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1. Ievads 

1.1. Dokumenta nolūks 

Dokumenta nolūks ir sniegt Elektroniskās Muitas deklarēšanas sistēmas (EMDAS) H7 

deklarācijas programmiskās saskarnes ziņojumu detalizētu aprakstu, sniedzot definīcijas 

deklarāciju apstrādes procesos izmantojamajiem ziņojumiem, kā arī to aizpildes nosacījumus. 

H7 deklarācija ir importa muitas deklarācija ar īpaši samazinātu datu kopu H7 (atbilstoši 

Regulas 2019/1143 B pielikuma H7 slejai) attiecībā uz sūtījumu, kuram piemēro atbrīvojumu 

no ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1186/2009 23. panta 1. punktu vai 25. 

panta 1. punktu (turpmāk tekstā H7 deklarācija). 

1.2. Izmantotie saīsinājumi 

Dokumentā izmantotos saīsinājumus skat. 1. tabulā. 

1. tabula. Dokumentā izmantotie saīsinājumi. 

Saīsinājums Atšifrējums 

EEK Eiropas Ekonomiskā Kopiena 

EK Eiropas Komisija 

EORI ES vienota komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēma (Economic 

Operator Registration and Identification System) 

HTTP Hiperteksta transporta protokols (Hypertext Transfer Protocol) 

HTTPS HTTP, izmantojot SSL (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) 

IE Informācijas apmaiņa (Information Exchange) 

IOSS Pievienotās vērtības nodokļa apmaksas īpaša režīma apzīmējums importa 

darījumos, kas noteikts Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas 4. iedaļā. 

LRN Lokālais atsauces numurs (Local Reference Number) 

EMDAS Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma 

KN Kombinētā nomenklatūra 

KLS Komersantu (fizisko personu) lietotāja saskarne 

MRN Kustības atsauces numurs (Movement Reference Number) 

MDLS Muitas darbinieka lietotāju saskarne 

POST HTTP pieprasījuma metode atbilstoši HTTP standartam 

REST Programmatūras arhitektūras ierobežojumu kopums, kas jāizmanto tīmekļa 

pakalpju izveidošanai (Representational state transfer -REST). 

RPC Attāls procedūras izsaukums (Remote Procedure Call) 

PPMFK Paziņojums par muitas fizisko kontroli 
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Saīsinājums Atšifrējums 

SSL Secure Sockets Layer. Protokols drošai informācijas pārsūtīšanai Internet tīklā. 

Informācijas šifrēšanai tiek izmantots publiskās-privātās atslēgu pāra 

mehānisms. 

PVN Pievienotās vērtības nodoklis 

TIN Komersanta identifikācijas numurs (Trader Identification Number)  

UTF-8 Rakstzīmju kodējums UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format)  

VID Valsts ieņēmumu dienests 

WEB Tīmeklis 

WS Web serviss (tīmekļa pakalpe) 

RS Rest serviss (tīmekļa pakalpe) 

RSR Rest Service Response 

WSDL Tīmekļa pakalpju aprakstes valoda (Web Services Description Language) 

WWW Globālais tīmeklis (World Wide Web) 

VGA Vispārējā galvojuma apliecība 

YAML Cilvēkiem draudzīgs (viegli uztverams) datu serializācijas standarts (formāts) 

visām programmēšanas valodām (https://yaml.org/) 
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2. DATU APMAIŅAS APRAKSTS 

2.1. Vispārīgas prasības 
1. H7 deklarāciju iesniegšana juridiskajām personām ir paredzēta tikai, izmantojot programmisko 

saskarni. 

2. H7 deklarācijā drīkst deklarēt preces, kuru patiesā vērtība (bez transporta) nepārsniedz 150 EUR, 

preces nav akcīzes preces un uz precēm neattiecas ierobežojumi vai aizliegumi.  

3. Dāvanām no fiziskām personām piegādes izmaksas nav jānorāda, jo nodokļi tiek rēķināti no patiesās 

muitas vērtības. 

4. H7 deklarācijā drīkst deklarēt 6 zīmju preču kodus,  kuri atbilst KN klasifikatoram. 

5. H7 deklarācijās ir iespējams norādīt noteiktas papildprocedūras. 

6. H7 deklarācijām, kuras nenovirza uz kontroli, automātiski apstiprinās kontroles rezultātus un 

automātiski uzsāk preču novirzīšanu statusā “Preces izlaistas”. Preču izlaišana notiks tikai 

gadījumos, kad apmaksāti visi maksājamie nodokļi (par apmaksu skat. 6. punktā). Gadījumos, kad 

nodokļi netiks apmaksāti 30 dienu laikā, deklarācija tiks automātiski anulēta. 

7. Nodokļu apmaksa veicama pēc viena no šādiem scenārijiem: 

7.1. Gadījumos, kad PVN tiks samaksāts pie preces pirkšanas (t.i. izmantota īpašā režīma importa 

shēma), programmiskajā saskarnē iesūtītajām H7 deklarācijām maksājumi nav jāveic, bet 

deklarācijā jānorāda derīgs IOSS numurs (importa shēmas PVN reģistrācijas numurs ar 

papildus fiskālās atsauces identifikācijas lomas kodu “FR5” un papildprocedūru “F48”); 

7.2. Gadījumos, kad PVN nav samaksāts, pie preces pirkšanas maksājamos nodokļus paredzēts segt 

ar galvojumu vai piemērot atlikto PVN maksājumu. Deklarācijā obligāti jānorāda uz 

deklarācijas pieņemšanas brīdi spēkā esošs atliktā maksātāja identifikators vai atļauja īpašā 

PVN režīma piemērošanai importa darījumos. Vienlaicīgi galvojuma un atliktā PVN 

maksājuma izmantošana nav iespējama. Galvojuma summas nepietiekamības gadījumā 

deklarācija tiek novirzīta statusā “Gaida maksājumu”. 

8. H7 deklarācijām, kurās kā iepriekšējais dokuments norādīta PUD vai PUD2, deklarācijas 

pieņemšanas tiks veikta norādīto PUD vai PUD2 datu pārbaude (validēšana), bet pie H7 preču 

izlaišanas tiks veikta automātiskā PUD vai PUD2 preču atrakstīšana. 

9. Par katru deklarācijas statusa maiņu deklarācijas apstrādes procesā EMDAS klienta 

programmiskajai saskarnei nosūtīs statusa maiņas ziņojumu ar informāciju par statusa maiņu 

(aprakstīts 3.6.3. sadaļā). 

10. Izmaiņas līdz preču izlaišanai H7 deklarācijai drīkst iesūtīt pēc komersanta iniciatīvas, kā arī izmaņu 

veikšanu var  pieprasīt muitas amatpersona. Muitas amatpersonas izmaiņu pieprasījuma 

pamatojums komersantam tiek nosūtīts, izmantojot programmisko saskarni (sagatavo atsevišķu 

statusa maiņas ziņojumu). Labojumus programmiskajā saskarnē komersants iesūta kā labotu 

deklarācijas versiju, t.i. sūta ne tikai laboto informāciju, bet visus deklarācijas datus (t.sk. labotos).  

11. Gadījumos, kad H7 deklarācija tiek novirzīta uz kontroli, komersanta programmiskajai saskarnei 

tiks nosūtīts atsevišķs statusa maiņas ziņojums. Arī gadījumos, kad MDLS muitas amatpersona 

ievadīs informāciju par kontroli (kas var notikt vairākkārt), katrā informēšanas reizē tiks nosūtīts 

atsevišķs statusa maiņas ziņojums ar iekļautu šādu papildus informāciju par H7 deklarācijas 

kontroli: 

11.1. Informēšanas par kontroli datumu un laiku; 

11.2. Informāciju par deklarācijas kontroli; 

11.3. Paziņojuma par muitas fizisko kontroli numuru, paziņojumā norādīto apskates 

veikšanas vietu, datumu un laiku (tikai gadījumos, kad šāds paziņojums konkrētajai H7 

deklarācijai EMDAS ir sagatavots). 

Katrā statusa maiņas ziņojumā iekļauj visus informēšanas par kontroli ierakstus. 
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12. Labojumus pēc preču izlaišanas (pēcmuitošana) komersants iesūtīta caur programmisko saskarni, 

iesūtot labotu deklarācijas versiju ar pazīmi par pēcmuitošanu. 

13. Anulēšanu, pirms un pēc preču izlaišanas, H7 deklarācijām var pieprasīt caur programmisko 

saskarni, iesūtot anulēšanas pieprasījumu. 

 

2.1.1 Papildprocedūru piemērošana deklarācijās 

H7 deklarācijām drīkst/nedrīkst piemērot atbrīvojumu no nodokļiem, precēm piemērojot 

konkrētas papildprocedūras. Papildprocedūru piemērošanas kārtību shematiski ilustrē sekojošie 

1. un Error! Reference source not found.. attēli. 

 

 

 

 1. attēls. Papildprocedūru piemērošana, ja tiek deklarēts dāvinājums no fiziskās personas 

 

2. attēls. Papildprocedūru piemērošana, ja tiek deklarēts dāvinājums no juridiskās personas vai 

pirkums 

 

2.2. Ziņojumi un to apstrāde 

H7 deklarācijas apstrādes procesu un programmiskās saskarnes ziņojumu apmaiņas kopējo 

shēmu ilustrē 1. attēls.  



9 

 

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 104.sējuma 

2.grāmata Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem (IKS PS H7). Programmiskā 

saskarne 

IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Fiziska persona

H7 ar PUD/PUD2

PUD

H7

EMDAS EMDAS 2

PUD2

H7 programmiskā 
saskarne

2. Iesniedz H7

Grafiskā sask.

H701 – H7 deklarācija vai deklarācijas 
Izmaiņas

H702 – H7 anulēšanas pieprasījums

3. Atraksta PUD 

1. Validē PUD

Juidiska persona
(kurjers, piem. LP, DHL)

4. Sūta validācijas kļūdas (H712)
 vai statusa

maiņas ziņojumu (H711) par 
caur progr. saskarni iesniegtajām H7 

6. Ar CheckPUD (pēc PUD / PUD2 MRN) vai CheckDoc (pēc pavaddokumenta numura) pieprasa un 
saņem IMD un H7deklarācijas un to statusus  (ziņojums H713)

7. Pieprasa PUD datus par caur programmisko
 sask. iesniegtajām PUD (ziņojums M06)

8. Izsniedz 
sūtījumu

Pieprasa H7 anulēšanu

1. Validē PUD2

3. Atraksta PUD2 

5. PUD2 statusa 
 maiņas ziņojums 

caur programmisko
 sask. iesniegtajām PUD

IMD 

H7 anulēšanas 
pieprasījums

3. Atraksta PUD 3. Atraksta PUD2 

 

3. attēls. H7 deklarācijas programmiskās saskarnes ziņojumu apmaiņas shēma. 

H7 deklarācijas saistītie ziņojumi apkopoti un aprakstīti 2. tabulā. 

2. tabula. H7 deklarācijas saistītie ziņojumi. 

Ienāk

ošie 

Izejošie Apstrāde Komentārs 

H701  Asinhrona Ziņojums paredzēts H7 deklarācijas un deklarācijas izmaiņu 

(pirms un pēc izlaišanas) datu iesūtīšanai.  

Jaunu deklarāciju no deklarācijas izmaiņām (pirms izlaišanas) 

EMDAS nošķir pēc deklarācijas MRN. Pēcmuitošanas 

izmaiņām papildus iesūta pazīmi par pēcmuitošanu. 

Ja ziņojumā iekļauts MRN, ziņojumu apstrādā kā deklarācijas 

izmaiņas. Ja MRN nav iekļauts, ziņojumu apstrādā kā jaunu 

deklarāciju. Ja ziņojumā iekļauts MRN un pazīme par labošanu 

pēcmuitošanā, ziņojumu apstrādā kā izmaiņas pēc preču 

izlaišanas. 

Izmaiņas drīkst iesūtīt tikai deklarācijām noteiktos statusos 

(aprakstīts 3.6.1.1. sadaļā, validācijas #30003 un #30023). 

Ziņojuma iesūtīšanas un apstrādes procesa soļi aprakstīti 2.2.1. 

un 2.2.2. sadaļās. 

Detalizēta ziņojuma struktūra un datu elementi aprakstīti 3.6.1 

sadaļā. 

Serviss, kurš nodrošina ziņojuma saņemšanu, aprakstīts 3.4.1. 

sadaļā. 
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Ienāk

ošie 

Izejošie Apstrāde Komentārs 

H702  Asinhrona Ziņojums paredzēts H7 deklarācijas anulēšanas pieprasījumu 

pirms un pēc preču izlaišanas iesūtīšanai. 

Anulēšanas pieprasījumu drīkst iesūtīt tikai deklarācijām 

noteiktos statusos (aprakstīts 3.6.2.1. sadaļā). 

Ziņojuma iesūtīšanas un apstrādes procesa soļi aprakstīti 2.2.1. 

un 2.2.2. sadaļās. 

Detalizēta ziņojuma struktūra un datu elementi aprakstīti 3.6.2 

sadaļā. 

Serviss, kurš nodrošina ziņojuma saņemšanu, aprakstīts 3.4.2. 

sadaļā. 

 RSR Sinhrona Ziņojums paredzēts kā sinhrona EMDAS atbilde uz no klienta 

saņemtajiem H701 un H702 ziņojumiem, kā arī importa muitas 

deklarāciju datu izgūšanas pēc PUD numura un PUD preces 

kārtas numura un importa muitas deklarāciju datu izgūšanas pēc 

pavaddokumenta numura pieprasījumiem: 

• Ja iesūtītie H701 (H702) ziņojuma dati (vai minētie importa 

muitas deklarāciju datu izgūšanas pieprasījumi) atbilst 

struktūrai, šie iesūtītie ziņojumi EMDAS ir veiksmīgi 

saglabāti ienākošo ziņojumu tabulā un nodoti tālākai 

(asinhronai) apstrādei, EMDAS klienta sistēmai sinhroni 

atgriež RSR ziņojumu ar kodu 202 (Dati saņemti un saglabāti 

tālākai apstrādei); 

• Ja iesūtītie H701 (H702) ziņojuma dati (vai minētie importa 

muitas deklarāciju datu izgūšanas pieprasījumi) neatbilst 

struktūrai vai iesūtītos datus nevar saglabāt un nodot tālākai 

apstrādei, EMDAS klienta sistēmai sinhroni atgriež RSR 

ziņojumu ar kodu 400 un informatīvu kļūdas aprakstu. 

Ziņojums tiek sūtīts sinhronā režīmā, t. i. klienta sistēma, 

izsaucot EMDAS programmisko saskarni, uzreiz saņem 

EMDAS RSR atbildi. 

 
H711 Asinhrona Ziņojums paredzēts, lai no EMDAS caur programmisko 

saskarni klientu sistēmām nosūtītu iesūtīto H7 deklarāciju 

statusa maiņas informāciju. 

Ziņojumā iekļauta deklarācijas statusa, aprēķināto nodokļu, 

informācijas par kontroli, izmaiņu pieprasīšanas, izmaiņu 

noraidīšanas, anulēšanas pamatojuma un anulēšanas 

pieprasījuma noraidīšanas informācija. 

Par H7 deklarācijas statusa maiņu EMDAS sagatavo un nosūta 

klienta sistēmai atsevišķu H711 ziņojumu uz H701 vai H702 

ziņojumā saņemto klienta sistēmas atzvana (callback) adresi. 

Detalizēta ziņojuma struktūra un datu elementi aprakstīti 

dokumenta 3.6.3. sadaļā. 

Serviss, kurš nodrošina ziņojuma saņemšanu, aprakstīts 3.4.3. 

sadaļā. 
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Ienāk

ošie 

Izejošie Apstrāde Komentārs 

 
H712 Asinhrona Ziņojums paredzēts H701 un H702 ziņojumu validāciju kļūdu 

nosūtīšanai klientu sistēmām. Gadījumos, kad validējot H701 

vai H702 ziņojumu, tiek konstatētas kļūdas, kļūdu saraksts ar 

H712 tiek iesūtīts klienta sistēmai uz H701 (H702) ziņojumā 

saņemto klienta sistēmas atzvana (callback) adresi. 

Serviss, kurš nodrošina ziņojuma saņemšanu, aprakstīts 3.4.3. 

sadaļā. 

 
H713 Asinhrona Ziņojums paredzēts ar konkrētu PUD (PUD2) vai 

pavaddokumentu saistītu importa muitas deklarāciju datu 

nosūtīšanai klienta programmiskajai saskarnei. 

Detalizēta ziņojuma struktūra un datu elementi aprakstīti 

dokumenta 3.6.4 sadaļā. 

Servisi, kuri nodrošina ziņojuma saņemšanu, aprakstīti 3.5.2. 

sadaļās. 

2.2.1 H701 un H702 iesūtīšana 

H701 un H702 datu iesūtīšanas procesa soļi apkopoti 3. tabulā. 

H701 un H702 ziņojumu iesūtīšanai paredzētie servisi aprakstīti: 

• H701 - 3.4.1. sadaļā; 

• H702 - 3.4.2. sadaļā. 

H701 un H702 ziņojumu struktūras aprakstītas 3.6.1 un 3.6.2. sadaļās. 

3. tabula. H701 un H702 iesūtīšana. 

Solis Darbība Detalizēts apraksts 

1.  
Klienta sistēma iesūta 

deklarāciju (vai 

izmaiņas, vai anulēšanas 

pieprasījumu) 

Klienta sistēma iesūta H701 (H702) ziņojumu. 

2.  
EMDAS pārbauda, 

saglabā un ierindo 

ziņojumu tālākai 

apstrādei. 

Pārbauda vai saņemtais H701 (H702) ziņojums atbilst 

struktūrai, t. i. pārbauda vai aizpildīti visi obligātie elementi 

un elementu vērtības atbilst noteiktajam formātam.  

Ja ziņojums atbilst struktūrai, veic ziņojuma saglabāšanu 

ienākošo ziņojumu tabulā un ierindo ziņojumu tālākai 

apstrādei.  

Pāriet pie 3. soļa. 

3.  
EMDAS nosūta sinhronu 

atbildi klienta sistēmai 

Ja ziņojuma saglabāšana un ierindošana notikusi veiksmīgi, 

klienta sistēmai nosūta atbildes kodu 202 (Dati saņemti un 

saglabāti tālākai apstrādei). 

Ja ziņojums neatbilst struktūrai vai ziņojuma saglabāšanas 

un ierindošanas tālākai apstrādei laikā notikusi kļūda (-as), 

klienta sistēmai nosūta atbildes kodu 400 un informatīvu 

kļūdas aprakstu. 
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2.2.2 H701 un H702 apstrāde 

Iesūtīto H701 un H702 datu apstrādes procesa soļi apkopoti 4. tabulā. 

4. tabula. H701 un H702 apstrāde. 

Solis Soļa nosaukums Detalizēts apraksts 

1.  
EMDAS uzsāk ziņojuma 

apstrādi 

Izņem H701 vai H702 ziņojumu no apstrādes rindas un 

uzsāk tā validēšanu (2. solis). 

2.  
Izpilda biznesa 

validācijas 

Izpilda EMDAS biznesa validācijas (aprakstītas 3.6.1 un 

3.6.2).  

Ja EMDAS biznesa kļūdu nav, pāriet pie 4. soļa. Ja 

validācijas beidzas ar kļūdu, pāriet pie 3. soļa.  

3.  
Sagatavo un nosūta 

kļūdu sarakstu 

Sagatavo izejošo ziņojumu H712, saglabā to izejošo 

ziņojumu DB tabulā un ierindo ziņojumu nodošanas uz 

klienta sistēmu rindā. Atsevišķs process izņem ziņojumu no 

rindas, izsauc H701 (H702) ziņojumā saņemto klienta 

sistēmas atzvana (callback) adresi un iesūta sagatavoto 

H712 ziņojumu. Ja ziņojumu nav iespējams iesūtīt 

(piemēram, callback norādītais URL vairs neeksistē), 

ziņojums tiek atkārtoti ierindots vēlākai nosūtīšanai. 

Atkārtota ziņojuma ierindošana un sūtīšana tiek veikta 

noteiktu reižu skaitu. Ja joprojām ziņojumu nav izdevies 

nosūtīt, sūtīšana tiek pārtraukta (tiek analizētas kļūdas un 

noskaidroti to cēloņi). 

 
H701  

4.  
Izpilda deklarācijas 

(izmaiņu) iesniegšanu / 

pieņemšanu (tikai H701) 

Veic nepieciešamos aprēķinus, t.sk. nodokļu aprēķinu. 

Uzstāda statusu “Pieņemta” un saglabā deklarāciju. 

Deklarācijas izmaiņu iesniegšanas gadījumā uzstāda 

statusu “Izmaiņas iesniegtas”. Deklarācijas pēcmuitošanas 

izmaiņu iesniegšanas gadījumā uzstāda pēcmuitošanas 

statusu “Izmaiņas iesniegtas”. 

5.  
EMDAS nosūta statusa 

maiņas ziņojumu H711. 

Sagatavo statusa maiņas ziņojumu H711. Izsauc H701 

ziņojumā saņemto klienta sistēmas atzvana (callback) 

adresi un nosūta sagatavoto H711 ziņojumu. 

