Izvešanas kopsavilkuma deklarācija
1. Izvešana
Izvešanas procedūra ļauj Kopienas preces izvest no Kopienas muitas teritorijas.
Izvedot ir jāpiemēro izvešanas formalitātes, tostarp tirdzniecības politikas pasākumi un —
attiecīgajā gadījumā — izvedmuitas nodokļi.
Izvedējs:
1. Ir persona, kuras vārdā tiek sagatavota izvešanas deklarācija un kura deklarācijas
pieņemšanas laikā ir vai nu preču īpašnieks, vai kurai ir līdzīgas tiesības rīkoties ar precēm.
2. Ja saskaņā ar līgumu, uz kura pamata veic izvešanu, īpašumtiesības vai tamlīdzīgas
tiesības rīkoties ar precēm ir ārpus Kopienas reģistrētai personai, tad par izvedēju uzskata to
līgumslēdzēju pusi, kura ir reģistrēta Kopienā.

2. Kad iesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju
Par precēm, kas atstāj Kopienas muitas teritoriju, izņemot preces, kuras pārvadā
transportlīdzekļi, kas tikai šķērso muitas teritorijas teritoriālos ūdeņus vai gaisa telpu, tajā
teritorijā neapstājoties, jābūt noformētai vai nu muitas deklarācijai, vai arī, ja muitas deklarācija
nav vajadzīga, kopsavilkuma deklarācijai.
Ja no Kopienas muitas teritorijas izvedamās preces nav deklarētas muitas deklarācijā,
izvešanas muitas iestādēm iesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju.

3. Kas iesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju
Kopsavilkuma deklarāciju iesniedz:
a) persona, kas izved preces vai uzņemas atbildību par preču pārvadāšanu, tās izvedot no
Kopienas muitas teritorijas;
vai
b) jebkura persona, kas spēj uzrādīt attiecīgās preces vai likt tās uzrādīt kompetentajam
muitas dienestam;
vai
c) a) vai b) apakšpunktā minētās personas pārstāvis.

4. Kad nav jāiesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarācija
Izvešanas kopsavilkuma deklarācija nav nepieciešama šādos gadījumos:
1. elektroenerģijai;
2. precēm, ko izved pa cauruļvadiem;
3. vēstulēm, pastkartēm, 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 ,
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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, kuru aprite notiek saskaņā ar 302. veidlapu, kas paredzēta 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. ieročiem un militāram aprīkojumam, ko no Kopienas muitas teritorijas izved iestādes,
kuras atbild par dalībvalsts militāro aizsardzību, un kurus izved militārajā transportā vai
transportā, ko izmanto tikai militāro iestāžu vajadzībām;
12. šādām precēm, kas izvestas no Kopienas muitas teritorijas tieši uz urbumu vai ieguves
platformām, ko izmanto persona, kura reģistrēta Kopienas muitas teritorijā:
a. precēm, kuras izmanto minēto platformu būvēšanai, remontam, tehniskajai
apkopei vai pārbūvei;
b. precēm, kuras izmanto, lai uzstādītu vai aprīkotu minētās platformas;
c. krājumiem, ko izmanto vai patērē uz minētajām platformām;
13. precēm sūtījumā, kuru 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;
14. preces, kurām ir atbrīvojums 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.

5. Kur iesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju
Ja precēm, kas atstāj Kopienas muitas teritoriju, nav piemērots muitošanas vai
izmantošanas režīms, kam saskaņā ar muitas noteikumiem ir vajadzīga muitas deklarācija,
izvešanas muitas iestādē iesniedz kopsavilkuma deklarāciju, pirms preces izved no Kopienas
muitas teritorijas.
Muitas dienesti var ļaut kopsavilkuma deklarāciju iesniegt citā muitas iestādē, ja šī iestāde
izvešanas muitas iestādei uzreiz dara zināmus vai elektroniski pieejamus vajadzīgos datus.

