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1. Ievešanas kopsavilkuma deklarācija 

 

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija ir deklarācija, kas jāiesniedz par precēm, kuras ieved 
Kopienas muitas teritorijā. Kopsavilkuma deklarāciju iesniedz pirms preču ievešanas Kopienas 
muitas teritorijā. 

 

2. Ievešanas kopsavilkuma deklarācija nav jāiesniedz par šādām precēm: 

 
1. elektroenerģiju; 

2. precēm, ko ieved pa cauruļvadiem; 

3. vēstulēm, pastkartēm un iespieddarbiem, tostarp elektroniskajiem informācijas nesējiem; 

4. precēm, ko pārvadā saskaņā ar Pasaules Pasta savienības konvenciju; 

5. precēm, uz kurām attiecas muitas deklarācijas atbilstoši citiem tiesību aktiem – iziešana 
caur „zaļo koridoru”, muitas deklarācijas neiesniegšanas, uzlīmes „bez deklarēšana” lietošana uz 
kravas vai Kopienas muitas teritorijas šķērsošana bez pienākuma nogādāt preces muitas iestādē , 
izņemot paletes, konteinerus un autotransporta, dzelzceļa transporta, gaisa transporta, jūras 
transporta un iekšējo ūdensceļu transporta līdzekļus, ko pārvadā saskaņā ar pārvadājuma līgumu 

6. precēm, kas ir ceļotāju personīgajā bagāžā; 

7. precēm, attiecībā uz kurām pieļaujama mutvārdu muitas deklarācijas iesniegšana, izņemot 
paletes, konteinerus un autotransporta, dzelzceļa transporta, gaisa transporta, jūras transporta un 
iekšējo ūdensceļu transporta līdzekļus, ko pārvadā saskaņā ar pārvadājuma līgumu; 

8. precēm, uz kurām attiecas ATA un CPD karnetes; 

9. precēm, ko pārvadā saskaņā ar 302. veidlapu, kā paredzēts Ziemeļatlantijas līguma valstu 
Pušu Konvencijā par to karaspēka vienību tiesisko statusu, kas parakstīta 1951. gada 19.jūnijā 
Londonā; 

10. precēm, ko regulārā kuģu satiksmē pārvadā kuģi, kuriem ir attiecīgās atļaujas un preces 
kuģos vai gaisakuģos, ko pārvadā starp Kopienas ostām vai lidostām, nepiestājot nevienā ostā vai 
lidostā ārpus Kopienas muitas teritorijas; 

11. precēm, kurām ir atbrīvojumi saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvenciju par 
diplomātiskajām attiecībām, 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvenciju par konsulārajām attiecībām 
vai citām konsulārām konvencijām, vai saskaņā ar 1969. gada 16. decembra Ņujorkas konvenciju 
par īpašām misijām. 

12. ieročiem un militārajam aprīkojumam, ko Kopienas muitas teritorijā ieved iestādes, kuras 
atbild par dalībvalsts militāro aizsardzību, un kurus ieved militārajā transportā vai transportā, ko 
izmanto tikai militāro iestāžu vajadzībām; 
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13. šādām precēm, kas ievestas Kopienas muitas teritorijā tieši no urbumu vai ieguves 
platformām, ko izmanto persona, kura reģistrēta Kopienas muitas teritorijā: 

a) precēm, kas bijušas iebūvētas tādās platformās to būvēšanas, remonta, tehniskās apkopes 
vai pārveidošanas nolūkā; 

b) precēm, kas izmantotas tādu platformu aprīkojumam vai iekārtām; 

c) krājumiem, kas izmantoti vai patērēti uz tādām platformām; un 

d) nekaitīgiem atkritumiem no tādām platformām; 

14. precēm sūtījumā, kura patiesā vērtība nepārsniedz EUR 22, ja muitas dienesti, vienojoties 
ar komersantu, piekrīt veikt riska analīzi, izmantojot informāciju, kas ietverta komersanta 
izmantotajā sistēmā vai ko sniedz tāda sistēma. 

 

3. Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšana 

 

1. Par precēm, ko ieved Kopienas muitas teritorijā, iesniedz kopsavilkuma deklarāciju, 
izņemot preces, kuras pārvadā ar transportlīdzekļiem, kas tikai šķērso muitas teritorijas teritoriālos 
ūdeņus vai gaisa telpu, šajā teritorijā neapstājoties.  

 

2. Kopsavilkuma deklarāciju iesniedz ievešanas muitas iestādē. Muitas dienesti var ļaut 
kopsavilkuma deklarāciju iesniegt citā muitas iestādē, ja tā ievešanas muitas iestādei uzreiz dara 
zināmus vai elektroniski pieejamus vajadzīgos datus. 

Muitas dienesti var ļaut, ka kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanu aizstāj ar paziņojuma 
iesniegšanu un piekļuvi kopsavilkuma deklarācijai komersanta elektroniskā sistēmā. 

 

3. Kopsavilkuma deklarāciju iesniedz, pirms preces ieved Kopienas muitas teritorijā.  

 

4. Kopsavilkuma deklarāciju iesniedz persona, kas ieved preces vai uzņemas atbildību par 
preču pārvadāšanu Kopienas muitas teritorijā.  

 

5. Kopsavilkuma deklarāciju sastāda, izmantojot datu apstrādes paņēmienus. Var izmantot 
tirdzniecības, ostu vai transporta dokumentus, ja tajos ir vajadzīgās ziņas. 

Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju aizpilda elektroniski. Tajā iekļauj tos Regulas 
Nr.2454/93 30.A pielikumā izklāstītos datus, kam jābūt iekļautiem šādā deklarācijā, un šo 
deklarāciju aizpilda saskaņā ar 30.A pielikumā sniegtajiem paskaidrojumiem (Pielikums Nr.1). 

Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju autentificē persona, kas to sagatavo. 
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6. Ārkārtējos gadījumos muitas dienesti var pieņemt kopsavilkuma deklarācijas papīra formā 
ar nosacījumu, ka tie nodrošina tādu pašu riska pārvaldības līmeni, kādu piemēro kopsavilkuma 
deklarācijām, kas iesniegtas, izmantojot datu apstrādes paņēmienus. 

Muitas dienesti atļauj ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegt papīra formātā vai atļauj 
izmantot jebkuru citu procedūru, kas to aizstāj, saskaņā ar vienošanos muitas dienestu starpā, tikai 
vienā no šādiem gadījumiem: 

a) muitas dienestu datorizētā sistēma nedarbojas; 

b) personas, kura iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, lietojumprogramma 
nedarbojas. 

Rakstiskās ievešanas kopsavilkuma deklarācijas izmantošanu apstiprina muitas dienesti. 

Rakstisko ievešanas kopsavilkuma deklarāciju paraksta persona, kas to sagatavo. 

 

Gadījumos, ja muitas dienestu datorizētā sistēma nedarbojas vai personas, kura iesniedz 
ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, lietojumprogramma nedarbojas ievešanas kopsavilkuma 
deklarācija papīra formātā jāsagatavo, izmantojot drošības un drošuma dokumenta veidlapu 
atbilstoši paraugam Regulas Nr.2454/93 45.i pielikumā (Pielikums Nr.2). Ja sūtījumā, par kuru 
sagatavota ievešanas deklarācija, ir vairāk nekā viena preču pozīcija, drošības un drošuma 
dokumentu papildina ar pozīciju sarakstu, kas atbilst Regulas Nr.2454/93 45.j pielikumā 
norādītajam paraugam (Pielikums Nr.3). Pozīciju saraksts ir drošības un drošuma dokumenta 
neatņemama sastāvdaļa. 

 

Gadījumos, ja muitas dienestu datorizētā sistēma nedarbojas vai personas, kura iesniedz 
ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, lietojumprogramma nedarbojas, muitas iestādes var atļaut 
aizstāt vai papildināt drošības un drošuma dokumentu ar komercdokumentiem, nodrošinot, ka 
muitas iestādēm iesniegtajos dokumentos ir informācijas elementi, kas paredzēta Regulas 
Nr.2454/93 30.A pielikumā (Pielikums Nr.1) attiecībā uz ievešanas kopsavilkuma deklarācijām.  

 

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas muitas dienesti reģistrē nekavējoties pēc to saņemšanas. 

Muitas dienesti nekavējoties informē personu, kura iesniegusi ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju, par tās reģistrāciju. 

 

7. Personai, kas iesniedza kopsavilkuma deklarāciju ir tiesības pēc viņas lūguma grozīt vienu 
vai vairākus datus kopsavilkuma deklarācijā pēc tās iesniegšanas. Tomēr nekādi grozījumi nav 
iespējami pēc tam, kad muitas dienesti: 

a) ir informējuši personu, kas iesniegusi kopsavilkuma deklarāciju, ka tie grib pārbaudīt 
preces vai 

b) ir konstatējuši, ka attiecīgie dati nav patiesi vai 

c) ir ļāvuši preces noņemt no muitas kontroles. 
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Muitas dienesti nekavējoties informē personu, kura iesniegusi ievešanas kopsavilkuma 
deklarācijas grozījumus, par šādu grozījumu reģistrāciju.  

