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  Muitas noliktavas 
 

Procedūra glabāšana muitas noliktavā ļauj muitas noliktavā glabāt ārpuskopienas preces, 
nepiemērojot tām ievedmuitas nodokļus un citus maksājumus vai tirdzniecības politikas 
pasākumus, kā arī kopienas preces, ja kopienas tiesību akti īpašās jomās nosaka, ka to 
novietošanai muitas noliktavā seko tādu pasākumu piemērošana, kādi parasti saistīti ar šādu 
preču izvešanu.  
  

1. Muitas noliktavas, to veidi un tipi 
         
Pēc veidiem muitas noliktavas iedala publiskajās un privātajās muitas noliktavās.  
 

Ja muitas noliktava ir publiska, ir spēkā šāda klasifikācija: 
a) A tips, ja atbildīgais ir noliktavas turētājs vai preču valdītājs, kas noslēdzis ar noliktavas 

turētāju preču uzglabāšanas līgumu; 
b) B tips, ja atbildīgais ir glabātājs; 
c) F tips, ja noliktavu apsaimnieko muitas dienests. 

 
Ja muitas noliktava ir privāta un atbildīgais ir noliktavas saimnieks, kurš pats ir arī 

glabātājs, bet kuram nav noteikti jābūt preču īpašniekam, ir spēkā šāda klasifikācija: 
a) D tips, ja laišana brīvā apgrozībā notiek caur vietējo muitošanu (beznodokļu tirdzniecības 

veikals); 
b) E tips, ja procedūra ir spēkā, bet preces nav jāglabā vietā, kas atzīta par muitas noliktavu; 
c) C tips, ja nav neviena no a) un b) apakšpunktā aprakstītajām situācijām. 

 
Viena un tā pati vieta nav vienlaikus atzīstama par vairāk nekā vienu muitas noliktavu. 

 
2. Muitas noliktavas atvēršana 

      
Muitas noliktavu darbības uzsākšanai ir nepieciešama muitas iestādes izsniegta atļauja, 

izņemot F tipa muitas noliktavām (regulas Nr.2913/92 100.pants). Atļaujas pieteikums jāiesniedz 
rakstiski saskaņā ar regulas Nr.2454/93 67.pielikumu (Pielikums Nr.1), norādot ekonomisko 
pamatojumu muitas noliktavas turēšanai. 

Papildus iesniegumam jāiesniedz : 
- rakstiska garantija - pārtikas krājumu noliktavai saskaņā ar regulas Nr.800/99 

40.pantu (Pielikums Nr.2); 
- rakstisks pieteikums saskaņā ar regulas Nr.2913/92 un regulas Nr.2454/93 

atsevišķu normu piemērošanai:  
- preču parastās apstrādes formām, 
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- pagaidu izvešanai no muitas noliktavas nepārtraucot muitas noliktavas procedūru, 
- preču pārvešanai no vienas muitas noliktavas uz citu nepārtraucot muitas 

noliktavas procedūru, 
- preču pārstrādei vai pārstrādei muitas kontrolē, 
- preču pagaidu uzglabāšanai, 
- ja noliktavā paredzēts uzglabāt preces, kuru uzglabāšanai ir noteikta īpaša aprites 

kārtība, nepieciešams iesniegt attiecīgās atbildīgās institūcijas izziņu (pārtikas 
preces, ar akcīzes nodokli apliekamās preces, narkotiskās, psihotropās vielas/ 
medikamenti u.c.). 

   
Atļauja netiek izsniegta, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. Tā  stājas spēkā 

izsniegšanas dienā vai arī atļaujā norādītajā laikā. Atļauja tiek izsniegta bez termiņa 
ierobežojuma. Ja ir radušies nosacījumi, kas atļaujā nebija paredzēti, Valsts ieņēmumu dienestam 
ir tiesības izdarīt attiecīgus grozījumus atļaujas saturā. 
 

3. Muitas noliktavas turēšanas atļaujas anulēšana 
      
Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības anulēt atļauju, ja: 

- tiek konstatēts, ka muitas noliktavas turētājs ir apzināti sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas 
ziņas, kurām ir bijusi būtiska nozīme, pieņemot lēmumu par atļaujas    izsniegšanu; 

- 90 dienu laikā pēc atļaujas saņemšanas nav uzsākta muitas noliktavas darbība; 
- noliktavas turētājs norādītajā termiņā nav novērsis atļaujas apturēšanas iemeslus; 
- noliktavas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas anulēšanu; 
- noliktavas turētājs Valsts ieņēmumu dienestam nav sniedzis ziņas par to, ka mainījušies 

muitas noliktavas darbības nosacījumi; 
- vairs nepastāv regulas Nr.2913/92 86.pantā minētie saimnieciskie nosacījumi. 