6. Kādā termiņā iesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju
Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju par precēm iesniedz izvešanas muitas iestādē šādos
termiņos:
1. Jūras transporta gadījumā:
a) kravai konteineros, izņemot gadījumus, kuros piemēro iii) vai iv) punktu, vismaz 24
stundas pirms preču iekraušanas kuģī, ar kuru tām jāatstāj Kopienas muitas teritorija;
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b) vienotai/sadalītai beramai (nefasētai) kravai, ja vien nepiemēro iii) vai iv) punktu,
vismaz četras stundas pirms Kopienas muitas teritorijā esošas ostas atstāšanas;".
c) pārvadājumiem starp Kopienas muitas teritoriju, izņemot Francijas aizjūras
departamentus, Azoru salas, Madeiru un Grenlandi, Farēru salām, Seūtu, Meliļu, Norvēģiju,
Islandi, ostām, kas atrodas Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā, Melnajā jūrā, Vidusjūrā vai visām Marokas
ostām, vismaz divas stundas pirms Kopienas muitas teritorijā esošas ostas atstāšanas;
d) pārvadājumiem tajos gadījumos, kas nav tie gadījumi, uz kuriem attiecas iii) punkts,
kurus veic starp Francijas aizjūras departamentiem, Azoru salām, Madeiru, Kanāriju salām un
teritorijām, kas atrodas ārpus Kopienas muitas teritorijas, ja šādu pārvadājumu ilgums ir mazāks
par 24 stundām, vismaz divas stundas pirms Kopienas muitas teritorijā esošas ostas atstāšanas;
2. Gaisa satiksmes gadījumā vismaz 30 minūtes pirms izlidošanas no lidostas Kopienas
muitas teritorijā;
3. Dzelzceļa un iekšzemes ūdeņu transporta gadījumā vismaz divas stundas pirms
izbraukšanas no izvešanas muitas iestādes;
4. Autotransporta gadījumā vismaz vienu stundu pirms izbraukšanas no izvešanas muitas
iestādes;
5. kuģu un lidmašīnu remontam un tehniskajai apkopei paredzēto rezerves daļu piegādes
gadījumā, uz kuģiem un lidmašīnās esošo mehānismu vai aparatūras darbībai nepieciešamās
degvielas, smērvielu un gāzes piegādes gadījumā, kā arī uz kuģiem un lidmašīnām patēriņam
paredzēto pārtikas produktu piegādes gadījumā, vismaz 15 minūtes pirms transportlīdzekļa
izbraukšanas no ostas vai lidostas Kopienas muitas teritorijā;
6. gadījumos, kuros piemēro Regulu (EK) Nr.800/1999, saskaņā ar minētās regulas
noteikumiem.
Kombinētā transporta gadījumā, ja preces pārvieto no viena transportlīdzekļa uz citu, lai tās
izvestu no Kopienas muitas teritorijas, izvešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas termiņš
atbilst termiņam, kāds attiecas uz transportlīdzekli, kurš izbrauc no Kopienas muitas teritorijas.
Kombinētā transporta gadījumā, ja aktīvais transportlīdzeklis, kas šķērso robežu, tikai
pārvadā otru aktīvo transportlīdzekli, termiņš deklarācijas iesniegšanai atbilst termiņam, kāds
attiecas uz aktīvo transporta līdzekli, kurš šķērso robežu.
Minētos termiņus nepiemēro gadījumos, kad starp Kopienu un trešajām valstīm noslēgtajos
starptautiskajos nolīgumos prasīts apmainīties ar muitas deklarāciju datiem citādos termiņos.
Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas termiņu nekādā gadījumā nesaīsina līdz termiņam,
kas ir mazāks nekā tāds, kāds nepieciešams riska analīzes pabeigšanai pirms preču izvešanas no
Kopienas muitas teritorijas.
Gadījumos, kad tiek konstatēts, ka preces, kuras paredzēts izvest no Kopienas muitas
teritorijas, par kurām vajadzīga izvešanas kopsavilkuma deklarācija, bet par kurām šāda
deklarācija nav iesniegta, persona, kurai paredzēts izvest preces vai kura uzņemas atbildību par
preču izvešanu no Kopienas muitas teritorijas, nekavējoties iesniedz izvešanas kopsavilkuma
deklarāciju.
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7. Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas noformēšana
Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju noformē, izmantojot datu apstrādes tehniku. Var
izmantot tirdzniecības, ostu vai transporta dokumentus, ja tajos ir vajadzīgās ziņas.
Tā ietver šādā deklarācijā iekļaujamos datus, kas izklāstīti Regulas Nr.2454/93 30.A
pielikumā (Pielikumā Nr.1), un to aizpilda saskaņā ar minētā pielikuma paskaidrojumu.
Izņēmuma gadījumos muitas dienesti var pieņemt kopsavilkuma deklarācijas papīra formā
ar nosacījumu, ka tie nodrošina tādu pašu riska pārvaldības līmeni, kāds piemērojams
kopsavilkuma deklarācijām, kas iesniegtas, izmantojot datu apstrādes paņēmienus.
Papīra formātā iesniegt noformētās izvešanas kopsavilkuma deklarācijas muitas dienesti
ļauj iesniegt šādos gadījumos:
a) muitas dienestu datorizētā sistēma nedarbojas;
b) personas, kura iesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, lietojumprogramma
nedarbojas.
Minētajos gadījumos izvešanas kopsavilkuma deklarācija papīra formātā jāsagatavo,
izmantojot drošības un drošuma dokumentu atbilstoši paraugam Regulas 45.i pielikumā
(Pielikums Nr.2). Ja sūtījumā, par kuru sagatavota izvešanas kopsavilkuma deklarācija, ir vairāk
par vienu preču veidu, 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.
Personai, kurai ir tiesības iesniegt izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, pēc viņas lūguma ir
tiesības 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.