 

Ja ievešanas kopsavilkuma deklarācija ir tikusi grozīta un attiecīgās personas rīcība neliecina 
par krāpnieciskiem darījumiem, tad neuzskata, ka būtu radies muitas parāds, (saskaņā ar Regulas 
Nr.2913/92 202. pantu) par to preču nelikumīgu ievešanu, kuras pirms deklarācijas grozīšanas nav 
bijušas pareizi deklarētas. 

 

4. Importa deklarācija kā kopsavilkuma deklarācija 
 

1. Ievešanas muitas iestāde var neprasīt kopsavilkuma deklarāciju par precēm, ja iesniedz 
muitas deklarāciju pirms preču ievešanas Kopienas muitas teritorijā un pirms noteikto termiņu 
beigām (skatīt 6.sadaļu). Šādā gadījumā muitas deklarācijā ir vismaz tie dati, kuriem jābūt 
kopsavilkuma deklarācijā, un līdz laikam, kad muitas deklarāciju pieņem, tai ir kopsavilkuma 
deklarācijas statuss. 

Muitas dienesti var ļaut muitas deklarāciju iesniegt importa muitas iestādē, kas nav ievešanas 
muitas iestāde, ja šī iestāde ievešanas muitas iestādei uzreiz dara zināmus vai elektroniski 
pieejamus vajadzīgos datus. 

2. Ja muitas deklarāciju iesniedz citādi, nevis izmantojot datu apstrādes paņēmienus, muitas 
dienesti uz datiem attiecina tādu pašu riska pārvaldības līmeni, kāds piemērojams kopsavilkuma 
deklarācijām, kas iesniegtas, izmantojot datu apstrādes paņēmienus.  

 

5. Tranzīta deklarācija kā kopsavilkuma deklarācija 

 

Saskaņā ar tranzīta procedūru sniegtos datus var izmantot kā ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju, ja tiek pildīti šādi nosacījumi: 

a) preces ieved Kopienas muitas teritorijā saskaņā ar tranzīta procedūru; 

b) tranzīta datu apmaiņa notiek, izmantojot informācijas tehnoloģijas un datortīklus; 

c) dati ietver visu informāciju, kas jānorāda ievešanas kopsavilkuma deklarācijā.  

 

6. Termiņi. 

 

1. Jūras transporta gadījumā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz ievešanas 
muitas iestādē šādos termiņos: 

a) kravai konteineros, izņemot gadījumus, kad piemēro c) vai d) apakšpunktu, vismaz 24 
stundas pirms iekraušanas iziešanas ostā; 
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b) vienotai/sadalītai beramai (nefasētai) kravai, izņemot gadījumus, kad piemēro c) vai d) 
apakšpunktu, vismaz 4 stundas pirms ievešanas pirmajā ostā, kas atrodas Kopienas muitas 
teritorijā 

c) pārvadājumiem starp Grenlandi, Farēru salām, Seūtu, Meliļu, Norvēģiju, Islandi vai ostām, 
kas atrodas Baltijas jūrā, Ziemeļu jūrā, Melnajā jūrā vai Vidusjūrā, visām Marokas ostām, kā arī 
Kopienas muitas teritorijā, izņemot Francijas aizjūras departamentus, Azoru salas, Madeiru un 
Kanāriju salas, vismaz 2 stundas pirms iebraukšanas pirmajā ostā, kas atrodas Kopienas muitas 
teritorijā; 

d) pārvadājumiem gadījumos, kas nav minēti c) apakšpunktā, kurus veic starp teritoriju, kas 
atrodas ārpus Kopienas muitas teritorijas un Francijas aizjūras departamentiem, Azoru salām, 
Madeiru vai Kanāriju salām, ja šādu pārvadājumu ilgums ir mazāks par 24 stundām, vismaz 2 
stundas pirms iebraukšanas pirmajā ostā, kas atrodas Kopienas muitas teritorijā. 

 

2. Gaisa satiksmes gadījumā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz ievešanas muitas 
iestādei šādos termiņos: 

a) tuvajiem reisiem vismaz līdz faktiskajam lidmašīnas pacelšanās laikam; 

b) tālajiem reisiem vismaz 4 stundas pirms ielidošanas pirmajā lidostā, kas atrodas Kopienas 
muitas teritorijā. 

“Tuvie reisi” ir reisi, kuru ilgums ir mazāks nekā 4 stundas no pēdējās izlidošanas lidostas 
trešā valstī līdz ielidošanai pirmajā Kopienas lidostā. Visus pārējos reisus uzskata par tālajiem 
reisiem. 

 

Jūras vai gaisa transporta gadījumā, ja tiek izmantots kuģis, ar kuru noslēgta vienošanās, par 
ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanu atbildīga ir persona, kura noslēgusi vienošanos 
un kura izdevusi preču pavadzīmi vai gaisa kravas pavadzīmi par preču faktisko pārvadāšanu kuģī 
vai lidmašīnā saskaņā ar vienošanos. 

 

Ja kuģim vai lidmašīnai Kopienas muitas teritorijā jāpiestāj vairāk nekā vienā ostā vai lidostā 
ar nosacījumu, ka tie līdz tam nepiestāj nevienā ostā vai lidostā ārpus Kopienas muitas teritorijas, 
pirmajā Kopienas ostā vai lidostā iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju par visām 
pārvadātajām precēm. Muitas dienesti šajā pirmajā ievešanas ostā vai lidostā drošības un drošuma 
nolūkā veic riska analīzi visām pārvadātajām precēm. Precēm, kuras tiek izkrautas šajā ostā vai 
lidostā, var veikt papildu riska analīzi. 

 

Ja tiek identificēts risks, tad pirmās ievešanas ostas vai lidostas muitas iestāde veic 
aizliedzošu darbību kravu gadījumā, kuras identificētas kā kravas, kas rada tik nopietnu 
apdraudējumu, ka vajadzīga tūlītēja iejaukšanās, un jebkurā gadījumā nodod riska analīzes 
rezultātus maršrutā nākamajām ostām vai lidostām. 
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Nākamajās ostās vai lidostās Kopienas muitas teritorijā precēm, ko uzrāda muitā minētajā 
ostā vai lidostā attiecas kopsavilkuma deklarācija par pagaidu uzglabāšanu, kā noteikuši muitas 
dienesti. 

 

3. Dzelzceļa un iekšzemes ūdeņu transporta gadījumā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju 
iesniedz ievešanas muitas iestādei vismaz 2 stundas pirms iebraukšanas ievešanas muitas iestādē 
Kopienas muitas teritorijā. 

 

4. Autotransporta gadījumā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz ievešanas muitas 
iestādei vismaz 1 stundu pirms iebraukšanas ievešanas muitas iestādē Kopienas muitas teritorijā. 

 

5. Ja ievešanas kopsavilkuma deklarāciju neiesniedz, izmantojot datu apstrādes tehniku, Jūras 
transporta c) un d) apakšpunktā, Gaisa transporta a) apakšpunktā un Dzelzceļa un iekšzemes ūdeņu 
transporta un Autotransporta gadījumā noteiktais termiņš ir vismaz četras stundas. 

 

6. Ja muitas dienestu datorizētā sistēma uz laiku nedarbojas, joprojām piemēro attiecīgajam 
transportēšanas veidam noteiktos termiņus. 

 

Ja tiek konstatēts, ka par muitai uzrādītajām precēm, par kurām jāiesniedz ievešanas 
kopsavilkuma deklarācija, nav iesniegta šāda deklarācija, persona, kas ievedusi preces vai kas 
uzņēmusies atbildību par preču ievešanu Kopienas muitas teritorijā, nekavējoties iesniedz šādu 
ievešanas kopsavilkuma deklarāciju. 

 

Ja komersants iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju pēc noteiktajiem termiņiem, tas 
neliedz piemērot sankcijas, kas noteikti valsts tiesību aktos.  

 

7. Riska analīze 

 

1. Ievešanas muitas iestāde, saņemot ievešanas kopsavilkuma deklarācijā ietverto 
informāciju, galvenokārt drošības un drošuma nolūkā veic atbilstošu riska analīzi pirms preču 
pienākšanas Kopienas muitas teritorijā. 

 

Ja ievešanas kopsavilkuma deklarācija ir iesniegta muitas iestādē, kas nav ievešanas muitas 
iestāde, un dati ir darīti pieejami ievešanas muitas iestādei, ievešanas muitas iestādes amatpersonas 
vai nu ņem vērā šīs citas muitas iestādes veiktās riska analīzes rezultātus, vai arī ņem vērā 
rezultātus, kas iegūti, pašiem veicot riska analīzi. 
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2. Muitas dienesti pabeidz riska analīzi pirms preču pienākšanas ar nosacījumu, ka ir ievēroti 
attiecīgie termiņi. Tomēr attiecībā uz precēm kravas konteineros, muitas dienesti riska analīzi 
pabeidz 24 stundu laikā no ievešanas kopsavilkuma deklarācijas saņemšanas. 

 

Gadījumos, kad minētā analīze ļauj muitas dienestiem pamatoti uzskatīt, ka preču nonākšana 
Kopienas muitas teritorijā tik ļoti apdraudētu Kopienas drošību un drošumu, ka vajadzīga tūlītēja 
iejaukšanās, muitas dienesti paziņo personai, kas iesniegusi ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, 
vai arī pārvadātājam, ja vien pārvadātājs ir pievienots muitas sistēmai, ka preces nedrīkst izkraut. 

