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1. IEVADS  

1.1. Dokumenta nolūks 

EMDAS Importa kontroles sistēmas importa muitas deklarāciju lietotāju saskarnes 

rokasgrāmata ir paredzēta komersantiem, lai atvieglotu ikdienas darbu, strādājot ar importa muitas 

deklarācijām. Dokuments satur informāciju par importa procesu un importa deklarāciju 

noformēšanu EMDAS. Dokumentā informācija ir sadalīta 9 nodaļās, kur: 

• 1. nodaļā iekļauts ievads, aprakstīts dokumenta nolūks, paskaidroti dokumentā 

izmantotie saīsinājumi un termini. 

• 2. nodaļā dota vispārēja informācija par importa deklarācijām – to veidiem, tipiem 

un procedūrām. 

• 3. nodaļā aprakstīta vispārēja informācija darbam ar importa deklarācijām. 

• 4. nodaļā aprakstītas importa A, B, D, Y, Z tipu deklarāciju ailes. 

• 5. nodaļā aprakstītas importa C tipa deklarācijas ailes. 

• 6. nodaļā aprakstītas EIDR paziņojuma ailes. 

• 7. nodaļā aprakstīta importa muitas A, B, D, Y, Z tipa deklarācijas, C tipa 

deklarācijas un EIDR paziņojuma citu datu aizpildes kārtība 

• 8. nodaļā aprakstītas importa deklarāciju meklēšanas iespējas 

• 9. nodaļā apkopoti pielikumi. 

 

1.2. Saīsinājumi 

Dokumentā tiek izmantoti zemāk esošajā tabulā uzskaitītie saīsinājumi. 

 

Saīsinājums Paskaidrojums 

AEO Atzītais komersants (Authorised Economic Operator) 

CD Muitas lēmumu sistēma (Customs Decisions) 

d.e. Datu elements 

EBTA 
Eiropas brīvās tirdzniecības asociācija (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un 

Šveice) 

EDS Elektroniskā deklarēšanas sistēma 

EIDR Ieraksts deklarētāja reģistros 

EMDAS Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma 

EORI 
ES vienota komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēma (Economic 

Operator Registration and Identification System) 

IMD Importa muitas deklarācija 

IRIS Integrētā riska informācijas sistēma 

ITVS Integrētā tarifa vadības sistēma 

LAD Lauku atbalsta dienests 

LRN Lokālais atsauces numurs (Local Reference Number) 
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Saīsinājums Paskaidrojums 

MFKB Muitas fiziskās kontroles bloks 

MKP Muitas kontroles punkts 

MN Muitas noliktava 

MP Muitas pārvalde 

MRN Kustības atsauces numurs (Movement Reference Number) 

POS Norēķinu karšu pieņemšanas terminālis (Point Of Sale) 

PVN Pievienotās vērtības nodoklis 

REX Reģistrēto eksportētāju sistēma 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VIES 
Pievienotās vērtības nodokļa informācijas apmaiņas sistēma (Vat 

Information Exchange System) 

VG Vispārējais galvojums 

VPS Vispārējā Preferenču Sistēma 

 

1.3. Izmantotie termini 

Dokumentā tiek izmantoti zemāk esošajā tabulā uzskatītie termini. 

 

Termins Paskaidrojums 

Adhoc numurs 
Pagaidu numurs, ar kuru var veikt muitas procedūras, nereģistrējoties 

EORI reģistrā 

Apakšforma 

Forma, kuru atver no tādas formas, kurā nepieciešams ievadīt datus 

strukturētā veidā. Apakšformā ievadītie dati parasti tiek atspoguļoti formā, 

no kuras tā izsaukta. 

Atkāpšanās 

režīms 

Atkāpšanās režīms ir avārijas situācija, kad tiek pārtraukta informācijas 

sistēmu darbība, kā rezultātā nav iespējama muitas deklarāciju iesniegšana 

un/vai noformēšana elektroniskā veidā.. 

Deklarācijas 

stāvoklis 

Deklarācijas vai deklarācijas izmaiņu apstrādes statuss fona režīmā 

Forma Sistēmas logs, kurā lietotājs var veikt darbības. 

Klasifikators Vērtību kopums, no kurām lietotājs var izvēlēties vērtību lauka aizpildei. 

Lietotājs 
Komersants, kam ir tiesības strādāt ar Elektroniskās muitas datu apstrādes 

sistēmas Importa kontroles sistēmas muitas deklarāciju funkcionalitāti. 

Navigācijas 

steks 

Sistēmas apakšējā kreisajā stūrī izvietota navigācijas struktūra, kur attēlots 

deklarācijas līmenis, kurā  atrodas lietotājs. 

Sadaļa Formā vizuāli un loģiski iedalītu lauku grupa. 