6.  
Veic deklarācijas risku 

novērtēšanu 

Novērtē deklarācijas riskus. Ja risku nav, automātiski 

apstiprina kontroles rezultātus un automātiski  uzsāk 

deklarācijas novirzīšanu statusā “Gaida 

maksājumu”/“Preces izlaistas”. 

7.  
EMDAS nosūta statusa 

maiņas ziņojumu H711. 

Ja deklarācijai konstatēti riski, deklarāciju novirza uz 

kontroli (deklarācijas statuss tiek mainīts uz “Kontrole”). 

Par šo statusa maiņu sagatavo statusa maiņas ziņojumu 

H711. Izsauc H701 ziņojumā saņemto klienta sistēmas 

atzvana (callback) adresi un iesūta sagatavoto H711 

ziņojumu. 

 H702  
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Solis Soļa nosaukums Detalizēts apraksts 

4.  
Pieņem deklarācijas 

anulēšanas pieprasījumu 

Ja deklarācija nav izlaista, maina deklarācijas statusu uz 

“Anulēšana pieprasīta”. 

Ja deklarācija ir izlaista, maina deklarācijas pēcmuitošanas 

statusu uz “Anulēšana pieprasīta”. 

5.  
EMDAS nosūta statusa 

maiņas ziņojumu H711. 

Sagatavo statusa maiņas ziņojumu H711 un  saglabā to 

izejošo ziņojumu DB tabulā. Izsauc H702 ziņojumā 

saņemto klienta sistēmas atzvana (callback) adresi un 

nosūta sagatavoto H711 ziņojumu. 

2.2.3 H711 sagatavošanas notikumi un H711 nosūtīšana 

EMDAS H7 deklarācijas apstrādes notikumi, pēc kuriem EMDAS iniciē caur programmisko 

saskarni saņemto H7 deklarāciju statusa maiņas informācijas ziņojuma (H711) sagatavošanu 

un sagatavoto ziņojumu nosūtīšanu klienta sistēmai, apkopoti 5. tabulā.  

Pēc katra ziņojuma sagatavošanas izsauc iesūtīto klienta sistēmas atzvana (callback) adresi 

(aprakstīts 3.4. sadaļā) un nosūta sagatavoto H711 ziņojumu. Ja ziņojumu nav iespējams iesūtīt 

(piemēram, callback norādītais klienta URL vairs neeksistē vai EMDAS sūtīšanas procesā 

notikusi kļūda), tas tiek atlikts vēlākai nosūtīšanai klienta sistēmai. Atkārtota ziņojuma 

ierindošana un sūtīšana tiek veikta noteiktu reižu skaitu. Ja joprojām ziņojumu nav izdevies 

nosūtīt, sūtīšana tiek pārtraukta (tiek analizētas kļūdas un noskaidroti to cēloņi). 

H711 ziņojuma struktūra aprakstīta 3.6.3. sadaļā. 

 

5. tabula. Notikumi, pēc kuriem jāiniciē caur programmisko saskarni saņemto importa 

deklarāciju statusa maiņas informācijas ziņojuma sagatavošana. 

Deklarācijas 

notikums 

Deklarācijas 

statuss 

Pēcmuitošanas 

statuss 

Komentārs 

Līdz preču izlaišanai:    

Pieņemšana “Pieņemta”  Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss „Pieņemts”; 

Deklarācijas statusa maiņas datumu; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi). 
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Deklarācijas 

notikums 

Deklarācijas 

statuss 

Pēcmuitošanas 

statuss 

Komentārs 

Novirzīšana uz 

kontroli 

“Kontrole”  Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss „Kontrole”; 

Deklarācijas statusa maiņas datums; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi). 

Informēšana par 

kontroli 

“Kontrole” vai 

“Kontrole 

(Anulēšana 

pieprasīta)” 

vai “Kontrole 

(Izmaiņas 

pieprasītas)” 

 Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss “Kontrole” vai “Kontrole 

(Anulēšana pieprasīta)” vai “Kontrole 

(Izmaiņas pieprasītas)”; 

Deklarācijas statusa maiņas datums; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi); 

Informācijas par deklarācijas kontroli 

ieraksti ar katras informēšanas 

datumu un laiku, saistītā paziņojuma 

par muitas fizisko kontroli numuru, 

apskates veikšanas vietu, datumu un 

laiku (tikai gadījumos, kad šāds 

paziņojums EMDAS ir sagatavots). 

Anulēšanas 

pieprasīšana 

“Anulēšana 

pieprasīta” vai 

“Kontrole 

(Anulēšana 

pieprasīta)” 

 Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss “Anulēšana pieprasīta” vai 

“Kontrole (Anulēšana pieprasīta)”; 

Deklarācijas statusa maiņas datums; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi); 

Anulēšanas pieprasījuma 

pamatojums. 
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Deklarācijas 

notikums 

Deklarācijas 

statuss 

Pēcmuitošanas 

statuss 

Komentārs 

Anulēšanas 

pieprasījuma 

apstiprināšana vai 

anulēšana 

“Anulēta”  Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss “Anulēta”; 

Deklarācijas statusa maiņas datums; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi); 

Anulēšanas pamatojums. 

Anulēšanas 

pieprasījuma 

noraidīšana 

“Pieņemta” 

vai “Kontrole” 

vai “Kontrole 

(Izmaiņas 

pieprasītas)” 

vai 

“Gaida 

maksājumu” 

 Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss: 

„Pieņemta”, ja deklarācijas anulēšana 

pieprasīta statusā „Pieņemta”; 

 „Kontrole”, ja deklarācijas anulēšana 

pieprasīta statusā „Kontrole”; 

“Kontrole (Izmaiņas pieprasītas)”, ja 

deklarācijas anulēšana pieprasīta 

statusā “Kontrole (Izmaiņas 

pieprasītas)”; 

„Gaida maksājumu”, ja deklarācijas 

anulēšana pieprasīta statusā „Gaida 

maksājumu”; 

Statusa uzstādīšanas datums; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi). 

Anulēšanas pieprasījuma 

pamatojums, Anulēšanas 

pieprasījuma datums un laiks, 

Anulēšanas pieprasījuma 

noraidīšanas pamatojums, 

Anulēšanas pieprasījuma 

noraidīšanas datums un laiks 
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Deklarācijas 

notikums 

Deklarācijas 

statuss 

Pēcmuitošanas 

statuss 

Komentārs 

Izmaiņu pieprasīšana “Izmaiņas 

pieprasītas” 

 Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss „Izmaiņas pieprasītas”; 

Statusa uzstādīšanas datums; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi). 

Izmaiņu pieprasījuma pamatojums un 

Izmaiņu pieprasījuma datums un laiks 

Pieprasīto izmaiņu 

atsaukšana (veic 

muitas amatpersona) 

 “Kontrole”  Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss: “Kontrole” 

Statusa uzstādīšanas datums; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi); 

Atsaukšanas pamatojums (tas pats 

pamatojums, kas tiek glabāts vēstures 

aktivitātē H7_DIPA - Izmaiņu 

pieprasījuma atsaukšana).  

Izmaiņu iesūtīšana “Izmaiņas 

iesniegtas”, 

“Kontrole 

(Izmaiņas 

iesniegtas)” 

 Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss „Izmaiņas iesniegtas”, 

“Kontrole (Izmaiņas iesniegtas)”; 

Izmaiņu versijas aprēķināto nodokļu 

informācija (tikai deklarācijām, 

kurām aprēķināti nodokļi); 

Statusa uzstādīšanas datums. 
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Deklarācijas 

notikums 

Deklarācijas 

statuss 

Pēcmuitošanas 

statuss 

Komentārs 

Izmaiņu pieņemšana “Pieņemta” 

vai “Kontrole” 

 Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss: 

„Pieņemta”, ja izmaiņas tika 

iesniegtas statusā „Pieņemta”; 

„Kontrole”, ja izmaiņas tika 

iesniegtas statusā „Kontrole 

(izmaiņas pieprasītas)”; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi); 

Statusa uzstādīšanas datums; 

Izmaiņu noraidīšana “Pieņemta” 

vai “Kontrole” 

 Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss: 

„Pieņemta”, ja izmaiņas tika 

iesniegtas statusā „Pieņemta”; 

 

„Kontrole”, ja izmaiņas tika 

iesniegtas statusā „Kontrole 

(izmaiņas pieprasītas)”; 

 

„Izmaiņas pieprasītas”, ja reizē ar 

izmaiņu noraidīšanu pieprasa jaunas 

izmaiņas; 

 

Statusa uzstādīšanas datums; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi); 

Noraidīšanas pamatojums. 

Importa apturēšana “Imports 

apturēts” 

 Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss „Imports apturēts”; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi); 

Statusa uzstādīšanas datums. 
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Deklarācijas 

notikums 

Deklarācijas 

statuss 

Pēcmuitošanas 

statuss 

Komentārs 

Preču izlaišana “Preces 

izlaistas” vai 

“Gaida 

maksājumu” 

 Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss “Preces izlaistas” vai “Gaida 

maksājumu”; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi); 

Statusa uzstādīšanas datums. 

Pēc preču izlaišanas:    

Anulēšanas 

pieprasīšana 

“Preces 

izlaistas” 

“Pieprasīta 

anulēšana pēc 

preču 

izlaišanas” 

Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Pēcmuitošanas statuss: “Pieprasīta 

anulēšana pēc preču izlaišanas”; 

Pēcmuitošanas statusa uzstādīšanas 

datums; 

Anulēšanas pieprasīšanas 

pamatojums. 

Anulēšanas 

pieprasījuma 

noraidīšana 

“Preces 

izlaistas” 

“Anulēšanas 

pieprasījums 

noraidīts” 

Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Pēcmuitošanas statuss: “Anulēšanas 

pieprasījums noraidīts”; 

Pēcmuitošanas statusa uzstādīšanas 

datums; 

Anulēšanas pieprasījuma 

noraidīšanas pamatojums. 

Izmaiņas iesniegtas “Preces 

izlaistas” 

“Izmaiņas 

iesniegtas” 
Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Pēcmuitošanas statuss „Izmaiņas 

iesniegtas” 

Izmaiņu versijas aprēķināto nodokļu 

informācija (tikai deklarācijām, 

kurām aprēķināti nodokļi); 

Pēcmuitošanas statusa uzstādīšanas 

datums. 
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Deklarācijas 

notikums 

Deklarācijas 

statuss 

Pēcmuitošanas 

statuss 

Komentārs 

Izmaiņas reģistrētas “Preces 

izlaistas” 

“Izmaiņas 

reģistrētas” 
Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Pēcmuitošanas statuss „Izmaiņas 

reģistrētas”; 

Reģistrētās izmaiņu versijas 

aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi); 

Pēcmuitošanas statusa uzstādīšanas 

datums. 

Izmaiņas apstiprinātas “Preces 

izlaistas” 

“Izmaiņas 

apstiprinātas” 
Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Pēcmuitošanas statuss „Izmaiņas 

apstiprinātas” 

Apstiprinātās izmaiņu versijas 

aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi); 

Pēcmuitošanas statusa uzstādīšanas 

datums; 

VID MP gala dokumenta numuru. 

Izmaiņas noraidītas “Preces 

izlaistas” 

“Izmaiņas 

noraidītas” 
Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Pēcmuitošanas statuss „Izmaiņas 

noraidītas”; 

Aprēķināto nodokļu informāciju 

(tikai deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi); 

Izmaiņu noraidīšanas pamatojums; 

 

Pēcmuitošanas statusa uzstādīšanas 

datums. 
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Deklarācijas 

notikums 

Deklarācijas 

statuss 

Pēcmuitošanas 

statuss 

Komentārs 

Anulēšanas 

pieprasījuma 

apstiprināšana / 

anulēšana 

“Anulēta 

pēcmuitošanā” 

“Anulēta 

pēcmuitošanā” 
Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss “Anulēta pēcmuitošanā”; 

Deklarācijas pēcmuitošanas statusa 

maiņas datums; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi); 

Anulēšanas pamatojums; 

VID MP gala dokumenta numurs. 

Anulēšanas atcelšana “Preces 

izlaistas” 

- Sagatavotajā ziņojumā tiek iekļauta 

sekojoša informācija: 

MRN; 

Statuss “Preces izlaistas”; 

Deklarācijas statusa maiņas datums; 

Aprēķināto nodokļu informācija (tikai 

deklarācijām, kurām aprēķināti 

nodokļi); 

Anulēšanas atcelšanas pamatojums. 

2.3. Importa muitas deklarāciju datu izgūšana 

EMDAS nodrošina importa muitas deklarāciju datu (MRN un statusa informācijas) izgūšanu 2 

veidos: 

1. Pēc PUD numura vai PUD numura un PUD preces kārtas numura (šajā nodaļā turpmāk 

lietotais apzīmējums PUD ietver gan PUD, gan PUD2). Šajā gadījumā pieprasījuma 

parametrā “Dokumenta tips” norāda kodu “N337”, parametrā “Dokumenta numurs” 

norāda PUD MRN, bet parametrā “PUD preces kārtas numurs” norāda PUD preces 

kārtas numuru. 

2. Pēc pavaddokumenta koda un numura. Šajā gadījumā pieprasījuma parametrā 

“Dokumenta tips” norāda pavaddokumenta kodu, bet parametrā “Dokumenta numurs” 

norāda pavaddokumenta numuru. 

Importa muitas deklarāciju datu izgūšanu abos, augstāk minētajos veidos (pēc PUD numura vai 

PUD numura un PUD preces kārtas numura vai pēc pavaddokumenta koda un numura) 

nodrošina viens atsevišķs EMDAS serviss, kurš aprakstīts 3.5. sadaļā. 

Importa muitas deklarāciju datu izgūšanas process (gan pēc PUD numura, gan pavaddokumenta 

numura) paredzēts kā asinhrons process, kuru nosacīti var sadalīt 3 apakšprocesos: 

1. Datu izgūšanas pieprasījuma iesūtīšana (pierakstīšanās) (detalizēti aprakstīts 2.3.1. sadaļā): 

1.1. Klienta sistēma EMDAS nosūta datu izgūšanas pieprasījumu (PUD numuru un PUD 

preces kārtas numuru vai pavaddokumenta kodu un numuru); 



21 

 

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 104.sējuma 

2.grāmata Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem (IKS PS H7). Programmiskā 

saskarne 

IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

1.2. EMDAS pieprasījumu saglabā ar noteiktu glabāšanas termiņu (veic pierakstīšanos), 

ierindo tālākai apstrādei. Ja atkārtoti tiek iesūtīts pieprasījums, kura parametri un 

atzvana servisa adrese ir identiska EMDAS jau esošam aktīvam pieprasījumam, 

dublikāts netiek veidots, bet EMDAS esošā pieprasījuma derīgums tiek pagarināts 

(atkārtotā pieprasījuma iesūtīšanas datums un laiks + 30 dienas); 

1.3. EMDAS sinhroni atbild klienta sistēmai par pieprasījuma veiksmīgu saņemšanu  

(atbildē nosūtot arī saņemtā pieprasījuma glabāšanas termiņu) vai neveiksmīgu 

saņemšanu, ja pieprasījumu nav izdevies saglabāt un ierindot apstrādei; 

1.4. EMDAS katram pieprasījumam asinhroni sagatavo un nosūta sākotnējo asinhrono 

atbildi (2. solis). 

2. Sākotnējās asinhronās atbildes sagatavošana un nosūtīšana (detalizēti aprakstīts 2.3.2. 

sadaļā): 

2.1. EMDAS katram saņemtajam pieprasījumam pārbauda atbilstošu importa muitas 

deklarāciju esamību EMDAS un, ja importa muitas deklarācijas atrod, to datus (MRN 

un statusu) nosūta klienta sistēmai uz pieprasījumā norādīto “callback” adresi. 

Iespējami šādi scenāriji: 

2.1.1. Ja, pārbaudes brīdī nav atrasta neviena saistītā importa muitas deklarācija, 

EMDAS klienta sistēmai nosūta atbildi, par to, ka nav atrasta neviena deklarācija, 

t.i. atbildē tiek nosūtīts “tukšs” deklarāciju saraksts. Jaunu pieprasījumu līdz 

termiņa beigām klientam nav jāveic. Nākamās atbildes uz pieprasījumu tiks sūtītas 

pie katras saistītās importa muitas deklarācijas statusa maiņas, līdz iestāsies 

pieprasījuma derīguma termiņš; 

2.1.2. Ja pārbaudes brīdī EMDAS ir atrastas viena vai vairākas saistītās IMD 

deklarācijas, EMDAS klienta sistēmai nosūta atbildi ar visām saistītajām importa 

muitas deklarācijām.. Nākamās atbildes uz pieprasījumu tiks sūtītas pie katras 

saistītās importa muitas deklarācijas statusa maiņas, līdz iestāsies pieprasījuma 

derīguma termiņš (skat. 3. punktu). 

3. Sekojošo asinhrono atbilžu sagatavošana un nosūtīšana (detalizēti aprakstīts 3.5.2. sadaļā): 

3.1. Pie katras importa muitas deklarācijas statusa maiņas, tiek pārbaudīts, vai par šo 

deklarāciju ir kāds aktuāls datu izgūšanas pieprasījums (pierakstīšanās); 

3.2. Katram atrastajam datu izgūšanas pieprasījumam uz pieprasījumā norādīto “callback” 

adresi EMDAS nosūta atbildi par konkrētās (vienas) importa muitas deklarācijas 

statusa maiņu; 

3.3. Pēc pieprasījuma derīguma termiņa (pieprasījuma izveidošanas datums un laiks, kuram 

pieskaitītas 30 dienas) EMDAS pieprasījums netiek dzēsts, bet EMDAS klienta 

sistēmai uz pieprasījumā norādīto “callback” adresi vairs nesūta informāciju par šo 

pieprasījumu. Ja nepieciešams, klientam jāveic jauns datu izgūšanas pieprasījums 

(pierakstīšanās). 

2.3.1 Datu izgūšanas pieprasījuma iesūtīšana 

PUD saistīto importa muitas deklarāciju datu izgūšanas pēc PUD numura vai PUD numura un 

PUD preces kārtas numura pieprasījuma iesūtīšanas soļi aprakstīti 6. tabulā. 

6. tabula. H7 deklarāciju datu izgūšanas pieprasījuma iesūtīšana. 

Solis Darbība Detalizēts apraksts 

1.  
Klienta sistēma iesūta 

pieprasījumu 

Klienta sistēma iesūta Importa muitas deklarāciju datu 

izgūšanas pieprasījumu servisam /subscription/decl-

document (serviss aprakstīts 3.5. sadaļā). 
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Solis Darbība Detalizēts apraksts 

Pieprasījumā norādīta arī klienta sistēmas atzvana 

(callback), uz kuru EMDAS sūtīs pieprasījumam atbilstošu 

importa muitas deklarāciju datus tad, kad šie dati EMDAS 

būs pieejami. 

2.  
EMDAS pārbauda, 

saglabā pieprasījumu un 

ierindo to tālākai 

apstrādei. 

Pārbauda vai saņemtais pieprasījums atbilst struktūrai, t. i. 

pārbauda vai aizpildīti visi obligātie parametri un parametru 

vērtības atbilst noteiktajam formātam.  

Ja pieprasījums atbilst struktūrai, veic pieprasījuma datu 

saglabāšanu ienākošo ziņojumu tabulā un ierindo 

pieprasījumu tālākai apstrādei.  

Pāriet pie 3. soļa. 

3.  
EMDAS nosūta sinhronu 

atbildi klienta sistēmai 

Ja ziņojuma saglabāšana un ierindošana notikusi veiksmīgi, 

klienta sistēmai nosūta atbildes kodu 202 (Dati saņemti un 

saglabāti tālākai apstrādei). Veiksmīgas pieprasījuma 

saņemšanas gadījumā EMDAS klienta sistēmai nosūta arī 

informāciju par pieprasījuma glabāšanas EMDAS termiņu 

(konfigurējams parametrs), kas ir noteikts dienu skaits no 

pieprasījuma saņemšanas dienas (piemēram, 30 dienas). 

Līdz termiņa datumam klienta sistēmai vairs nav jāpieprasa 

dati par konkrēto PUD un PUD preces kārtas numuru vai 

pavaddokumenta kodu un numuru. EMDAS klienta 

sistēmai sūtīs informāciju par ar konkrēto pieprasījumu 

saistītajām importa muitas deklarācijām un to statusiem 

uzreiz pēc katras importa deklarācijas statusa maiņas līdz 

visas saistītās deklarācija nonāks gala statusā “Preces 

izlaistas” vai iestāsies pieprasījuma termiņš. Pēc termiņa 

beigām, ja nepieciešams, jāpieprasa jauns pieprasījums. 

Vairāki identiski pieprasījumi EMDAS netiks saglabāti. 

Saņemot atkārtojošos pieprasījumu (tādu, kura parametri un 

norādītā “callback” servisa adrese sakrīt ar EMDAS jau 

esoša aktuāla pieprasījuma parametriem un “callback” 

adresi), esošā pieprasījuma termiņš tiks pagarināts 

(atkārtotā pieprasījuma iesūtīšanas datums un laiks + 30 

dienas) un sinhroni tiks atgriezta atbilde par pieprasījuma 

jauno glabāšanas termiņu. 

Ja ziņojums neatbilst struktūrai vai ziņojuma saglabāšanas 

un ierindošanas tālākai apstrādei laikā notikusi kļūda (-as), 

klienta sistēmai nosūta atbildes kodu 400 un informatīvu 

kļūdas aprakstu. 