 

3. Ja Kopienas muitas teritorijā ieved preces, uz kurām neattiecas prasība iesniegt ievešanas 
kopsavilkuma deklarāciju, riska analīzi veic, kad preces tiek uzrādītas, attiecīgi pamatojoties uz 
kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu vai muitas deklarāciju, kas attiecas uz 
minētajām precēm. 

 

4. Preces, kas uzrādītas muitai, var izlaist, piemērojot tām muitošanas vai izmantošanas 
režīmu, tiklīdz tām veikta riska analīze, ja tās rezultāti paredz šādu izlaišanu. 

 

8. Paziņojums par ierašanos 

 

Aktīvā transportlīdzekļa, kas iebrauc Kopienas muitas teritorijā, vadītājs vai tā pārstāvis par 
transportlīdzekļa ierašanos informē pirmās ievešanas muitas iestādes muitas dienestus. Šādā 
paziņojumā par ierašanos jābūt iekļautai visai vajadzīgajai informācijai, lai identificētu ievešanas 
kopsavilkuma deklarācijas, kuras iesniegtas par visām precēm, ko pārvadā minētajā 
transportlīdzeklī. Iespēju robežās izmanto tās metodes, kas pieejamas, lai paziņotu par ierašanos. 

 

9. Pagaidu glabāšana 

 

1. Uz ārpuskopienas precēm, ko uzrāda muitai, attiecas kopsavilkuma deklarācija par pagaidu 
uzglabāšanu, kā noteikuši muitas dienesti. 

 

Kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu iesniedz tā persona vai tās personas 
vārdā, kura uzrāda preces, ne vēlāk kā preču uzrādīšanas brīdī. Gadījumos, kad kopsavilkuma 
deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu iesniedz persona, kas nav pagaidu uzglabāšanas vietas 
turētājs, muitas dienesti informē pagaidu uzglabāšanas vietas turētāju par deklarāciju ar 
nosacījumu, ka minētā persona ir norādīta kopsavilkuma deklarācijā par pagaidu uzglabāšanu un ir 
pieslēgusies muitas sistēmai. 
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2. Kopsavilkuma deklarācija par pagaidu uzglabāšanu var būt noformēta vienā no šādiem 
veidiem, kā noteikuši muitas dienesti: 

a) atsauce uz jebkuru ievešanas kopsavilkuma deklarāciju par attiecīgajām precēm, kas 
papildināta ar datiem no kopsavilkuma deklarācijas par pagaidu uzglabāšanu; 

b) kopsavilkuma deklarācija par pagaidu uzglabāšanu, tai skaitā atsauce uz jebkuru ievešanas 
kopsavilkuma deklarāciju par attiecīgajām precēm; 

c) kravas manifests vai cits pārvadājuma dokuments, ja tajā ir ietverti dati no kopsavilkuma 
deklarācijas par pagaidu uzglabāšanu, tai skaitā atsauce uz jebkuru ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju par attiecīgajām precēm. 

 

3. Atsauci uz jebkuru ievešanas kopsavilkuma deklarāciju neprasa, ja preces jau ir bijušas 
pagaidu uzglabāšanā vai tām ir piemērots preču muitošanas vai izmantošanas režīms un tās nav 
izvestas no Kopienas muitas teritorijas. 

 

4. Var izmantot komerciālas ostu vai transporta uzskaites sistēmas, ja muitas dienesti ir tās 
apstiprinājuši. 

 

5. Kopsavilkuma deklarācija par pagaidu uzglabāšanu var ietvert paziņojumu par ierašanos, 
vai to var iesniegt kopā ar tādu paziņojumu. 

 

6. Kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu uzskata par iesniegtu preču 
uzrādīšanas dienā. 

 

7. Kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu muitas dienesti patur, lai pārbaudītu, 
vai precēm, uz ko tā attiecas, tiek piemērots preču muitošanas vai izmantošanas režīms. 

 

8. Kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu neprasa, ja vēlākais preču uzrādīšanas 
brīdī muitā: 

a) preces tiek deklarētas muitas procedūrai vai citādi pakļautas preču muitošanas vai 
izmantošanas režīmam vai 

b) tiek konstatēts, ka ir iesniegts pierādījums, ka precēm ir Kopienas statuss. 

 

9. Ja muitas deklarācija ir iesniegta ievešanas muitas iestādē kā ievešanas kopsavilkuma 
deklarācija, muitas dienesti muitas deklarāciju nekavējoties pieņem preču uzrādīšanas brīdī un 
precēm tieši piemēro deklarēto procedūru saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti minētajai 
procedūrai. 
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10. Ja ārpuskopienas preces, ko pārvieto no nosūtītāja muitas iestādes, piemērojot tranzīta 
procedūru, uzrāda saņēmēja muitas iestādei Kopienas muitas teritorijā, tad saņēmēja iestādes 
muitas dienestiem paredzēto tranzīta deklarāciju uzskata par kopsavilkuma deklarāciju pagaidu 
uzglabāšanas vajadzībām. 

 

10. Preču uzrādīšana muitā 

 

Neskarot apstākļus, kad var preces iznīcināt un noteikumus, ko piemēro gadījumos, kad 
muitas dienesti preces pārdod, kopsavilkuma deklarācijas sagatavotāja persona vai — gadījumos, 
kad tāda deklarācija vēl nav iesniegta — persona, kas ieved preces vai uzņemas atbildību par preču 
pārvadāšanu Kopienas muitas teritorijā atbild par to, lai tiktu īstenoti pasākumi, kurus muitas 
dienestiem jāveic, ieskaitot preču pārdošanu, kas vajadzīgi, lai nokārtotu tādu preču stāvokli, ar 
kurām Regulas Nr.2913/92 49.pantā noteiktajos termiņos nav sāktas preču muitošanai vai 
izmantošanai nepieciešamās formalitātes, kā arī uzņemas segt tādu pasākumu izmaksas. 

 

1. Tiklīdz preces ir uzrādītas muitai, muitas dienesti atļauju pārbaudīt preces un ņemt to 
paraugus var piešķirt personai, kura saskaņā ar muitas noteikumiem ir pilnvarota precēm piemērot 
muitošanas vai izmantošanas režīmu pēc šīs personas mutiska lūguma. Tomēr muitas dienesti, 
ņemot vērā konkrētos apstākļus, var uzskatīt, ka vajadzīgs rakstisks lūgums. 

 

2. Paraugu ņemšanu muitas dienesti atļauj vienīgi pēc personas lūguma, kam atļauts preces 
nodot preču muitošanas vai izmantošanas režīmā rakstiska lūguma. 

 

3. Rakstisko lūgumu var sastādīt papīra formātā vai elektroniski. 

Attiecīgā persona to paraksta vai autentificē un iesniedz attiecīgajiem muitas dienestiem. 
Lūgumā iekļauj šādus datus: 

a) pieprasījuma iesniedzēja vārdu un adresi; 

b) preču atrašanās vietu; 

c) atsauci uz vienu no turpmāk minētajiem: 

i) ievešanas kopsavilkuma deklarāciju; 

ii) iepriekšējo muitas procedūru; 

iii) transportlīdzekļa veidu; 

d) visus pārējos datus, kas vajadzīgi preču identificēšanai. 

 

4. Muitas dienesti savu lēmumu dara zināmu attiecīgajai personai. Ja tiek pieprasīta paraugu 
ņemšana, tad minētajā lēmumā norāda paraugam ņemamo preču daudzumu. 



 

www.muitaslietas.lv   Rīga, 2010.gada maijs 
 

 

10 

 

5. Preces pārbauda un paraugus ņem muitas dienestu uzraudzībā, kuri nosaka piemērojamās 
procedūras.  

Attiecīgā persona uzņemas visus riskus un sedz izmaksas, kas saistītas ar pārbaudi, paraugu 
ņemšanu un preču analīzi. 

 

6. Saistībā ar ņemtiem paraugiem kārto formalitātes, kas nepieciešamas, lai tiem piemērotu 
muitošanas vai izmantošanas režīmu. Ja pārbaudes rezultātā paraugi tiek iznīcināti vai iet bojā, 
neuzskata, ka radies muitas parāds. 

 

Visiem atkritumiem vai lūžņiem, kas radušies pārbaudes rezultātā, piemēro ārpuskopienas 
preču muitošanas vai izmantošanas režīmu. 

 

11. Papildus informācija 

 

Padomes Regula (EEK) Nr.2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa 
izveidi; 

Komisijas Regula (EEK) Nr.2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas 
noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi; 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/security_amendment/procedures/inde
x_en.htm 

www.muitaslietas.lv  
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Ievešanas kopsavilkuma deklarācija 

Pielikums Nr.1 

(Atbilstoši Regulas Nr.2454/1993 30.A pielikumam) 

1.   Ievadpiezīmes par tabulām  

1. piezīme.   Vispār īgi  

1.1. Kopsavilkuma deklarācijā, kas jāiesniedz par precēm, kuras tiek ievestas Kopienas 
muitas teritorijā vai izvestas no tās, par katru attiecīgo situāciju vai transporta veidu ir informācija, 
kas norādīta 1.–5. tabulā. Maršruta maiņas pieprasījumā, kas jāiesniedz, ja aktīvajam 
transportlīdzeklim, kas iebrauc Kopienas muitas teritorijā, vispirms jāierodas muitas iestādē, kura 
atrodas dalībvalstī, kas nav deklarēta ievešanas kopsavilkuma deklarācijā, ietver 6. tabulā noteikto 
informāciju.  

