Piemērojot ievešanu pārstrādei vienkāršotā kārtībā,
muitas deklarācijas datu elementā 2/2 “Papildu ziņas” ir jāaizpilda
pieteikums atļaujas saņemšanai, kurā norāda šādas ziņas:
Preču iznīcināšana:
▪ papildu informācijas veida kods – izvēlas kodu 00100 - pieteikums īpašas
procedūras, kas nav tranzīts, izmantošanas atļaujas saņemšanai, pamatojoties uz
muitas deklarāciju;
▪ preču īpašnieks - informācija par iznīcināmo preču īpašnieku (ja tāda nav –
valdītāju);
▪ pārstrādes vieta – norāda atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma nosaukumu
un vietas adresi, kur tiks veikta preču iznīcināšana;
▪ procedūras noslēgšanas muitas iestāde – muitas iestāde, kurā tiek slēgta
pārstrādes/iznīcināšanas procedūra, t.i., pārstrādes produktiem tiek piemērota
nākamā procedūra vai, pilnīgas (bez pārpalikumu) iznīcināšanas gadījumā, iesniegts
akts par preču iznīcināšanu;
▪ paredzamais
slēgšanas
datums
–
datums,
līdz
kuram
jāpabeidz
pārstrādes/iznīcināšanas darbības, jāpiemēro nākamā procedūra (ja rodas atlikumi)
un jāiesniedz akts par preču iznīcināšanu;
▪ ieguves norma – pēc konsultēšanās ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu
jānorāda paredzamais preču iznīcināšanas rezultātā iegūtais preču veids un daudzums
vai informācija par to, ka preces tiks iznīcinātas bez atlikumiem;
▪ pārstrādes produkti – norāda pārstrādes/iznīcināšanas rezultātā radušos atlikumu
kodu un aprakstu (detalizēts preču komercapraksts un tehniskais apraksts),
pilnīgas/bezatlikuma iznīcināšanas rezultātā norāda ievedamo preču kodu un preces
aprakstā – iznīcināts bez atlikumiem;
▪ preču identifikācija – izvēlas klasifikatora piedāvāto preču identifikācijas veidu – citi
identifikācijas līdzekļi un apraksta sadaļā norāda iznīcināšanas rezultātā radušos
atlikumu tehnisko aprakstu vai bezatlikumu iznīcināšanas gadījumā – iznīcināts bez
atlikumiem;
▪ ekonomiskie nosacījumi – izvēlas klasifikatora piedāvāto ekonomisko nosacījumu
aprakstu – pārstrāde atkritumos un lūžņos, iznīcināšana, daļu vai komponentu
atjaunošana;
▪ sīka informācija par plānotajām darbībām – norāda informāciju par preču/atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmuma plānoto preču iznīcināšanas veidu (piemēram, prece tiks
apglabāta sadzīves atkritumu poligonā; prece tiks iznīcināta, mehāniski saspiežot vai
sagriežot; prece tiks sadalīta komponentēs);
▪ ievedmuitas nodokļu summas aprēķināšana saskaņā ar Kodeksa 86.panta 3.punktu
– izvēlas variantu “Nē”, kas nozīmē, ka pārstrādes produkti (iznīcināšanas rezultātā
iegūtie atlikumi) tiks izlaisti brīvā apgrozībā ar muitas maksājumiem, kas piemērojami
pārstrādes rezultātā iegūtajiem galaproduktiem/atlikumiem (SMK 85.pants).

