Informējam, ka 2019.gada 27.janvārī produkcijas vidē tiks uzstādīta
Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 5.3.versija ar
izmaiņām un papildinājumiem Importa kontroles sistēmas Importa muitas
deklarācijas funkcionalitātē.

Automatizēta izlaišana importa muitas noliktavas
procedūrai
Funkcionalitāte nodrošina:
 importa deklarāciju automatizētu izlaišanu muitas noliktavas
procedūrai (turpmāk tekstā – automātiskā izlaišana) atbilstoši
noteiktiem kritērijiem un parametriem;
 muitas noliktavas turētāja apstiprinājuma sniegšanu gadījumā, ja
muitas deklarāciju muitas noliktavas procedūrai iesniedz persona, kas
nav muitas noliktavas turētājs.
Kritēriji automatizētai izlaišanai muitas noliktavas procedūrā:
 riska analīzes rezultātā deklarācija nav novirzīta kontroles
pasākumiem;
 uz deklarētajām precēm neattiecas Integrētās tarifa vadības sistēmas
(ITVS) brīdinājumi un/vai paziņojumi;
 nav piemērots manuāls nodokļu aprēķins;
 preces tiek uzradītas saskaņotā preču atrašanās vietā (t.i. netiek
izmantots pavaddokuments “5003 – Atrašanās vai uzglabāšanas vietas
adreses manuāla ievade”).
Muitas deklarācijām, kuras automatizētas izlaišanas rezultātā nonāk statusā
“Preces izlaistas”, labojumus būs iespējams veikt, izmantojot
“Pēcmuitošanas” funkcionalitāti.
Iepriekšējo dokumentu/procedūru pārbaude:
 Automātiskā izlaišana tiks piemērota, ja muitas deklarācijā norādītais
iepriekšējais dokuments – tranzīta vai pagaidu uzglabāšanas
deklarācija – ir atbilstošā statusā. Ja iepriekšējais dokuments ir gala
statusā (piemēram, preces izvestas vai anulēts), automatizētā izlaišana
netiks piemērota.
 Gadījumos, kad muitas noliktavas procedūra paredz preču
pārvietošanu ārpus brīvās zonas, automatizētā izlaišana netiks
piemērota.

 Gadījumos, kad deklarācijā kā iepriekšējā procedūra norādīti vairāki
dažādi dokumenti vai procedūras, automatizētā izlaišana netiks
piemērota.
Automatizēto izlaišanu atslēdz ja:
 iesniegts pieprasījums par deklarācijas datu izmaiņām;
 iesniegts deklarācijas anulēšanas pieprasījums;
 deklarācija novirzīta kontroles pasākumiem.
Minētajos gadījumos deklarācijas automatizētās izlaišanas taimeris tiek
apturēts un tālākā deklarācijas apstrāde notiek parastajā kārtībā, t.i. to veic
muitas amatpersona.
Muitas noliktavas atļaujas turētāja apliecinājums
Piemērojot importa muitas procedūru 71 “Uzglabāšana muitas noliktavā”,
gadījumos, kad muitas noliktavas (turpmāk – MN) turētājs nav deklarētājs
(d.e. 3/18) vai nav norādīts deklarācijā kā pārstāvis (d.e. 3/20) vai importētājs
(d.e. 3/16), pirms deklarācijas nonākšanas muitas iestādē nepieciešams MN
atļaujas turētāja apliecinājums, t.i. piekrišana pieņemt preces uzglabāšanai
savā muitas noliktavā.
Deklarācijas, par kurām MN turētājam noteiktā laikā ir jāapliecina MN
noliktavas izmantošana, būs statusā “Iesniegta (gaida MN turētāja
apliecinājumu)” un deklarācijas galvenē tiks attēlots informatīvais
paziņojums: ”MN atļaujas turētāja "xxx" apliecinājumu jāiesniedz līdz
"taimera izpildes datums un laiks"!”:

Statusā “Iesniegta (gaida MN turētāja apliecinājumu)” nonāks A, C vai D
tipa (pēc uzrādīšanas paziņojuma iesniegšanas) importa muitas deklarācijas
ar 71. procedūru, kurās norādītais MN turētājs nesakrīt ar deklarētāju (d.e.
3/18), pārstāvi (d.e. 3/20) vai importētāju (d.e. 3/16).