2.3.2 Sākotnējās asinhronās atbildes nosūtīšana 

Pieprasījuma apstrādes un sākotnējās asinhronās atbildes nosūtīšanas soļi aprakstīti 7. tabulā. 

7. tabula.  Pieprasījuma apstrāde un sākotnējās asinhronās atbildes nosūtīšana. 

Solis Darbība Detalizēts apraksts 

1.  
EMDAS uzsāk 

pieprasījuma apstrādi 

Atsevišķs (-i) ziņojumu rindas klausīšanās process (-i) 

(listener) izņem pieprasījumu no apstrādes rindas un uzsāk 

pārbaudi (2. solis). 
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Solis Darbība Detalizēts apraksts 

2.  
Pārbauda vai ir saistītās 

importa muitas 

deklarācijas 

Pieprasīšana pēc PUD numura un PUD preces kārtas 

numura: 

Ja pieprasījumā ir tikai PUD numurs, EMDAS atlasa visas 

importa muitas deklarācijas, kurās pie iepriekšējiem 

dokumentiem ar iepriekšējā dokumenta veida kodu “N337” 

norādīts iesūtītais PUD numurs.  

Ja pieprasījumā ir PUD numurs un PUD preces kārtas 

numurs, EMDAS atlasa visas importa muitas deklarācijas, 

kurās pie iepriekšējiem dokumentiem ar iepriekšējā 

dokumenta veida kodu “N337” norādīts iesūtītais PUD 

numurs un iepriekšējās deklarācijas preces kārtas numurs 

sakrīt ar iesūtīto PUD preces kārtas numuru. 

Pieprasīšana pēc pavaddokumenta koda un numura: 

EMDAS atlasa visas importa muitas deklarācijas, kurās pie 

dokumentiem norādīts iesūtītais pavaddokumenta kods un 

numurs. 

3.  
EMDAS nosūta Importa 

muitas deklarāciju 

sarakstu (H713 

ziņojumu) klienta 

sistēmai 

EMDAS asinhroni uz pieprasījumā norādīto klienta atzvana 

servisu nosūta atbildi - H713 ziņojumu ar 2. solī atlasīto 

Importa muitas deklarāciju sarakstu, par katru deklarāciju 

iekļaujot šādus datus: MRN, Deklarācijas statusu un 

deklarācijas statusa maiņas datumu, "LRN" un aprēķināto 

nodokļu informāciju (veids, bāze, likme, summa, 

maksāšanas veids), ja pieprasītāja pārstāvētais komersants 

atbildē iekļaujamajā deklarācijas versijā ir norādīts kā 

deklarētājs vai pārstāvis, pazīmi "Dokumentu kontrole / 

fiziskā kontrole" gadījumos, kad pieprasītāja pārstāvētais 

komersants ir AEO sertifikāta turētājs. 

Ja pieprasījumam atbildes sagatavošanas brīdī nav saistīto 

importa muitas deklarāciju, EMDAS nosūta atbildi ar 

“tukšu” deklarāciju sarakstu. 

2.3.3 Asinhrono atbilžu sagatavošana un nosūtīšana pie katras 

importa muitas deklarācijas statusa maiņas 

Asinhrono atbilžu sagatavošanas un nosūtīšanas pie katras importa muitas deklarācijas statusa 

maiņas soļi aprakstīti 8. tabulā. 

8. tabula. Asinhrono atbilžu sagatavošana un nosūtīšana pie katras importa muitas deklarācijas 

statusa maiņas. 

Solis Darbība Detalizēts apraksts 

1.  
EMDAS pārbauda vai 

jāsūta H713 ziņojums 

Pie katras importa muitas deklarācijas statusa maiņas līdz 

preču izlaišanai, EMDAS pārbauda vai par šo importa 

muitas deklarāciju EMDAS eksistē pieprasījums pēc PUD 

un PUD preces kārtas numura vai pavaddokumenta koda un 

numura. Ja pieprasījums eksistē, izpilda 2. soli. 

2.  
EMDAS sagatavo atbildi 

par Importa muitas 

deklarāciju, kurai 

EMDAS sagatavo atbildi, kurā iekļauj datus par importa 

muitas deklarāciju, kurai mainījies statuss. 
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Solis Darbība Detalizēts apraksts 

mainījies statuss (H713 

ziņojumu) 

Atbilde ir H713 ziņojums ar šādiem datiem: MRN, 

Deklarācijas statusu un deklarācijas statusa maiņas datumu, 

"LRN" un aprēķināto nodokļu informāciju (veids, bāze, 

likme, summa, maksāšanas veids), ja pieprasītāja 

pārstāvētais komersants atbildē iekļaujamajā deklarācijas 

versijā ir norādīts kā deklarētājs vai pārstāvis, pazīmi 

"Dokumentu kontrole / fiziskā kontrole" gadījumos, kad 

pieprasītāja pārstāvētais komersants ir AEO sertifikāta 

turētājs. 

3.  
EMDAS nosūta Importa 

muitas deklarāciju 

sarakstu (H713 

ziņojumu) klienta 

sistēmai 

EMDAS asinhroni uz pieprasījumā norādīto klienta atzvana 

servisu nosūta atbildi. 

4.  
EMDAS darbība, 

beidzoties pieprasījuma 

termiņam 

Beidzoties pieprasījuma termiņam, EMDAS datus par 

importa muitas deklarāciju statusa maiņām vairs nesūta. 

 

3. H7 DEKLARĀCIJU PROGRAMMISKĀ 

SASKARNE 

3.1. Tehniskais raksturojums  

H7 programmiskajā saskarnē realizēti vairāki REST servisi, kuri nodrošina H7 deklarāciju: 

• datu saņemšanu un saglabāšanu; 

• datu validēšanu un kļūdu nosūtīšanu klientu sistēmām; 

• apstrādes procesa statusu nosūtīšanu klientu sistēmām; 

• anulēšanas pieprasījumu saņemšanu; 

Atsevišķs EMDAS serviss nodrošina (visu veidu) importa muitas deklarāciju statusa 

informācijas izgūšanu pēc saistītā PUD (PUD2) numura vai PUD (PUD2) numura un PUD 

preces kārtas numura. 

Sekojošās nodaļās sniegts augstāk minēto servisu pārskats. 

3.2. Autentifikācija un autorizācija 

H7 programmiskajā saskarnē realizētos servisus drīkst lietot tikai autentificēti lietotāji.  

Visiem 3.1. sadaļā uzskaitītajiem un 3.4. sadaļā aprakstītajiem servisiem  paredzēta sistēmas 

(tehnoloģiskā) lietotāja autentificēšana, ar kuru kontrolē piekļuvi programmiskās saskarnes 

servisiem. Tehnoloģiskā lietotāja identifikators un parole tiek administrēti EMDAS. Lietotāja 

administrēšanu (izveidi un nodošanu komersantam) veic VID darbinieks uz komersanta 

iesnieguma pamata. Autentifikācijai netiek kontrolēta komersanta interneta pieslēguma IP 

adrese. Tehnoloģiskā lietotāja autentifikācija detalizēti aprakstīta 3.2.1. sadaļā. 

Deklarācijas datu iesniegšanas un anulēšanas pieprasīšanas servisiem (aprakstīti 3.4.1. un 3.4.2. 

sadaļās), bez tehnoloģiskā lietotāja autentifikācijas papildus paredzēta EDS lietotāja 
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autentifikācija EDS. Servisiem, kuriem paredzēta EDS autentifikācija, kā papildus ieejas 

parametri jāiesūta EDS lietotāja vārds un parole un šie dati tiks izmantoti EDS lietotāja 

autentificēšanai EDS. EDS autentificētais EDS lietotājs tiks uzskatīts par deklarācijas 

iesniedzēju. Lai EDS lietotājs tiktu veiksmīgi autentificēts H7 programmiskās saskarnes 

servisos, šim lietotājam pirms H7 programmiskās saskarnes servisu lietošanas vismaz vienu 

reizi veiksmīgi jāautentificējas EDS un jāpārslēdzas uz EMDAS KLS. Neveiksmīgas EDS 

autentifikācijas gadījumā, deklarācijas iesniegšana vai anulēšanas pieprasīšana nav atļauta un 

par neveiksmīgu EDS autentifikāciju EMDAS klienta sistēmai ar H712 ziņojumu nosūta 

biznesa validācijas kļūdu #30064 (skat. sadaļā 3.6.5.). 

3.2.1 Tehnoloģiskā lietotāja autentifikācija 

Klienta sistēmas (tehnoloģiskā) lietotāja autentificēšanu nodrošina atsevišķs EMDAS REST 

serviss  https://[publicētā servisa adrese*]/api/auth/public/external-login (* - VID precizē 

adresi, piešķirot tiesības izmantot saskarni). 

Lietotāja autentifikāciju veic servisam ar POST metodi nosūtot šādus parametrus: 

• username – tehnoloģiskā lietotāja identifikatoru; 

• password – tehnoloģiskā lietotāja paroli; 

• systemCode – klienta sistēmas kodu, kuru katrai klienta sistēmai VID administrators 

piešķir un nodod komersantam reizē ar tehnoloģiskā lietotāja izveidi (piemēram 

“LPPS” – Latvijas Pasta programmiskā saskarne). EMDAS, autentificējot 

tehnoloģisko lietotāju, pārbauda arī šī lietotāja piederību klienta sistēmai (salīdzina 

iesūtīto systemCode ar tehnoloģiskajam lietotājam EMDAS piešķirto klienta sistēmas 

kodu). Ja iesūtītais systemCode nesakrīt ar tehnoloģiskā lietotāja EMDAS saglabāto 

klienta sistēmas kodu, autentifikācija ir neveiksmīga. 

Piemērs: 

curl -X POST " https://[publicētā servisa adrese*]/api/auth/public/external-

login?username=username&password=pswd&systemCode=LPPS" -H  "accept: text/plain” 

Serviss sinhroni atgriež kādu no sekojošiem HTTP statusa kodiem: 

• 401 – neveiksmīga autentifikācija; 

• 200 – veiksmīga (autentifikācijas) izpilde. Kopā ar šo statusu tiek atgriezta arī uz 

stundu derīga piekļuves pilnvara (access token), kura minētās stundas laikā nodrošina 

piekļuvi H7 deklarāciju datu apmaiņas servisiem. Piekļuves pilnvaru jāiesūta minēto 

servisu pieprasījumos, to norādot atsevišķā pieprasījuma galvenes (header) parametrā 

“x-auth-at”. Beidzoties piekļuves pilnvaras derīgumam, klienta sistēmai tiek atgriezta 

kļūda 401 un jāveic atkārtota tehnoloģiskā lietotāja autentifikācija un jaunas pilnvaras 

iegūšana, izsaucot /api/auth/public/external-login servisu; 

• 500 – kļūda autentifikācijas pieprasījuma izpildē. 

3.3. Pielikumu failu iesūtīšana 

Pielikumu failu augšupielādi nodrošina atsevišķs EMDAS REST serviss  https:// [publicētā 

servisa adrese*]/api/storage/attachment  (* - VID precizē adresi, piešķirot tiesības izmantot 

saskarni). Lai H7 deklarācijai iesūtītu pielikumus, tie vispirms jāiesūta EMDAS minētajam 

servisam, kurš atbildē atgriež iesūtītā faila identifikatoru. Faila identifikatoru jāiesūta H701 
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ziņojumā pie pavaddokumentiem. Atļauts iesūtīt šādu failu tipus: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, 

.png, .jpeg, .jpg, .gif, .tiff, .tif, .avi, .flv, .wmv, .mov, .mp4, .mkv, .ogg, .xml, .zip, .rar, .7z, .ods, 

.odt, .txt, .edoc, .msg. Pievienotajai pielikuma datnei tiks pārbaudīts datnes izmērs un tas 

nevarēs pārsniegt sistēmā noteikto faila augšupielādes izmēru 5 MB (šis lielums EMDAS ir 

konfigurējams parametrs un var mainīties). Ar pielikumu apstrādi saistīto servisu un 

pieprasījumu struktūra detalizēti aprakstīta datnē storage-api.yaml (aktuālā versija 1.0.4). 

YAML datnes pārlūkošanai un saskarnes klienta programmatūras ģenerēšanai, rekomendējam 

izmantot Swagger redaktoru, kurš pieejams vietnē https://editor.swagger.io. 

3.3.1 Ieejas parametri 

• docNumber – dokumenta, kura kopija tiks iesūtīta, numurs; 

• file – faila saturs binārā formā;  

• tin – iesniedzēja EORI numurs; 

• x-auth-at – piekļuves pilnvara (pilnvaras iegūšana aprakstīta 3.2. sadaļā) 

3.3.2 Izejas parametri 

• 200 – dati saņemti un saglabāti. Kopā ar šo statusa kodu atgriež iesūtītā faila 

identifikatoru, kurš iesūtāms H701/H702 ziņojumos pie pavaddokumentiem 

(…/attachmentFileReferenceId). Faila identifikators ir skaitlis (tips integer). Vienu 

un to pašu identifikatoru drīkst (un tiek rekomendēts) norādīt vairākās deklarācijās, 

ja nepieciešams norādīt atsauci uz vienu failu. Iesūtītajiem failiem un to 

identifikatoriem šobrīd EMDAS netiek paredzēts derīguma termiņš (minētie dati 

netiks dzēsti); 

• 400 – pieprasījums neatbilst struktūrai. Papildus atgriež kļūdu masīvu ar kļūdaino 

elementu nosaukumiem, kļūdainajām vērtībām, kļūdu aprakstiem; 

• 401 – nederīga piekļuves pilnvara (pilnvaras iegūšana aprakstīta 3.2. sadaļā); 

• 403 – tehnoloģiskajam lietotājam nav piešķirtas tiesības, lai lietotu šo servisu; 

• 500 – Kļūda pieprasījuma izpildē. 

3.4. H7 deklarāciju datu apmaiņa  

Datu apmaiņu nodrošina vairāki REST servisi, kuri savstarpēji apmainās ar JSON formāta 

ziņojumiem. Servisi un ziņojumu struktūra detalizēti aprakstīta datnē  h7-msg-api.yaml (aktuālā 

versija 1.0.0). YAML datnes pārlūkošanai un saskarnes klienta programmatūras ģenerēšanai, 

rekomendējam izmantot Swagger redaktoru, kurš pieejams vietnē https://editor.swagger.io. 

H7 datu apmaiņai starp EMDAS un klienta sistēmām tiek izmantoti šādi REST servisi (* - VID 

precizē adresi, piešķirot tiesības izmantot saskarni): 

• https://[publicētā servisa adrese*]/api/h7msg/h7/declaration – paredzēts EMDAS 

ienākošo H7 deklarāciju H701 ziņojumu saņemšanai no klienta sistēmas; 

• https://[publicētā servisa adrese*]/api/h7msg/h7/cancelation-request – paredzēts 

EMDAS ienākošo H7 deklarāciju anulēšanas pieprasījumu H702 ziņojumu 

saņemšanai no klienta sistēmas; 

• https://{callbackURL} – klienta sistēmas atzvana serviss, kurš paredzēts uz 

declaration un cancelation-request iesūtīto pieprasījumu asinhrono atbilžu 

https://editor.swagger.io/
https://editor.swagger.io/
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saņemšanai no EMDAS (izejošo H711 un H712 ziņojumu nosūtīšanai klienta 

sistēmai); 

• https://[publicētā servisa adrese*]/api/h7msg/h7/subscription/decl-document – 

paredzēts visu veidu importa muitas deklarāciju datu izgūšanai no EMDAS pēc PUD 

numura vai PUD numura un PUD preces kārtas numura vai pavaddokumenta veida 

koda un numura; 

• https://{callbackURL} – klienta sistēmas atzvana serviss, kurš paredzēts uz 

/subscription/decl-document iesūtīto pieprasījumu atbildes saņemšanai no EMDAS 

(izejošo H713 ziņojumu nosūtīšanai klienta sistēmai).
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3.4.1 /api/h7msg/h7/declaration  

EMDAS serviss, kurš paredzēts H7 deklarācijas datu iesūtīšanai un nodrošina: 

• jaunas deklarācijas saņemšanu; 

• deklarācijas izmaiņu pirms izlaišanas saņemšanu; 

• deklarācijas izmaiņu pēc izlaišanas saņemšanu (pēcmuitošana). 

3.4.1.1 Ieejas parametri 

Klienta sistēma servisam ar POST metodi nosūta šādus parametrus: 

• uuid – klienta sistēmas vispārēji unikāls ziņojuma identifikators, kurš ģenerēts 

atbilstoši uuid ģenerēšanas pamatprincipiem un standartiem; 

• callbackUrl - klienta URL, kurā izvietots atzvana serviss; 

• x-auth-at – piekļuves pilnvara (pilnvaras iegūšana aprakstīta 3.2. sadaļā); 

• EDSuserId – klienta EDS lietotāja vārds. Nepieciešams deklarācijas iesniedzēja 

autentificēšanai un autorizēšanai EDS; 

• EDSuserPsw - klienta EDS lietotāja parole. Nepieciešama deklarācijas iesniedzēja 

autentificēšanai un autorizēšanai EDS; 

• tin – pārstāvētā komersanta EORI kods; 

• requestBody - H701 ziņojums ar H7 deklarācijas datiem (aprakstīts 3.6.1 sadaļā). 

3.4.1.2 Izejas parametri 

Serviss sinhroni atgriež kādu no sekojošiem HTTP statusa kodiem: 

• 202 – dati saņemti un saglabāti tālākai apstrādei; 

• 400 – pieprasījums neatbilst struktūrai. Papildus atgriež kļūdu masīvu ar kļūdaino 

elementu nosaukumiem, kļūdainajām vērtībām, kļūdu aprakstiem; 

• 401 – nederīga piekļuves pilnvara (pilnvaras iegūšana aprakstīta 3.2. sadaļā); 

• 403 – tehnoloģiskajam lietotājam nav piešķirtas tiesības, lai lietotu šo servisu; 

• 500 – Kļūda pieprasījuma izpildē. 
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3.4.2 /api/h7msg/h7/cancelation-request 

EMDAS serviss, kurš paredzēts H7 deklarācijas anulēšanas pieprasījuma datu iesūtīšanai 

gan pirms, gan pēc preču izlaišanas. 

3.4.2.1 Ieejas parametri 

Klienta sistēma servisam ar POST metodi nosūta šādus parametrus: 

• uuid – klienta sistēmas vispārēji unikāls ziņojuma identifikators, kurš ģenerēts 

atbilstoši uuid ģenerēšanas pamatprincipiem un standartiem; 

• callbackUrl - klienta URL, kurā izvietots atzvana serviss; 

• x-auth-at – piekļuves pilnvara (pilnvaras iegūšana aprakstīta 3.2. sadaļā) 

• EDSuserId – klienta EDS lietotāja vārds. Nepieciešams deklarācijas iesniedzēja 

autentificēšanai un autorizēšanai EDS; 

• EDSuserPsw - klienta EDS lietotāja parole. Nepieciešama deklarācijas iesniedzēja 

autentificēšanai un autorizēšanai EDS; 

• tin – pārstāvētā komersanta EORI kods; 

• requestBody - H702 ziņojums ar H7 deklarācijas anulēšanas pieprasījuma datiem 

(aprakstīts 3.6.2 sadaļā). 

3.4.2.2 Izejas parametri 

Serviss sinhroni atgriež kādu no sekojošiem HTTP statusa kodiem: 

• 202 – dati saņemti un saglabāti tālākai apstrādei; 

• 400 – pieprasījums neatbilst struktūrai. Papildus atgriež kļūdu masīvu ar kļūdaino 

elementu nosaukumiem, kļūdainajām vērtībām, kļūdu aprakstiem; 

• 401 – nederīga piekļuves pilnvara (pilnvaras iegūšana aprakstīta 3.2. sadaļā); 

• 403 – tehnoloģiskajam lietotājam nav piešķirtas tiesības, lai lietotu šo servisu; 

• 500 – Kļūda pieprasījuma izpildē. 

3.4.3 callbackUrl 

Klienta sistēmas atzvana serviss, kurš paredzēts uz declaration un cancelation-request 

iesūtīto pieprasījumu asinhrono atbilžu saņemšanai no EMDAS. 

3.4.3.1 Ieejas parametri 

EMDAS klienta sistēmas servisam ar POST metodi nosūta šādus parametrus: 

• uuid – uz EMDAS /api/h7msg/h7/declaration vai /api/h7msg/h7/cancelation-request 

klienta sistēmas iesūtītais uuid, par kuru EMDAS sūta validāciju kļūdas / statusa 

maiņas ziņojumu (H711/H712). Šis ir header parametrs; 

• requestBody – H711/H712 ziņojums (aprakstīts 3.6.3. sadaļā). 

3.4.3.2 Izejas parametri 

Serviss sinhroni atgriež kādu no sekojošiem HTTP statusa kodiem: 
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• 200 – dati veiksmīgi saņemti; 

• 400 – pieprasījums neatbilst struktūrai. Papildus atgriež informāciju par kļūdu (kļūdu 

masīvu ar kļūdaino elementu nosaukumiem, kļūdainajām vērtībām, kļūdu aprakstiem 

utml.); 

• 500 – Kļūda pieprasījuma izpildē. Papildus atgriež informāciju par kļūdu. 