8. Riska kontrole
Kompetentā muitas iestāde, saņemot izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, pirms preču
izlaišanas izvešanai no Kopienas laika posmā, kas atbilst termiņam, kas ir starp deklarācijas
iesniegšanu, kas noteikts attiecīgam satiksmes veidam un preču iekraušanu vai nosūtīšanu, veic
atbilstošu kontroli, ņemot vērā iespējamos riskus, galvenokārt drošības un drošuma labad.
Ja no Kopienas muitas teritorijas izved preces, uz kurām attiecas atbrīvojumi no prasības
iesniegt izvešanas kopsavilkuma deklarāciju (skat. 4.sadaļu), riska analīzi veic, kad preces tiek
uzrādītas, pamatojoties uz dokumentāciju vai citu informāciju, kas attiecas uz precēm.

9. Kad preces izlaiž izvešanai
Preces var izlaist izvešanai, tiklīdz tām ir veikta riska analīze.
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Ja, pamatojoties uz veiktajām pārbaudēm, muitas dienesti nevar izlaist preces izvešanai,
kompetentā muitas iestāde par to ziņo personai, kas iesniegusi izvešanas kopsavilkuma
deklarāciju, vai arī personai, kas atbildīga par preču nogādāšanu ārpus Kopienas muitas
teritorijas, ka minētās preces nevar izlaist.
Šāds paziņojums jāizdara saprātīgā laikā pēc minētajām precēm veiktās riska novērtēšanas
pabeigšanas.
Ja preces, uz ko attiecas izvešanas kopsavilkuma deklarācija, 150 dienas pēc deklarācijas
iesniegšanas dienas nav izvestas ārpus Kopienas muitas teritorijas, tad uzskata, ka izvešanas
kopsavilkuma deklarācija nav iesniegta.

10. Atpakaļizvešana
Ja atpakaļizvešanai netiek prasīta muitas deklarācija, jāiesniedz izvešanas kopsavilkuma
deklarācija.
Ja ievešanas kopsavilkuma deklarācija ir iesniegta laikā, kad preces tiek ievestas Kopienas
muitas teritorijā, izvešanas kopsavilkuma deklarācija netiek pieprasīta ārpuskopienas preču
atpakaļizvešanai vienā no šādiem gadījumiem:
a) preces netiek izkrautas no transportlīdzekļa, kurā tās tika ievestas Kopienas muitas
teritorijā;
b) preces tiek pārkrautas vietā, kurā tās izkrautas no transportlīdzekļa, kurā tās tika
ievestas Kopienas muitas teritorijā.
Īslaicīga preču glabāšana saistībā ar šādu pārsūtīšanu tiek uzskatīta par preču pārsūtīšanas
neatņemamu sastāvdaļu. Kontroles pasākumos šādā gadījumā ievēro situācijas īpatnības.
(2454/841.a)