Lai deklarāciju varētu turpināt apstrādāt, MN turētājam noteiktā laikā ir
jāapliecina MN noliktavas izmantošana (ar pogu [Apliecināt]). Pēc
apliecināšanas deklarācijas darba datums tiks nomainīts uz apliecinājuma
iesniegšanas datumu un tiks uzsākta atkārtota datu pārbaude un nodokļu
pārrēķins, pēc kā deklarācija tiks iesniegta muitas iestādē un nonāks statusā
“Pieņemta”.

Ja apliecināšana ir neveiksmīga (piemēram, norādītā muitas noliktavas
atļauja uz apliecināšanas brīdi vairs nav derīga) vai apliecināšana netiek
veikta noteiktajā laika periodā, deklarācija automātiski tiks noraidīta (statuss
“Noraidīta”).
MN turētājs var neapliecināt MN izmantošanu, nospiežot pogu [Noraidīt], un
MN noraidīšanas pamatojumā norādot noraidīšanas iemeslu. Noraidot
apliecinājumu, deklarācija nonāks statusā “Noraidīta”.
Deklarācijas, kurām nepieciešama MN atļaujas turētāja apliecinājums, ir
iespējams atlasīt:
1.

Izvēlnē “Meklēt deklarāciju”

Izvēlnē “Meklēt deklarāciju” meklēšanas formā “Izvēlēties ievešanas
deklarāciju”, izmantojot paplašinātās meklēšanas kritēriju “MN turētāja
apliecinājums”, iespējams meklēt atbilstošas deklarācijas:

 “Gaida apliecinājumu” – atlasa deklarācijas, kurām nepieciešams
apliecinājums, bet apliecinājums vēl nav iesniegts;
 “Apliecināta” – atlasa deklarācijas, kurām iesniegts MN turētāja
apliecinājums;
 “Manuāli noraidīta” – atlasa deklarācijas, kurām MN turētājs ir
noraidījis apliecinājumu;

 “Automātiski noraidīta” – atlasa deklarācijas, kurām apliecinājums
nav iesniegts noteiktajā termiņā, t.i., ir beidzies MN turētāja
apliecinājuma gaidīšanas taimera laiks un deklarācija ir noraidīta;
 “Apliecinājums nav nepieciešams” – atlasa deklarācijas, kurām
apliecinājums nav nepieciešams (jo atļaujas turētājs norādīts kādā no
deklarācijas iesaistītajām pusēm: d.e. “3/18 Deklarētājs”, “3/20
Pārstāvis” vai “3/16 Importētājs”).
MN apliecinājuma informāciju (pazīmi par apliecinājuma nepieciešamību,
apliecinājuma statusu, apliecinājuma statusa uzstādīšanas datumu un laiku –
šķirklis “Deklarācijas apkopojoša informācija”) var saglabāt Excel failā:

2.

Izvēlnē “Darbs ar deklarācijām Importa muitas iestādē”

Izvēlnē “Darbs ar deklarācijām Importa muitas iestādē”, meklēšanas formā
“Darbs ar deklarācijām Importa muitas iestādē”, šķirklī “Iesniegta”,
izmantojot, meklēšanas kritēriju “Gaida uzrādīšanas paziņojumu / MN
turētāja apliecinājumu”:
 “Gaida noliktavas turētāja apliecinājumu” – atlasīs tikai deklarācijas
statusā “Iesniegta (gaida MN turētāja apliecinājumu)”;
 “Gaida uzrādīšanas paziņojumu” – atlasīs D tipa deklarācijas, kurām
jāiesniedz uzrādīšanas paziņojums.