1.2. 1. līdz 7. tabulā iekļauti visi informācijas elementi, kas vajadzīgi attiecīgajās procedūrās, 
deklarācijās un maršruta maiņas pieprasījumos. Tās sniedz visaptverošu pārskatu par prasībām, kas 
jāizpilda dažādajās procedūrās, deklarācijās un maršruta maiņas pieprasījumos. 

1.3. Sleju nosaukumi ir paši par sevi saprotami un attiecas uz šīm procedūrām un 
deklarācijām. Pagaidu uzglabāšanas gadījumā izmanto informāciju 1. tabulas slejā “Ievešanas 
kopsavilkuma deklarācija”. 

1.4. “X” konkrētā tabulas ailē rāda, ka attiecīgais informācijas elements ir jāieraksta 
procedūrai vai deklarācijai, kas aprakstīta attiecīgās slejas virsrakstā, deklarācijas preču vienības 
līmenī. “Y” konkrētā tabulas ailē rāda, ka attiecīgais informācijas elements ir jāieraksta procedūrai 
vai deklarācijai, kas aprakstīta attiecīgās slejas virsrakstā, deklarācijas virsraksta līmenī. “Z” 
konkrētā tabulas ailē rāda, ka attiecīgais informācijas elements ir jāieraksta procedūrai vai 
deklarācijai, kas aprakstīta attiecīgās slejas virsrakstā, pārvadājuma ziņojuma līmenī. Simbolu “X”, 
“Y” un “Z” kombin ācija nozīmē, ka attiecīgais informācijas elements var būt jāieraksta procedūrai 
vai deklarācijai, kas aprakstīta attiecīgās slejas virsrakstā, visos līmeņos. 

1.5. Vārdu “ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas” lietojums šajā pielikumā 
nozīmē atsauci uz kopsavilkuma deklarācijām, kas paredzētas attiecīgi Muitas kodeksa 36.a panta 
1. punktā un 182.a panta 1. punktā. 

1.6. Apraksti un piezīmes 4. iedaļā par ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām, 
par vienkāršotajām procedūrām un par maršruta maiņas pieprasījumiem attiecas uz informācijas 
elementiem, kas minēti 1. līdz 7. tabulā. 

 

2. piezīme.   Muitas deklarācija, ko izmanto kā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju   

2.1. Ja muitas deklarāciju, kā minēts Muitas kodeksa 62. panta 1. punktā, izmanto kā 
kopsavilkuma deklarāciju, saskaņā ar kodeksa 36.c panta 1. punktu šajā deklarācijā papildus sīkām 
ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 37. pielikumam vai 37.A pielikumam, 
jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 1.–4. tabulas slejā “Ievešanas kopsavilkuma deklarācija”. 
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Ja muitas deklarāciju, kā minēts Muitas kodeksa 76. panta 1. punktā, izmanto kā 
kopsavilkuma deklarāciju, saskaņā ar kodeksa 36.c panta 1. punktu šajā deklarācijā papildus sīkām 
ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 7. tabulai, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras 
norādītas 1.–4. tabulas slejā “Ievešanas kopsavilkuma deklarācija”. 

2.2. Ja piemēro 14.b panta 3. punktu un ja muitas deklarāciju, kā minēts Muitas kodeksa 62. 
panta 1. punktā, izmanto kā kopsavilkuma deklarāciju, saskaņā ar kodeksa 36.c panta 1. punktu 
šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 37. 
pielikumam vai 37.A pielikumam, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 5. tabulas slejā “AEO 
ievešanas kopsavilkuma deklarācija”. 

Ja piemēro 14.b panta 3. punktu un ja muitas deklarāciju, kā minēts Muitas kodeksa 76. panta 
1. punktā, izmanto kā kopsavilkuma deklarāciju, saskaņā ar kodeksa 36.c panta 1. punktu šajā 
deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 7. tabulai, 
jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 5. tabulas slejā “AEO ievešanas kopsavilkuma deklarācija”. 

3. piezīme.   Eksporta muitas deklarācija  

3.1. Ja vajadzīga muitas deklarācija, kā minēts Muitas kodeksa 62. panta 1. punktā, saskaņā 
ar kodeksa 182.b pantu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai 
procedūrai atbilstīgi 37. pielikumam vai 37.A pielikumam, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 1. 
un 2. tabulas slejā “Izvešanas kopsavilkuma deklarācija”. 

Ja vajadzīga muitas deklarācija, kā minēts Muitas kodeksa 76. panta 1. punktā, saskaņā ar 
kodeksa 182.b pantu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai 
atbilstīgi 7.tabulai, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 1. un 2. tabulas slejā “Izvešanas 
kopsavilkuma deklarācija”. 

3.2. Ja piemēro 14.b panta 3. punktu un ja vajadzīga muitas deklarācija, kā minēts Muitas 
kodeksa 62. panta 1. punktā, saskaņā ar kodeksa 182.b pantu šajā deklarācijā papildus sīkām 
ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 37. pielikumam vai 37.A pielikumam, 
jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 5. tabulas slejā “AEO izvešanas kopsavilkuma deklarācija”. 

Ja piemēro 14.b panta 3. punktu un ja vajadzīga muitas deklarācija, kā minēts Muitas 
kodeksa 76. panta 1. punktā, saskaņā ar kodeksa 182.b pantu šajā deklarācijā papildus sīkām 
ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 7. tabulai  , jāiekļauj sīkas ziņas, kuras 
norādītas 5. tabulas slejā “AEO izvešanas kopsavilkuma deklarācija”. 

4. piezīme.   Citi īpaši apstākļi attiecībā uz ievešanas un izvešanas kopsavilkuma 
deklarācijām un konkrētu preču veidu plūsmu. Piezīme par 2. līdz 4. tabulu  

4.1. Slejas “Izvešanas kopsavilkuma deklarācija – ekspress sūtījumi” un “Ievešanas 
kopsavilkuma deklarācija – ekspress sūtījumi” 2. tabulā aptver vajadzīgo informāciju, ko muitas 
dienestiem riska analīzei sniedz elektroniski pirms ekspress sūtījumu nosūtīšanas vai pienākšanas. 
Pasta iestādes var izvēlēties šajās 2. tabulas slejās ietvertos datus elektroniski sniegt muitas 
dienestiem riska analīzei pirms pasta sūtījumu nosūtīšanas vai pienākšanas. 
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4.2. Šā pielikuma nolūkos ekspress sūtījums ir atsevišķs priekšmets, ko sūta integrēta 
pakalpojuma ietvaros, kurā ietverta paku savākšana, transports, atmuitošana un piegāde paātrinātā 
režīmā/noteiktā laikā, vienlaikus sekojot līdzi šo sūtījumu atrašanās vietai un saglabājot kontroli 
pār tiem visā pakalpojuma sniegšanas laikā. 

4.3. Šā pielikuma nolūkos pasta sūtījums ir atsevišķs priekšmets, kura svars nepārsniedz 50 
kg un kuru sūta pa pasta sistēmu saskaņā ar Pasaules Pasta savienības konvencijas noteikumiem, ja 
preces pārsūta tiesību un pienākumu īpašnieki atbilstīgi šiem noteikumiem vai ja pārsūtīšana 
notiek to vārdā. 

4.4. Sleja “Izvešana – kuģu un lidaparātu apgāde” 2. tabulā aptver vajadzīgo informāciju 
izvešanas kopsavilkuma deklarācijās attiecībā uz kuģu un lidaparātu apgādi. 

4.5. 3. un 4. tabulā ir informācija, kas vajadzīga ievešanas kopsavilkuma deklarācijās saistībā 
ar autotransportu un dzelzceļa transportu. 

4.6. 3. tabula par autotransportu attiecas arī uz multimodālajiem pārvadājumiem, ja vien 4. 
iedaļā nav norādīts citādi. 

5. piezīme.   Vienkāršotās procedūras  

5.1. Vienkāršoto procedūru deklarācijas saskaņā ar 254., 260., 266., 268., 275., 280., 282., 
285., 285.a, 288. un 289. pantu ietver informāciju, kas izklāstīta 7. tabulā. 

5.2. Dažu informācijas elementu samazinātais formāts vienkāršotajās procedūrās neierobežo 
un neskar 37. un 38. pielikuma prasības, jo īpaši attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz papildu 
deklarācijās. 