 Anulētā atļauja netiek atjaunota. Visas saistības ar preču valdītāju un valsts   iestādēm 
noliktavas turētājs nokārto 90 dienu laikā no atļaujas anulēšanas dienas. 

          
 

4. Muitas noliktavas turēšanas atļaujas atsaukšana 
  

Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības apturēt atļaujas darbību uz laiku līdz 90 dienām, ja 
muitas noliktavas turētājs nav ievērojis muitas lietas regulējošajos normatīvajos aktos noteikto 
kārtību, kā arī sanitārās, veterinārās, fitosanitārās vai  ugunsdrošības normas; 

Atļaujas atsaukuma laikā preču ievešana muitas noliktavā ir aizliegta. Muitas noliktavā 
esošās preces izvedamas saskaņā ar muitas noteikumiem. 
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5. Preču glabāšana muitas noliktavā 
  
Ārpuskopienas statusa precēm glabāšanu muitas noliktavā piemēro: 

- pēc to ievešanas Eiropas Savienības muitas teritorijā; 
- ja tās šķērso Eiropas Savienības muitas teritoriju tranzīta satiksmē; 
- pēc to izvešanas no brīvās zonas vai citas muitas noliktavas. 

 
Kopienas statusa preču glabāšana muitas noliktavā, tiek paredzēta: 

- ja Kopienas tiesību akti īpašās jomās nosaka, ka šo preču novietošana muitas 
noliktavā paredz tādu pašu pasākumu piemērošanu, kādus attiecina  uz šādu preču 
eksportu (KLP precēm – Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas 
precēm). 

 
Novietojot preces muitas noliktavā, tiek piemērota muitas procedūra glabāšana muitas 

noliktavā. 
 

Ja pastāv ekonomiska vajadzība un netiek traucēta muitas uzraudzība, muitas dienesti var 
atļaut glabāt muitas noliktavas telpās Kopienas preces (piem. preču konsolidēšana). Šajos 
gadījumos uz precēm neattiecas muitas noliktavas procedūra. 

 
Preču glabātājs ir atbildīgs par pienākumu pildīšanu, kas saistīti ar preču nodošanu 

procedūrā – glabāšana muitas noliktavā.  
 

Noliktavas turētāja pienākumi ir: 
- nodrošināt, ka preces ir muitas uzraudzībā, kamēr tās atrodas muitas noliktavā (ja 

preces tiek novietotas tā, ka tās nav iespējams identificēt, uzraudzības muitas 
iestāde ir tiesīga pieprasīt preču pārvietošanu); 

- izpildīt saistības, ko uzliek preču glabāšana saskaņā ar muitas noliktavas 
procedūru; 

- ievērot atļaujā paredzētos konkrētos nosacījumus. 
 

6. Uzskaites kārtība precēm, kas novietotas muitas noliktavā 
 

Preces, kas nodotas muitas noliktavas procedūrā, ir jāņem uzskaitē, tiklīdz tās ievestas 
muitas noliktavā.  
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Uzskaitei vienmēr jāatspoguļo tābrīža preču inventārs, kas joprojām pakļauts muitas 
noliktavas procedūrai. Uzskaitē iekļauj visus datus, kas nepieciešami procedūras pareizai 
piemērošanai un pārraudzībai; 

Uzskaites dokumentos ir jābūt ziņām par preču pagaidu izvešanu un par dažādu statusa 
preču  kopīgu uzglabāšanu, par visām veiktajām darbībām ar precēm. 

 
Preces var uzskaitīt rakstiski vai pēc saskaņošanas ar uzraudzības muitas iestādi – 

elektroniski. 
 
Rakstveidā:  

- ja preces tiek uzskaitītas rakstveidā, izmantojot uzskaites žurnālu, tad tā lapām 
jābūt numurētām, caurauklotām, uz pēdējās lapas jābūt uzrakstītam lapu skaitam, 
kas tiek apstiprināts uzraudzības muitas iestādes noteiktajā kārtībā, ar zīmogu un 
muitas amatpersonas parakstu; 

- ierakstiem jābūt valsts valodā un skaidri salasāmiem; 
- ja ieraksti tiek laboti, visiem labojumiem jābūt skaidri salasāmiem, tiem jābūt 

apstiprinātiem ar atbildīgās amatpersonas, kas uzskaita un reģistrē preces, 
parakstu, jābūt norādītam labojuma datumam, jābūt salasāmam sākotnējam 
ierakstam; 

- ierakstiem jābūt pilnīgiem, precīziem un sakārtotiem hronoloģiskā secībā. 
Elektroniski: 

- elektroniskās uzskaites sistēmas uzstādīšana un programmatūra jāsaskaņo ar  
uzraudzības muitas iestādi; 

- elektroniskajā uzskaites sistēmā jāreģistrē tāda paša veida informācija, kāda ir 
reģistrējama uzskaites žurnālā; 

- noliktavas turētājam jānodrošina personu datu apstrādes sistēmas aizsardzība.   
 

