi ārpus SMT.

2015/2446;1.p.19)



Eksporta muitas procedūra un reeksports

Eksports, deklarācijas 37.ailē «Procedūra» norāda kodu «10»;

Izvešana uz laiku, nav patstāvīga muitas procedūra, bet 
eksporta procedūra, kad deklarācijas 37.ailē «Procedūra» 
norāda kodu «23»;

Reeksports (preču atkalizvešana), teorētiski nav muitas 
procedūra, bet noteikta darbība, deklarācijas 37.ailē 
«Procedūra» norāda kodu «31»;

izvešanu pārstrādei, deklarācijas 37.ailē «Procedūra» norāda 
kodu «21». Izmanto arī izvedot garantijas remontam.

Eksporta muitas procedūras ļauj Savienības preces (ne 
reeksports) izvest no Eiropas Savienības muitas teritorijas.



Muitas statuss precēm



Izvešanas secība



Eksporta muitas iestāde

• “Eksporta muitas iestāde” ir muitas iestāde, kurā iesniedz
eksporta deklarāciju vai reeksporta deklarāciju par tām precēm,
ko izved no Savienības muitas teritorijas.

• Eksporta deklarāciju iesniedz eksporta muitas iestādē – kur
uzņēmējs reģistrēts, vai kur preces tiek iepakotas vai iekrautas
izvešanai.

• Eksporta muitas iestāde nekavējoties nosūta elektroniskā veidā
informāciju izvešanas muitas iestādei, kas norādīta deklarācijas
29.ailē «Izvešanas muitas iestāde».

• Savienības preces zaudē to statusu, tās faktiski izvedot no Eiropas
Savienības muitas teritorijas, vai ja tām piemēro ārējā tranzīta
procedūru.



Izvešanas muitas iestāde

• Pēdējā muitas iestāde kuras kompetencē ir vieta no 
kuras preces izved no Savienības muitas teritorijas 
(SMT)

• saistībā ar precēm, ko izved izmantojot stacionāru 
transporta iekārtu — sakrīt ar eksporta muitas iestādi

• muitas iestāde, kas atbild par vietu, kurā preces iekrauj 
kuģī, t. vai gaisakuģī, lai izvestu no SMT

• Piemērojot ārējo tranzītu (t.sk. TIR) – nosūtītāja muitas 
iestāde – nepiemēro akcīzes precēm, KLP precēm

• Citiem tranzīta gadījumiem saņēmēja muitas iestāde -
nepiemēro akcīzes precēm, KLP precēm

• Vienotā pārvadājuma līguma gadījumā – kur 
pārvadājumam pārņem dzc, pasta, aviosabiedrības, 
kuģošanas sabiedrības - nepiemēro akcīzes precēm, KLP 
precēm 

2015/2447;329.p.



«Attālināta EKS» no 01.02.2016. 

• «Attālināta Elektroniskā Kontroles Sistēma
(EKS)», nodrošina attālinātu (balstoties uz
dokumentiem un riska analīzi) eksporta
deklarāciju noformēšanu eksporta muitas
iestādē.

• Komersants, lai pieteiktu procedūru -
eksports, izvešanas pārstrādei un reeksporta
vairs nebrauc uz muitas kontroles punktu
(MKP), bet visus dokumentus iesniedz EMDAS
EKS kā pielikumus deklarācijai.



Eksporta deklarācijai 
pievienojamie dokumenti 

• Eksporta deklarācijai pievieno visus 
dokumentus, kas vajadzīgi, lai pareizi 
uzliktu izvedmuitu (šobrīd nevienai 
precei nav izvedmuita) un piemērotu 
noteikumus, kas reglamentē konkrēto 
preču izvešanu - pārvadājuma 
dokuments (CMR, SMGS, Air Waybill, 
kuģa manifests), preču rēķins.



Preču uzrādīšana izvešanas
muitas iestādē

• Jānorāda eksporta vai reeksporta 
deklarācijas MRN

• Norāda neatbilstības starp deklarētajām un 
uzrādītajām precēm

• Informācija par atkārtoto 
iepakošanu/ievietošanu konteinerā

• Uzrādot tikai daļu no precēm – faktisko 
preču daudzumu/iepakojumu 
skaitu/konteinera numuru

2015/2447;331.-332.p.
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Muitas kontroles punkti Rīgā

Šķirotavas MKP

Rīgas brīvostas MKP

Lidostas MKP un 
MKP 0265

Jelgavas MKP 

Valmieras MKP

Importa MKP



Muitas kontroles punkti Kurzemē

Muitas kontroles 
organizēšanas nodaļa

Ventspils ostas MKP

Liepājas ostas MKP 
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Muitas kontroles punkti Latgalē

Rēzeknes II 
MKP

Daugavpils preču 
stacijas MKP

Vientuļu MKP Grebņevas MKP

Kārsavas MKP

Zilupes MKP

Terehovas MKPIndras MKPPāternieku MKPSilenes MKP
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https://www.vid.gov.lv/

https://www.vid.gov.lv/
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VID Muitas pārvaldes Muitas konsultācijas: Telefons - 67120000, e-pasts -
MP.konsultacija@vid.gov.lv;

VID Muitas pārvaldes Muitas kontroles organizēšanas daļas vadītāja vietnieks, 
Lauris Krivāns, telefons - 67120920, 28344848 (mobilais), e-pasts –

Lauris.Krivans@vid.gov.lv;

VID Muitas pārvaldes Tranzīta un eksporta kontroles daļas Eksporta kontroles 
nodaļa vadītājs Dainis Liepa, telefons - 67121069, 26634466 (mobilais), e-

pasts – Dainis.Liepa@vid.gov.lv.

mailto:MP.konsultacija@vid.gov.lv
mailto:Lauris.Krivans@vid.gov.lv
mailto:Dainis.Liepa@vid.gov.lv


Paldies!