2.   Prasības ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijās  

2.1.  1. tabula – Gaisa, jūras, iekšzemes ūdensceļu un citu veidu transports vai situācijas, kas 
nav minētas 2.–4. tabulā 

Nosaukums Izvešanas kopsavilkuma deklarācija 

(sk. 3.1. piezīmi) 

Ievešanas kopsavilkuma 
deklarācija   

(sk. 2.1. piezīmi) 

Vienību skaits Y Y 

Unikālais sūtījuma atsauces 
numurs 

X/Y X/Y 

Transporta dokumenta 
numurs 

X/Y X/Y 

Nosūtītājs X/Y X/Y 

Persona, kas iesniedz 
kopsavilkuma deklarāciju 

Y Y 

Saņēmējs X/Y X/Y 

Pārvadātājs   Z 

Informējamā persona   X/Y 
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Aktīvā transportlīdzekļa, 
kas šķērso robežu, 
identitāte un valstspiederība 

  Z 

Pārvadājuma atsauces 
numurs 

  Z 

Pirmās ievešanas vietas 
kods 

  Z 

Ierašanās datums un laiks 
pirmajā ievešanas vietā 
muitas teritorijā 

  Z 

Maršruta valsts(-u) kodi Y Y 

Transporta veids uz robežas   Z 

Izvešanas muitas iestāde Y   

Preču atrašanās vieta Y   

Iekraušanas vieta   X/Y 

Izkraušanas vietas kods   X/Y 

Preču apraksts X X 

Iepakojumu veids (kods) X X 

Iepakojumu skaits X X 

Kravas marķējums X/Y X/Y 

   

Aprīkojuma identifikācijas 
numurs, ja pārvadā 
konteineros 

X/Y X/Y 

Preču vienības numurs X X 

Preces kods X X 

Bruto masa (kg) X/Y X/Y 

Bīstamo kravu ANO kods X X 

Plombas numurs X/Y X/Y 

Transporta maksājumu 
apmaksas metodes kods 

X/Y X/Y 

Deklarēšanas datums Y Y 

Paraksts/Apstiprinājums Y Y 

Norāde uz citiem īpašiem 
apstākļiem 

Y Y 

 

2.2.  2. tabula – Pasta un ekspress sūtījumi, kuģu un lidaparātu apgāde 

Nosaukums Izvešanas kopsavilkuma 
deklarācija – ekspress 

sūtījumi 

Izvešanas 
kopsavilkuma 

deklarācija – kuģu un 

Ievešanas 
kopsavilkuma 
deklarācija – 

ekspress 
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(sk. 3.1. un 4.1. līdz 4.3. 
piezīmi) 

  

lidaparātu apgāde 

(sk. 3.1. un 4.4. 
piezīmi) 

sūtījumi 

(sk. 2.1. un 
4.1. līdz 4.3. 

piezīmi) 

Unikālais sūtījuma 
atsauces numurs 

  X/Y   

Transporta dokumenta 
numurs 

  X/Y   

Nosūtītājs X/Y X/Y X/Y 

Persona, kas iesniedz 
kopsavilkuma 
deklarāciju 

Y Y Y 

Saņēmējs X/Y X/Y X/Y 

Pārvadātājs     Z 

Pārvadājuma atsauces 
numurs 

    Z 

Ierašanās datums un 
laiks pirmajā ierašanās 
vietā muitas teritorijā 

    Z 

Maršruta valsts(-u) kodi Y   Y 

Transporta veids uz 
robežas 

    Z 

Izvešanas muitas 
iestāde 

Y Y   

Preču atrašanās vieta Y Y   

Iekraušanas vieta     Y 

Izkraušanas vietas kods     X/Y 

Preču apraksts X X X 

Aprīkojuma 
identifikācijas numurs, 
ja pārvadā konteineros 

  X/Y   

Preču vienības numurs X X X 

Preces kods X X X 

Bruto masa (kg) X/Y X/Y X/Y 

Bīstamo kravu ANO 
kods 

X   X 

Transporta maksājumu 
apmaksas metodes kods 

X/Y X/Y X/Y 

Deklarēšanas datums Y Y Y 

Paraksts/Apstiprinājums Y Y Y 

Norāde uz citiem 
īpašiem apstākļiem 

Y Y Y 
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2.3.  3. tabula – Autotransports. Informācija ievešanas kopsavilkuma deklarācijā 

Nosaukums Autotransports. Ievešanas 
kopsavilkuma deklarācija 

(sk. 2.1. piezīmi) 

Vienību skaits Y 

Unikālais sūtījuma atsauces numurs X/Y 

Transporta dokumenta numurs X/Y 

Nosūtītājs X/Y 

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma 
deklarāciju 

Y 

Saņēmējs X/Y 

Pārvadātājs Z 

Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso 
robežu, identitāte un valstspiederība 

Z 

Pirmās ievešanas vietas kods Z 

Ierašanās datums un laiks pirmajā 
ievešanas vietā muitas teritorijā 

Z 

Maršruta valstu kodi Y 

Transporta veids uz robežas Z 

Iekraušanas vieta X/Y 

Izkraušanas vietas kods X/Y 

Preču apraksts X 

Iepakojumu veida kods X 

Iepakojumu skaits X 

Aprīkojuma identifikācijas numurs, 
ja pārvadā konteineros 

X/Y 

Preču vienības numurs X 

Preces kods X 

Bruto masa X/Y 

Transporta maksājumu apmaksas 
metodes kods 

X/Y 

Bīstamo kravu ANO kods X 

Plombas numurs X/Y 

Deklarēšanas datums Y 

Paraksts/Apstiprinājums Y 

Norāde uz citiem īpašiem 
apstākļiem 

Y 

 

2.4.  4. tabula – Dzelzceļa transports. Informācija ievešanas kopsavilkuma deklarācijā 
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Nosaukums Dzelzceļa transports. Ievešanas 
kopsavilkuma deklarācija 

(sk. 2.1. piezīmi) 

Vienību skaits Y 

Unikālais sūtījuma atsauces numurs X/Y 

Transporta dokumenta numurs X/Y 

Nosūtītājs X/Y 

Persona, kas iesniedz ievešanas 
kopsavilkuma deklarāciju 

Y 

Saņēmējs X/Y 

Pārvadātājs Z 

Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso 
robežu, identitāte un valstspiederība 

Z 

Pārvadājuma atsauces numurs Z 

Pirmās ievešanas vietas kods Z 

Ierašanās datums un laiks pirmajā 
ievešanas vietā muitas teritorijā 

Z 

Maršruta valstu kodi Y 

Transporta veids uz robežas Z 

Iekraušanas vieta X/Y 

Izkraušanas vietas kods X/Y 

Preču apraksts X 

Iepakojumu veida kods X 

Iepakojumu skaits X 

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja 
pārvadā konteineros 

X/Y 

Preču vienības numurs X 

Preces kods X 

Bruto masa X/Y 

Transporta maksājumu apmaksas 
metodes kods 

X/Y 

Bīstamo kravu ANO kods X 

Plombas numurs X/Y 

Deklarēšanas datums Y 

Paraksts/Apstiprinājums Y 

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem Y 

 

2.5.  5. tabula – Atzītie komersanti. Samazinātas informācijas prasības izvešanas un ievešanas 
kopsavilkuma deklarācijās 
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Nosaukums Izvešanas 
kopsavilkuma 

deklarācija 

(sk. 3.2. piezīmi) 

Ievešanas 
kopsavilkuma 

deklarācija 

(sk. 2.2. piezīmi) 

Unikālais sūtījuma atsauces numurs X/Y X/Y 

Transporta dokumenta numurs X/Y X/Y 

Nosūtītājs X/Y X/Y 

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma 
deklarāciju 

Y Y 

Saņēmējs X/Y X/Y 

Pārvadātājs   Z 

Informējamā persona   X/Y 

Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso 
robežu, identitāte un valstspiederība 

  Z 

Pārvadājuma atsauces numurs   Z 

Pirmās ievešanas vietas kods   Z 

Ierašanās datums un laiks pirmajā 
ievešanas vietā muitas teritorijā 

  Z 

Maršruta valsts(-u) kodi Y Y 

Transporta veids uz robežas   Z 

Izvešanas muitas iestāde Y   

Iekraušanas vieta   X/Y 

Preču apraksts X X 

Iepakojumu skaits X X 

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja 
pārvadā konteineros 

X/Y X/Y 

Preču vienības numurs X X 

Preces kods X X 

Deklarēšanas datums Y Y 

Paraksts/Apstiprinājums Y Y 

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem Y Y 

2.6.  Prasības attiecībā uz maršruta maiņas pieprasījumiem – 6. tabula 

Nosaukums   

Transporta veids uz robežas Z 

Transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identifikācijas dati Z 

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas 
teritorijā 

Z 

Deklarētās pirmās ievešanas muitas iestādes valsts kods Z 

Persona, kas pieprasa maršruta maiņu Z 
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MRN  X 

Preču vienības numurs X 

Pirmās ievešanas vietas kods Z 

Faktiskās pirmās ievešanas vietas kods Z 

3.  7. tabula Prasības vienkāršotajās procedūrās 

Nosaukums  Vietējā 
muitošana  
eksportam 

(sk. 3.1. 
piezīmi) 

Vienkāršotā 
deklarācija 
eksportam 

(sk. 3.1. 
piezīmi) 

Nepilna 
deklarācija 
eksportam 

(sk. 3.1. 
piezīmi) 

Vietējā 
muitošana  
importam 

(sk. 2.1. 
piezīmi) 

Vienkāršotā 
deklarācija 
importam 

(sk. 2.1. 
piezīmi) 

Nepilna 
deklarācija 
importam 

(sk. 2.1. 
piezīmi) 