Noliktavas turētājs norīko atbildīgo personu, kas reģistrē preces un ir atbildīga par preču 
pareizu uzskaiti, un nodrošina: 

- preču uzskaites veida atbilstību muitas noliktavas turēšanas atļaujā norādītajam;  
- lai informācija par preču uzskaiti būtu pieejama uzraudzības muitas iestādei.     

 
7. Preču glabāšana un darbības ar precēm muitas noliktavā 

    
Muitas noliktavās ar precēm drīkst veikt šādas darbības: 

 
- piemērot parastās darbības ar precēm, kas uzskaitītas regulas Nr.2454/93 72. 

pielikumā (Pielikums Nr.3). Parastā apstrāde paredzēta preču saglabāšanai, izskata 
vai tirdznieciskās kvalitātes uzlabošanai vai lai sagatavotu tās izplatīšanai vai 
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atkalpārdošanai. Parasto preču apstrādes veidu piemērošana muitas noliktavā 
nedrīkst būt pārsvarā pār galveno veicamo muitas noliktavas darbību – preču 
uzglabāšanu; 

- preces ar uzraudzības muitas iestādes atļauju var no muitas noliktavas izvest uz 
laiku, nepārtraucot muitas procedūru, pēc regulas Nr.2454/93 71.pielikuma 
parauga noformējot informācijas dokumentu INF 8 (Pielikums Nr.4). Pagaidu 
izvešanas termiņu var noteikt ne ilgāk kā uz 3 mēnešiem, bet, ja apstākļi to atļauj, 
muitas iestādes šo termiņu var pagarināt; 

- ar muitas dienestu atļauju preces var pārvietot no vienas muitas noliktavas uz citu, 
nepārtraucot muitas noliktavas procedūru; 

- ja muitas noliktavā tiek glabātas dažādu muitas statusa preces, tad šīm precēm 
jābūt identificējamām;  

- A, C, D, E tipa muitas noliktavas, kuras regulas Nr.800/997 40.panta nozīmē tiek 
definētas kā pārtikas krājumu noliktavas un, kurās tiek novietotas Kopienas 
lauksaimniecības preces, kas paredz kompensācijas izmaksas, pārtikas krājumu 
noliktavas telpas tiek nodalītas no pārējās muitas noliktavas telpām; 

- papildus parastajām apstrādes metodēm ar uzraudzības muitas iestādes atļauju un 
tās noteiktajā kārtībā drīkst pārstrādāt ārvalstu preces saskaņā ar attiecīgo muitas 
procedūru – ievešana pārstrādei vai ievešana pārstrādei muitas kontrolē. 

  
Muitas noliktavā preču valdītājam ir tiesības ņemt paraugus, par to samaksājot muitas 

maksājumus, kas saistīti ar preču izlaišanu brīvam apgrozījumam. Paraugu ņemšanu reģistrē 
preču uzskaites žurnālā un norāda: 

- paraugu izņemšanas datumu; 
- tā iesaiņojuma identificējošo marķējumu, no kura ņemti paraugi; 
- izņemto paraugu skaitu vai svaru; 
- muitas deklarācijas numuru, datumu. 

  
 Visas izmaiņas, kas notikušas ar precēm, kuras atrodas muitas noliktavas procedūrā, tiek 
reģistrētas preču uzskaites žurnālā. 
 

8. Termiņi preču glabāšanai muitas noliktavā 
        

Muitas noliktavas procedūrā preces var palikt neierobežotu laiku. Tomēr izņēmuma 
gadījumos muitas dienesti var nolikt termiņu, kurā glabātājam ir preces jānodod jaunā muitošanas 
vai izmantošanas režīmā. 

Saskaņā ar Komitejas procedūru var izstrādāt īpašus termiņus precēm, uz kurām attiecas 
kopējā lauksaimniecības politika. 
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9. Galvojums  
 

 Muitas dienesti var prasīt no noliktavas turētāja galvojumu regulas Nr.2913/92 101. pantā 
minēto pienākumu izpildei. 

Galvojuma apjomu, tā iesniegšanas, pieņemšanas un piemērošanas kārtību nosaka 
Ministru kabineta noteikumi.   
 