3.5. Importa muitas deklarāciju datu izgūšana 

(CheckPUD) 

3.5.1 /api/h7msg/h7/subscription/decl-document  

EMDAS serviss, kurš paredzēts visu veidu importa muitas deklarāciju datu izgūšanai no 

EMDAS pēc PUD numura vai PUD numura un PUD preces kārtas numura vai 

pavaddokumenta koda un numura. 

3.5.1.1 Ieejas parametri 

Klienta sistēma servisam ar POST metodi nosūta šādus parametrus: 

• uuid – klienta sistēmas vispārēji unikāls ziņojuma identifikators, kurš ģenerēts 

atbilstoši uuid ģenerēšanas pamatprincipiem un standartiem; 

• callbackUrl - klienta URL, kurā izvietots atzvana serviss; 

• docType – dokumenta tips. Pieprasījumā pēc PUD numura vai PUD numura un PUD 

preces kārtas numura jānorāda kods “N337”. Pieprasījuma pēc pavaddokumenta 

koda jānorāda pavaddokumenta kods;  

• x-auth-at – piekļuves pilnvara (pilnvaras iegūšana aprakstīta 3.2. sadaļā); 

• docNum – PUD deklarācijas MRN vai pavaddokumenta numurs; 

• pudItemNumber – PUD deklarācijas preces kārtas numurs. 

3.5.1.2 Izejas parametri 

Serviss sinhroni atgriež kādu no sekojošiem HTTP statusa kodiem: 

• 202 – dati saņemti un saglabāti tālākai apstrādei. Kopā ar šo statusu atgriež 

pieprasījuma glabāšanas EMDAS termiņu subscribtionExpirationDate (datums); 

• 400 – pieprasījums neatbilst struktūrai. Papildus atgriež kļūdas aprakstu; 

• 401 – nederīga piekļuves pilnvara (pilnvaras iegūšana aprakstīta 3.2. sadaļā); 

• 403 – tehnoloģiskajam lietotājam nav piešķirtas tiesības, lai lietotu šo servisu; 

• 500 – Kļūda pieprasījuma izpildē. 

3.5.2 callbackUrl 

Klienta sistēmas atzvana serviss, kurš paredzēts uz /api/h7msg/h7/subscription/decl-

document  iesūtīto pieprasījumu asinhrono atbilžu saņemšanai no EMDAS. 
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3.5.2.1 Ieejas parametri 

EMDAS klienta sistēmas servisam ar POST metodi nosūta šādus parametrus: 

• uuid – Uz EMDAS /api/h7msg/h7/subscription/decl-document klienta sistēmas 

iesūtītais uuid, par kuru EMDAS sūta ar PUD vai pavaddokumenu saistīto visu veidu 

importa muitas deklarāciju sarakstu (H713). Šis ir header parametrs; 

• subscribtionExpirationDate – pieprasījuma glabāšanas EMDAS termiņš (datums); 

• requestBody – H713 ziņojums (aprakstīts 3.6.4 sadaļā). 

3.5.2.2 Izejas parametri 

Serviss sinhroni atgriež kādu no sekojošiem HTTP statusa kodiem: 

• 200 – dati veiksmīgi saņemti; 

• 400 – pieprasījums neatbilst struktūrai. Papildus atgriež informāciju par kļūdu (kļūdu 

masīvu ar kļūdaino elementu nosaukumiem, kļūdainajām vērtībām, kļūdu aprakstiem 

utml.); 

• 500 – Kļūda pieprasījuma izpildē. Papildus atgriež informāciju par kļūdu. 
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3.6. ZIŅOJUMI 

Visi ziņojumi ir JSON formāta ziņojumi. Ziņojumu aprakstos izmantoti šādi apzīmējumi: 

Apzīmējums Apraksts 

R Obligāts 

O Neobligāts 

a4 Teksta lauks, četrus simbolus garš teksts, kas nevar saturēt ciparus 

an..10 Līdz 10 simboliem garš skaitļa/teksta lauks – var saturēt gan skaitļus, gan ciparus 

n Skaitļa lauks 

n6 Skaitļa lauks, sešus simbolus garš, vesels skaitlis 

n..15,2 Skaitļa lauks, kopumā līdz 15 simboliem garš daļskaitlis, kur iespējami līdz 13 

cipariem pirms komata un 2 cipari aiz komata 

KL1 Validācija pret EMDAS esošo klasifikatoru. Visi H7 programmiskajā saskarnē 

izmantojamie klasifikatori aprakstīti dokumentā [1] (skat. atsauci uz dokumentu 

3.6.6. sadaļā). 

#33140 Validācijas kļūdas paziņojuma teksti apkopoti sadaļā 3.6.5. 

1..1 Kardinalitāte. Apzīmēja formats: <Mazākais pieļaujamais elementa atkārtojumu 

skaits> ‘..’ <Lielākais pieļaujamais elementa atkārtojumu skaits>.  

Piemēri: “1..1” – elements obligāti jānorāda tieši vienu reizi; “0..1” – elements var 

tikt norādīts vienu reizi, nav obligāts. 

b Loģiskās vērtības literālis (Boolean literal). Iespējamās vērtības: ‘true’ vai ‘false’. 

 

3.6.1 H701 
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3.6.1.1 Elementu apraksts 
Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

messagePrepDateTime Ziņoju

ma 

sagatav
ošanas 

datums 

un laiks  

 1..1 an..

19 

 Ziņojuma sagatavošanas datums un laiks 

(Piemērs: 2017-07-21T17:32:28Z) 

   

tin Iesnied
zēja 

EORI 

numurs 

 1..1 an..
17 

R Tiek pārņemts no 
/api/h7msg/h7/declaration ieejas 

parametra TIN 

#30000 Iesūtītajam numuram jābūt 
spēkā esošam EORI uz anulēšanas 

pieprasīšanas datumu. 

 
#30056 Iesniegt deklarācijas 

izmaiņas vai pieprasīt deklarācijas 

anulēšanu drīkst tikai deklarācijas 
iesniedzējs 

X X 

declaration DEKL

ARĀCI
JA 

 1..1  R     

addDeclType Papildd

eklarāci
jas tips 

 

11 02 000 

000 

1..1 a1 R Iesūta vērtību ‘A’. #30000 Atļauts iesūtīt tikai vērtību 

‘A’. 
 

X X 

lrn 

 

LRN 12 09 000 

000 

1..1 an..

22 

R Iesūta LRN numuru, kurš ģenerēts pēc 

šādas kārtības. 
NNNNNNNNNNN|GG|DDD|X|KKKK

K 

Formāta atšifrējums: 
NNNNNNNNNNN  - Komersanta EORI 

numurs bez valsts koda (1. – 11. zīmei) 

GG - Deklarācijas iesniegšanas gada 
pēdējie 2 cipari (12.,13. zīme) 

DDD - Jebkuru ciparu vai burtu 

kombinācija (14. – 16.zīmei) 
X - Izmantotā muitas deklarēšanas 

sistēma: H7 deklarācijām vienmēr 

vērtība “H” (17. zīme) 
KKKKK - Deklarācijas kārtas numurs 

#30001 Vērtībai jāatbilst formātam 

NNNNNNNNNNN|GG|DDD|X|K
KKKK (formāta atšifrējumu skat. 

iesūtāmo datu aprakstā). 

 
#30002 Vērtībai jābūt unikālai H7 

deklarāciju kopas ietvaros 

(pārbauda pret decl_main.lrn). 
 

 

 
 

X X 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

norādītajā dienā (18. – 22. zīmei). 

customsOfficeOfPrese

ntation 

Uzrādīš

anas 

muitas 
iestāde 

17 09 000 

000 

1..1 an..

8 

O Iesūta MKP kodu.  
Aile nav obligāta, to aizpilda gadījumā, ja 

MKP atšķiras no  "LV000240 - Lidostas 
MKP", vai ja iepriekšējā procedūra nav 

PUD. 
  
Aizpildīšana notiek pēc sekojoša 
algoritma: 
- Ja aizpildīts elements, tad aizpilda ar 

iesūtīto vērtību, vai 
- Ja iepriekšējais dokuments ir 

PUD (previousDocument.type = 

N337), tad aizpilda ar vērtību  kas ņemta 
no PUD numura  3. līdz 10. zīmei, piem. 

LV000210, vai 
- Pārējos gadījumos vienmēr 'LV000240'. 
 

 X X 

mrn MRN  0..1 an..

18 

O Izmaiņu gadījumā iesūta arī deklarācijas 

MRN. 
 

MRN formāts 

GGVVMMMMMMINNNNNPC, kur: 
 

GG - divi pēdējie gada cipari no 

deklarācijas pieņemšanas datuma; 
VVMMMMMM - muitas punkts (5/26 

Uzrādīšanas muitas iestāde) H7 

deklarācijām: 

1,  Ja aizpildīts elements “Uzrādīšanas 

muitas iestāde” 

(customsOfficeOfPresentations), tad 
aizpilda ar šī elementa vērtību. 

2.  Ja iepriekšējais dokuments ir PUD 

(previousDocument.type = N337), tad 
aizpilda ar vērtību  kas ņemta no PUD 

numura  3. līdz 10. zīmei 

(previousDocument.referenceNumber). 
3. Pārējos gadījumos vienmēr 

#30003 Ja tiek iesūtītas izmaiņas 

pirms izlaišanas (elementa 
“postclearance” vērtība ir ‘false’), 

izmaiņas atļauts iesūtīt, ja 

deklarācijas statuss ir “Pieņemta”, 
“Izmaiņas pieprasītas” vai 

“Kontrole (Izmaiņas pieprasītas)” 

(muitas amatpersona ir iesniegusi 
izmaiņu pieprasījumu). 

 

 

 

#30004 Pārbauda, vai deklarācija 

ar iesūtīto LRN un MRN ir 
sistēmā. 

X X 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

'LV000240': 
VV – valsts kods (LV); 

MMMMMM – muitas iestādes sešu 

zīmju kods; 
I – papildus identifikators, vienmēr ‘H’; 

NNNNN - unikāla ciparu no 0 līdz 9 un 

latīņu alfabēta lielo burtu (izņemot O) 
virkne norādītajā gadā un muitas 

iestādē; 

P - procedūras identifikators (H7 
gadījumā 'R') 

C - kontrolcipars: tiks iegūts katru no 17 
simboliem (pēc ASCII koda vērtībām) 

secīgi reizinot ar 20 līdz 216 

(1,2,4,8,16,32,...65536).    Iegūtos 17 
reizinājumus sasummēs un dalīs ar 11 

līdz veselam skaitlim. 

postclearance Pēcmui

tošanas 
izmaiņa

s 

 1..1 b R Pēcmuitošanas labojumu gadījumā iesūta 

vērtību ‘true’, citādi ‘false’. 

#30023 Ja tiek iesūtītas izmaiņas 

pēc izlaišanas (elementa 
“postclearance” vērtība ir ‘true’), 

izmaiņas atļauts iesūtīt, ja 

deklarācijas statuss ir   
“Preces izlaistas”, deklarācijas 

pēcmuitošanas statuss nav 

uzstādīts vai pēcmuitošanas statuss 
ir “Izmaiņas apstiprinātas” vai 

“Izmaiņas noraidītas” vai 

“Anulēšanas pieprasījums 
noraidīts” (deklarācija ir izlaista un 

nav iesūtīta neviena pēcmuitošanas 

versija, kura vēl nav kādā no gala 
statusiem). Izmaiņas nedrīkst 

iesūtīt arī gadījumos, kad muitas 

darbinieks ir uzsācis labot 
deklarāciju (pēcmuitošanas statuss 

ir “Uzsākta labošana”). 

  

exporter EKSPO
RTĒTĀ

JS 

13 01 000 
000 

1..1  R     

-name Nosauk 13 01 016 1..1 an.. R Iesūta nosūtītāja vārdu / uzvārds vai    
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saskarne 

IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

ums 000 70 nosaukumu. 
Ja nav zināms, tad iesūta vērtību 

‘NEZINĀMS’. 

-address Adreses 
informā

cija 

13 01 018 
000 

1..1  R     

--streetAndNumber Iela un 

numurs 

13 01 018 

019 

1..1 an..

70 

R Ja nav zināms, tad iesūta vērtību ‘-’.    

--country Valsts 

(KL10) 

13 01 018 

020 

1..1 a2 R Iesūta nosūtītāja valsts kodu (piemēram, 

‘GB’). 

#30000 Iesūtītajam valsts kodam 

jābūt spēkā esošam klasifikatorā 

“Valstis” uz deklarācijas 
pieņemšanas datumu. 

  

--postCode Pasta 

indekss 

13 01 018 

021 

1..1 an..

17 

R Ja nav zināms, tad iesūta vērtību ‘-’.    

--city Pilsēta 13 01 018 
022 

1..1 an..
35 

R Ja nav zināms, tad iesūta vērtību ‘-’.    

importer IMPOR

TĒTĀJ
S 

13 04 000 

000 

1..1  R Iesūta vai nu “Importētāja identifikācijas 

numuru” vai “Nosaukumu” kopā ar 
visiem “adreses informācijas” laukiem. 

   

-identificationNumber Importē

tāja 

identifi
kācijas 

numurs 

13 04 017 

000 

0..1 an..

17 

O Iesūta importētāja EORI numuru / Adhoc 

numuru (personas kodu). Ja 

identifikācijas numurs nav zināms, iesūta 
nosaukumu un adreses informāciju 

 

 

#30000 Iesūtītajam numuram jābūt 

spēkā esošam EORI vai ADHOC 

uz deklarācijas pieņemšanas 
datumu ar spēkā esošu adreses 

informācijas ierakstu (nosacījumu 

par spēkā esošu adresi nepārbauda 
pie izmaiņu iesniegšanas 

pēcmuitošanā). 

#30024 Importētāja identifikācijas 
numuru (identificationNumber) 

nedrīkst iesūtīt kopā ar nosaukumu 

un adreses informāciju. 
 

#30005 Ja norādītais “Importētāja 

identifikācijas numurs” nav derīgs 
EORI vai ADHOC, mēģina 

izveidot ADHOC no fiziskas 

personas datiem. Ja norādītais 
“Importētāja identifikācijas 

numurs” neatbilst fiziskas 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

personas personas kodam vai kādu 
tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams 

izveidot ADHOC (dublējošies 

adrešu ieraksti utml.), atgriež 
atsevišķu kļūdas paziņojumu. 

-name Nosauk

ums 

13 04 016 

000 

0..1 an..

70 

O  #30019 Ja nav norādīts importētāja 

identifikācijas numurs 
(identificationNumber) obligāti 

jānorāda nosaukumu un adreses 

informāciju (streetAndNumber, 
country, postCode, city). 

  

-address Adreses 

informā
cija 

13 04 018 

000 

0..1  O     

--streetAndNumber Iela un 

numurs 

13 04 018 

019 

1..1 an..

70 

R  #30019 Ja nav norādīts importētāja 

identifikācijas numurs 

(identificationNumber) obligāti 
jānorāda nosaukumu un adreses 

informāciju (streetAndNumber, 

country, postCode, city). 

  

--country Valsts 

(KL10) 

13 04 018 

020 

1..1 a2 R  #30000 Iesūtītajam valsts kodam 

jābūt spēkā esošam klasifikatorā 

“Valstis” uz deklarācijas 
pieņemšanas. 

#30019 Ja nav norādīts importētāja 

identifikācijas numurs 
(identificationNumber) obligāti 

jānorāda nosaukumu un adreses 

informāciju (streetAndNumber, 
country, postCode, city). 

  

--postCode Pasta 

indekss 

13 04 018 

021 

1..1 an..

17 

R  #30019 Ja nav norādīts importētāja 

identifikācijas numurs 

(identificationNumber) obligāti 
jānorāda nosaukumu un adreses 

informāciju (streetAndNumber, 

country, postCode, city). 

  

--city Pilsēta 13 04 018 

022 

1..1 an..

35 

R  #30019 Ja nav norādīts importētāja 

identifikācijas numurs 

(identificationNumber) obligāti 
jānorāda nosaukumu un adreses 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

informāciju (streetAndNumber, 
country, postCode, city). 

declarant DEKL

ARĒT
ĀJS 

13 05 000 

000 

1..1  R   Drīkst labot 

atkarībā no 
pārstāvības 

koda 

Drīkst labot 

atkarībā no 
pārstāvības 

koda 

-identificationNumber Deklarē

tāja 
identifi

kācijas 

numurs 

13 05 017 

000 

1..1 an..

17 

R Iesūta deklarētāja EORI numuru / Adhoc 

numuru. 

#30000 Iesūtītajam numuram jābūt 

spēkā esošam EORI vai ADHOC 
uz deklarācijas pieņemšanas 

datumu. 

 
#30050 Norādītajam  Deklarētāja 

identifikācijas numuram  kodam 
jāatbilst Eiropas Savienības 

dalībvalstī dibinātam 

komersantam. 

  

-contactPersons Kontakt
persona

s 

informā
cija 

13 05 074 
000 

0..9  O Iesūta kontaktpersonas informāciju. 
 

Iesakām norādīt kontaktinformāciju, lai 

ar deklarācijas iesniedzēju būtu vieglāk 
un ātrāk sazināties jautājumu gadījumā! 

   

--name Vārds, 

uzvārds 

13 05 074 

016 

0..1 an..

70 

O     

--phoneNumber Tālruņa 
numurs 

13 05 074 
076 

0..1 an..
35 

O     

--eMailAddress E-pasta 

adrese 

13 05 074 

077 

0..1 an..

25
6 

O     

representative PĀRST

ĀVIS 

13 06 000 

000 

0..1  O     

-identificationNumber Pārstāvj
a 

identifi

kācijas 
numurs 

13 06 017 
000 

0..1 an..
17 

R Iesūta pārstāvja EORI numuru / Adhoc 
numuru. 

#30000 Iesūtītajam numuram jābūt 
spēkā esošam EORI vai ADHOC 

uz deklarācijas pieņemšanas 

datumu. 

  

-contactPersons Kontakt

persona

s 
informā

13 06 074 

000 

0..9  O Iesūta kontaktpersonas informāciju    
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

cija 

--name Vārds, 

uzvārds 

13 06 074 

016 

0..1 an..

70 

O     

--phoneNumber Tālruņa 

numurs 

13 06 074 

076 

0..1 an..

35 

O     

--eMailAddress E-pasta 

adrese 

13 06 074 

077 

0..1 an..

25

6 

O     

representativeStatus Pārstāvj
a 

statusa 

kods 

13 06 030 
000 

1..1 n1 R Iesūta kādu no vērtībām: 
‘1’ - Nav pārstāvības; 

‘2’ - Tieša pārstāvība’; 

‘3’ - Netiešā pārstāvība. 

#30000 Atļauts iesūtīt vērtības ‘1’, 
‘2’ un ‘3’. 

 

#30025 Iesūtot kodu ‘1’, 
norādītajam deklarētājam un 

importētājam jāsakrīt ar 
deklarācijas iesniedzēju (izņemot 

gadījums, ja deklarācijā 

“Papildprocedūras kods” 
(item.additionalProcedure) ir  

“F48” un “Papildus ziņu kods” 

(additionalInformation.code) ir 
norādīts “Z0011”) vai 

“Papildprocedūras kods” 

(item.additionalProcedure) ir 
“F49”), bet pārstāvi nedrīkst 

norādīt. Iesūtot kodu ‘2’, 

norādītajam pārstāvim jāsakrīt ar 
deklarācijas iesniedzēju un 

norādītajam importētajam jāsakrīt 

ar norādīto deklarētāju. Iesūtot 
kodu ‘3’, norādītajam 

deklarētājam un pārstāvim jāsakrīt 

ar deklarācijas iesniedzēju. 
 

#30026 Ja lauks “Importētāja 

identifikācijas numurs” nav 
aizpildīts, deklarāciju var iesniegt 

tikai ar 3 pārstāvību (pamatojums: 

citādāk nebūs iespējams aizpildīt 
obligāto aili Deklarētājs) vai 1 

pārstāvību. 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

#30051 Ja  “Importētāja 
identifikācijas numurs”  ir norādīts 

komersants, kas ir reģistrēts trešajā 

valstī, tad „Pārstāvja statusa kods” 
drīkst lietot tikai vērtību „3 – 

Netieša pārstāvība”. 

 
 

 

defferedPayment Atlikts 
maksāj

ums 

12 10 000 
000 

0..1 an..
35 

O Iesūta atliktā maksātāja identifikatoru. #30000 Iesūtītajam atliktā 
maksātāja identifikatoram jābūt 

spēkā esošam klasifikatorā 

“Atlikto un avansa maksātāju 
reģistrs” uz deklarācijas 

pieņemšanas datumu. 

 

#30084 Atliktā maksātāja 

turētājam uz deklarācijas 

pieņemšanas datumu jābūt derīgai 
vispārējā galvojuma apliecībai. 

 

#30020 Atliktā maksātāja EORI 
numuram jāatbilst iesūtītajam 

pārstāvja, deklarētāja vai 

importētāja EORI numuram 
(jāatbilst kādai no elementu 

“declarant.identificationNumber”, 

“representative.identificationNum
ber” vai 

“importer.identificationNumber” 

vērtībām). 
 

#30021 Ja nav norādīts IOSS 

numurs (nav ieraksta ar kodu 
‘FR5’), obligāti jāiesūta viens no 

elementiem “defferedPayment” 

vai pavaddokuments ar “type” = 
‘0490’. 