Deklarācija   Y Y   Y Y 

Priekšmetu skaits   Y Y   Y Y 

Unikālais sūtījuma 
atsauces numurs 

X X X X X X 

Transporta dokumenta 
numurs 

X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y 

Sūtītājs/eksportētājs X/Y X/Y X/Y       

Saņēmējs       X/Y X/Y X/Y 

Deklarētājs/pārstāvis Y Y Y Y Y Y 

Deklarētāja/pārstāvja 
statusa kods 

Y Y Y Y Y Y 

Valūtas kods       X X X 

Izvešanas muitas 
iestāde 

Y Y Y       

Papildu deklarācijas 
muitas iestāde 

    Y       

Preču apraksts X X X X X X 

Iepakojumu veids 
(kods) 

X X X X X X 

Iepakojumu skaits X X X X X X 

Kravas marķējums X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y 

Aprīkojuma 
identifikācijas numurs, 
ja pārvadā konteineros 

      X/Y X/Y X/Y 

Preču vienības numurs   X X   X X 

Preces kods X X X X X X 

Bruto masa (kg)       X X X 

Procedūra X X X X X X 

Neto masa (kg) X X X X X X 

Vienības cena       X X X 
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Atsauces numurs 
vienkāršotajām 
procedūrām 

X     X     

Atļaujas numurs X X   X X   

Papildu informācija       X X X 

Deklarēšanas datums Y Y Y Y Y Y 

Paraksts/Apstiprinājums Y Y Y Y Y Y 

4.   Piezīmes informācijas elementu izskaidrojumam  

MRN  

Maršruta maiņas pieprasījums: kustības atsauces numurs (MRN) ir alternatīva šādiem diviem 
informācijas elementiem: 

— transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identifikācija, 

— ierašanās datums un laiks pirmajā ierašanās vietā muitas teritorijā. 

Deklarācija 

Ierakstiet kodus, kas noteikti 38. pielikumā VAD 1. ailes 1. un 2. apakšiedaļai. 

Vienību skaits 

Kopējais deklarācijā vai kopsavilkuma deklarācijā deklarētais vienību skaits. 

[Ats.: VAD 5. aile] 

Unikālais sūtījuma atsauces numurs 

Unikāls numurs, ko piešķir precēm ievešanai, importam, izvešanai un eksportam. Jāizmanto 
Pasaules Muitas organizācijas (WCO) (ISO15459) vai ekvivalenti kodi. 

Kopsavilkuma deklarācijas : tā ir alternatīva transporta dokumenta numuram, ja tas nav pieejams. 

Vienkāršotās procedūras : informāciju var sniegt, ja tā pieejama. 

Šis elements nodrošina saiti ar citiem noderīgiem informācijas avotiem. 

[Ats.: VAD 7. aile] 

Transporta dokumenta numurs 

Atsauces numurs transporta dokumentam, kas attiecas uz preču ievešanu muitas teritorijā vai 
izvešanu no tās. Ja persona, kas iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, nav pārvadātājs, 
norāda arī pārvadātāja transporta dokumenta numuru. 

Tajā iekļauts transporta dokumenta veida kods, kā noteikts 38. pielikumā, kam seko attiecīgā 
dokumenta identifikācijas numurs. 

Šis elements ir alternatīva unikālajam sūtījuma atsauces numuram, ja tas nav pieejams. Tas 
nodrošina saiti ar citiem noderīgiem informācijas avotiem. 

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas kuģu un lidaparātu apgādē : faktūrrēķina vai kravas saraksta 
numurs. 
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Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas autotransportā : šo informāciju sniedz, ja tā pieejama, un tajā 
var ietvert atsauces gan uz TIR karneti, gan uz CMR. 

[Ats.: VAD 44. aile] 

Nosūtītājs  

Persona, kas preces nosūta, kā pārvadājuma līgumā noteikusi persona, kura pārvadājumu pasūta. 

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas: šī informācija jāsniedz, ja nosūtītājs nav persona, kas 
iesniedz kopsavilkuma deklarāciju; šī informācija ir nosūtītāja EORI numurs ik reizi, kad minētais 
numurs ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Ja izvešanas kopsavilkuma 
deklarācijā vajadzīgā informācija ir iekļauta muitas deklarācijā saskaņā ar Kodeksa 182.b panta 3. 
punktu un šīs regulas 216. pantu, tad šī informācija atbilst muitas deklarācijas ailē 
“Nosūtītājs/eksportētājs” norādītajai informācijai. 

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas: šī informācija ir nosūtītāja EORI numurs ik reizi, kad 
minētais numurs ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. 

Sūtītājs/eksportētājs  

Persona, kas noformē eksporta deklarāciju vai kā vārdā tā tiek noformēta un kas ir preču īpašniece 
vai kam deklarācijas pieņemšanas brīdī ir līdzīgas tiesības rīkoties ar tām. 

Ieraksta 1. panta 16. punktā minēto EORI numuru. Ja nosūtītājam/eksportētājam nav EORI 
numura, muitas pārvalde var tam piešķirt ad hoc numuru attiecībā uz konkrēto deklarāciju. 

 [Ats.: VAD 2. aile] 

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju 

Šī informācija ir personas, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju, EORI numurs. 

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas : viena no personām, kas minētas Muitas kodeksa 36.b panta 
3. un 4. punktā. 

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas : Muitas kodeksa 182.d panta 3. punktā definētā persona. Šī 
informācija jāsniedz, ja saskaņā ar Muitas kodeksa 182.a panta 1. punktu uz šīm precēm attiecas 
muitas deklarācija. 

Piezīme: šī informācija ir vajadzīga, lai noteiktu personu, kas ir atbildīga par deklarācijas 
iesniegšanu. 

Persona, kas pieprasa maršruta maiņu  

Maršruta maiņas pieprasījums: persona, kas pieprasa maršruta maiņu saistībā ar ievešanu. Šī 
informācija ir personas, kas pieprasa maršruta maiņu, EORI numurs. 

Saņēmējs  

Persona, kam preces faktiski tiek nosūtītas. 

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas :  

šis elements jānorāda, ja saņēmējs nav tā pati persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Ja 
preces pārvadā ar tirgojamu konosamentu, kur kravas saņēmējs ir jebkurš konosamenta indosētājs, 
saņēmējs nav zināms un viņa datus aizstāj ar šādu kodu 10600. 
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Juridiskais 
pamats 

Priekšmets Aile Kods 

30.A 
pielikums 

Situācijas, kurās ir iesaistīti 
tirgojami konosamenti, kur 
kravas saņēmējs ir jebkurš 
konosamenta indosētājs, 
ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju gadījumā, ja 
saņēmēja dati nav zināmi. 

44 10600 

Gadījumos, kad jāsniedz minētā informācija, norāda saņēmēja EORI numuru ik reizi, kad minētais 
numurs ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. 

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas : 789. pantā paredzētajos gadījumos šo informāciju sniedz, ja 
tā ir pieejama. 

Norāda saņēmēja EORI numuru ik reizi, kad minētais numurs ir pieejams personai, kura iesniedz 
kopsavilkuma deklarāciju. 

 [Ats.: VAD 8. aile] 

Deklarētājs/pārstāvis 

Jānorāda, ja šī persona nav tā pati, kas sūtītājs/eksportētājs eksportam vai saņēmējs importam. 

Šī informācija ir deklarētāja/pārstāvja EORI numurs. 

 [Ats.: VAD 14. aile] 

Deklarētāja/pārstāvja statusa kods 

Deklarētāja vai pārstāvja statusa kods. Jāizmanto 38. pielikumā VAD 14. ailei noteiktie kodi. 

Pārvadātājs  

Šo informāciju sniedz, ja pārvadātājs nav tā pati persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. 

Norāda pārvadātāja EORI numuru ik reizi, kad minētais numurs ir pieejams personai, kura iesniedz 
kopsavilkuma deklarāciju. Tomēr situācijās, uz ko attiecas 183. panta 6. un 8. punkts, norāda 
pārvadātāja EORI numuru. Pārvadātāja EORI numuru norāda arī gadījumos, uz ko attiecas 184.d 
panta 2. punkts. 

Informējamā persona 

Persona, kas pie ievešanas jāinformē par preču ierašanos. Šī informācija jāsniedz, ja tā ir pieejama. 
Ja preces pārvadā ar tirgojamu konosamentu, kur kravas saņēmējs ir jebkurš konosamenta 
indosētājs, un saņēmējs nav norādīts un 10600 kods nav ierakstīts, vienmēr jānorāda informējamā 
persona. 

Norāda informējamās personas EORI numuru ik reizi, kad minētais numurs ir pieejams personai, 
kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. 

Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identitāte un valstspiederība 
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Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso Kopienas muitas teritorijas robežu, identifikācijas dati un 
valstspiederība. Identifikācijai izmanto definīcijas, kas paredzētas 37. pielikumā VAD 18. ailei. 
Attiecībā uz jūras un iekšējo ūdensceļu transportu deklarē IMO kuģa identifikācijas numuru vai 
unikālo Eiropas kuģa identifikācijas numuru (ENI). Attiecībā uz gaisa transportu nav jāsniedz 
informācija. 

Kodus, kas paredzēti 38. pielikumā VAD 21. ailei, izmanto valstspiederībai, ja minētā informācija 
vēl nav iekļauta identifikācijas datos. 

Dzelzceļa transports : norāda vagona numuru. 

Transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identifikācija  

Maršruta maiņas pieprasījums: šī informācija jūras, iekšējo ūdensceļu vai gaisa transportam 
attiecīgi ir IMO kuģa identifikācijas numurs, ENI kods vai IATA lidojuma numurs. 

