EMDAS MAN/PU
funkcionalitātes
jauninājumi
atbilstoši SMK
prasībām
Sabīne Dubulte
VID MP E-muitas daļa

01.10.2021.

Prezentācijā izmantotie saīsinājumi
Saīsinājums

Atšifrējums/ paskaidrojums

EMDAS

Elektroniskā datu apstrādes sistēma

MAN/PU

Manifesti/pagaidu uzglabāšana

SMK

Savienības muitas kodekss

VID MP

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde

ETD

Elektroniskais transporta dokuments

ES

Eiropas Savienība

PUD

Pagaidu uzglabāšanas deklarācija

M10

Ziņojums - Elektroniskais transporta dokuments (ienākošais)

M11

Ziņojums - Elektroniskais transporta dokuments (ienākošais) - uzrādīšanas paziņojums

M17

Ziņojums - Elektroniskais transporta dokuments/Manifests (izejošais) – preču izlaišanas paziņojums

M05

Ziņojums - Pagaidu uzglabāšanas deklarācija

TARIC

Datubāze, kurā apkopoti dati par Kopienas tarifiem un komerciālo darbību regulējošos normatīvajos
aktos noteikto (TARif Intégré Communautaire (Integrētais Kopienas tarifs))

d./e.

Datu elements
2

Izmaiņu kopsavilkums

I

❑Izmaiņas atbilstoši ES tiesību aktos¹ veiktajiem grozījumiem;
❑Izmaiņas aplikācijā, failos, programmiskajā saskarnē;
❑Produkcijas vidē stāsies spēkā 2022.gada janvārī;
❑Pārejas periods nav paredzēts;
❑Izmaiņas skar «ETD (ienākošie)», «Pagaidu uzglabāšana» un
«ETD/Manifesti (izejošie)» moduļus;
❑Netiks uzturētas dokumentu «vecās» formas – līdz izmaiņām iesniegtie
dati attēlosies jaunajās formās;
_____________
¹ Komisijas 2020. gada 7. decembra Deleģētā regula (ES) 2021/234, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz kopējām datu prasībām un Deleģēto regulu (ES)

2016/341 attiecībā uz kodiem, kuri jāizmanto noteiktās veidlapās, B pielikums, un Komisijas 2021. gada 8. februāra Īstenošanas regula (ES) 2021/235, ar ko Īstenošanas regulu
(ES) 2015/2447 groza attiecībā uz kopējo datu prasību formātiem un kodiem, konkrētiem uzraudzības noteikumiem un kompetento muitas iestādi muitas procedūras piemērošanai
precēm, B pielikums
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Izmaiņu kopsavilkums

II

❑Datu elementiem (ailēm) nav numerācijas
Piemērs:

4

Izmaiņu kopsavilkums

III

❑ Mainīti atsevišķu datu elementu (aiļu) nosaukumi
Piemērs: Atļaujas datos

5/23.Preču atrašanās vieta

Preču uzglabāšanas vieta

5

Izmaiņu kopsavilkums

IV

❑Ieviesti jauni datu elementi;
Piemērs:

ETD Preču saņēmējam tiek pievienota kontaktinformācija

❑Mainās ETD un PUD izmantoto klasifikatoru vērtības;
6

Būtiski
❑Iepriekš iesniegtās un nepabeigtās deklarācijas nepieciešams
apstrādāt līdz jauninājumu ieviešanas datumam vai pēc tam
anulēt;

❑Visiem ETD jāiesniedz kravas ierašanās paziņojumi.