10. Procedūras – glabāšana muitas noliktavā pabeigšana 
  
Muitas procedūra glabāšana muitas noliktavā tiek pabeigta: 

- ar muitas procedūru – laišana brīvā apgrozījumā; 
- ar muitas režīmu – atkalizvešana no Kopienas muitas teritorijas; 
- ar muitas procedūru – tranzīts; 
- ar muitas režīmu – preču iznīcināšana; 
- ar muitas režīmu – atteikšanās no precēm par labu valstij. 

 
11. Juridiskais pamats 

 
Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulas (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa 

izveidi (turpmāk –  regula Nr.2913/92) 98. – 113.pants; 
Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas 

noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk 
– regula Nr.2454/93) 524. – 535.pants; 

Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumi Nr.16 “Muitas noliktavu darbības 
noteikumi”. 

 



 

www.muitaslietas.lv   Rīga, 2010.gada oktobris 
 
 

7 

Muitas noliktavas 
Pielikums Nr.1 

(Atbilstoši Regulas Nr.2454/92 67.pielikumam) 
 

PIETEIKUMU UN ATĻAUJU VEIDLAPAS 

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI 

1. Paraugu izkārtojums nav saistošs; piem., aiļu vietā dalībvalstis var paredzēt veidlapas ar rindām, un 
vajadzības gadījumā ailes var palielināt. 

Toties kārtas numuri un attiecīgais teksts ir obligāti. 

2. Dalībvalstis var paredzēt ailes vai rindas valsts iekšējām vajadzībām. Šo aiļu vai rindu kārtas 
numuram pievieno lielo burtu (piem., 5A). 

3. Ailēm ar treknu numuru principā jābūt aizpildītām. Paskaidrojums attiecas uz izņēmumiem. Muitas 
iestādes var noteikt, ka 5. aile obligāti jāaizpilda tikai tad, ja tiek prasīta vienota atļauja. 

4. Piezīmju pielikums atbilstīgi 70. pielikumam satur ievešanas pārstrādei procedūras saimniecisko 
nosacījumu kodiem. 
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VIENK ĀRŠOTO PROCEDŪRU PIETEIKUMA VEIDLAPU PASKAIDROJUMI 

Informācija, kas jāieraksta dažādajās pieteikuma veidlapas ailēs 

Vispār īga piezīme 

Vajadzības gadījumā prasīto informāciju var norādīt atsevišķā pielikumā pieteikuma 
veidlapai, norādot uz attiecīgās veidlapas aili. 

Dalībvalstis var pieprasīt papildu inform āciju. 

1. Ieraksta pieteikuma iesniedzēja pilnu nosaukumu un adresi. Pieteikuma iesniedzējs ir 
persona, kam tiks piešķirta atļauja. 

1.a Ieraksta tirgotāja identifikācijas numuru. 

1.b Attiecīgā gadījumā ieraksta jebkuru iekšējo atsauces numuru, lai norādītu uz šo 
pieteikumu atļaujā. 

1.c Ieraksta attiecīgo kontaktinformāciju (kontaktpersonu, kontaktadresi, tālruņa numuru, 
faksa numuru, e-pasta adresi). 

1.d Attiecīgajā ailē ierakstot “X”, norāda tās personas pārstāvības veidu, kas iesniegusi 
deklarāciju. 

2. Attiecīgajā ailē ierakstot “X”, norāda, par kuru vienkāršotās procedūras veidu (vietējā 
muitošana un/vai vienkāršotā deklarēšana) un par kuru muitas procedūru (importu un/vai 
eksportu) tiek iesniegts pieteikums. 

2.a un b Attiecībā uz ievešanas procedūru pārstrādei ieraksta kodu 1, lai norādītu uz 
apturēšanas sistēmu, un kodu 2 – uz nodokļu atmaksas sistēmu. 

Attiecībā uz atkārtotu izvešanu pieteikumus vienkāršotām procedūrām iesniedz tad, ja ir 
prasīta muitas deklarācija. 

3. Ieraksta attiecīgo kodu: 

1. Pirmais pieteikums atļaujai, kas nav vienota atļauja. 

2. Pieteikums grozītas vai atjaunotas atļaujas saņemšanai (norāda arī attiecīgu atļaujas 
numuru). 

3. Pirmais pieteikums, lai saņemtu vienotu atļauju. 

4.a Norāda, vai atzītā uzņēmēja statuss ir apliecināts; ja “JĀ”, tad ieraksta attiecīgo 
numuru. 
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4.b Ieraksta attiecīgās(-o) atļaujas(-u), kam izmantos pieprasīto(-ās) vienkāršoto(-ās) 
procedūru(-as), veidu, norādi un attiecīgā gadījumā termiņa beigu datumu; ja pieteikums(-i) par 
atļauju(-ām) ir tikko kā iesniegts(-i), tad ieraksta pieprasītās(-o) atļaujas(-u) veidu un pieteikuma 
datumu. 