Gaisa transportam situācijās, kad aviosabiedrība pārvadā preces atbilstīgi sadarbības lidojumu 
līgumam, kas noslēgts ar partneriem, izmanto sadarbības lidojuma partnera lidojuma numuru. 

Pārvadājuma atsauces numurs 

Transportlīdzekļa pārvietošanās identifikācija, piemēram, pārbrauciena numurs, lidojuma numurs, 
reisa numurs, ja tāds ir. 

Gaisa transportam situācijās, kad aviosabiedrība pārvadā preces atbilstīgi sadarbības lidojumu 
līgumam, kas noslēgts ar partneriem, izmanto sadarbības lidojuma partnera lidojuma numuru. 

Dzelzceļa transports : norāda vilciena numuru. Šo informācijas elementu, ja vajadzīgs, norāda 
multimodālajiem pārvadājumiem. 

Pirmās ievešanas vietas kods 

Identifikācija pirmajai ievešanas vietai Kopienas muitas teritorijā. Tā ir osta jūras pārvadājumiem, 
lidosta gaisa pārvadājumiem un robežpunkts, šķērsojot robežu uz sauszemes. 

Kodam jāizskatās šādi: UN/LOCODE (an..5) + valsts kods (an..6). 

Autotransports un dzelzceļa transports : kodam jābūt tādam, kā 38. pielikumā paredzēts muitas 
iestādēm. 

Maršruta maiņas pieprasījums: jānorāda deklarētās pirmās ievešanas muitas iestādes kods. 

Faktiskās pirmās ievešanas vietas kods  

Maršruta maiņas pieprasījums: jānorāda faktiskās pirmās ievešanas muitas iestādes kods. 

Tās valsts kods, kurā atrodas deklarētā pirmās ievešanas muitas iestāde  

Maršruta maiņas pieprasījums: izmanto kodus, kas 38. pielikumā noteikti VAD 2. ailei. 

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā 

Transportlīdzekļa ierašanās datums un laiks/paredzētais datums un laiks (gaisa pārvadājumiem) 
pirmajā lidostā, (sauszemes pārvadājumiem) pirmajā robežpunktā un (jūras pārvadājumiem) 
pirmajā ostā; jāizmanto kods n12 (CCYYMMDDHHMM). Norāda pirmās ievešanas vietas vietējo 
laiku. 
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Maršruta maiņas pieprasījums: šī informācija ir tikai datums; izmanto kodu n8 (CCYYMMDD). 

Maršruta valsts(-u) kodi 

Hronoloģiskā secībā jānorāda visas valstis, caur kurām preces tikušas virzītas ceļā no to sākotnējās 
izvešanas valsts līdz galamērķim. Tas ietver arī preču sākotnējās izvešanas valsti un galamērķa 
valsti. Izmanto kodus, kas paredzēti 38. pielikumā VAD 2. ailei. Šo informāciju sniedz, cik no tās 
ir zināma. 

Ekspress sūtījumu izvešanas kopsavilkuma deklarācijas – pasta sūtījumi: norāda tikai preču 
galamērķa valsti. 

Ekspress sūtījumu ievešanas kopsavilkuma deklarācijas – pasta sūtījumi: norāda tikai preču 
sākotnējās izvešanas valsti. 

Valūtas kods 

Kods, kas 38. pielikumā noteikts VAD 22. ailei tai valūtai, kurā noformēts faktūrrēķins. 

Šo informāciju lieto kopā ar informāciju ailē “Vienības cena”, ja tas nepieciešams ievedmuitas 
nodokļu aprēķināšanai. 

Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās un vietējās muitošanas 
procedūrās importa gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šīm 
procedūrām, ļauj tām atlikt šā informācijas elementa iegūšanu papildu deklarācijā. [Ats.: VAD 22. 
un 44. aile] 

Transporta veids uz robežas  

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija: transporta veids, kas atbilst tā aktīvā transportlīdzekļa 
veidam, kurā preces paredzēts ievest Kopienas muitas teritorijā. Kombinētā pārvadājuma gadījumā 
piemēro noteikumus, kas izklāstīti 37. pielikuma izskaidrojumā 21. ailei. 

Ja gaisa kravu pārvadā ar citu transporta veidu, kas nav gaisa transports, tad deklarē attiecīgo citu 
transporta veidu. 

Izmanto 1., 2., 3., 4., 7., 8. vai 9. kodu, kā paredzēts 38. pielikumā VAD 25. ailei. 

[Atsauce: VAD 25. aile.] 

Izvešanas muitas iestāde 

Kods, kas 38. pielikumā noteikts VAD 29. ailei attiecībā uz izvešanas muitas iestādi, saskaņā ar 
793. panta 2. punktu. 

Ekspress sūtījumu izvešanas kopsavilkuma deklarācijas – pasta sūtījumi: šis elements nav 
jānorāda, ja to var automātiski un nepārprotami iegūt no citiem tirgotāja norādītajiem datiem. 

Papildu deklarācijas muitas iestāde 

Nepilnas deklarācijas eksportam : šo elementu izmanto tikai 281. panta 3. punktā minētajos 
gadījumos. 

Preču atrašanās vieta  

 Norāda precīzu vietu, kur preces var apskatīt. 
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[Ats.: VAD 30. aile] 

Iekraušanas vieta  

Jūras ostas, lidostas, kravas termināla, dzelzceļa stacijas vai citas vietas nosaukums, kurā preces 
iekrauj transportlīdzeklī, ar ko tās pārvadā, norādot arī valsti, kurā šī vieta atrodas. 

Ekspress sūtījumu ievešanas kopsavilkuma deklarācijas – pasta sūtījumi : šis elements nav 
jānorāda, ja to var automātiski un nepārprotami iegūt no citiem tirgotāja norādītajiem datiem. 

Autotransports un dzelzceļa transports : tā var būt vieta, kur preces tikušas pārņemtas saskaņā ar 
pārvadājuma līgumu, vai TIR nosūtīšanas muitas iestāde. 

Izkraušanas vieta 

Jūras ostas, lidostas, kravas termināla, dzelzceļa stacijas vai citas vietas nosaukums, kurā preces 
izkrauj no transportlīdzekļa, kurš izmantots to pārvešanai, norādot arī valsti, kurā šī vieta atrodas. 

Autotransports un dzelzceļa transports : ja kods nav pieejams, maksimāli precīzi norāda vietas 
nosaukumu. 

Piezīme: šis elements sniedz noderīgu informāciju procedūras vadībai. 

Preču apraksts 

Kopsavilkuma deklarācijas : apraksts vienkāršā valodā, kurš ir pietiekami precīzs, lai muitas 
dienesti varētu identificēt preces. Vispārīgi termini (piem., “salikta krava”, “vispārīga krava” vai 
“daļas”) nav pieņemami. Komisija publicēs šādu vispārīgu terminu sarakstu. Nav vajadzības sniegt 
šo informāciju, ja norādīts preču kods. 

Vienkāršotās procedūras : apraksts tarifu nolūkos. 

[Ats.: VAD 31. aile] 

Iepakojumu veids (kods) 

Kods, ar ko norāda iepakojuma veidu, kā noteikts 38. pielikumā VAD 31. ailei (ANO/ECE 21. 
ieteikuma VI pielikums). 

Iepakojumu skaits 

Atsevišķu vienību skaits, kas iepakotas tādā veidā, ka tās nevar sadalīt, vispirms neatverot 
iepakojumu, vai gabalu skaits, ja iepakojuma nav. Šī informācija nav jāsniedz, ja preces ir bez 
taras. 

[Ats.: VAD 31. aile] 

Kravas marķējums 

Brīvs marķējuma un numuru apraksts uz transporta vienībām vai iepakojuma. 

Šī informācija attiecīgā gadījumā jāsniedz tikai par iepakotām precēm. Ja preces pārvadā 
konteineros, konteinera numurs var aizstāt kravas marķējumu, kuru tomēr, ja tas pieejams, tirgotājs 
var norādīt. Kravas marķējumu var aizstāt UCR kods vai atsauces transporta dokumentā, kas ļauj 
viennozīmīgi identificēt visus iepakojumus sūtījumā. 

Piezīme: šis elements palīdz identificēt sūtījumus. 
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[Ats.: VAD 31. aile] 

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros 

Zīmes (burti un/vai cipari), ar ko identificē konteineru. 

[Ats.: VAD 31. aile] 

Preču vienības numurs 

Vienības numurs attiecībā pret vienību kopējo skaitu deklarācijā, kopsavilkuma deklarācijā vai 
maršruta maiņas pieprasījumā. 

Maršruta maiņas pieprasījums: gadījumos, kur ir norādīts MRN un maršruta maiņas pieprasījums 
neattiecas uz visām preču vienībām, kas minētas ievešanas kopsavilkuma deklarācijā, persona, kas 
pieprasa maršruta maiņu, iesniedz attiecīgos vienību numurus, kas piešķirti precēm sākotnējā 
ievešanas kopsavilkuma deklarācijā. 

Izmanto tikai tad, ja ir vairāk nekā viena preču vienība. 

Piezīme: šis elements, ko automātiski rada datorsistēmas, palīdz identificēt attiecīgo preču vienību 
deklarācijā. 