 
#30027 Ja norādīts IOSS numurs 

 Nedrīkst 
labot, bet 

drīkst dzēst 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

(ir ieraksts ar lomas kodu ‘FR5’), 
nedrīkst iesūtīt elementu 

“defferedPayment” un 

pavaddokumentu ar “type” = 
‘0490’ 

 

#30100 Ja deklarācijā 
“Papildprocedūras kods” 

(item.additionalProcedure) ir 

“F49” tad “Atliktā maksātāja” 
(defferedPayment) numuram 

jāsakrīt ar Deklarētāju 
(declarant.identificationNumber). 

 

additionalFiscalRefere

nce 

PAPIL

DU 

FISKĀ

LĀS 

ATSA
UCES 

IDENT

IFIKĀ
CIJAS 

NUMU

RS 

13 16 000 

000 

0..99  O  #30006 Nav atļauts iesūtīt vairākus 

ierakstus ar vienādām elementa 

“roleCode” vērtībām. 

 

#30045 Elementā “roleCode” 
atļauts iesūtīt vērtību ‘FR4’ tikai 

kopā ar pavaddokumentu 

(elements “document.type”) 
‘0490’ un fiskālā pārstāvja PVN 

identifikācijas numuru (elementā 

“vatIdentificationNumber”). 

  

-roleCode Lomas 

kods 

(KL21) 

13 16 031 

000 

1..1 an..

3 

R Iesūta funkcijas kodu, atļautās vērtības: 

‘FR4’, ‘FR5’ 

#30000 Iesūtītajam lomas kodam 

jābūt spēkā esošam klasifikatorā 

“Papildus fiskālo pārstāvju lomas” 
uz deklarācijas pieņemšanas 

datumu. 

 
#30000 Atļauts iesūtīt vērtības: 

‘FR4’, ‘FR5’. 

#30045 Kodu “FR5” atļauts iesūtīt 
tikai kopā ar papildprocedūru 

“F48” 

 
#30098 Ja deklarācijā 

“Papildprocedūras kods” 

(item.additionalProcedure) ir  
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

“F48” vai “F49”  , tad nedrīkst 
iesūtīt “Papildu fiskālās atsauces 

identifikācijas numuru” 

(additionalFiscalReference.roleCo
de) “FR4” (Fiskālā pārstāvja PVN 

identifikācijas numuru). 

 

-

vatIdentificationNumb

er 

PVN 

identifi

kācijas 
numurs 

13 16 034 

000 

1..1 an..

17 

R Ar kodu ‘FR4’ iesūta fiskālā pārstāvja 

PVN identifikācijas numuru. 

Ar kodu ‘FR5’ iesūta IOSS numuru. 

#30007 Ierakstiem ar “roleCode” 

vērtību ‘FR4’ elementā 

“vatIdentificationNumber” drīkst 
iesūtīt EORI reģistrā esošu fiskālā 

pārstāvja identifikācijas numuru. 

#30044 Ierakstiem ar “roleCode” 
vērtību ‘FR5’ elementā 

“vatIdentificationNumber” drīkst 

iesūtīt tikai derīgu IOSS numuru. 

Ja IOSS numurs nav derīgs, 

deklarāciju nepieņem. 

#30013 Ja tehniski nav iespējams 
veikt IOSS numura pārbaudi, 

deklarāciju nepieņem un atgriež 

kļūdu klienta sistēmai. 
#30044, #30013 nepiemēro, ja 

iesūta izmaiņas pēcmuitošanā. Ja 

pēc izlaišanas ir nepieciešams 
labot IOSS numuru, deklarāciju ir 

jāanulē un jāiesniedz jaunu 

korektu. 

 Nedrīkst 

labot, drīkst 

dzēst 

referenceNumberUcr Atsauce

s 

numurs
/UCR 

12 08 000 

000 

0..1 an..

35 

O Iesūta atsauces numuru/UCR. 

Gadījumos, kad pircējs samaksā visus 

nodokļus pie pirkšanas, iesūta atbilstošās 
shēmas informāciju: “International Post 

Corporation” (IPC), “Postal Delivered 

Duty Paid” (PDDP), “Universal Postal 
Union” (UPU) “Customs Declarations 

System (CDS). Ja ir IOSS, var norādīt 

unikālo darījuma (transakcijas) numuru 
 

   

grossMass Bruto 

svars 

1804 000 

000 

1..1 n..

16,

R Iesūta bruto svaru #30012 Iesūtītajai vērtībai jābūt 

lielākai par 0. 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

6 

transportCostsValue Transp

orta 

izmaks
as līdz 

galamēr

ķim 

14 15 014 

000 

0..1 n..

16,

2 

O 

 

Iesūta transporta un apdrošināšanas 

izmaksu vērtību. 

#30012 Iesūtītajai vērtībai jābūt 

lielākai par 0. 

#30033 Ja iesūta elementu 
‘transportCostsValue’, jāiesūta arī 

elements 

‘transportCostsCurrency’. 

  

transportCostsCurrenc
y 

Transp
orta 

izmaks

u līdz 
galamēr

ķim  
valūtas 

kods 

(KL11) 

14 15 012 
000 

0..1 a3 O Iesūta transporta un apdrošināšanas 
izmaksu vērtības valūtas kodu. 

#30000 Iesūtītajam valūtas kodam 
jābūt spēkā esošam klasifikatorā 

“Valūtas” uz deklarācijas 

pieņemšanas datumu. 
 

#30033 Ja iesūta elementu 
‘transportCostsCurrency’, jāiesūta 

arī elements 

‘transportCostsValue’. 

 

  

locOfGoods Atrašan

ās 

vietas 
identifi

kators 

16 15 000 

000 

1..1 an..

44 

R Iesūta atrašanās vietas identifikatoru. 

Identifikatora formāts atbilstoši 

iepriekšējam dokumentam: 
 

IKD – “A-V-XXXXXXXX-X” (adrese pie 

MKP) Latvijas Pasts līdz 15.03.2021 
iesūta atrašanās vietas identifikatoru šajā 

formātā, nesūtot iepriekšējo dokumentu; 

 
PUD – “B-Y-UVXXXXXX” (no PUD 

atļaujas ailes 2/5 “Uzglabāšanas vietas 

identifikācijas numurs” norādītais PU 
vietas kods); 

 

Tranzīta deklarācija – “C-X-
XXXXXXXXXXXXX-X” (no ACE vai 

ACT atļaujas ailes “4/8 Preču atrašanās 

vietas”, piemēram C-X-
LV50000000000-1). Tranzītu kā 

iepriekšējo procedūru var izmantot tikai 

atzītie saņēmēji. Pie pavaddokumenti 
jānorāda viens no diviem dokumentiem: 

C522 (ACE atļauja tranzītam) vai C520 

#30000 Iesūtītajam atrašanās 

vietas identifikatoram jābūt 

derīgam atrašanās vietu 
klasifikatorā uz deklarācijas 

pieņemšanas datumu. Pret 

klasifikatoru pārbauda iesūtīto 
“locOfGoods” elementa vērtības 

daļu sākot no 5 zīmes no kreisās 

puses. 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

(ACT atļauja TIRam). 

valueCurrency Vērtība

s 

valūtas 
kods 

(KL11) 

14 14 012 

000 

1..1 a3 R Iesūta rēķina valūtas kodu. Vērtības 

valūtu norāda deklarācijas līmenī un 

visām precēm vērtība jānorāda šajā 
valūtā. 

#30000 Iesūtītajam kodam jābūt 

spēkā esošam klasifikatorā 

“Valūtas” uz deklarācijas 
pieņemšanas datumu. 

  

currencyManualCalc Valūtas 

kurss 
aprēķin

āts 

manuāli 

 1..1 b R Ja rēķina valūta nav ECB kotēta valūta, 

tad nekotētās valūtas vērtības jāpārrēķina 
uz EUR pēc vid.gov.lv publicēta kursa un 

jāiesūta šo pazīmi 

(“currencyManuaCalc” = ‘true’). Ja 
rēķina valūta ir ECB kotēta valūta, laukā 

iesūta vērtību ‘false’. 

#30054 Ja elementa 

“currencyManuaCalc” = ‘true’, 
elementā “valueCurrency” vai 

elementā 

“transportCostsCurrency” 
jānorāda vērtība ‘EUR’. 

  

previousDocument IEPRIE
KŠĒJIE 

DOKU

MENTI 

12 01 000 
000 

0..99  O  #30008 Nav atļauts iesūtīt vairākus 
ierakstus ar vienādām elementu 

“type”, “referenceNumber” un 

“prevDocItemNo” vērtībām. 
 

#30009 Ja deklarācijas iesniedzējs 

nav Latvijas Pasts, sarakstā 
obligāti jābūt vismaz vienam 

ierakstam. 

 

  

-type Dokum

enta 

tips 
(KL22) 

12 01 001 

000 

1..1 an..

4 

R Obligāti iesūta vienu no sekojošiem 

iepriekšējo dokumentu tipiem: 

‘N337’ – PUD 
‘N355’ – IKD 

‘N820’, ‘N821’, ‘N822’, ‘N952’ – 

Tranzīta deklarācija. 
 

Izņēmums: Latvijas Pasts līdz 

15.03.2021 iepriekšējo dokumentu drīkst 
nesūtīt. 

 

#30000 Iesūtītajam dokumenta 

kodam jābūt spēkā esošam 

klasifikatorā “Iepriekšējo 
dokumentu veidi” uz deklarācijas 

pieņemšanas datumu. 

 
 

 

 
 

 

  

-referenceNumber Atsauce

s 
numurs 

12 01 002 

000 

1..1 an..

70 

R Obligāti iesūta vienu no sekojošiem 

iepriekšējo dokumentu numuriem: 
PUD MRN (ar tipu ‘N337’) 

IKD MRN (ar tipu ‘N355’) 
Tranzīta deklarācijas MRN (ar tipu 

‘N820’, ‘N821’, ‘N822’ vai ‘N952’). 

#30011 Ja tehniski nav iespējams 

veikt PUD (PUD2), IKD vai 
tranzīta deklarācijas pārbaudi, 

deklarāciju nepieņem un klienta 
sistēmai atgriež kļūdu. 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

 
Izņēmums: Latvijas Pasts līdz 

15.03.2021 drīkst nesūtīt iepriekšējo 

dokumentu. 

Pārbauda iepriekšējo dokumentu. 
 

PUD (PUD2) pārbaudes: 

#30038 Elementā 
“referenceNumber” iesūtītajam 

PUD (PUD2) numuram jābūt 18 

simbolus garam. 
#30066 Elementā 

“referenceNumber” iesūtītajam 

PUD (PUD2) numuram jāatbilst 
sistēmā esošas PUD (PUD2) MRN 

(ja neatbilst,  H7 deklarāciju 
iesniegt nedrīkst). Pirms PUD 

(PUD2) pārbaudes pēc MRN 

formāta nosaka, kurā apakšsistēmā 
deklarāciju jāpārbauda (PUD2 

MRN numura 11. – 16. zīmes ir 

burti, PUD MRN numura 11. – 16. 
zīme ir cipari). 

#30067 Elementā 

“prevDocItemNo” iesūtītajam 
PUD (PUD2) preces kārtas 

numuram jāatbilst sistēmā esošas 

PUD (PUD2) preces kārtas 
numuram (ja neatbilst,  H7 

deklarāciju iesniegt nedrīkst). 

#30068 Elementā 
“document.refNumber” (ar 

“document.type” = ‘N740’, 

‘N741’ vai ‘N750’) norādītajam 

pasta sūtījuma izsekošanas 

numuram jābūt atrodamam PU 

(PU2) sistēmā (ja nav atrodams,  
H7 deklarāciju iesniegt nedrīkst). 

#30069 Elementā 

“document.refNumber” (ar 
“document.type” = ‘N740’, 

‘N741’ vai ‘N750’) norādītajam 

pasta sūtījuma izsekošanas 
numuram jāatbilst PUD (PUD2) 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

norādītajam izsekošanas numuram 
(ja neatbilst,  H7 deklarāciju 

iesniegt nedrīkst). 

#30070 PUD (PUD2) statusa 
pārbaude (ja statuss nav atbilstošs,  

H7 deklarāciju iesniegt nedrīkst). 

#30071 PUD (PUD2) pašreizējā 
statusa pārbaude (ja pašreizējais 

statuss nav atbilstošs,  H7 

deklarāciju iesniegt nedrīkst ). 
 

#30010 Ar norādīto PUD (PUD2) 
numuru, preces kārtas numuru un 

pasta sūtījuma izsekošanas numuru 

atļauts iesūtīt tikai vienu H7 vai 
Importa muitas deklarāciju vai 

Importa muitas deklarāciju pasta 

sūtījumiem (neskaitot deklarācijas 
statusā “Anulēta”, “Anulēšana 

pieprasīta” vai “Anulēta 

pēcmuitošanā”). (decl_main.status 
in (IMA, IMANPI, IMAP) 

 

IKD pārbaudes: 
#30016 Elementā 

“referenceNumber” iesūtītajam 

numuram jāatbilst IKD 
apakšsistēmā esošas deklarācijas 

MRN. Ja deklarāciju neatrod, H7 

deklarāciju iesniegt nedrīkst.  

 

Tranzīta deklarācijas pārbaudes: 

#30035 Elementā 
“referenceNumber” iesūtītajam 

numuram jāatbilst TKS 

apakssistēmā esošas deklarācijas 
MRN. Ja deklarāciju neatrod, H7 

deklarāciju iesniegt nedrīkst. 

#30036 – Tranzīta deklarācijas 
statusam saņēmēja muitas iestādē 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

jābūt “Izkraušana”, citādi H7 
deklarāciju iesniegt nedrīkst. 

 

-prevDocItemNo Iepriekš
ējās 

deklarā

cijas 
preces 

kārtas 

numurs 

 0..1 n5 O Iesūta PUD preces kārtas numuru (ar 
dokumenta tipu ‘N337’) vai IKD (ar 

dokumenta tipu ‘N355’) 

#30022 Lauks ir obligāts, ja 
elementa “type” vērtība ir ‘N337’ 

vai ‘N355’. 

  

additionalInformation PAPIL
DU 

ZIŅAS 

12 02 000 
000 

0..99  O  #30008 Nav atļauts iesūtīt vairākus 
ierakstus ar vienādām elementu 

“code” vērtībām. 

  

-code Kods 
(KL25) 

12 
02 008 000 

1..1 an..
5 

R Iesūta kādu no sekojošiem kodiem: 
‘Z0011’ – Importētājs ir fiziska persona; 

‘Z0012’ –  Importētājs  ir juridiska 

persona; 
‘Z0013’ – Automātiski nav iespējams 

noteikt, vai  Importētājs ir fiziska, vai 

juridiska persona. 
‘Z0014’ – ja ir īpašas shēmas nodokļu 

nomaksai  (“International Post 

Corporation” (IPC), “Postal Delivered 
Duty Paid” (PDDP), “Universal Postal 

Union” (UPU) “Customs Declarations 

System (CDS)); 
‘Z0003’ - Dāvinājums no Juridiskas 

personas 

‘Z0004’ - Dāvinājums no Privātpersonas 
 

 

 

#30000 Iesūtītajam kodam jābūt 
spēkā esošam klasifikatorā 

“Papildu informācijas veidi” uz 

deklarācijas pieņemšanas datumu. 
 

#30037 Ja nav norādīts  

Importētāja identifikācijas 
numurs, obligāti jāiesūta viens no 

kodiem ‘Z0011’ vai ‘Z0012’ vai ‘ 

Z0013’. 
 

#30099 Ja deklarācijā 

“Papildprocedūras kods” 

(item.additionalProcedure) ir 

“F48”, tad nedrīkst iesūtīt 

“Papildus ziņu 

kodu”(additionalInformation

.code): “Z0012” ( 

Importētājs ir juridiska 

persona) vai “Z0013” 

(Automātiski nav iespējams 

noteikt, vai Importētājs ir 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

fiziska, vai juridiska 

persona).   

 

-text Aprakst

s 

12 02 009 

000 

1..1 an..

51
2 

R     

document DOKU

MENTI 

 1..29

7 

 R  #30045 Ja iesūta iepriekšējo 

dokumentu ar kodu “N337” 

(“previousDocument.type = 
‘N337’, dokumentu sarakstā 

obligāti jābūt ierakstam ar “type” = 

‘N740’, ‘N741’ vai ‘N750’). 
 

#30008 Nav atļauts iesūtīt vairākus 
ierakstus ar vienādām elementu 

“type”, “refNumber” un 

“docGroup” vērtībām. 
 

 

#30062 Iesniedzot deklarācijas 
labojumus pēcmuitošanā, obligāti 

jānorāda vismaz viens 

pavaddokuments ar pielikumu. 

  

-type Tips 
(KL12) 

(KL23) 

(KL24) 

 1..1 an..
4 

R Iesūtīta kādu no sekojošiem dokumentu 
kodiem: 

‘N740’, ‘N741’ vai ‘N750’ – tracking 

number jāiesūta obligāti, ja iepriekšējais 
dokuments ir PUD (PUD2); 

‘1014’, ‘1016’ vai ‘5011’ -  brokera 

pakalpojumu līgums, fiskālā pārstāvja 
līgums vai pilnvara jāiesūta obligāti, ja 

pārstāvība 2 vai 3; 

‘5999’ – visi pārējie dokumenti; 
‘0490’ – atļauja īpašā PVN režīma 

piemērošanai importa darījumos; 

‘Y023’ – importētājam piederošs AEO 
sertifikāts; 

‘Y024’ – deklarētājam piederošs AEO 
sertifikāts; 

#30000 Ja ieraksta elementa 
“docGroup” vērtība ir ‘SUP’, 

elementā ‘type’ iesūtītajam kodam  

jābūt spēkā esošam klasifikatorā 
“Pavaddokumentu veidi” (KL24) 

uz deklarācijas pieņemšanas 

datumu. 
 

#30000 Ja ieraksta elementa 

“docGroup” vērtība ir ‘ADD’, 
elementā ‘type’ iesūtītajam kodam  

jābūt spēkā esošam klasifikatorā 

“Īpašie atsauces kodi (TARIC)” 
(KL23) uz deklarācijas 

pieņemšanas datumu. 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

‘Y025’ – pārstāvim piederošs AEO 
sertifikāts. 

 

Ja iepriekšējais dokuments ir tranzīta 
deklarācija, ‘N820’, ‘N821’, ‘N822’, 

‘N952’ – Tranzīta deklarācija, jāiesūta 

dokuments ar kodu ‘C522’ (ACE atļauja 
tranzītam) vai ‘C520’ (ACT atļauja 

TIRam). 

Ja deklarāciju iesniedz anulētas 
deklarācijas vietā, jāiesūta kods ‘0995’ 

un atsauces numurā jānorāda anulētās 
deklarācijas MRN. 

#30000 Ja ieraksta elementa 
“docGroup” vērtība ir ‘TRA’, 

elementā ‘type’ iesūtītajam kodam  

jābūt spēkā esošam klasifikatorā 
“Transporta dokumentu veidi” 

(KL12) uz deklarācijas 

pieņemšanas datumu. 
 

#30027 Ja norādīts IOSS numurs 

(“additionalFiscalReference” 
sarakstā ir ieraksts ar “roleCode” = 

‘FR5’), nedrīkst iesūtīt elementu 
“defferedPayment” un 

pavaddokumentu ar “type” = 

‘0490’. 
 

#30045 Ja iepriekšējais dokuments 

ir tranzīta deklarācija (elemnta 
“previousDocument.type” vērtība 

ir ‘N820’, ‘N821’, ‘N822’vai 

‘N952’) pārbauda vai sarakstā 
document ir ieraksta ar “type” = 

‘C522’ vai ‘C520’. 

 
#30047 Pārbauda vai dokumentu 

ierakstos ar kodu ‘C522’ (ACE 

atļauja tranzītam) vai ‘C520’ 
(ACT atļauja TIRam) norādītais 

atļaujas numurs ir derīgs uz 

deklarācijas pieņemšanas datumu. 

 

#30059 Pārbauda AEO sertifikātu 

derīgumu uz deklarācijas 
pieņemšanas datumu (ierakstiem 

ar kodiem ‘Y023’, ‘Y024’, 

‘Y025’). 
 

#30060 Pārbauda AEO sertifikātu 

piederību. ‘Y023’ – AEO jāpieder 
importētājam, ‘Y024’ – AEO 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

jāpieder deklarētājam, ‘Y025’ – 
AEO jāpieder pārstāvim. 

 

#30097 Ja deklarācijā 
“Papildprocedūras kods” 

(item.additionalProcedure) ir  

“F48” vai “F49”  , tad nedrīkst 
iesūtīt dokumentu 

(document.type) ar tipu “0490” - 

“Atļauja īpašā PVN režīma 
piemērošanai importa darījumos”. 

 
 

-refNumber Atsauce

s 

numurs 

 0..1 an..

70 

O  #30063 Transporta dokumentiem 

un Pavaddokumentiem (elementa 

“docGroup” vērtība ir ‘TRA’ vai 

‘SUP’), dokumenta atsauces 

numurs jānorāda obligāti. 

 
#30029 Ja iesūtītā elementa “type” 

vērtība ir ‘0111’,  elementā 

“refNumber” jāiesūta ārvalstu 
uzņēmuma filiāles PVN maksātāja 

numurs. 