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/index_en.ht
m
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Izvešanas kopsavilkuma deklarācija
Pielikums Nr.1
(Atbilstoši Regulas Nr.2454/1993 30.A pielikumam)
1. Ievadpiezīmes par tabulām
1. piezīme. Vispārīgi
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” kombinācija 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

Ievešanas kopsavilkuma
deklarācija

(sk. 3.1. piezīmi)
(sk. 2.1. piezīmi)
Vienību skaits

Y

Y

Unikālais sūtījuma atsauces X/Y
numurs

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,

Z

www.muitaslietas.lv

Rīga, 2010.gada jūlijs

9

identitāte un valstspiederība
Pārvadājuma
numurs

atsauces

Z

vietas

Z

Ierašanās datums un laiks
pirmajā ievešanas vietā
muitas teritorijā

Z

Pirmās
kods

ievešanas

Maršruta valsts(-u) kodi

Y

Transporta veids uz robežas

Y
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 X/Y
numurs,
ja
pārvadā
konteineros

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 X/Y
apmaksas metodes kods

X/Y

Deklarēšanas datums

Y

Y

Paraksts/Apstiprinājums

Y

Y

Norāde uz citiem īpašiem Y
apstākļiem

Y

2.2. 2. tabula – Pasta un ekspress sūtījumi, kuģu un lidaparātu apgāde
Nosaukums
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Izvešanas
Ievešanas
deklarācija – ekspress
kopsavilkuma
kopsavilkuma
sūtījumi
deklarācija – kuģu un deklarācija –
lidaparātu apgāde
ekspress
sūtījumi
(sk. 3.1. un 4.1. līdz 4.3.
piezīmi)
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piezīmi)
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4.1. līdz 4.3.
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piezīmi)
Unikālais
sūtījuma
atsauces numurs

X/Y

Transporta
numurs

X/Y

dokumenta

Nosūtītājs

X/Y

X/Y

X/Y

Persona, kas iesniedz Y
kopsavilkuma
deklarāciju

Y

Y

Saņēmējs

X/Y

X/Y

X/Y

Pārvadātājs

Z

Pārvadājuma
numurs

atsauces

Z

Ierašanās datums un
laiks pirmajā ierašanās
vietā muitas teritorijā

Z

Maršruta valsts(-u) kodi Y

Y

Transporta
robežas

Z

veids

Izvešanas
iestāde

uz

muitas Y

Preču atrašanās vieta

Y

Y
Y

Iekraušanas vieta

Y

Izkraušanas vietas kods

X/Y

Preču apraksts

X

Aprīkojuma
identifikācijas numurs,
ja pārvadā konteineros

X

X

X/Y

Preču vienības numurs

X

X

X

Preces kods

X

X

X

Bruto masa (kg)

X/Y

X/Y

X/Y

Bīstamo
kods

kravu

ANO X

X

Transporta maksājumu X/Y
apmaksas metodes kods

X/Y

X/Y

Deklarēšanas datums

Y

Y

Y

Paraksts/Apstiprinājums Y

Y

Y

Norāde
uz
citiem Y
īpašiem apstākļiem

Y

Y

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

www.muitaslietas.lv

Autotransports. Ievešanas
kopsavilkuma deklarācija

Rīga, 2010.gada jūlijs

11

(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 Y
deklarāciju
Saņēmējs

X/Y

Pārvadātājs

Z

Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso Z
robežu, identitāte un valstspiederība
Pirmās ievešanas vietas kods

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā Z
ievešanas vietā muitas teritorijā
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, X/Y
ja pārvadā konteineros
Preču vienības numurs

X

Preces kods

X

Bruto masa

X/Y

Transporta maksājumu apmaksas X/Y
metodes kods
Bīstamo kravu ANO kods

X

Plombas numurs

X/Y

Deklarēšanas datums

Y

Paraksts/Apstiprinājums

Y

Norāde
uz
apstākļiem

citiem

īpašiem Y

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

Dzelzceļa transports. Ievešanas
kopsavilkuma deklarācija
(sk. 2.1. piezīmi)