[Ats.: VAD 32. aile] 

Preces kods 

Koda numurs, kas atbilst attiecīgai vienībai. 

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas : pirmie četri KN koda cipari. Šī informācija nav jāsniedz, ja 
norādīts preču apraksts. 

Vienkāršotās importa procedūras : 10 ciparu TARIC kods. Tirgotāji var papildināt šo informāciju, 
ja vajadzīgs, ar papildu TARIC kodiem. Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās 
deklarācijās un vietējās muitošanas procedūrās importa gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti 
atļaujās, kuras saistītas ar šīm procedūrām, ļauj tām atlikt šā informācijas elementa iegūšanu 
papildu deklarācijā. 

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas : pirmie četri KN koda cipari. Šī informācija nav jāsniedz, ja 
norādīts preču apraksts. 

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas kuģu un lidaparātu apgādē : Komisija publicēs īpašu 
vienkāršoto preču nomenklatūru. 

Vienkāršotās eksporta procedūras : 8 ciparu KN kods. Tirgotāji var papildināt šo informāciju, ja 
vajadzīgs, ar papildu TARIC kodiem. Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās 
deklarācijās un vietējās muitošanas procedūrās eksporta gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti 
atļaujās, kuras saistītas ar šīm procedūrām, ļauj tām atlikt šā informācijas elementa iegūšanu 
papildu deklarācijā. 

[Ats.: VAD 33. aile] 

Bruto masa (kg) 

Preču svars (masa) deklarācijā – ar iepakojumu, bet bez pārvadātāja aprīkojuma. 

Ja iespējams, tirgotājs var norādīt šo svaru katras deklarācijas vienības līmenī. 
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Vienkāršotās importa procedūras : šo informāciju sniedz tikai tad, ja tā vajadzīga ievedmuitas 
nodokļu aprēķināšanai. 

Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās un vietējās muitošanas 
procedūrā importa gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šīm 
procedūrām, ļauj tām atlikt šā informācijas elementa iegūšanu papildu deklarācijā. 

[Ats.: VAD 35. aile] 

Procedūra 

Ierakstiet procedūras kodu, kas noteikts 38. pielikumā VAD 37. ailes 1. un 2. apakšiedaļai. 

Dalībvalstis var atteikties no pienākuma norādīt kodus, kā noteikts 38. pielikumā VAD 37. ailes 2. 
apakšiedaļai, vienkāršotajās deklarācijās un vietējās muitošanas procedūrās importa un eksporta 
gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šīm procedūrām, ļauj tām atlikt šā 
informācijas elementa iegūšanu papildu deklarācijā. 

Neto masa (kg) 

Pašu preču svars (masa) bez jebkāda iepakojuma. 

Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās un vietējās 
muitošanas procedūrās importa un eksporta gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras 
saistītas ar šīm procedūrām, ļauj tām atlikt šā informācijas elementa iegūšanu papildu deklarācijā. 

[Ats.: VAD 38. aile] 

Vienības cena 

Preces cena attiecīgajai deklarētajai vienībai. Šo informāciju lieto kopā ar informāciju ailē 
“Valūtas kods”, ja tas nepieciešams ievedmuitas nodokļu aprēķināšanai. 

Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās un vietējās muitošanas 
procedūrās importa gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šīm 
procedūrām, ļauj tām atlikt šā informācijas elementa iegūšanu papildu deklarācijā. 

[Ats.: VAD 42. aile] 

Atsauces numurs vienkāršotajām procedūrām 

Atsauces numurs reģistrā procedūrām, kas aprakstītas 266. pantā un 285.a pantā. Dalībvalstis var 
atteikties no šīs prasības, ja pastāv citas apmierinošas sūtījumu izsekošanas sistēmas. 

Papildu informācija 

Ja piemēro Regulas (EK) Nr. 1147/2002 2. panta 1. punktu, ieraksta kodu 10100 (preces, ko 
importē ar lidojumderīguma sertifikātu). 

[Ats.: VAD 44. aile] 

Atļaujas numurs 

Atļaujas numurs vienkāršotajās procedūrās. Dalībvalstis var nepiemērot šo prasību, ja tās ir 
pārliecinātas, ka to datorsistēmas nepārprotami spēj iegūt šo informāciju no citiem deklarācijas 
elementiem, piemēram, tirgotāja identifikācijas. 
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Bīstamo kravu ANO kods 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Bīstamo kravu identifikators (UNDG) ir unikāls sērijas numurs 
(n4), ko ANO dalībvalstīs piešķir vielām un priekšmetiem, kuri ir ietverti visbiežāk pārvadāto 
bīstamo kravu sarakstā. 

Šo informācijas elementu norāda tikai tad, ja tas ir vajadzīgs. 

Plombas numurs 

Transporta aprīkojumam klāt esošo plombu identifikācijas numuri, ja vajadzīgs. 

Transporta maksājumu apmaksas metodes kods 

Izmanto šādus kodus: 
A samaksa skaidrā naudā 
B samaksa ar kredītkarti 
C samaksa ar čeku 
D cits (piem., tiešais debets skaidras naudas kontā) 
H elektronisks pārskaitījums 
Y ir savs konts pie pārvadātāja 
Z bez priekšapmaksas 

Šo informāciju sniedz tikai tad, ja tā ir pieejama. 

Deklarēšanas datums 

Datums, kad attiecīgās deklarācijas noformētas un, ja vajadzīgs, parakstītas vai citādi apstiprinātas. 

Vietējām muitošanas procedūrām atbilstīgi 266. un 285.a pantam tas ir reģistrācijas datums. 

[Ats.: VAD 54. aile] 

Paraksts/Apstiprinājums 

[Ats.: VAD 54. aile] 

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem 

Kodēts informācijas elements, ar ko norāda uz īpašiem apstākļiem, kurus izmantot vēlas attiecīgais 
tirgotājs. 
A pasta un ekspress sūtījumi 
B kuģu un lidaparātu apgāde 
C autotransports 
D dzelzceļa transports 
E atzītie komersanti  

Šo informācijas elementu norāda tikai tad, ja persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju, vēlas 
izmantot tādus īpašus apstākļus, kuri nav iekļauti 1. tabulā. 

Šī informācija nav jāsniedz, ja to var automātiski un nepārprotami iegūt no citiem tirgotāja 
sniegtajiem informācijas elementiem. 
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Ievešanas kopsavilkuma deklarācija 

Pielikums Nr.2 

(Atbilstoši Regulas Nr.2454/1993 45.i pielikumam) 

I DROŠĪBAS UN DROŠUMA DOKUMENTS (“DDD”) 
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II   Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) drošības un drošuma dokumentam  

Veidlapā ir vispārīga līmeņa informācija un informācija par katru preču pozīciju. 

Drošības un drošuma dokumentā esošā informācija balstās uz datiem, kas iegūti no ievešanas 
vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas; vajadzības gadījumā minēto informāciju var grozīt 
persona, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju, un/vai apstiprināt attiecīgi ievešanas vai 
izvešanas muitas iestāde. 

Drošības un drošuma dokumentu aizpilda persona, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. 

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt 
drukātiem šādi: 

1) Aile “MRN” – preču pārveduma norādes numurs, kas definēts 45.e pielikumā, vai ad hoc 
norādes, ko izsniegusi muitas iestāde. MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju 
sarakstiem. 

2. Muitas iestāde 

Ievešanas/izvešanas iestādes identifikācijas numurs. 

3. Aile “Deklarācijas veids” (1) 

Kods “IM” vai “EX” atbilstīgi tam, vai dokumentā minēti ievešanas kopsavilkuma 
deklarācijas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas dati. 

4. Aile “Atsauces numurs” (7) 

Norādīt LRN – LRN – vietējais atsauces numurs, kā definēts 37.a pielikumā. 

5. Aile “Pirmās ieveš. vietas kods” (S11) 

Pirmās ievešanas vietas kods. 

6. Aile “Datums/laiks ieraš. 1.vietas muitas terit.” (S12) 

Norādīt ierašanās datumu un laiku pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā. 

7. Aile “Tr.maks.met. kods” (S29) 

Norādīt transporta maksājumu apmaksas metodes kodu. 

8. Aile “UNDG” (S27) – bīstamo kravu ANO kods. 

9. Aile “Citi SCI” (S32) 

Norādīt citu īpašu apstākļu identifikācijas numuru. 

Drošības un drošuma dokumentā neizdara grozījumus, papildinājumus vai svītrojumus, ja 
vien šajā regulā nav noteikts citādi. 
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Ievešanas kopsavilkuma deklarācija 

Pielikums Nr.3 

(Atbilstoši Regulas Nr.2454/1993 45.j pielikumam) 

I DROŠĪBAS UN DROŠUMA POZĪCIJU SARAKSTS (“DDPS”) 
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II   Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) drošības un drošuma pozīciju sarakstam  

Ailes pozīciju sarakstā nav paplašināmas vertikāli. 

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos dažādu aiļu informācijas 
elementiem jābūt drukātiem šādi: 

aile “Pozīcijas Nr.” (32) – konkrētās pozīcijas kārtas numurs; 

aile “Transp.maks.met. kods” (S29) – transporta maksājumu apmaksas metodes kods; 

aile “UNDG” (S27) – bīstamo kravu ANO kods. 

 