7

Izmaiņas ETD(ienākošie)

(ziņojums M10 – pirms kravas ierašanās)
Obligātie datu elementi
Jauns datu elements

«Transporta līdzekļa valstspiederība»

I

Neobligātie datu elementi
Jauns datu elements preces līmenī

«Saņēmēja kontaktinformācija»

Preču saņēmēji - apkopoti un attēloti arī
«Nosūtītāja muitas iestāde» pamatdatos

Jauns datu elements

Izmaiņas klasifikatorā

Jauni datu elementi precēs vai ETD pamatdatos

Atļaujas datos

Jauns datu elements

4 zīmju iepriekšējā dokumenta kods

«Iekraušanas vietas UN/LOCODE»
«Izkraušanas vietas UN/LOCODE»

«Preču atrašanās vieta» pārsaukta par
«Papilddeklarācijas veids»
«Preču uzglabāšanas vietu» norāda veidu “A” (standarta deklarācija)
Jauni datu elementi iepriekšējos dokumentos:

«Iepakojumu veids»;
«Iepakojumu skaits»;
«Mērvienība un apzīmētājs»;
«Svars»
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Izmaiņas ETD(ienākošie)

(ziņojums M10– pirms kravas ierašanās)II
Neobligātie datu elementi
Datos par transportēšanu redzami dokumenti, kas var tikt norādīti precē vai uz visu ETD

Informāciju par pavaddokumentiem var norādīt arī ETD pamatdatos

ko rekomendējam aizpildīt
pavaddokumentiem – «Dokumenta veids»
«SUP» - Pavaddokuments;
«ADD» - Papildu atsauce (TARIC atceļošie kodi);
«TRA» - Transporta dokuments;
«DEC» - Atļauja (ETD atļauja)
Datu elements,

«Deklarācijas veids» - var norādīt par visu ETD vai
pie katras preces atsevišķi kā iepriekš («1/3 Tranzīta deklarācijas/ muitas statusa
apliecinājuma veids» ailē ar mainītu nosaukumu «Deklarācijas veids»)
Jauns datu elements
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Izmaiņas ETD(ienākošie)

(ziņojums M11– uzradīšanas paziņojums)
Obligātie datu elementi

Izmaiņas, kas attiecas uz ziņojumu M10
Jauns datu elements -

Neobligātie datu
elementi
(uzskaitītas slaidā #8 un #9)

«Preču atrašanās vieta»
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Datu elementa
«Preces atrašanās vieta»
aizpildes scenāriji
Nosacījums/ iepriekšējā procedūra

d./e. Preču atrašanās vieta

1. Iepriekšējā procedūra - Tranzīts un
komersantam nav «Atzītā saņēmēja»
statuss

❑ Muitas uzraudzības iestādei atbilstoša preču atrašanās vieta - sākas
ar «A-V-»
▪ Piemērs: “A-V-LV000240-1”

2. Iepriekšējā procedūra - Tranzīts un
komersantam ir «Atzītā saņēmēja» statuss

❑ Iepriekšējā dokumenta kods ir N820, N821, N822 vai N952;
❑ Pavaddokumentos ir norādīta atbilstošā atļauja: C522 (ACE atļauja
tranzītam) vai C520 (ACT atļauja TIRam);
❑ PUD ir norādīta pazīme “Atzītā saņēmēja statuss”
▪ Piemērs: “C-X-LV50000000000-1”

3.Ja preces pagaidu uzglabāšanā
izņēmuma gadījumā tiek novietotas citā ar
Muitas uzraudzības iestādi sasakņotā
vietā, preču atrašanās vieta norādāma
brīvā tekstā

❑ Pavaddokumentos jābūt norādītam pavaddokumentam ar kodu
«5003»;
❑ Sākas ar “D-Z-”, kam seko adrese brīvā tekstā;
✓ Adreses norādīšanas formāts - [Iela un numurs], [pasta
indekss], [pilsēta] vai [Iela un numurs], [pilsēta];
✓ Vērtības atdala ar komatu «,»;
✓ «Iela un numurs» un «Pilsēta» ir obligāti aizpildāmie lauki
▪ Piemērs: «D-Z-Rīgas iela 1, LV-1000, Rīga»
«D-Z-Rīgas iela 1, Rīga»
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Izmaiņas Manifesti/ETD

(izejošie)

(ziņojums M17 - preču izlaišanas paziņojums)I
Obligātie datu elementi
Jauns datu elements

«Transporta līdzekļa valstspiederība»

Neobligātie datu elementi
Jauns datu elements preces līmenī

«Saņēmēja kontaktinformācija»

