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BREXIT

IESPĒJAMIE VARIANTI:
1. Izstāšanās vienošanās netiek noslēgta:

1.1. AK kļūst par trešo valsti;
1.2. Tiek atcelta brīva preču aprite;
1.3. Precēm tiek piemēroti tirgus uzraudzības 
pasākumi abās teritorijās – gan ES, gan AK;
1.4. Par preču ievešanu jāmaksā nodokļi – gan ES, 
gan AK; 
1.5. Preču pārvietošanai jānoformē dokumenti un 
procedūras kā ar jebkuru trešo valsti.
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BREXIT

IESPĒJAMIE VARIANTI:
2. Tiek noslēgta izstāšanās vienošanās ar deklarāciju par 
nākotnes sadarbību:

2.1. nosaka pārejas periodu;
2.2. pārejas periodā uz AK attiecas ES tiesības un 
saistības, bet tā nepiedalās ES darbā;
2.3. pārejas perioda laikā vienojas par nākotnes 
attiecībām.
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BREXIT

IESPĒJAMIE VARIANTI:
3. Tiek noslēgta izstāšanās vienošanās bez deklarācijas 
par nākotnes sadarbību:

3.1. nosaka pārejas periodu;
3.2. pārejas perioda uz AK attiecas ES tiesības un 
saistības, bet tā nepiedalās ES darbā;
3.3. nav vienošanās par nākotni (tai skaitā muitas 
jautājumiem).
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Vienošanās ar pārejas periodu
• ES preču statuss saglabājas, ja bijis pierādīts pirms 
izstāšanās;
• uzsāktās procedūras pārejas periodā tiek noslēgtas 
saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem (gan AK, gan ES);
• tarifu kvotas atļauts pieteikt līdz pēdējai pārejas perioda 
dienai;
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Muitas formalitātes pēc izstāšanās

• muitas procedūru piemērošana.
• muitas deklarāciju noformēšana;
• tirgus uzraudzības pasākumi;
• nodokļu aprēķins un nomaksa ievedot preces;
• eksporta fakta pierādīšana izvedot preces;



7

Muitas formalitātes pēc izstāšanās

• izcelsme (galvenokārt izejvielām); 
• ierobežojumi un aizliegumi;
• pasta sūtījumi;
• atļauju saņemšana no jauna.
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Muitas procedūras

• Visām precēm, kuras nodod kādā muitas procedūrā, ir 
jābūt deklarētām šai muitas procedūrai.
• No piemērojamās muitas procedūras ir atkarīgi kontroles 
pasākumi, iesniedzamie dokumenti un aprēķināmie nodokļi.
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Muitas procedūras
• Laišana brīvā apgrozībā - preces iegūst Savienības preču 
statusu, līdz ar ko ar tām var brīvi rīkoties ES teritorijā. 
Maksājami nodokļi – ievedmuita , PVN, akcīze, 
piemērojami tirgus aizsardzības pasākumi;

• Tranzīts (ārējais un iekšējais tranzīts) - ļauj pārvadāt 
preces starp Savienības muitas kontroles punktiem, 
neattiecinot uz precēm ievedmuitas un citus maksājumus 
vai pirms preču izvešanas;
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Muitas procedūras
• Uzglabāšana muitas noliktavā - iespējams uzglabāt 
ārpussavienības preces muitas kontrolē, nepiemērojot tām 
ievedmuitas nodokļus un citus maksājumus vai 
tirdzniecības politikas pasākumus vai Savienības preces 
pirms to izvešanas;

• Uzglabāšana brīvās zonās – ļauj piemērot precēm īpašu 
procedūru gan attiecībā uz nodokļu nomaksu, gan attiecībā 
uz muitas kontroles pasākumiem;
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Muitas procedūras

• Pagaidu ievešana - ļauj izmantot Savienības muitas 
teritorijā ārpussavienības preces, kas paredzētas 
atpakaļizvešanai neizmainītā veidā, izņemot parastā 
nolietojuma izmaiņas, kuras radušās, tās lietojot. Preces, 
kas ievestas uz laiku, pilnīgi vai daļēji atbrīvo no 
ievedmuitas nodokļa un citu obligāti maksājamo nodokļu 
maksājumiem un nepiemēro tām tirdzniecības politikas 
pasākumus;
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Muitas procedūras

• Pārstrāde (ievešana pārstrādei) - ļauj ārpussavienības 
preces Savienības muitas teritorijā izmantot vienā vai 
vairākās pārstrādes darbībās, neattiecinot uz tām 
ievedmuitas nodokļus un citus maksājumus vai 
tirdzniecības politikas pasākumus;
• Galapatēriņš – ļauj preces laist brīvā apgrozībā ar 
atbrīvojumu no nodokļa vai ar samazinātu nodokļa likmi 
sakarā ar to īpašo izmantojumu;
• Eksports - ļauj Savienības preces izvest no Savienības 
muitas teritorijas uz galamērķi ārpus šīs teritorijas.



