Par preču paraugu izņemšanu
Muitas dienesti, lai pārbaudītu pieņemtajā muitas deklarācijā iekļauto datu
pareizību, muitas kontroles ietvaros var ņemt paraugus preču analīzei vai sīkai
pārbaudei (SMK 188.pants), kā arī muitas uzraudzībā esošu preču valdītājs ar muitas
dienestu atļauju var jebkurā laikā preces pārbaudīt vai ņemt paraugus, jo īpaši, lai
noteiktu šo preču tarifa klasifikāciju, muitas vērtību vai muitas statusu (SMK
135.pants). Preču deklarētājam vai viņa pārstāvim ir tiesības būt klāt preču pārbaudē
un paraugu ņemšanā (SMK 189.pants).
Paraugu ņemšanas metodes izvēle ir atkarīga no paraugu ņemšanas mērķa,
preču veida, preču vienveidības un preču sūtījuma lieluma. Paraugam jāreprezentē
visa partija vai viss sūtījums.
Lai deklarēto preci viennozīmīgi varētu identificēt un klasificēt atbilstoši
Eiropas Savienības (ES) Kombinētajai nomenklatūrai (KN), muitas kontroles
ietvaros izņemtie paraugi tiek testēti vai veikta izpēte un noteikti parametri, kas
nepieciešami KN preces koda, ES kopējā muitas tarifa (TARIC) koda vai TARIC
papildkoda noteikšanai.
Preču paraugu testēšanu muitas lietās nodrošina VID Muitas pārvaldes Muitas
laboratorija, kas ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) un
kura piedalās arī Eiropas Savienības Muitas laboratoriju sadarbības grupas
īstenotajās aktivitātēs.
Ja pārbauda tikai daļu no muitas deklarācijā iekļautajām precēm vai ja ņem
paraugus, tad uzskata, ka daļējās pārbaudes rezultāti vai paraugu analīzes vai
pārbaudes rezultāti attiecas uz visām vienā un tajā pašā deklarācijā iekļautajām
precēm (SMK 190.pants).
Pēc nepieciešamo pārbaužu/izpētes veikšanas un rezultātu iegūšanas tiek
veikta preces klasificēšana atbilstoši ES normatīvo aktu regulējumam un noteikts
KN preču kods.
Preču tarifa klasifikācija ES tiek veikta saskaņā ar vienotu KN, kas noteikta
ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulu (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas
nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un tās ikgadējiem grozījumiem I pielikumā.
Klasificējot preces, tiek ņemti vērā Pasaules Muitas organizācijas izdotie
Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas (HS) skaidrojumi, Eiropas
Komisijas (EK) pieņemtās regulas par atsevišķu preču klasifikāciju, ES Tiesas
spriedumi, kā arī attiecīgo preču objektīvās pazīmes un īpašības, tādas kā preču
sastāvs, uzbūve, fizikāli-ķīmiskās īpašības un citi rādītāji, kā arī paredzētais
pielietojums.
Muitas dienests pēc pārbaudes veikšanas paņemtos paraugus atdod atpakaļ
deklarētājam pēc tā pieprasījuma, izņemot gadījumus, ja paraugi iznīcināti, tos
analizējot vai pārbaudot, vai muitas dienestiem jāsaglabā paraugi turpmākai
pārbaudei, apelācijai vai tiesvedībai (Īstenošanas regulas 242.pants).

Saskaņā ar SMK 22. un 33.pantā noteikto kārtību uzņēmējam ir iespēja
pieprasīt Saistošu izziņu par tarifu (turpmāk – SIT), kas ir rakstveida lēmums par
kādas noteiktas preces tarifa klasifikāciju saskaņā ar KN, un tiek izsniegta pēc
uzņēmēja pieprasījuma, kā arī tā ir juridiski saistoša visām muitas administrācijām
ES teritorijā 3 gadus no dienas, kad SIT stājas spēkā. Papildu informācija par SIT
pieejama VID mājaslapas sadaļā MUITA > Muitas tarifu piemērošana > Saistošā
izziņa par tarifu.
Preču paraugu ņemšanas rokasgrāmata muitas un nodokļu iestādēm, kā arī
citām ieinteresētajām pusēm ir pieejama Eiropas Komisijas interneta vietnē.