Vienību skaits
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Unikālais sūtījuma atsauces numurs

X/Y

Transporta dokumenta numurs

X/Y

Nosūtītājs

X/Y

Persona, kas iesniedz
kopsavilkuma deklarāciju

ievešanas Y

Saņēmējs

X/Y

Pārvadātājs

Z

Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso Z
robežu, identitāte un valstspiederība
Pārvadājuma atsauces numurs

Z

Pirmās ievešanas vietas kods

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā Z
ievešanas vietā muitas teritorijā
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 X/Y
pārvadā konteineros
Preču vienības numurs

X

Preces kods

X

Bruto masa

X/Y

Transporta maksājumu
metodes kods

apmaksas 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
Nosaukums

Izvešanas
kopsavilkuma
deklarācija
(sk. 3.2. piezīmi)

Unikālais sūtījuma atsauces numurs
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Transporta dokumenta numurs

X/Y

X/Y

Nosūtītājs

X/Y

X/Y

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma Y
deklarāciju

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

Transporta veids uz robežas
Izvešanas muitas iestāde

Y
Z

Y

Iekraušanas vieta

X/Y

Preču apraksts

X

X

Iepakojumu skaits

X

X

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja X/Y
pārvadā konteineros

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 Z
teritorijā
Deklarētās pirmās ievešanas muitas iestādes valsts kods

Z

Persona, kas pieprasa maršruta maiņu

Z

MRN

X

Preču vienības numurs

X

Pirmās ievešanas vietas kods

Z

Faktiskās pirmās ievešanas vietas kods

Z

3. 7. tabula Prasības vienkāršotajās procedūrās
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Nosaukums

Vietējā Vienkāršotā Nepilna
Vietējā Vienkāršotā Nepilna
muitošana deklarācija deklarācija muitošana deklarācija deklarācija
eksportam eksportam eksportam importam importam importam
(sk. 3.1.
piezīmi)

(sk. 3.1.
piezīmi)

(sk. 3.1.
piezīmi)

(sk. 2.1.
piezīmi)

(sk. 2.1.
piezīmi)

(sk. 2.1.
piezīmi)

Deklarācija

Y

Y

Y

Y

Priekšmetu skaits

Y

Y

Y

Y

Unikālais
sūtījuma X
atsauces numurs

X

X

X

X

X

Transporta
numurs

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y
X/Y

X/Y

X/Y

dokumenta X/Y

Sūtītājs/eksportētājs

X/Y

Saņēmējs
Deklarētājs/pārstāvis

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Deklarētāja/pārstāvja
statusa kods

Y

Y

Y

Y

Y

Y

X

X

X

Valūtas kods
Izvešanas
iestāde

muitas Y

Y

Papildu
deklarācijas
muitas iestāde
Preču apraksts

Y
Y

X

X

X

X

X

X

veids 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

X/Y

X/Y

X/Y

X

X

X

X

X

X

X

X

Iepakojumu
(kods)

Aprīkojuma
identifikācijas numurs,
ja pārvadā konteineros
Preču vienības numurs
Preces kods

X

X

X

X

X

Bruto masa (kg)
Procedūra

X

X

X

X

X

X

Neto masa (kg)

X

X

X

X

X

X

Vienības cena

X

X

X

Atsauces
numurs X
vienkāršotajām
procedūrām

X

Atļaujas numurs

X

X

Papildu informācija
Deklarēšanas datums

X

X

X

X

X

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Paraksts/Apstiprinājums Y

Y

Y

Y

Y

Y

4. Piezīmes informācijas elementu izskaidrojumam
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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.
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
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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.

Juridiskais Priekšmets
pamats
30.A
pielikums
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ja
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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
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.
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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.
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.
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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.
[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.
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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.
[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.
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[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.
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.
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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.
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

www.muitaslietas.lv

Rīga, 2010.gada jūlijs

23

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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Izvešanas 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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Izvešanas 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.

www.muitaslietas.lv

Rīga, 2010.gada jūlijs

