
Ceļvedis REX pieteikuma iesniegšanai 
 

REX pieteikumu iesniedz, izmantojot Eiropas Komisijas izstrādāto REX 

sistēmu (REX – EU Trader Portal). 

 

1. solis. Piekļuves tiesību iegūšana. 

Eksportētājs VID EDS iesniedz “Iesniegumu par Reģistrēto eksportētāju sistēmas 

(REX) lietotāju saraksta noteikšanu”. Iesnieguma veidlapa un informācija par tās 

iesniegšanas veidiem pieejama VID tīmekļa vietnē 

https://www.vid.gov.lv/lv/iesniegumi-un-pilnvaras – Iesniegums par Reģistrēto 

eksportētāju sistēmas (REX) lietotāju saraksta noteikšanu. 

 

2. solis. Piekļuve REX sistēmai. 

Kad lietotāja tiesības saņemtas, izmantojot VID EDS (https://eds.vid.gov.lv/login/ - 

Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām >> Reģistrēto eksportētāju sistēma 

(REX - EU Trader portal)), piekļūst REX sistēmai (REX – EU Trader Portal). 

Persona, kas pārstāv eksportētāju kā nodokļu maksātāju, aizpilda prasītos laukus 

(skatīt attēlu) un nospiež “Iesniegt” (“Submit”): 

 

 
 

https://www.vid.gov.lv/lv/iesniegumi-un-pilnvaras
https://eds.vid.gov.lv/login/
https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/cas/uumds-wayf/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-46091-EzeSzu1zfmHcchVLzmuFNTJIzLkjt2ckO9a98q2zNimGJ9bkTNCYqyF6vjJCFgFbmX20DzjvksTZyyOjwZstmlcG-CiDsmZJBYJe9nMK1pfSBFm-16zhxVG1SF1qcdcbXoXT2Yj1wCswAfV9PxBfhQs6zxRG


Pēc spiedpogas “Iesniegt” (“Submit”) nospiešanas lietotājs tiek pārvirzīts uz EDS 

autentifikācijas lapu, lai autentificētos ar vienu no piedāvātajiem autentifikācijas 

līdzekļiem. 

3. solis. Pieteikuma aizpildīšana. 

Ja lietotājam ir tiesības pieslēgties REX sistēmai, tiks atvērta lapa: 

 

 
 

Lai izveidotu pieteikumu, jāizvēlas “Mana REX darbību vēsture” (“My REX 

History”) >> “Jauns reģistrācijas pieteikums” (“Start Registration Request”). 

Aizpilda pieteikumu un iesniedz to. 

 

4. solis. VID Muitas pārvaldes informēšana. 

Par REX sistēmā iesniegto pieteikumu informē VID Muitas pārvaldi, rakstot uz e-

pasta adresi izcelsme@vid.gov.lv.  

 

Neskaidrību gadījumā var sazināties ar VID Muitas pārvaldes struktūrvienībām: 

- pieslēgšanas jautājumos – ar E-muitas daļu pa tālruņiem 67120817, 

67120818, 67120820 vai e-pasta adresi ecustoms@vid.gov.lv;  

- REX pieteikuma aizpildīšanas jautājumos – ar Muitas tarifu un maksājumu 

piemērošanas daļu pa tālruņiem 67123273, 67121011, 67121007 vai e-pasta adresi 

izcelsme@vid.gov.lv. 

 

Plašāka informācija par REX sistēmu pieejama VID tīmekļa vietnē 

https://www.vid.gov.lv/lv/registreto-eksportetaju-sistema-rex vai Eiropas 

Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-

services/online-services-and-databases-customs/rex-registered-exporter-system_en 

(angļu valodā). 

 
Saīsinājumi: 

REX – reģistrēts eksportētājs (registered exporter); 

VID – Valsts ieņēmumu dienests; 

EDS – Elektroniskās deklarēšanas sistēma; 

EORI numurs – uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas numurs (Economic Operators 

Registration and Identification number) – nodokļu maksātāja NMR kods ar LV priekšā. 
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