Atļaujas veidam ieraksta vienu no šādiem kodiem: 

 

Kods Atļautā procedūra 

1 Muitas noliktavas procedūra 

2 Atvieglojumi ievešanai pārstrādei 

3 Pagaidu ievešana 

4 Galapatēriņa procedūra 

5 Pārstrāde muitas kontrolē 

6 Atvieglojumi izvešanai pārstrādei 

5. Informācija par galvenajiem uzskaites datiem: 

— komerciāli, nodokļu vai citi grāmatvedības materiāli. 

5.a Ieraksta tās vietas pilnu adresi, kur glabājas galvenie uzskaites dati. 

5.b Ieraksta uzskaites datu veidu (elektroniski vai uz papīra pamata, lietotais sistēmas un 
programmatūras veids). 

6. Ieraksta šim pieteikumam piestiprināto turpinājuma veidlapu skaitu. 

Sīka informācija, kas jāieraksta turpinājuma veidlapas dažādajās ailēs un kas attiecas uz 

importu un eksportu 

7. Informācija par uzskaiti (saistībā ar muitu). 

7.a Ieraksta pilnu tās vietas adresi, kur glabājas uzskaite. 

7.b Ieraksta uzskaites veidu (elektroniska vai uz papīra pamata, lietotais sistēmas un 
programmatūras veids). 
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7.c Attiecīgā gadījumā ieraksta citu būtisku informāciju par uzskaiti. 

8. Informācija par preču un darījumu veidu. 

8.a Attiecīgā gadījumā ieraksta attiecīgo KN kodu; citādi ieraksta vismaz KN nodaļas un 
preču aprakstu. 

8.b–e Ik mēnesi ieraksta būtisko informāciju. 

8.f Importējot pieteikuma iesniedzējam ir iespēja norādīt, ka tas vēlas izmantot maiņas 
kursu, kas ir spēkā deklarācijas perioda pirmajā dienā, saskaņā ar 172. pantu. 

Ieraksta “X” attiecīgajā ailē, ja tas ir prasīts. 

9. Ieraksta attiecīgos kodus muitas procedūrai, kā izklāstīts 38. pielikumā (piemēram, kods 
40 izlaišanai brīvā apgrozībā un lietošanai mājās). 

10. Informācija par atļautajām preču atrašanās vietām un atbildīgo muitas iestādi. 

10.a Attiecībā uz vietējās muitošanas procedūru ieraksta attiecīgo dalībvalsti, izmantojot 
tās valsts kodu (ISO divburtu kods), kurā atrodas 10.b ailē minētās preces. 

10.b Vietējās muitošanas procedūrai ieraksta preču atrašanās vietas pilnu adresi. 

10.c Ieraksta tā vietējās muitas iestādes pilnu nosaukumu, adresi un kontaktinformāciju, 
kura atbild par 10.b ailē minēto preču atrašanās vietu. 

11. Ieraksta to attiecīgo muitas iestāžu pilnu nosaukumu, adresi un kontaktinformāciju, 
kurās jāiesniedz vienkāršotā deklarācija. 

12. Attiecīgā gadījumā ieraksta būtisku informāciju par uzņēmumiem, uz ko attiecas 
vienotā atļauja un kas rīkojas vienotās atļaujas turētāja vārdā. 

12.a Ieraksta attiecīgo dalībvalsti, izmantojot valsts kodu (ISO divburtu kods). 

12.b Ieraksta tā uzņēmuma pilnu nosaukumu un adresi, kas 12.a ailē minētajā dalībvalstī 
rīkojas vienotās atļaujas turētāja vārdā. 

13. Attiecīgā gadījumā ieraksta pārraudzības iestādes pilnu nosaukumu, adresi un 
kontaktinformāciju. 

14. Attiecīgajā ailē ierakstot “X”, norāda vienkāršotās deklarēšanas veidu; ja izmanto 
komerciālus vai citus administratīvus dokumentus, tad jāprecizē izmantoto dokumentu veids. 

15. Attiecīgā gadījumā ieraksta papildu informāciju vai nosacījumus, kas var būt būtiski 
konkrētajai vienkāršotajai procedūrai, piemēram, procedūra un termiņš, lai iesniegtu papildu 
deklarāciju. 