13

Muitas deklarāciju noformēšana
Muitas deklarācija nozīmē darbību, ar kuru persona 
noteiktajā veidā un kārtībā paziņo par savu vēlmi precēm 
piemērot noteiktu muitas procedūru.
• standarta muitas deklarācija (elektroniska deklarācija);
• vienkāršota muitas deklarācija;
• ieraksts deklarētāja reģistros;
• mutiska deklarācija;
• akts, ko uzskata par muitas deklarāciju (darbība).
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Muitas deklarāciju pavaddokumenti
• rēķins vai cits dokuments, uz kura pamata nosaka preču 
muitas vērtību;
• preču transportēšanas dokuments;
• iepriekšējais muitas dokuments;
• dokumentus, kas vajadzīgi, lai piemērotu tarifa 
atvieglojumu režīmu vai citus pasākumus, kas ir izņēmumi 
no deklarētām precēm parasti piemērojamā muitas režīma;
• citi dokumenti, kas nepieciešami konkrētas muitas 
procedūras piemērošanai konkrētām precēm (atļaujas, 
licences, sertifikāti).
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Tirgus uzraudzības pasākumi

• dzīvnieki/dzīvnieku izcelsmes produkti;
• augu izcelsmes produkti;
• patērētāju tiesību aizsardzība;
• zāļu kontrole.
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Ierobežojumi un aizliegumi
ES ir noteikusi preces, kuru pārvietošana ir ierobežota vai aizliegta.
Ierobežojumi vai aizliegumi ir noteikti šādiem preču veidiem 
(piemēram):
– stratēģiskas nozīmes precēm;
– ķīmiskām un radioaktīvām vielām;
– narkotiskām un psihotropām vielām, medikamentiem;
– aizsargājamu un savvaļas dzīvnieku un augu izcelsmes produktiem;
– kultūras priekšmetiem.
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Nodokļi preču importam

• ievedmuitas nodoklis;
• pievienotās vērtības nodoklis;
• akcīzes nodoklis.
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Muitas maksājumi

Ievedmuitas nodoklis:
– Aprēķina pamats – muitas vērtība;
Darījuma vērtība, kurai pieskaita (ja neietilpst preces cenā)  preču 
pārvadāšanas un apdrošināšanas, kraušanas un apkopšanas 
izmaksas, komisijas un starpniecības maksu, iepakojuma vērtību, 
iepakošanas izmaksas, honorāru un licenču maksas.

– Nodokļa apmērs – atkarībā no preču koda, atšķirīgām 
precēm atšķirīgas nodokļa likmes;
– Saistību rašanās – muitas deklarācijas iesniegšanas 
brīdis. Samaksas temiņš var tikt atlikts.
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Muitas maksājumi

Pievienotās vērtības nodoklis:
– aprēķina pamats – muitas vērtība, kam pieskaita 
aprēķinātos nodokļus;
– nodokļa apmērs – 21% vai samazinātā likme;
– saistību rašanās – muitas deklarācijas iesniegšanas 
brīdis;
– iespējami īpašie nodokļa nomaksas režīmi;
– nav nozīmes, vai partneris ir vai nav PVN maksātājs AK.
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Muitas maksājumi

 Akcīzes nodoklis:
– likmes saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” atkarībā 
no preču veida;
– saistību rašanās – pirms preču uzrādīšanas muitā;
– atļauts nemaksāt, ja preces pārvieto uz akcīzes preču 
noliktavu.
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Eksports

• Jānoformē muitas procedūra;
• Darījumam piemēro PVN 0% likmi;
• Komersanta rīcībā jābūt eksporta faktu apliecinošam 

dokumentam.
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Izcelsme

• Savienības preces:
– pilnībā iegūtas vai saražotas Savienības muitas teritorijā;
– ievestas Savienības muitas teritorijā, un ir laistas brīvā apgrozībā;

– iegūtas un ražotas Savienības muitas teritorijā pilnībā vai daļēji no 
precēm, kas minētas iepriekš.

• Ārpussavienības preces: nozīmē preces, kam nav 
Savienības preču statusa vai tās to ir zaudējušas.

Pēc izstāšanās AK izejvielām nebūs Savienības preču 
statusa – tas ietekmēs produkta izcelsmi.



23

Pasta sūtījumi

• nelielas vērtības komerciāli sūtījumi līdz 150 eiro – atbrīvojums no 
ievedmuitas nodokļa;

• komerciāli sūtījumi līdz 22 eiro – atbrīvojums no PVN; 
• nekomerciāli pasta sūtījumi līdz 45 eiro (privātpersona sūta 

privātpersonai) – atbrīvojums no ievedmuitas un PVN.
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Atļauju spēkā esamība
Visa veida atļaujas, kurās minēta AK vai kas izdotas AK, 
vairs nebūs spēkā;
Jāsaņem jaunas atļaujas.
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PALDIES PAR UZMANĪBU!

KONTAKTI:
Elīna Lapsa
www.muitaslietas.lv
muitaslietas@muitaslietas.lv
t.29422423