Preču saņēmēji - apkopoti un attēloti arī
«Nosūtītāja muitas iestāde» pamatdatos

Jauns datu elements

Izmaiņas klasifikatorā

4 zīmju iepriekšējā dokumenta kods

Jauni datu elementi precēs vai ETD pamatdatos

«Iekraušanas vietas UN/LOCODE»
«Izkraušanas vietas UN/LOCODE»

Jauns datu elements

«Papilddeklarācijas veids»

norāda veidu “A”

(standarta deklarācija)

Jauni datu elementi iepriekšējos dokumentos:

«Iepakojumu veids»;
«Iepakojumu skaits»;
«Mērvienība un apzīmētājs»
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Izmaiņas Manifesti/ETD

(izejošie)

(ziņojums M17 - preču izlaišanas paziņojums)II
Neobligātie datu elementi
Informāciju par pavaddokumentiem var norādīt arī ETD pamatdatos
ko rekomendējam aizpildīt
pavaddokumentiem – «Dokumenta veids»
«SUP» - Pavaddokuments;
«ADD» - Papildu atsauce (TARIC atceļošie kodi);
«TRA» - Transporta dokuments;
«DEC» - Atļauja (ETD atļauja)
Datu elements,

«Deklarācijas veids» - var norādīt par visu ETD vai
pie katras preces atsevišķi kā iepriekš («1/3 Tranzīta deklarācijas/ muitas statusa
apliecinājuma veids» ailē ar mainītu nosaukumu «Deklarācijas veids»)
Jauns datu elements
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Izmaiņas PUD

(ziņojums M05)I
Obligātie datu elementi
Atļaujas datos

«Preču atrašanās vieta» pārsaukta par
«Preču uzglabāšanas vietu»

Izmaiņas klasifikatorā

4 zīmju iepriekšējā dokumenta kods

Iepriekšējiem dokumentiem nav jānorāda
«Iepriekšējā dokumenta tips»
Ja birka tiks norādīta, tad iesūtītais ziņojums
būs kļūdains

Saņēmēja un nosūtītāja adrese vairs
netiek norādīta vienā ailē, bet gan
vairākās ailēs
<
<
<
<

street >;
city >;
post_code >;
country >

Neobligātie datu elementi
Jauni datu elementi

«Iekraušanas vietas UN/LOCODE»
«Izkraušanas vietas UN/LOCODE»

Jauns datu elements PUD pamatdatos

«Tvertnes identifikācijas numurs»

Jauns datu elements

«Konteinera iepakojuma statuss»,

norādot konteinera datus

Datu elements, ko rekomendējam aizpildīt
pavaddokumentiem

«Dokumenta veids»

«SUP» - Pavaddokuments;
«ADD» - Papildu atsauce (TARIC atceļošie kodi);
«TRA» - Transporta dokuments
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Izmaiņas PUD

(ziņojums M05)II
Obligātie datu elementi
Jauns datu elements -

«Preču atrašanās vieta»

d./e. «Preces atrašanās vieta» aizpildes scenāriji aprakstīti slaidā #11

d./e. «Preces atrašanās vieta» aizpildīšana obligāta arī preču pārvietošanas
pieteikumā
15

Izmaiņas klasifikatoros

I

❑Iepriekšējo dokumentu veidi mainās uz 4 zīmju vērtībām
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Izmaiņas klasifikatoros

II

❑Secīgo dokumentu veidi mainās uz 4 zīmju vērtībām
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Izmaiņas klasifikatoros

III

❑Dokumenti tiek dalīti 4 kategorijās – pavaddokumenti,
transporta dokumenti, īpašie TARIC atsauces kodi un atļauja

Dokumenta veidi:
▪ DEC – Atļauja (ETD),
▪ SUP – Pavaddokuments,
▪ ADD – Papildu atsauce (TARIC
atceļošie kodi),
▪ TRA – Transporta dokuments
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Rokasgrāmatas
https://www.vid.gov.lv/lv/ka-lietot-emdas
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eCustoms@vid.gov.lv
Sabine.Dubulte@vid.gov.lv

+371 20153369; +371 67120807
Agris.Lūsis@vid.gov.lv
+371 20153363; +371 67120813