 
#30032 Ja iesūtītā elementa “type” 

vērtība ir ‘0490’, elementā 

“refNumber” jāiesūta uz 
deklarācijas pieņemšanas datumu 

derīgas atļaujas īpašā PVN režīma 

piemērošanai importa darījumos 
numurs. 

 

Veic atļaujas īpašā PVN režīma 
piemērošanai importa darījumos 

turētāja pārbaudi. Secīgi pārbauda 

vai atļauja pieder ārvalstu filiāles 
pārstāvniecībai, fiskālajam 

pārstāvim vai importētājam. 
Tiklīdz kāda no 3 sekojošām 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

pārbaudēm veiksmīga, pārējās 
nepilda: 

 

#30028 Ja iesūtītā elementa “type” 
vērtība ir ‘0490’ un ir norādīts arī 

dokuments ar “type” = ‘0111’, 

pārbauda vai dokumenta ierakta ar 
“type” = ‘0490’  laukā 

“refNumber” iesūtītās atļaujas 

īpašā PVN režīma piemērošanai 
importa darījumos turētājs sakrīt ar 

dokumenta ierakta ar “type” = 
‘0111’ lauka “refNumber” vērtību. 

 

#30030 Ja iesūtītā elementa “type” 
vērtība ir ‘0490’ un ir norādīts 

ieraksts ar 

“additionalFiscalReference.roleCo
de” = ‘FR4’, pārbauda vai 

dokumenta ierakta ar “type” = 

‘0490’  laukā “refNumber” 
iesūtītās atļaujas īpašā PVN režīma 

piemērošanai importa darījumos 

turētājs sakrīt ar elementa 
“additionalFiscalReference.vatIde

ntificationNumber” vērtību 

ierakstam, kura 
“additionalFiscalReference. 

roleCode” = ‘FR4’. 

 

#30031 Ja iesūtītā elementa “type” 

vērtība ir ‘0490’ pārbauda vai šī 

dokumenta ieraksta laukā 
“refNumber” iesūtītās atļaujas 

īpašā PVN režīma piemērošanai 

importa darījumos turētājs sakrīt ar 
elementa 

“importer.identificationNumber” 

vērtību. 

-docGroup Dokum  1..1 an.. R Atļauts iesūtīt vērtības ‘SUP’ #30000 Atļauts iesūtīt vērtības   
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

entu 
grupa 

 

3 (supporting), ‘TRA’ (transporting), 
‘ADD’ (additional reference ). 

‘SUP’ – “Pavaddokumenti”, 
‘TRA’ – “Transporta dokumenti”, 

‘ADD’ – “Īpašiem atsauces kodi 

(TARIC)”.  
 

-

attachmentFileReferen
ceId 

Pieliku

ma faila 
identifi

kators 

 1..1 n O Iesūta pielikuma faila identifikatoru, 

kuru saņem failu iesūtīšanas servisa 
atbildē (serviss aprakstīts 3.3. sadaļā). 

 

#30061 Norādītajam pielikuma 
faila identifikatoram jāatbilst 

augšupielādētā pielikuma ID 

EMDAS pielikumu datu bāzē un 
identifikatorā iekļautajam EORI 

numuram jāatbilst iesniedzēja 

EORI. 
 

 

  

numberOfPackages Iepakoj

umu 

skaits 

18 06 004 

000 

1..1 n8 R  #30012 Iesūtītajai vērtībai jābūt 

lielākai par 0 

  

goods PRECE

S 

 1..99

999 

 R     

-item Prece  1..1  R     

--goodsItemNumber Preču 

pozīcija

s 
numurs 

11 03 000 

000 

1..1 n5 R Iesūta preces kārtas numuru. #30681 Iesūtītie preču pozīciju 

numuriem jāsākas ar 1 un jābūt 

secīgiem. 

  

--commodityCode Kombi

nētās 
nomenk

latūras 

kods 
(KL1) 

18 09 000 

000 

1..1 an..

6 

R Iesūta preces kodu. #30049 Iesūtītajam kodam jābūt 

spēkā esošam klasifikatorā 
“Kombinētās nomenklatūras kodi” 

uz deklarācijas pieņemšanas 

datumu. 
Ja kombinētās nomenklatūras kods 

ir aizliegto kodu sarakstā (uz 

pārbaudes datumu metode 
/nonCodedCodelist/getCommodity

CodeList atgriež parametra vērtību   

inBlackList = TRUE) un izpildās 
viens no zemāk uzskaitītajiem 

scenārijiem: 

a. ziņojumā 
norādītais 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

papildus 
informācijas veida 

kods 

(additionalInform
ation.code) ir 

Z0012 

(Importētājs  ir 
juridiska persona) 

vai Z0013 

(Automātiski nav 
iespējams noteikt, 

vai  Importētājs ir 
fiziska, vai 

juridiska persona); 

b. ziņojumā 
norādītais 

papildus 

informācijas veida 
kods 

(additionalInform

ation.code) ir 
Z0011 

(Importētājs ir 

fiziska persona) un  
atgrieztā 

parametra vērtība 

allowedForIndivid
uals = FALSE; 

tad atgriež kļūdu  #30017 

Noteiktus kodus nedrīkst deklarēt 

sūtījumiem ar īpaši   samazinātu 

(H7) datu kopu. 

--descriptionOfGoods Preču 

aprakst
s 

18 09 000 

000 

1..1 an..

51
2 

R Iesūta preces aprakstu.    

--value Vērtība 14 14 014 

000 

1..1 n..

16,
2 

R Iesūta preces vērtību kādā no ECB 

kotētām valūtām. Ja preces vērtība ir 
nekotētā valūtā, sūta preces vērtību 

konvertētu uz EUR un iesūta pazīmi 

“Valūtas kurss aprēķināts manuāli” 

#30012 Iesūtītajai vērtībai jābūt 

lielākai par 0. 
 

#30015 Visu deklarācijas preču 

elementu “value” vērtību 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

(currencyManuaCalc = ‘true’) kopsumma EUR nedrīkst pārsniegt 
150.  

--additionalProcedure PAPIL

DPRO
CEDŪ

RAS 

 1..99  R     

---additionalProcedure Papildp

rocedūr
as kods 

(KL20) 

11 10 000 

000 

1..1 an..

3 

R Iesūta vienu vai vairākus 

papildprocedūru kodus. Obligāti jāiesūta 
kods “C07” vai “C08”.  

#30000 Iesūtītajam kodam jābūt 

spēkā esošam klasifikatorā 
“Papildprocedūras” uz 

deklarācijas pieņemšanas datumu. 

 
#30018 Precei drīkst norādīt 

papildprocedūras “C07”, 
“C08”,“F48”, “F49” un PVN 

papildprocedūras.  

 

#30034 Obligāti jāiesūta 

papildprocedūra “C07” vai “C08”. 

 
#30082 Ja norādīta papildprocedūra  

“C08”, tad  jābūt norādītai arī 

papildprocedūrai “59S”, papildus 
kodam Z0004 (Dāvinājums no 

Privātpersonas), Z0011 (Importētājs 

ir fiziska persona) un preču summai 

jābūt mazākai vai vienādai ar 45 
EUR. 

 

#30083 Papildprocedūru “C08” 

nedrīkst vienlaicīgi norādīt kopā ar  

papildprocedūru “C07”, “F48”, 

“F49”. 
 

#30086 Papildprocedūru “59S” 

drīkst norādīt tikai kopā  ar 
papildprocedūru “C08”. 

 

#30095 Ja “Pārstāvja statusa kods” 
(representativeStatus) ir 1 – “Nav 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

pārstāvības” un “Importētājs” 
(importer.identificationNumber) 

un “Deklarētājs” (declarant. 

identificationNumber) nav viena 
un tā pati persona (EORI/ADHOC 

numuri atšķirīgi vai arī Importētāja 

TIN nav norādīts), tad deklarācijā 
“Papildprocedūras kods” 

(item.additionalProcedure) ir jābūt  

“F48” un “Papildus ziņu kods” 
(additionalInformation.code) ir 

norādīts “Z0011” vai 
Papildprocedūras kods” 

(item.additionalProcedure) ir jābūt 

“F49”. 
 

 

 

postclearanceAplicatio
n 

PĒCM
UITOŠ

ANAS 

PIETEI
KUMS 

 1..1  O Zemāk uzskaitītos elementus iesūta tikai 
kopā ar labojumiem pēcmuitošanā 

#30058 Elementus atļauts iesūtīt 
tikai kopā ar izmaiņām pēc 

izlaišanas (ja elementa 

“postclearance” vērtība ir ‘true’). 

  

-

postclearanceAplicatio
nText 

Pēcmui

tošanas 
pieteiku

ma 

pamatoj
ums 

 1..1 an..

40
00 

R Iesūta pēcmuitošanas labojumu 

pieteikuma pamatojumu 

#30058 Elementus atļauts iesūtīt 

tikai kopā ar izmaiņām pēc 
izlaišanas (ja elementa 

“postclearance” vērtība ir ‘true’). 

  

-

postclearanceAplicatio

nPhoneNumber 

Pēcmui

tošanas 

pieteiku
ma 

kontakt

informā
cija: 

Telefon

a Nr. 

 1..1 an..

35 

R Iesūta pēcmuitošanas pieteikuma 

kontaktinformāciju: Telefona Nr. 

#30058 Elementus atļauts iesūtīt 

tikai kopā ar izmaiņām pēc 

izlaišanas (ja elementa 
“postclearance” vērtība ir ‘true’). 

  

-

postclearanceAplicatio

Pēcmui

tošanas 

 1..1 an..

35 

R Iesūta pēcmuitošanas pieteikuma 

kontaktinformāciju: E-pasta adresi. 

#30058 Elementus atļauts iesūtīt 

tikai kopā ar izmaiņām pēc 
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IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA 

 

Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

nEmail pieteiku
ma 

kontakt

informā
cija: E-

pasta 

adrese. 

izlaišanas (ja elementa 
“postclearance” vērtība ir ‘true’). 

-

postclearanceAplicatio

nAccountNumber 

Konta 

Nr. 

nodokļ
u 

atmaks

ai 

 1..1 an..

35 

R Iesūta konta Nr. nodokļu atmaksai  #30058 Elementus atļauts iesūtīt 

tikai kopā ar izmaiņām pēc 

izlaišanas (ja elementa 
“postclearance” vērtība ir ‘true’). 

  

-recipientName Saņēmē

ja 

nosauk

ums 

 0..1 an..

12

0 

O Iesūta nodokļu atmaksas saņēmēja 

nosaukumu, gadījumā, ja pieteikumu par 

fizisko/juridisko personu iesniedz cita 

persona. 

   

-recipientRegCode NMR 

kods 

 0..1 an..

20 

O Iesūta nodokļu atmaksas saņēmēja NMR 

kodu, gadījumā, ja pieteikumu par 

fizisko/juridisko personu iesniedz cita 
persona. 

   

-

documentAttachedFile
s 

Ar 

laboju
miem / 

anulēša

nu 
saistīto 

dokume

ntu 
kopijas 

 0..99  O Ja nepieciešams, iesūta ar deklarācijas 

labošanu pēcmuitošanā saistīto 
dokumentu kopiju nosaukumus un 

identifikatorus (pielikumu failu 

iesūtīšana un identifikatoru saņemšana 
aprakstīta 3.3. sadaļā). 

#30058 Elementus atļauts iesūtīt 

tikai kopā ar izmaiņām pēc 
izlaišanas (ja elementa 

“postclearance” vērtība ir ‘true’). 

  

--documentName Dokum

enta 

nosauk
ums / 

aprakst

s 

 1..1 an..

50 

R  #30058 Elementus atļauts iesūtīt 

tikai kopā ar izmaiņām pēc 

izlaišanas (ja elementa 
“postclearance” vērtība ir ‘true’). 

  

--

attachmentFileReferen

ceId 

Pieliku

ma faila 

identifi
kators 

 1..1 n R Pielikuma faila iesūtīšana un 

identifikatora saņemšana aprakstīta 3.3. 

sadaļā. 

#30058 Elementus atļauts iesūtīt 

tikai kopā ar izmaiņām pēc 

izlaišanas (ja elementa 
“postclearance” vērtība ir ‘true’). 
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Elements Elemen

ta 

apraks

ts 

Regulas 

D.e. ID 

Kard

inalit

āte 

Ti

ps 

Obligātum

s 

Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

#30052 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pirms 

preču 

izlaišanas 

#30053 

Nedrīkst 

labot, 

iesniedzot 

izmaiņas 

pēc preču 

izlaišanas 

 
#30061 Norādītajam pielikuma 

faila identifikatoram jāatbilst 

augšupielādētā pielikuma ID 
EMDAS pielikumu datu bāzē un 

identifikatorā iekļautajam EORI 

numuram jāatbilst iesniedzēja 
EORI. 

 

 



 

 

3.6.1.2 Piemērs 

{ 

  “messagePrepDateTime”: “2020-03-23T15:44:14.105Z”, 

  “tin”: “LV4000100133X”, 

  “declaration”: { 

    “addDeclType”: “A”, 

    “lrn”: “4000100133820066X00001”, 

    “postclearance”: false, 

    “exporter”: { 

      “name”: “Panda Electronics”, 

      “address”: { 

        “streetAndNumber”: “Vaska iela 5”, 

        “country”: “CN”, 

        “postCode”: “CN1090”, 

        “city”: “Nanjing” 

      } 

    }, 

    “importer”: { 

      “identificationNumber”: “LV4000100133A”, 

      “name”: “IMPORTĒTĀJS”, 

      “address”: { 

        “streetAndNumber”: “Vaska iela 5”, 

        “country”: “LV”, 

        “postCode”: “LV1090”, 

        “city”: “Kuldīga” 

      } 

    }, 

    “declarant”: { 

      “identificationNumber”: “LV4000100133A”, 

      “contactPersons”: [ 

        { 

          “name”: “Jānis”, 

          “phoneNumber”: “123456877”, 

          “eMailAddress”: “janis@janis.com” 

        } 

      ] 

    }, 

    “representative”: { 

      “identificationNumber”: “LV4000100133A”, 

      “contactPersons”: [ 

        { 

          “name”: “Jānis”, 

          “phoneNumber”: “123456877”, 

          “eMailAddress”: “janis@janis.com” 

        } 
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      ] 

    }, 

    “representativeStatus”: 1, 

    “defferedPayment”: “LV00010”, 

    “additionalFiscalReference”: [ 

      { 

        “roleCode”: “FR5”, 

        “vatIdentificationNumber”: “JP12345678910” 

      } 

    ], 

    “referenceNumberUcr”: “JP12345678910_9874563210IPC”, 

    “grossMass”: 99.22, 

    “transportCostsValue”: 29.00, 

    “transportCostsCurrency”: “EUR”, 

    “locOfGoods”: “B-Y-UVXXXXXX”, 

    “valueCurrency”: “EUR”, 

    “currencyManualCalc”: false, 

    “previousDocument”: [ 

      { 

        “type”: “N337”, 

        “referenceNumber”: “20LV000210005866U9”, 

        “prevDocItemNo”: 2 

         

      } 

    ], 

    “additionalInformation”: [ 

      { 

        “code”: “Z0012”, 

        “text”: “Juridiska persona” 

      } 

    ], 

    “documents”: [ 

      { 

        “type”: “N750”, 

        “refNumber”: “12345”, 

        “docGroup”: “TRA”, 

        “attachmentFileReferenceId”: 1 

      }, 

      { 

        “type”: “N380”, 

        “refNumber”: “12346”, 

        “docGroup”: “SUP”, 

        “attachmentFileReferenceId”: 2 

      } 

    ], 
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    “packaging”: [ 

      { 

        “numberOfPackages”: 1 

      } 

    ], 

    “goods”: [ 

      { 

        “goodsItemNumber”: 1, 

        “commodityCode”: “108777”, 

        “descriptionOfGoods”: “Electronics unit”, 

         

        “value”: 95.00, 

        “additionalProcedure”: [ 

          { 

            “additionalProcedure”: “F48” 

          }, 

          { 

            “additionalProcedure”: “C07” 

          } 

        ] 

      } 

    ] 

  } 

} 

3.6.2 H702 
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3.6.2.1 Elementu apraksts 

Elements Elemen

ta 

aprakst

s 

Kardināli

tāte 

Tips Obligātums Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

messagePrepDate

Time 

Ziņoju

ma 

sagatav

ošanas 
datums 

un laiks  

1..1 an..19 R Ziņojuma sagatavošanas datums un laiks (2017-07-21T17:32:28Z)  

tin Anulēša
nas 

pieprasīt

āja 
EORI 

numurs 

 an..17 R Tiek saglabāts no /api/h7msg/h7/cancelation-request ieejas parametra 

TIN 

#30000 Iesūtītajam numuram jābūt spēkā esošam EORI uz 

anulēšanas pieprasīšanas datumu. 

 

#30056 Iesniegt deklarācijas izmaiņas vai pieprasīt deklarācijas 

anulēšanu drīkst tikai deklarācijas iesniedzējs 

lrn LRN 1..1 an..22 R Iesūta deklarācijas LRN, kurai pieprasa anulēšanu. #30004 Pārbauda, vai deklarācija ar iesūtīto MRN un LRN ir 

sistēmā. 

mrn MRN 1..1 an..18 R Iesūta deklarācijas MRN, kurai pieprasa anulēšanu. #30048 Anulēšanu līdz izlaišanai atļauts pieprasīt, ja 
deklarācijas statuss ir „Pieņemta”,   “Izmaiņas pieprasītas, 

“Kontrole”, “Kontrole (Izmaiņas pieprasītas)”, „Imports 

apturēts”, „Gaida maksājumu”. 

 

#30004 Pārbauda, vai deklarācija ar iesūtīto MRN un LRN ir 

sistēmā. 

postclearance 
Pēcmu

itošan

as 
izmaiņ

as 

1..1 b R Iesūta “postclearance” = ‘true’, ja pieprasa anulēšanu pēcmuitošanā. Ja 

pieprasa anulēšanu līdz preču izlaišanai, iesūta “postclearance” = ‘false’ 

#30057 Pēc preču izlaišanas anulēšanu drīkst pieprasīt 

deklarācijām statusā “Preces izlaistas” un ja pēcmuitošanas 

statuss ir “tukšs” (t.i. vēl nav uzstādīts, jo deklarācija vēl nav 
labota pēcmuitošanā), “Izmaiņas apstiprinātas”, “Izmaiņas 

noraidītas”, “Anulēšana noraidīta”. 

cancelationReque

stDescription 

Anulēša

nas 
pieprasīj

uma 

0..1 an..10

0 

R Iesūta anulēšanas pieprasījuma pamatojumu.  
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Elements Elemen

ta 

aprakst

s 

Kardināli

tāte 

Tips Obligātums Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

pamatoj

ums 

postclearanceApli

cationPhoneNum

ber 

Pēcmuit

ošanas 

pieteiku
ma 

kontakti

nformāc
ija: 

Telefon

a Nr. 

1..1 an..35 O Iesūta pēcmuitošanas pieteikuma kontaktinformāciju: Telefona Nr. #30058 Elementus atļauts iesūtīt tikai kopā ar izmaiņām pēc 

izlaišanas (ja elementa “postclearance” vērtība ir ‘true’). 

postclearanceApli

cationEmail 

Pēcmuit
ošanas 

pieteiku

ma 
kontakti

nformāc
ija: E-

pasta 

adrese. 

1..1 an..35 O Iesūta pēcmuitošanas pieteikuma kontaktinformāciju: E-pasta adresi. #30058 Elementus atļauts iesūtīt tikai kopā ar izmaiņām pēc 

izlaišanas (ja elementa “postclearance” vērtība ir ‘true’). 

postclearanceApli
cationAccountNu

mber 

Konta 
Nr. 

nodokļu 

atmaksa

i 

1..1 an..35 O Iesūta konta Nr. nodokļu atmaksai  #30058 Elementus atļauts iesūtīt tikai kopā ar izmaiņām pēc 

izlaišanas (ja elementa “postclearance” vērtība ir ‘true’). 

recipientName Saņēmēj

a 

nosauku

ms 

0..1 an..12

0 

O Iesūta nodokļu atmaksas saņēmēja nosaukumu, gadījumā, ja pieteikumu 

par fizisko/juridisko personu iesniedz cita persona. 

 

recipientRegCode NMR 

kods 

0..1 an..20 O Iesūta nodokļu atmaksas saņēmēja NMR kodu, gadījumā, ja pieteikumu 

par fizisko/juridisko personu iesniedz cita persona. 

 

documentAttache

dFiles 

Ar 

labojum

iem / 

0..99  O Pieprasot anulēšanu pēcmuitošanā, ja nepieciešams, iesūta ar 

deklarācijas anulēšanu saistīto dokumentu kopiju nosaukumus un 

#30058 Elementus atļauts iesūtīt tikai kopā ar izmaiņām pēc 

izlaišanas (ja elementa “postclearance” vērtība ir ‘true’). 
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Elements Elemen

ta 

aprakst

s 

Kardināli

tāte 

Tips Obligātums Iesūtāmo datu apraksts  # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  /  

validācijas nosacījums 

anulēša

nu 
saistīto 

dokume

ntu 

kopijas 

identifikatorus (pielikumu failu iesūtīšana un identifikatoru saņemšana 

aprakstīta 3.3. sadaļā) 

-documentName Dokum

enta 
nosauku

ms 

1..1 an..50 R  #30058 Elementus atļauts iesūtīt tikai kopā ar izmaiņām pēc 

izlaišanas (ja elementa “postclearance” vērtība ir ‘true’). 