16. Piesakoties uz vienoto atļauju, pieteikuma iesniedzējs: 
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piekrīt informācijas apmaiņai ar citas dalībvalsts muitas dienestiem un Komisiju, 

ierakstot attiecīgajā ailē “X”, var piekrist publiskot nekonfidenciālos datus internetā. 

Nekonfidenciālie dati, kas pieejami plašākai sabiedrībai: 

Plašākai sabiedrībai var darīt zināmus šādus datus (atsaucoties uz pieteikuma veidlapas 
ailes numuru): 

— vienkāršoto procedūru vienotās atļaujas turētāja nosaukums un adrese (1. aile), 

— atļaujas numurs (piešķir muitas dienests), 

— procedūras(-u) kods, kā izklāstīts 38. pielikumā (9. aile), 

— norāde par to, vai vienkāršotās procedūras atļauja attiecas uz importu vai eksportu (2.a 
vai 2.b aile), 

— iesaistīto dalībvalstu ISO divburtu kods saskaņā ar 38. pielikumu (10 ailes a. punkts), 

— uzņēmumu, uz ko attiecas vienotā atļauja un kuri rīkojas vienotās atļaujas turētāja 
vārdā, nosaukums un adrese (12.b aile). 
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Muitas noliktavas 
Pielikums Nr.2 

(Atbilstoši Regulas 800/99 40.pantam), 

1.  Dalībvalstis drīkst maksāt eksportētājiem kompensāciju avansā ar īpašiem 
nosacījumiem, kas izklāstīti turpmāk tekstā, ja tiek iesniegts pierādījums, ka produkti, 30 dienu 
laikā pēc eksporta deklarācijas pieņemšanas un izņemot force majeure gadījumus, ir novietoti 
telpās, kas ir pakļautas muitas kontrolei, lai tos pēc tam piegādātu kā pārtikas krājumus Kopienas 
teritorijā: 

— uz jūras kuģiem, 

1.  vai 

— uz lidaparātiem, kas apkalpo starptautiskus lidojumus, tajā skaitā lidojumus Kopienas 
iekšienē, 

1.  vai 

— uz urbšanas vai ekstrakcijas platformām, kas minētas 44. pantā. 

Telpas, kas pakļautas muitas kontrolei, turpmāk tekstā “pārtikas krājumu noliktavas”, un 
noliktavu turētājus speciāli apstiprina šā panta mērķiem. 

2.  Dalībvalstis, kuru teritorijā atrodas pārtikas krājumu noliktavas, apstiprina tikai tādus 
noliktavu turētājus un tādas pārtikas krājumu noliktavas, kas piedāvā vajadzīgās garantijas. 
Apstiprinājumu var atsaukt. 

Apstiprinājumu piešķir tikai tiem noliktavu turētājiem, kas rakstiski apņemas: 

a) nogādāt produktus nemainītā stāvoklī vai saldētus un/vai pēc iesaiņošanas kā pārtikas 
krājumus Kopienas teritorijā: 

— uz jūras kuģiem, 

vai 

— uz lidaparātiem, kas apkalpo starptautiskus lidojumus, tajā skaitā lidojumus Kopienas 
iekšienē, 

vai 

— uz urbšanas vai ekstrakcijas platformām, kas minētas 44. pantā; 

b) turēt reģistru, kas ļauj kompetentajām iestādēm veikt jebkuras vajadzīgās pārbaudes, un 
kurā ir norādīts: 

— datums, kad produktus ieveda pārtikas krājumu noliktavā, 
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— muitas dokumentu, kas pievienoti produktiem, sēriju numuri un detalizēta informācija 
par attiecīgo muitas iestādi, 

— informācija, kas vajadzīga, lai identificētu produktus, ievērojot 5. panta 4. punktu, 

— datums, kurā produktus aizveda no pārtikas krājumu noliktavas, 

— kuģu vai lidaparātu, kur produktus iekrauj, reģistrācijas numuri un nosaukumi (ja tādi 
ir) vai jebkuras noliktavas nosaukums, uz kuru tos pārved, 

— datums, kurā tos nogādāja uz klāja; 

c) turēt reģistru vismaz trīs gadus pēc kārtējā kalendārā gada beigām; 

d) sadarboties, veicot pārbaudes, īpaši periodiskās pārbaudes, ko kompetentās iestādes 
uzskata par vajadzīgām, lai pārbaudītu atbilstību šīm punktam; 

e) samaksāt jebkuras summas, kas tiks pieprasītas, lai atlīdzinātu kompensāciju, ja piemēro 
42. pantu. 