3.
Izvēlnē “Darbs ar deklarācijām Importa muitas iestādē”
Izvēlnē “Deklarācijas gala statusos”, meklēšanas formā “Darbs ar noslēgtām
deklarācijām Importa muitas iestādē”, šķirklī “Noraidīta”, izmantojot
meklēšanas kritēriju “Nav saņemts MN turētāja apliecinājums / uzrādīšanas
paziņojums”:
 “Nav saņemts noliktavas turētāja apliecinājums” – atlasa
deklarācijas, kuras noraidītas automātiski, jo nav saņemts MN
turētāja apliecinājums;
 “Noliktavas turētāja apliecinājums noraidīts” – atlasa deklarācijas,
kurām MN turētājs ir noraidījis apliecinājumu;
 “Nav iesniegts uzrādīšanas paziņojums” – atlasa D tipa deklarācijas,
kuras automātiski noraidītas, jo netika iesniegts uzrādīšanas
paziņojums.
Detalizēta informācija ir atrodama EMDAS lietotāja rokasgrāmatā “Importa
muitas deklarācijas komersantu lietotāju saskarne, pārejot uz ES muitas datu
modeli”.
Atzītā saņēmēja atļaujas norādīšana importa muitas deklarācijā
Parējās periodā tika piemērota šāda pieeja Atzītā saņēmēja atļaujas
izmantošanai un preču atrašanas vietas norādīšanai importa muitas
deklarācijā:
Ja iepriekš piemērota tranzīta procedūra, kuru noslēdz Atzītais
saņēmējs, precēm jāatrodas Atzītā saņēmēja atļaujā noteiktajā vietā.

Datu elementā “2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas
norādes” jānorāda pavaddokumenta kods “5003 - Atrašanās vai
uzglabāšanas vietas adreses manuāla ievade” un, aizpildot datu
elementu “5/23 Preču atrašanās vieta”, adrese jāievada manuāli.
Ar versiju ir veikti papildinājumi importa muitas deklarācijas aizpildīšanā: ja
iepriekš piemērota tranzīta procedūra, kuru noslēdz Atzītais saņēmējs, Atzītā
saņēmēja atļauja jānorāda d.e. “2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un
atļaujas, citas norādes” ar vienu no kodiem:
 C520 – ACT - Atļauja, lai saņemtu Atzītā saņēmēja statusu TIR
procedūrai (Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446 A pielikuma 9a
sleja);
 C522 – ACE - Atļauja, lai saņemtu Atzītā saņēmēja statusu
Savienības tranzītam (Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446 A
pielikuma 9c sleja).
Gadījumos, kad Atzītā saņēmēja atļauja ir izsniegta pēc 2016.gada 1.oktobra,
izmantojot Eiropas Komisijas Muitas lēmumu sistēmu, preču atrašanās vietas
automātiski tiks pārņemtas no atļaujas datu elementa “5/23 Preču atrašanās
vieta”.
Gadījumos, ja atļaujas ir izsniegtas līdz 2016.gada 1.oktobrim (noteiktais
parējās periods atļauju pārskatīšanai ir 2019.gada 1.maijs), adresi no atļaujas
pārņemt automātiski nav iespējams un tā būs jānorāda manuāli. Šajā
gadījumā sistēma pie Identifikācijas apzīmētāja norādīs kodu “Z – Brīvā
tekstā” un adrese būs jāievada manuāli.

!NB Pievēršam uzmanību
Ar šo risinājumu pavaddokumenta kodu “5003 – Atrašanās vai uzglabāšanas
vietas adreses manuāla ievade” drīkst izmantot tikai gadījumos, kad preču
īpašību dēļ (piemeram, negabarīta kravas, dzīvi dzīvnieki) tās nav
iespējams nogādāt uzradīšanai MKP, t.i. galamērķa muitas iestāde ir
saskaņojusi preču uzrādīšanu citā vietā.