-

attachmentFileRef

erenceId 

Atsauce 

uz 
pieliku

ma failu 

1..1 n R Pielikuma faila iesūtīšana un identifikatora saņemšana aprakstīta 3.3. 

sadaļā. 

#30058 Elementus atļauts iesūtīt tikai kopā ar izmaiņām pēc 

izlaišanas (ja elementa “postclearance” vērtība ir ‘true’). 

#30061 Norādītajam pielikuma faila identifikatoram jāatbilst 

augšupielādētā pielikuma ID EMDAS pielikumu datu bāzē un 

identifikatorā iekļautajam EORI numuram jāatbilst iesniedzēja 

EORI. 
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3.6.2.2 H702 piemērs 

{ 

  “messagePrepDateTime”: “2020-03-19T10:26:30”, 

  “tin”: “LV4000100133X”, 

  “lrn”: “21LV000240H0YJGGR4”, 

  “mrn”: “21LV000240H0YJGGR4”, 

  “cancelationRequestDescription”: “Lūdzam anulēt deklarāciju, iesniegta cita deklarācija ar MRN 

…!”, 

  “ documentAttachedFiles”: [ 

      { 

        “documentName”: “Pilnvaras N233 kopija”, 

        “attachmentFileReferenceId”: “LV4000100133A_33399993_2” 

      }, 

      { 

        “documentName”: “Pilnvaras N233 kopija”, 

        “attachmentFileReferenceId”: “LV4000100133A_33399993_2” 

      } 

    ] 

} 

3.6.3 H711/H712 

3.6.3.1 Elementu apraksts 

Elements Elementa apraksts Kardinal

itāte 

Tips Obligātums Nosūtāmo datu apraksts 

messagePrepDateTim

e 

Ziņojuma 
sagatavošanas datums 

un laiks 

1..1 an..19 R Piemērs: 2020-03-19T10:26:30 

tin Iesūtītāja TIN 1..1 an..17 R  

lrn LRN 1..1 an..22 R  

mrn MRN 1..1 an..18 R  

messageType Ziņojuma tips (KL29) 1..1 an..4 R  

validationErrMessage

s 

VALIDĀCIJU 

KĻŪDU SARAKSTS 

(H712) 

0..1  O  

-validationErrMessage Kļūdas ieraksts 1..99  R  

---errorMessageKey Kļūdas paziņojuma 

kods 

1..1 an..5 R  

--errorPoint Kļūdainā elementa 

nosaukums 

0..1 an..50 O  

--errorValue Kļūdainā elementa 

vērtība 

0..1 an..150 O  
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statusChange STATUSA MAIŅAS 

DATI (H711) 

0..1  O  

-statusCode Statusa kods 

(KL26) 

1..1 an..10 R  

-statusDateTime Statusa maiņas datums 

un laiks 

1..1 an…19 R Piemērs: 2020-03-19T10:26:30 

-
postClearanceStatusC

ode 

Pēcmuitošanas statusa 

kods 

(KL30) 

0..1 an..10 O  

-
postClearanceStatusD

ateTime 

Pēcmuitošanas statusa 

maiņas datums un laiks 

0..1 an…19 O Piemērs: 2020-03-19T10:26:30 

-

postClearanceJustifica

tion 

Pēcmuitošanas 

labojumu pamatojums 

0..1 an..1000 O  

-

postClearanceFinalDo

cument 

VID MP gala 

dokumenta Nr. 

0..1 an..50 O  

-taxes Nodokļu saraksts 0..99  O  

--typeOfTax Nodokļa veids 1..1 an…3 R  

--taxBase Nodokļa bāze 1..1 n..16,6 R  

--rateOfTax Nodokļa likme 1..1 n..17,4 R  

--ammountOfTax Maksājamā nodokļa 

summa 
1..1 n..16,2 R  

--methodOfPayment Maksāšanas veids 0..1 an..1 O  

-controlInformation Informācija par 

deklarācijas kontroli 

0..99  O  

--informationText Informācija 1..1 an..1000 R  

--dateOfInformation Informēšanas datums 

un laiks 

1..1 an..19 R Piemērs: 2020-03-19T10:26:30 

--ppmfkNumber PPMFK numurs 1..1 an..22 O Paziņojuma par muitas fizisko kontroli 

(PPMFK) numurs. 

--

ppmfkInspectionPlace 

Apskate veikšanas vieta 1..1 an..254 O Ja PPMFK atzīmēts, ka apskate veikta MKP, 

sūta MKP kodu, MKP nosaukumu un adresi.  

Ja PPMFK aizpildīta informācija par citu 

apskates veikšanas vietu, sūta arī šo 

informāciju. 

--

ppmfkInspectionDate 

Apskates veikšanas 

datums un laiks 

1..1 an..19 R Piemērs: 2020-03-19T10:26:00 

-changeRequest Izmaiņu 

pieprasījumi 

0..99  O  
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--

changeRequestDescri

ption 

Izmaiņu pieprasījuma 

pamatojums 

1..1 an…1000 R  

--

changeRequestDateTi

me 

Izmaiņu pieprasījuma 

datums un laiks 

1..1 an..19 R Piemērs: 2020-03-19T10:26:30 

--

changeRequestRejecti

onText 

Izmaiņu noraidīšanas 

pamatojums 
0..1 an..350 O  

--
changeRequestRejecti

onDateTime 

Izmaiņu noraidīšanas 

datums un laiks 

0..1 an..19 O Piemērs: 2020-03-19T10:26:30 

--
changeRequestRecall

Text 

Izmaiņu pieprasījuma 
atsaukšanas 

pamatojums 

0..1 an.. 350 O  

--

changeRequestRecall

DateTime 

Izmaiņu pieprasījuma 

atsaukšanas datums un 

laiks 

0..1 an..19 O Piemērs: 2020-03-19T10:26:30 

-cancelationRequests ANULĒŠANAS 

PIEPRASĪJUMI 

0..99  O  

--
cancelationRequestDe

scription 

Anulēšanas 
pieprasījuma 

pamatojums (H702) 

1..1 an..350 R  

--
cancelationRequestDa

teTime 

Anulēšanas 
pieprasījuma datums un 

laiks  

0..1 an..19 R Piemērs: 2020-03-19T10:26:30 

--

cancelationRequestRe

jectionText 

Anulēšanas 

pieprasījuma 
noraidīšanas 

pamatojums 

0..1 an..350 O  

--
cancelationRequestRe

jectionDateTime 

Anulēšanas 
pieprasījuma 

noraidīšanas datums un 

laiks 

0..1 an..19 O Piemērs: 2020-03-19T10:26:30 

--
cancelationDecisionT

ext 

Anulēšanas 

pamatojums 

0..1 an..1000 O  

--
postClearanceFinalDo

cument 

VID MP gala 

dokumenta Nr. 

0..1 an..50 O  

3.6.3.2 Piemēri 

H712 

{ 

  “messagePrepDateTime”: “2020-03-19T11:40:28”, 

  “tin”: “LV4000100133X”, 

  “lrn”: “4000100133820066X00001”, 

  “mrn”: “21LV0002400UYJGGH4”, 
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  “messageType”: “H712”, 

  “validationErrMessage”: { 

    “errorMessageKey”: “30000”, 

    “errorPoint”: “declaration.goods(1).additionalProcedure(1).additionalProcedure”, 

    “errorValue”: “F49” 

  } 

} 

 

H711 

{ 

  “messagePrepDateTime”: “2020-03-19T11:40:28”, 

  “tin”: “LV4000100133X”, 

  “lrn”: “4000100133820066X00001”, 

  “mrn”: “21LV0002400UYJGGH4”, 

  “messageType”: “H711”, 

  “statusChange”: { 

    “statusCode”: “IMK”, 

    “taxes”: [ 

      { 

        “typeOfTax”: “B00”, 

        “taxBase”: 100.00, 

        “rateOfTax”: 21.000, 

        “ammountOfTax”: 121.00, 

        “methodOfPayment”: “R” 

      } 

    ], 

    “controlInformation”: [ 

      { 

        “informationText”: “Informācija par kontroli”, 

        “dateOfInformation”: “2020-03-19T11:40:28”, 

        “ppmfkNumber”: “PPMFKLV000210/20-0001”, 

        “ppmfkInspectionPlace”: “LV000210, RĪGAS BRĪVOSTAS MKP, Uriekstes iela 16, Rīga, LV-1005”, 

        “ppmfkInspectionDate”: “2021-03-19T11:30”, 

         

      } 

    ], 

    “changeRequest”: [ 

      { 

        “changeRequestDescription”: “Izmaiņu pieprasījuma apraksts”, 

        “changeRequestDateTime”: “2020-03-19T11:40:28”, 

        “changeRequestRejectionText”: “Izmaiņu noraidīšanas pamatojums”, 

        “changeRequestRejectionDateTime”: “2020-03-19T11:40:28”, 

        “changeRequestRecallText”: “Izmaiņu pieprasījuma atsaukšanas pamatojums”, 
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        “changeRequestRecallDateTime”: “2020-03-19T11:40:28” 

      } 

    ], 

    “cancelationRequests”: [ 

      { 

        “cancelationRequestDescription”: “Anulēšanas pieprasījuma pamatojums”, 

        “cancelationRequestDateTime”: “2020-03-19T11:40:28”, 

        “cancelationRequestRejectionText”: “ Anulēšanas pieprasījuma noraidīšanas pamatojums”, 

        “cancelationRequestRejectionDateTime”: “2020-03-19T11:40:28” 

      } 

    ] 

  } 

} 

3.6.4 H713 

3.6.4.1 Elementu apraksts 

Elements Elementa apraksts Kardinal

itāte 

Tips Obligātums Nosūtāmo datu apraksts 

messagePrepDateTime Ziņojuma sagatavošanas 

datums un laiks 

1..1 an..19 R Nosūta datumu un laiku atbilstoši 

formātam “2020-03-

19T10:26:30” 

docType Dokumenta veida kods 1..1 an..10 R Pieprasījumā par PUD, norāda 

“N337”. Pieprasījumā par 

pavaddokumentu norāda 

pavaddokumenta kodu 

docNum Dokumenta numurs 1..1 an..60 R Pieprasījumā par PUD, norāda 

PUD MRN. Pieprasījumā par 
pavaddokumentu norāda 

pavaddokumenta numuru 

pudItemNumber PUD preces kārtas numurs 0..1 n5 O Sūta tikai gadījumos, kad 

pieprasījums ir par PUD numuru 

un PUD preces kārtas numuru 

imdDeclarationList SAISTĪTO IMPORTA 

MUITAS DEKLARĀCIJU 

SARAKSTS 

0..99  O  

-mrn MRN 1..1 an..18 R Importa muitas deklarācijas MRN 

-status Deklarācijas statuss 

(KL26) 

1..1 an..10 R Importa muitas deklarācijas 

statuss 

-statusDateTime Statusa datums un laiks 1..1 an..19 R Importa muitas deklarācijas 
statusa uzstādīšanas datums un 

laiks 

lrn LRN 0..1 an..24 O Importa muitas deklarācijas LRN. 

Elements iekļauts ziņojumā tikai 

tām deklarācijām, kurās datu 

pieprasītāja pārstāvētais 
komersants ir deklarācijā norādīts 

kā deklarētājs vai pārstāvis. 
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-controlType Deklarācijai piemērotās 

kontroles veids 

0..1 n1 O Importa muitas deklarācijai 

piemērotās kontroles veids. 
Elements iekļauts ziņojumā tikai 

tiem pieprasījumiem, kuriem  datu 

pieprasītāja pārstāvētais 
komersants ir AEO sertifikāta 

turētājs. Iespējamās vērtības: 

1 – dokumentu kontrole 

2 – fiziskā kontrole 

-taxes Nodokļu saraksts 0..99   O Importa muitas deklarācijas 

aprēķināto nodokļu saraksts. 

Elements iekļauts ziņojumā tikai 

tām deklarācijām, kurās datu 

pieprasītāja pārstāvētais 

komersants ir deklarācijā norādīts 

kā deklarētājs vai pārstāvis. 

--typeOfTax Nodokļa veids 1..1 an…3 R   

--taxBase Nodokļa bāze 1..1 n..16,6 R   

--rateOfTax Nodokļa likme 1..1 n..17,4 R   

--ammountOfTax Maksājamā nodokļa summa 1..1 n..16,2 R   

--methodOfPayment Maksāšanas veids 0..1 an..1 O   

3.6.4.2 Piemērs 

Atbilde uz pieprasījumu pēc PUD numura un PUD preces kārtas numura  

{ 

  “messagePrepDateTime”: “2020-03-19T12:00:34”, 

  “docType”: “N337”, 

  “pudItemNumber”: 1, 

  “imdDeclarationList”: [ 

    { 

      “mrn”: “21LV000240H0YJGGR4”, 

      “lrn”: “4000100133820066X00001” 

      “status”: “IMP”, 

      “statusDateTime”: “2020-03-19T12:00:34” 

      “taxes”: [ 

       { 

        “typeOfTax”: “B00”, 

        “taxBase”: 100.00, 

        “rateOfTax”: 21.000, 

        “ammountOfTax”: 121.00, 

        “methodOfPayment”: “R” 

       } 

      ], 

    { 
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      “mrn”: “21LV000240H0YJGGR5”, 

      “status”: “IMK”, 

      “statusDateTime”: “2020-03-19T12:00:34” 

      “controlType”: “1” 

    }, 

    { 

      “mrn”: “21LV000240H0YJGGR6”, 

      “status”: “IMIZL”, 

      “statusDateTime”: “2020-03-19T12:00:34” 

    } 

  ] 

} 

 

Atbilde uz pieprasījumu pēc pavaddokumenta koda un numura  

{ 

  “messagePrepDateTime”: “2020-03-19T12:00:34”, 

  “docCode”: “1016”, 

  “docNumber”: “21/LP-12398”, 

  “imdDeclarationList”: [ 

    { 

      “mrn”: “21LV000240H0YJGGR7”, 

      “status”: “IMP”, 

      “statusDateTime”: “2020-03-19T12:00:34” 

    }, 

    { 

      “mrn”: “21LV000240H0YJGGR8”, 

      “status”: “IMK”, 

      “statusDateTime”: “2020-03-19T12:00:34” 

    }, 

    { 

      “mrn”: “21LV000240H0YJGGR9”, 

      “status”: “IMIZL”, 

      “statusDateTime”: “2020-03-19T12:00:34” 

    } 

  ] 

} 
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3.6.5 Kļūdu paziņojumi 

Kods Paziņojums Paziņojuma parametru ({%1%}) 

skaidrojums 

Piemērs 

30000 
Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

{%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

{%2%} – laukā iesūtītā vērtība 

Lauka “Papildprocedūras kods” vērtība “C99” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

30001 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam formātam! 
{%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

Lauka “LRN” formāts neatbilst paredzētajam 

formātam! 

30002 
Lauka “{%1%}” vērtība nav unikāla. Lūdzu, ievadiet citu 

uzskaites numuru! 

{%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

Lauka “LRN” vērtība nav unikāla. Lūdzu, 

ievadiet citu uzskaites numuru! 

30003 Šajā statusā deklarācijas izmaiņas iesniegt nav atļauts! 
 Šajā statusā deklarācijas izmaiņas iesniegt nav 

atļauts! 

30004 Sistēmā nav atrasta deklarācija ar norādīto LRN un MRN! 
 Sistēmā nav atrasta deklarācija ar norādīto LRN 

un MRN! 

30005 

Norādītais “{%1%}” neatbilst fiziskas personas personas 

kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izveidot 

ADHOC! 

{%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

Norādītais “Importētāja identifikācijas numurs” 

neatbilst fiziskas personas personas kodam vai 
tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izveidot 

ADHOC! 

30006 Laukā “{%1%}” jau eksistē funkcija ar kodu “{%2%}”! 

{%1%} – “PAPILDU FISKĀLĀS 

ATSAUCES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS” 

{%2%} – iesūtītais funkcijas kods 

Laukā “PAPILDU FISKĀLĀS ATSAUCES 
IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS” jau eksistē 

funkcija ar kodu “FR5”! 

30007 
Laukā “{%1%}” pie funkcijas “{%2%}” uzrādītais komersants 

“{%3%}” nav fiskālais pārstāvis! 

{%1%}  - “PAPILDU FISKĀLĀS 

ATSAUCES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS” 

{%2%} – iesūtītais funkcijas kods 

{%3%} – iesūtītais PVN identifikācijas numurs 

Laukā “PAPILDU FISKĀLĀS ATSAUCES 

IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS” pie funkcijas 

“FR4” uzrādītais komersants “LV400030674AB” 

nav fiskālais pārstāvis! 

30008 Laukā “{%1%}” ievadīti vairāki vienādi ieraksti! 
{%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

Laukā “DOKUMENTI” ievadīti vairāki vienādi 

ieraksti! 
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30009 Laukā “{%1%}” jānorāda vismaz viens ieraksts! 

{%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

{%2%} – dokumentu kodu saraksts, kodi 

atdalīti ar komatu. 

Laukā “IEPRIEKŠĒJIE DOKUMENTI” 

jānorāda vismaz viens ieraksts! 

30010 

Sistēmā jau iesniegta importa muitas deklarācija ar šādu 

pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) numuru, PUD preces 

kārtas numuru, izsekošanas numuru! 

 Sistēmā jau iesniegta importa muitas deklarācija 
ar šādu pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) 

numuru, PUD preces kārtas numuru, pasta 

sūtījuma izsekošanas numuru! 

30011 

Nav iespējams veikt norādītā iepriekšējā dokumenta numura 

“{%1%}” pārbaudi. Lūdzu, iesniedziet deklarāciju atkārtoti vai 

sazinieties ar palīdzības dienestu! 

{%1%} – iepriekšējā dokumenta numurs Nav iespējams veikt norādītā iepriekšējā 
dokumenta numura “JP123456” pārbaudi. Lūdzu, 

iesniedziet deklarāciju atkārtoti vai sazinieties ar 

palīdzības dienestu! 

30012 Lauka “{%1%}” vērtībai ir jābūt lielākai par 0!  
{%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 
Lauka “Vērtība” vērtībai ir jābūt lielākai par 0! 

30013 

Nav iespējams veikt norādītā IOSS numura “{%1%}” 

pārbaudi. Lūdzu, iesniedziet deklarāciju atkārtoti vēlāk vai 

sazinieties ar palīdzības dienestu! 

{%1%} – norādītais IOSS numurs Nav iespējams veikt norādītā IOSS numura 

“{%1%}” pārbaudi. Lūdzu, iesniedziet 
deklarāciju atkārtoti vai sazinieties ar palīdzības 

dienestu! 

30015 
Preces, kuru vērtība pārsniedz 150.00 EUR, nav atļauts 

deklarēt deklarācijā ar īpaši samazinātu datu kopu! 

 Preces, kuru vērtība pārsniedz 150.00 EUR, nav 
atļauts deklarēt pasta sūtījumu deklarācijā ar īpaši 

samazinātu datu kopu! 

30016 

Norādītais ievešanas kopsavilkuma deklarācijas (IKD) numurs 

“{%1%}” neeksistē. Lūdzu, pārbaudiet to vai sazinieties ar 

piegādātāju! 

{%1%} – IKD deklarācijas MRN Norādītais ievešanas kopsavilkuma deklarācijas 

(IKD) numurs “20LV00020710004608” 
neeksistē. Lūdzu, pārbaudiet to vai sazinieties ar 

piegādātāju! 

30017 

Precē ar kārtas numuru “{%1%}” norādīto preces kodu 
“{%2%}” nedrīkst deklarēt sūtījumiem ar īpaši samazinātu  

datu kopu! 

{%1%} – preces, kurā ir kļūda, kārtas numurs 

{%2%} – preces kods 

Precē ar kārtas numuru “1” norādīto preces kodu 
“860800” nedrīkst deklarēt sūtījumiem ar īpaši   

samazinātu datu kopu! 

30018 

Precē ar kārtas numuru “{%1%}” norādīto papildprocedūru 
“{%2%}” nedrīkst norādīt sūtījumiem ar īpaši samazinātu datu 

kopu! 

{%1%} – preces, kurā ir kļūda, kārtas numurs 

{%2%} – papildprocedūras kods 

Precē ar kārtas numuru “1” norādīto 
papildprocedūru “000” nedrīkst norādīt 

sūtījumiem ar īpaši samazinātu datu kopu! 
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30019 
Nav norādīts Importētāja identifikācijas numurs, tāpēc obligāti 

jānorāda importētāja nosaukums un adreses informācija! 

 Nav norādīts Importētāja identifikācijas numurs, 

tāpēc obligāti jānorāda importētāja nosaukums un 

adreses informācija! 

30020 
Laukā “{%1%}” norādītais atliktā maksātāja reģistrācijas 

numurs nesakrīt ar deklarētāju, pārstāvi vai importētāju! 

{%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

Laukā “Atlikts maksājums” norādītais atliktā 

maksātāja reģistrācijas numurs nesakrīt ar 

deklarētāju, pārstāvi vai importētāju! 

30021 
Obligāti jānorāda “{%1%}” vai laukā “{%2%}” jāpievieno 

pavaddokuments ar kodu “{%3%}”! 