3.  Summas, kas samaksātas eksportētājiem, ievērojot 1. punktu, ieraksta grāmatvedības 
dokumentos kā tās iestādes maksājumus, kas izmaksāja avansu. 
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Muitas noliktavas 
Pielikums Nr.3 

(Atbilstoši Regulas Nr.2454/92 71.pielikumam) 
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1.   VISPĀRĪGAS PIEZĪMES  

1.1. Informācijas lapām jāatbilst paraugam šajā pielikumā un jābūt iespiestām uz balta 
papīra bez mehāniskās papīra masas, kas piemērots rakstīšanai un sver starp 40 un 65 
g/m2. 

1.2. Veidlapas izmēri ir 210 mm × 297 mm. 

1.3. Par veidlapu iespiešanu atbild muitas pārvaldes. Uz katras veidlapas jābūt 
izdevējas dalībvalsts iniciāļiem saskaņā ar ISO divburtu kodu, aiz kuriem seko 
individuāls kārtas numurs. 

1.4. Veidlapai jābūt iespiestai un ailes jāaizpilda kādā no Kopienas oficiālajām 
valodām. Muitas iestāde, kurai lūdz sniegt ziņas vai tās izmantot, drīkst prasīt, lai tai 
iesniegtajā veidlapā esošā informācija tiktu pārtulkota muitas pārvaldes oficiālajā 
valodā vai kādā no oficiālajām valodām. 
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2.   INFORM ĀCIJAS LAPU LIETOŠANA   

2.1.   Kopīgi noteikumi  

a) Ja muitas iestāde, kura izdod informācijas lapu, uzskata, ka pie tā, kas ir informācijas 
lapā, ir vajadzīgas papildu ziņas, tā ieraksta šādus datus. Ja nepietiek vietas, pievieno papildu 
lapu. Tam jābūt minētam oriģināleksemplārā. 

b) Muitas iestādei, kura vizējusi informācijas lapu, var likt izdarīt pēcmuitošanu, kurā 
pārbauda lapas īstumu un tajā esošo datu pareizību. 

c) Ja ir secīgi sūtījumi, var vajadzīgā skaitā izrakstīt informācijas lapas preču vai produktu 
daudzumam, kas nodots procedūrai. Sākotnējo informācijas lapu var arī aizstāt ar nākamajām 
informācijas lapām vai, ja izmanto tikai vienu informācijas lapu, muitas iestāde, kurai lapa tiek 
vizēta, var oriģināleksemplārā atzīmēt preču vai produktu daudzumus. Ja pietrūkst vietas, var 
pievienot papildu lapu, kas jāpiemin oriģināleksemplārā. 

d) Muitas dienests var atļaut izmantot apkopojošas informācijas lapas trīsstūrveida 
tirdzniecības plūsmām, kurās dotajā laikposmā ir daudz darbību ar visiem 
ievestajiem/izvestajiem preču daudzumiem. 

e) Ārkārtējos apstākļos informācijas lapu var izdot vēlāk, bet nepārsniedzot laiku, kas 
vajadzīgs dokumentu glabāšanai. 

f) Ja informācijas lapu nozog, pazaudē vai sabojā, uzņēmējs var lūgt muitas iestādi, kas to 
vizējusi, izdot dublikātu. 

Uz šādi izdota informācijas lapas oriģināleksemplāra un kopijām jābūt kādam no šiem 
apzīmējumiem: 

— DUPLICADO, — DUPLIKAT, — DUPLIKAT, — ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, — DUPLICATE, —
 DUPLICATA, — DUPLICATO, — DUPLICAAT, — SEGUNDA VIA, —
KAKSOISKAPPALE, — DUPLIKAT, — DUPLIKÁT, — DUPLIKAAT, — DUBLIKĀTS, —
 DUBLIKATAS, — MÁSODLAT, — DUPLIKAT, — DUPLIKAT, — DVOJNIK, — 
DUPLIKÁT, — ДУБЛИКАТ, — DUPLICAT. 

2.2.   Īpaši noteikumi  

2.2.1.   Inform ācijas lapa INF 8 (muitas noliktavas)  
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a) Informācijas lapu INF 8 (še turpmāk “INF 8”) var izmantot, ja preces tiek deklarētas 
jaunai muitas apstiprinātai apstrādei vai izmantošanai, lai noteiktu elementus, kas vajadzīgi 
muitas parāda noteikšanai, pirms parasto darbību ar precēm piemērošanas. 

b) INF 8 izdodama oriģināleksemplārā ar vienu kopiju. 

c) Uzraudzības iestāde sniedz 11., 12. un 13. ailē minēto informāciju, vizē 15. aili un atdod 
INF 8 oriģināleksemplāru deklarētājam. 
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Muitas noliktavas 
Pielikums Nr.4 

(Atbilstoši Regulas Nr.2454/92 72.pielikumam) 
 

PARASTĀS DARBĪBAS AR PRECĒM, KAS MINĒTAS 531. UN 809. PANTĀ 

Ja nav noteikts citādi, turpmāk uzskaitītās darbības nevar būt par iemeslu astoņciparu KN 
koda mainīšanai. 

Uzskaitītās darbības nav atļaujamas, ja muitas dienesti uzskata, ka attiecīgā darbība var 
paaugstināt krāpšanas risku: 

1) vēdināšana, izklāšana, žāvēšana, putekļu noslaucīšana, vienkārša tīrīšana, iesaiņojuma 
labošana, pārvadājot vai glabājot radušos bojājumu labošana, ja tā ir vienkārša, transportēšanas 
aizsargslāņa uzklāšana vai noņemšana; 

2) preču samontēšana pēc pārvadāšanas; 

3) preču inventarizācija, paraugu ņemšana, šķirošana, sijāšana, mehāniska filtrēšana un 
svēršana; 

4) bojātu vai kontaminētu komponentu izņemšana; 

5) konservēšana pasterizējot, sterilizējot, apstarojot vai ar konservantiem; 

6) apstrāde pret parazītiem; 

7) apstrāde pret koroziju; 

8) apstrāde: 

— tikai paaugstinot temperatūru, bet tālāk neapstrādājot un nepārtvaicējot, vai 

— tikai pazeminot temperatūru, 

arī tad, ja tādēļ mainās astoņciparu KN kods; 

9) tekstiliju elektrostatiska apstrāde, burzījumu izlīdzināšana vai gludināšana; 

10) apstrāde, kas ir: 

— augļu kātiņu noņemšana un/vai kauliņu izņemšana, žāvētu augļu un dārzeņu griešana un 
dalīšana, augļu rehidrācija, vai 

— augļu žāvēšana, arī tad, ja tādēļ jāmaina astoņciparu KN kods; 

11) ādu atsāļošana, tīrīšana un apgriešana; 
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12) preču pievienošana vai piederumu pievienošana vai nomaiņa, ciktāl šī pievienošana vai 
nomaiņa ir relatīvi ierobežota vai domāta tehnisko standartu izpildei un nemaina sākotnējo preču 
īpašības un neuzlabo to lietošanas vērtību, arī tad, ja tādēļ jāmaina pievienoto vai nomainīto 
preču astoņciparu KN kods; 

13) šķidrumu atšķaidīšana vai koncentrēšana bez tālākas apstrādes un pārtvaicēšanas, arī 
tad, ja tādēļ jāmaina astoņciparu KN kods; 

14) viena veida, bet atšķirīgas kvalitātes preču jaukšana, lai iegūtu stabilu kvalitāti vai 
patērētājam vajadzīgo kvalitāti, nemainot preču īpašības; 

15) preču dalīšana vai sagriešana pēc mēra, ja tiek veiktas tikai vienkāršas darbības; 

16) saiņošana, izsaiņošana, iesaiņojuma maiņa, noliešana un vienkārša saliešana tvertnēs, 
arī tad, ja tādēļ mainās astoņciparu KN kods, marķējuma, plombu, etiķešu, birku un citu 
vienkāršu atšķirības zīmju pielikšana, noņemšana un maiņa; 

17) mašīnu, aparatūras un transportlīdzekļu pārbaudīšana, noregulēšana un sagatavošana 
darbam, jo īpaši, lai panāktu atbilstību tehniskiem standartiem, ja izdara tikai vienkāršas 
darbības; 

18) cauruļu armatūras matēšana, sagatavojot preci konkrētam tirgum. 

19) jebkurš no augstāk neminētajiem parastās darbības veidiem, kas paredzēti, lai uzlabotu 
ievesto preču izskatu vai tirgus kvalitāti vai lai sagatavotu tās sadalei vai otrreizējai pārdošanai, 
ar nosacījumu, ka šīs darbības nemaina sākotnējo preču īpašības un neuzlabo to lietošanas 
vērtību. Ja, veicot parastos darbības veidus, rodas izmaksas, šādas izmaksas vai vērtības 
pieaugums netiek ņemts vērā, aprēķinot ievedmuitas nodokli, ja deklarētājs par šīm izmaksām 
iesniedz atbilstošus pierādījumus. Tomēr, aprēķinot ievedmuitas nodokļus, ņem vērā muitas 
vērtību, īpašības un izcelsmi ārpuskopienas precēm, ko izmanto darbībās. 

 