{%1%} un {%2%} – lauka nosaukums no 

elementu tabulas 

{%3%} – pavaddokumenta kods 

Obligāti jānorāda “Atlikts maksājums” vai laukā 

“DOKUMENTI” jāpievieno pavaddokuments ar 

kodu “0490”! 

30022 
Dokumentam ar tipu “{%1%}” jānorāda iepriekšējā 

dokumenta preces kārtas numurs laukā “{%2%}”! 

{%1%} – dokumenta tipa kods 

{%2%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

Dokumentam ar tipu “N337” jānorāda iepriekšējā 

dokumenta preces kārtas numurs laukā 

“Iepriekšējās deklarācijas preces kārtas numurs”! 

30023 
Deklarācijai iesniegt labojumus pēcmuitošanā šobrīd nav 

atļauts! 

 Deklarācijai iesniegt labojumus pēcmuitošanā 

šobrīd nav atļauts! 

30024 
Importētāja identifikācijas numuru nedrīkst iesūtīt kopā ar 

nosaukumu un adreses informāciju! 

 Importētāja identifikācijas numuru nedrīkst 

iesūtīt kopā ar nosaukumu un adreses 

informāciju! 

30025 

Deklarācijas laukā “{%1%}”, “{%2%}” un “{%3%}” nav 

norādītas vērtības,  atbilstoši pārstāvja statusa kodam 

“{%4%}”! 

{%1%} – “DEKLARĒTĀJS” 

{%2%} – “PĀRSTĀVIS” 

{%3%} – “IMPORTĒTĀJS” 

{%4%} – laukā “Pārstāvja statusa kods” 

iesūtītā vērtība 

Deklarācijas laukā “DEKLARĒTĀJS”, 

“PĀRSTĀVIS” un “IMPORTĒTĀJS” nav 

norādītas vērtības,  atbilstoši pārstāvja statusa 

kodam “2 – Tiešā pārstāvība”! 

30026 
Deklarācijā nav norādīts “{%1%}”, tāpēc laukā “{%2%}” 

jānorāda kods “3” vai “1”! 

{%1%} – “Importētāja identifikācijas numurs” 

{%2%} – “Pārstāvja statusa kods” 

Deklarācijā nav norādīts “Importētāja 
identifikācijas numurs”, tāpēc laukā “Pārstāvja 

statusa kods” jānorāda kods “3” vai “1”! 

30027 
Ja norādīts IOSS numurs, nedrīkst norādīt atliktā maksātāja 

reģistrācijas numuru un pavaddokumentu ar kodu “0490”! 

 Ja norādīts IOSS numurs, nedrīkst norādīt atliktā 
maksātāja reģistrācijas numuru un 

pavaddokumentu ar kodu “0490”! 
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30028 

Uzrādītās atļaujas “{%1%}” turētāja PVN numurs nesakrīt ar 

“0111” pavaddokumentā uzrādīto ārzemju filiāles PVN 

maksātāja numuru “{%2%}”!” 

{%1%} – atļaujas īpašā PVN režīma 

piemērošanai importa darījumos numurs. 

{%2%} – PVN maksātāja numurs 

Uzrādītās atļaujas “9.15/6409” turētāja  PVN 

numurs nesakrīt ar “0111” pavaddokumentā 
uzrādīto ārzemju filiāles PVN maksātāja numuru 

“LV400030674AB”!” 

30029 

Pavaddokumentā “0111” norādītais  numurs “{%1%}” nav 

eksistējošs ārvalstu uzņēmuma filiāles PVN maksātāja numurs! 
Lūdzam norādīt eksistējošu ārvalstu uzņēmuma filiāles PVN 

maksātāja numuru! 

{%2%} – PVN maksātāja numurs Pavaddokumentā “0111” norādītais  numurs 
“LV400030674AB” nav eksistējošs ārvalstu 

uzņēmuma filiāles PVN maksātāja numurs! 

Lūdzam norādīt eksistējošu ārvalstu uzņēmuma 

filiāles PVN maksātāja numuru! 

30030 
Uzrādītās atļaujas “{%1%}” turētājs nesakrīt ar laukā 

“{%2%}” uzrādīto fiskālo pārstāvi “{%3%}”! 

{%1%} – atļaujas īpašā PVN režīma 

piemērošanai importa darījumos numurs 

{%2%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

{%3%} – fiskālā pārstāvja identifikācijas 

numurs 

Uzrādītās atļaujas “9.15/6409” turētājs nesakrīt ar 

laukā “PAPILDU FISKĀLĀS ATSAUCES 

IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS” uzrādīto fiskālo 

pārstāvi “LV400030674AB”! 

30031 
Uzrādītās atļaujas “{%1%}” turētājs nesakrīt ar laukā 

“{%2%}” uzrādīto komersantu “{%3%}”! 

{%1%} – atļaujas īpašā PVN režīma 

piemērošanai importa darījumos numurs 

{%2%} – “IMPORTĒTĀJS” 

{%3%} – IMPORTĒTĀJA identifikācijas 

numurs 

Uzrādītās atļaujas “9.15/6409” turētājs nesakrīt ar 

laukā “IMPOTĒTĀJS” uzrādīto komersantu 

“LV400030674AB”! 

30032 Norādītā atļauja ar numuru “{%1%}” nav derīga! 
{%1%} – atļaujas īpašā PVN režīma 

piemērošanai importa darījumos numurs 

Norādītā atļauja ar numuru “9.15/6409” nav 

derīga! 

30033 
Lauka “{%1%}” aizpildīšana ir obligāta, jo ir aizpildīts lauks 

“{%2%}”! 

{%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

{%2%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

Lauka “Transporta izmaksas līdz galamērķim” 

aizpildīšana ir obligāta, jo ir aizpildīts lauks 

“Transporta izmaksu līdz galamērķim  valūtas 

kods”! 

30034 
Laukā “{%1%}” obligāti jāpievieno ieraksts ar kodu “{%2%}” 

vai “{%3%}”! 

{%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

{%2%} – “C07” 

{%2%} – “C08” 

Laukā “PAPILDPROCEDŪRAS” obligāti 

jāpievieno ieraksts ar kodu “C07” vai  “C08”! 
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30035 
Norādītais tranzīta deklarācijas numurs “{%1%}” neeksistē. 

Lūdzu, pārbaudiet to  vai sazinieties ar piegādātāju! 

{%1%} – tranzīta deklarācijas MRN Norādītais tranzīta deklarācijas numurs 

“20LV00020710004608” neeksistē. Lūdzu, 

pārbaudiet to  vai sazinieties ar piegādātāju! 

30036 
Tranzīta deklarācijas statuss nav atbilstošs importa deklarācijas 

noformēšanai! 

 Tranzīta deklarācijas statuss nav atbilstošs 

importa deklarācijas noformēšanai! 

30037 
Laukā “{%1%}” obligāti jāpievieno ieraksts ar kodu “{%2%}” 

vai “{%3%}”, vai “{%4%}”! 

{%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

{%2%} –“Z0011” 

{%3%} –“Z0012” 

{%4%} –“Z0013” 

Laukā “PAPILDU ZIŅAS” obligāti jāpievieno 
ieraksts ar kodu “Z0011” vai “Z0012”, vai 

“Z0013”! 

30038 
Norādītajam pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) 

numuram jābūt 18 zīmes garam! 

 Norādītajam pagaidu uzglabāšanas deklarācijas 

(PUD) numuram jābūt 18 zīmes garam! 

30066 
Norādītais pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) numurs 

neeksistē. Lūdzu, pārbaudiet to vai sazinieties ar piegādātāju! 

 Norādītais pagaidu uzglabāšanas deklarācijas 
(PUD) numurs neeksistē. Lūdzu, pārbaudiet to  

vai sazinieties ar piegādātāju! 

30067 

Norādītais pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) preces 

kārtas numurs “{%1%}” neeksistē. Lūdzu, pārbaudiet to vai 

sazinieties ar piegādātāju! 

{%1%} – PUD preces kārtas numurs Norādītais pagaidu uzglabāšanas deklarācijas 
(PUD) preces kārtas numurs “5” neeksistē. 

Lūdzu, pārbaudiet to vai sazinieties ar 

piegādātāju! 

30068 

Norādītais pasta sūtījuma izsekošanas numurs  (tracking 

number)  nav atrodams pagaidu uzglabāšanas deklarācijā 
(PUD). Lūdzu, pārbaudiet to vai sazinieties ar piegādātāju 

(Latvijas Pastu vai kurjerpastu)! 

 Norādītais pasta sūtījuma izsekošanas numurs  
(tracking number)  nav atrodams pagaidu 

uzglabāšanas deklarācijā (PUD). Lūdzu, 

pārbaudiet to vai sazinieties ar piegādātāju 

(Latvijas Pastu vai kurjerpastu)! 

30069 
Sūtījuma izsekošanas numurs nesakrīt ar pagaidu uzglabāšanas 

deklarācijā (PUD) norādīto! 

 Sūtījuma izsekošanas numurs nesakrīt ar pagaidu 

uzglabāšanas deklarācijā (PUD) norādīto! 

30070 
Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) statuss nav atbilstošs 

importa deklarācijas noformēšanai! 
 Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) statuss 

nav atbilstošs importa deklarācijas noformēšanai! 

30071 
Pašreizējais pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) statuss 

nav atbilstošs importa deklarācijas noformēšanai! 

 Pašreizējais pagaidu uzglabāšanas deklarācijas 

(PUD) statuss nav atbilstošs importa deklarācijas 

noformēšanai! 
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30044 Norādītais IOSS numurs “{%1%}” nav derīgs! 
{%1%} – laukā “PVN identifikācijas numurs” 

iesūtītā vērtība 

Norādītais IOSS numurs “JP12345678910” nav 

derīgs! 

30045 
Laukā “{%1%}” pievienots ieraksts ar kodu “{%2%}”, tāpēc 

laukā “{%3%}” jāpievieno ieraksts ar kodu “{%4%}”! 

{%1%} - lauka nosaukums no elementu tabulas 

{%2%} – iesūtītā vērtība 

{%3%} - lauka nosaukums no elementu tabulas 

{%4%} – iesūtītā vērtība 

Laukā “IEPRIEKŠĒJIE DOKUMENTI” 

pievienots ieraksts ar kodu “N337”, tāpēc laukā 

“DOKUMENTI” jāpievieno ieraksts ar kodu 

“N740”, ”N741” vai ”N750”! 

30047 Laukā “{%1%}” norādītā atļauja “{%2%}” nav derīga! 
{%1%} – “DOKUMENTI” 

{%2%} – atļaujas numurs 

Laukā “DOKUMENTI” norādītā atļauja 

“LVACT000999-2018-MPK1236” nav derīga! 

30048 Deklarācijai pieprasīt anulēšanu šajā statusā nav atļauts!   
 Deklarācijai pieprasīt anulēšanu šajā statusā nav 

atļauts! 

30049 

Norādītais preces kods “{%1%}” neatbilst klasifikatora datiem 
vai preces kodu nav atļauts izmantot sūtījumiem ar īpaši 

samazinātu datu kopu! 

{%1%} – iesūtītā preces koda vērtība Norādītais preces kods “680000” neatbilst 

klasifikatora datiem vai preces kodu nav atļauts 

izmantot sūtījumiem ar īpaši samazinātu  datu 

kopu! 

30050 Deklarētājs nevar būt ārpus ES reģistrēts komersants! 
 Deklarētājs nevar būt ārpus ES reģistrēts 

komersants! 

30051 
Laukā "{%1%}" jānorāda vērtība "{%2%}", jo laukā 

"{%3%}" ir norādīts ārpus Savienības reģistrēts komersants! 

{%1%} - lauka nosaukums no elementu tabulas 

{%2%} – “3 – Netieša pārstāvība” 

{%3%} – “Importētāja identifikācijas numurs” 

Laukā "Pārstāvja statusa kods" jānorāda vērtība 
"3 – Netieša pārstāvība ", jo laukā "Importētāja 

identifikācijas numurs" ir norādīts ārpus 

Savienības reģistrēts komersants! 

30052 
Iesniedzot izmaiņas, lauka "{%1%}" vērtību "{%2%}" nav 

atļauts labot!  

{%1%} - lauka nosaukums no elementu tabulas 

{%2%} – iesūtītā vērtība 

Iesniedzot izmaiņas, lauka "Atlikts maksājums" 

vērtību "LV0010" nav atļauts labot!  

30053 
Iesniedzot izmaiņas pēcmuitošanā, lauka "{%1%}" vērtību 

"{%2%}" nav atļauts labot! 

{%1%} - lauka nosaukums no elementu tabulas 

{%2%} – iesūtītā vērtība 

Iesniedzot izmaiņas pēcmuitošanā, lauka "Atlikts 

maksājums" vērtību "LV0010" nav atļauts labot! 

30054 

Ja norādīts “Valūtas kurss aprēķināts manuāli”, tad vienā no 
laukiem “Vērtības valūtas kods” vai “Transporta izmaksu līdz 

galamērķim  valūtas kods” jānorāda valūta “EUR”! 

 Ja norādīts “Valūtas kurss aprēķināts manuāli”, 
tad vienā no laukiem “” vai “” jānorāda valūta 

“EUR”! 
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30681 
Preču kārtas numuri norādīti nekorektā secībā, nesākas ar 1 vai 

arī katrai sekojošai precei tās kārtas numurs nepalielinās par 1! 

 Preču kārtas numuri norādīti nekorektā secībā, 

nesākas ar 1 vai arī katrai sekojošai precei tās 

kārtas numurs nepalielinās par 1! 

30056 
Iesniegt deklarācijas izmaiņas vai pieprasīt deklarācijas 

anulēšanu drīkst tikai deklarācijas iesniedzējs! 

 Iesniegt deklarācijas izmaiņas vai pieprasīt 

deklarācijas anulēšanu drīkst tikai deklarācijas 

iesniedzējs! 

30057 
Deklarācijai pieprasīt anulēšanu pēcmuitošanā šajā statusā nav 

atļauts!   

 Deklarācijai pieprasīt anulēšanu pēcmuitošanā 

šajā statusā nav atļauts! 

30058 
Lauku “{%1%}” drīkst iesūtīt tikai kopā ar labojumiem vai 

anulēšanas pieprasījumu pēcmuitošanā! 

{%1%} - lauka nosaukums no elementu tabulas Lauku “Pēcmuitošanas pieteikuma 
kontaktinformācija: E-pasta adrese” drīkst iesūtīt 

tikai kopā ar labojumiem vai anulēšanas 

pieprasījumu pēcmuitošanā! 

30059 Norādītais AEO sertifikāts “{%1%}” nav derīgs! 
{%1%} – AEO sertifikāta numurs Norādītais AEO sertifikāts 

“LVAEOF9999110010” nav derīgs! 

30060 
Norādītais AEO sertifikāts “{%1%}” nepieder norādītajam 

“{%2%}” “{%3%}”! 

{%1%} – AEO sertifikāta numurs; 

{%2%} – viena no vērtībām “deklarētājam”, 

“importētājam”, “pārstāvim”; 

{%3%} – importētāja, deklarētāja, pārstāvja 

EORI numurs vai personas kods. 

Norādītais AEO sertifikāts 

“LVAEOF9999110010” nepieder norādītajam 

deklarētājam “LV4000100133A”! 

30061 
Pielikums ar ID “{%1%}” neeksistē vai nepieder deklarācijas 

iesniedzējam! 

 Pielikums ar ID 
“"LV4000100133A_33399993_2"” neeksistē vai 

nepieder deklarācijas iesniedzējam! 

30062 
Iesniedzot deklarācijas labojumus pēcmuitošanā, obligāti 

jānorāda vismaz viens pavaddokuments ar pielikumu!  

 Iesniedzot deklarācijas labojumus pēcmuitošanā, 
obligāti jānorāda vismaz viens pavaddokuments 

ar pielikumu!  

30063 Obligātais lauks "{%1%}" nav aizpildīts! 
{%1%} - lauka nosaukums no elementu tabulas Obligātais lauks "Atsauces numurs" nav 

aizpildīts! 

#30064 Neveiksmīga EDS lietotāja “{%1%}” autentifikācija! 
{%1%} – EDS lietotāja vārds Neveiksmīga EDS lietotāja “0001FP” 

autentifikācija! 

#30082 Ja norādīta papildprocedūra  “C08”, tad jābūt norādītai arī 

papildprocedūrai “59S”, papildus kodam Z0004 (Dāvinājums 

 Ja norādīta papildprocedūra  “C08”, tad jābūt 
norādītai arī papildprocedūrai “59S”, papildus 

kodam Z0004 (Dāvinājums no Privātpersonas), 
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no Privātpersonas), Z0011 (Importētājs ir fiziska persona) un 

preču summai jābūt mazākai vai vienādai ar 45 EUR. 

Z0011 (Importētājs ir fiziska persona) un preču 

summai jābūt mazākai vai vienādai ar 45 EUR. 

#30083 
Papildprocedūru “C08” nedrīkst vienlaicīgi norādīt kopā ar  

papildprocedūru “C07”, “F48”, “F49”. 

 Papildprocedūru “C08” nedrīkst vienlaicīgi 

norādīt kopā ar  papildprocedūru “C07”, “F48”, 

“F49”. 

#30084 
Atliktajam maksātājam nav nevienas derīgas vispārējā 

galvojuma apliecības! 

 Atliktajam maksātājam nav nevienas derīgas 

vispārējā galvojuma apliecības! 

#30086 
Papildprocedūru “59S” drīkst norādīt tikai kopā ar 

papildprocedūru “C08”. 

 Papildprocedūru “59S” drīkst norādīt tikai kopā 

ar papildprocedūru “C08”. 

#30095 
Ja “Pārstāvja statusa kods” (representativeStatus) ir 1 – “Nav 
pārstāvības” un “Importētājs” 

(importer.identificationNumber) un “Deklarētājs” (declarant. 

identificationNumber) nav viena un tā pati persona 
(EORI/ADHOC numuri atšķirīgi vai arī Importētāja TIN nav 

norādīts), tad deklarācijā “Papildprocedūras kods” 

(item.additionalProcedure) ir jābūt  “F48” un “Papildus ziņu 
kods” (additionalInformation.code) ir norādīts “Z0011” vai 

Papildprocedūras kods” (item.additionalProcedure) ir jābūt 

“F49”. 
 

 
Ja “Pārstāvja statusa kods” 
(representativeStatus) ir 1 – “Nav pārstāvības” 

un “Importētājs” 

(importer.identificationNumber) un 
“Deklarētājs” (declarant. identificationNumber) 

nav viena un tā pati persona (EORI/ADHOC 

numuri atšķirīgi vai arī Importētāja TIN nav 
norādīts), tad deklarācijā “Papildprocedūras 

kods” (item.additionalProcedure) ir jābūt  

“F48” un “Papildus ziņu kods” 
(additionalInformation.code) ir norādīts 

“Z0011” vai Papildprocedūras kods” 

(item.additionalProcedure) ir jābūt “F49”. 

 

#30097 
Ja deklarācijā “Papildprocedūras kods” ir  “F48” vai “F49”  , 

tad nedrīkst iesūtīt dokumentu ar tipu “0490” - “Atļauja īpašā 
PVN režīma piemērošanai importa darījumos”. 

 Ja deklarācijā “Papildprocedūras kods” ir  “F48” 

vai “F49”  , tad nedrīkst iesūtīt dokumentu ar tipu 
“0490” - “Atļauja īpašā PVN režīma 

piemērošanai importa darījumos”. 

#30098 

Ja deklarācijā “Papildprocedūras kods” ir  “F48” vai “F49”  , 
tad nedrīkst iesūtīt “Papildu fiskālās atsauces identifikācijas 

numuru” “FR4” (Fiskālā pārstāvja PVN identifikācijas 

numuru). 

 Ja deklarācijā “Papildprocedūras kods” ir  “F48” 
vai “F49”  , tad nedrīkst iesūtīt “Papildu fiskālās 

atsauces identifikācijas numuru” “FR4” (Fiskālā 

pārstāvja PVN identifikācijas numuru). 

#30099 

Ja deklarācijā “Papildprocedūras kods” ir “F48”, tad nedrīkst 
iesūtīt “Papildus ziņu kodu”: “Z0012” ( Importētājs ir 

juridiska persona) vai “Z0013” (Automātiski nav iespējams 

noteikt, vai Importētājs ir fiziska, vai juridiska persona). 

 Ja deklarācijā “Papildprocedūras kods” ir “F48” 
vai “F49”  , tad nedrīkst iesūtīt “Papildus ziņu 

kodu”: “Z0012” (Importētājs ir juridiska persona) 

vai “Z0013” (Automātiski nav iespējams noteikt, 

vai Importētājs ir fiziska, vai juridiska persona). 
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#30100 

Ja deklarācijā “Papildprocedūras kods” ir “F49” tad “Atliktā 

maksātāja” numuram jāsakrīt ar Deklarētāju.  Ja deklarācijā “Papildprocedūras kods” ir “F49” 

tad “Atliktā maksātāja” numuram jāsakrīt ar 

Deklarētāju. 
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3.6.6 Atsauces 

1. ELEKTRONISKĀ MUITAS DATU APSTRĀDES SISTĒMA. Komersantu 

lietotāja rokasgrāmata. 102.sējuma 2.grāmata. Sistēmas klasifikatori. 