Sānu izvēle 
Sistēmas kreisajā malā attēlotas saites uz sistēmas galvenajām sadaļām, 

kur var izvēlēties ar deklarāciju veicamo darbību. 
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2. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR IMPORTA PROCESU 

2.1. Importa deklarāciju veidi 

EMDAS tiek nodrošināta šādu importa deklarāciju veidu noformēšana un apstrāde. 

 

Veids Paskaidrojums 

CO 
Attiecībā uz Kopienas precēm, uz kurām attiecas īpaši pasākumi pārejas 

laikā pēc jaunas dalībvalsts pievienošanās. 

IM 
Tirdzniecība ar valstīm un teritorijām, kas atrodas ārpus Kopienas muitas 

teritorijas. 

 

2.2. Importa deklarāciju tipi 

EMDAS tiek nodrošināta šādu importa deklarāciju tipu noformēšana un apstrāde. 

 

Tips Paskaidrojums 

A 
Standarta (pilna) importa deklarācija, kuru iesniedz, kad preces ir 

pieejamas uzrādīšanai muitas iestādē. 

B pilnā 
Pilna importa deklarācija, kurai lietotājam muitas noteiktā termiņā ir 

jāsniedz papildu informācija par pavaddokumentiem. 

C Vienkāršotā importa deklarācija, kurai lietotājam atļaujā noteiktajā termiņā 

ir jāsniedz papildus Y tipa deklarācija. C tipa deklarāciju var formēt tikai 

lietotāji ar attiecīgu vienkāršoto procedūru atļauju. 

D Standarta (pilna) importa deklarācija, kuru lietotājs iesniedz pirms preču 

uzrādīšanas un kurai pēc tam, kad preces ir pieejamas uzrādīšanai muitas 

iestādē, lietotājam jāsniedz preču uzrādīšanas paziņojumus. 

EIDR Ieraksts deklarētāja reģistros, kuram lietotājam atļaujā noteiktajā termiņā ir 

jāsniedz papildus Z tipa deklarācija. EIDR var formēt tikai lietotājs ar 

attiecīgu atļauju, lai muitas deklarāciju noformētu kā ierakstu deklarētāja 

reģistros, vai šādam lietotājam jābūt norādītam kā pārstāvim. EIDR var tikai 

ielādēt no faila vai iesūtīt caur programmisko saskarni. 

Y Papildu deklarācija C tipa deklarācijai. 

Z Papildus deklarācija EIDR. Z tipa deklarāciju var tikai ielādēt no faila vai 

iesūtīt caur programmisko saskarni. 

 

2.3. Importa muitas procedūras 

EMDAS tiek nodrošināta šādu importa deklarāciju procedūru noformēšana un apstrāde. 

 

Procedūra Paskaidrojums 

40 Preču vienlaicīga laišana brīvā apgrozībā un izlaišana patēriņam. 
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Procedūra Paskaidrojums 

42 

Preču, uz kurām attiecas piegāde citā dalībvalstī ar atbrīvojumu no PVN, 

vienlaicīga laišana brīvā apgrozībā un izlaišana patēriņam un, ja piemērojama, 

akcīzes nodokļa atlikšana. 

44 Galapatēriņš 

45 Preču laišana brīvā apgrozībā un daļēja nodošana patēriņam, iekasējot PVN vai 

akcīzes nodokļus, un novietošana noliktavā, kas nav muitas noliktava. 

46 Pārstrādes produktu, kas iegūti no līdzvērtīgām precēm izvešanas pārstrādei 

procedūrā, ievešana pirms to preču, ko tie aizstāj, izvešanas. 

48 Aizstājējproduktu nodošana patēriņam ar vienlaicīgu laišanu brīvā apgrozībā 

muitas izvešanas pārstrādei procedūrā pirms preču ar defektiem izvešanas. 

51 Ievešanas pārstrādei procedūras piemērošana precēm. 

53 Pagaidu ievešanas piemērošana precēm. 

61 Preču atpakaļievešana un vienlaicīga laišana brīvā apgrozībā un izlaišana 

patēriņam. 

63 Preču, ko piegādā citā dalībvalstī ar atbrīvojumu no PVN, atpakaļievešana un 

vienlaicīga laišana brīvā apgrozībā un nodošana patēriņam un, ja piemērojama, 

akcīzes nodokļa atlikšana. 

68 Atpakaļievešana ar daļēju nodošanu patēriņam un vienlaicīgu laišanu brīvā 

apgrozībā un tādas uzglabāšanas piemērošanu precēm, kas nav uzglabāšana 

muitas noliktavā. 

71 Uzglabāšanas muitas noliktavā procedūras piemērošana precēm. 

96 Uzglabāšanas procedūras, kas nav uzglabāšana muitas noliktavā, piemērošana 

Savienības precēm, ja nav maksāts ne PVN, ne akcīzes nodokļi (ja piemērojami) 

un ja citu nodokļu maksāšana tiek atlikta. 

 

2.4. Importa deklarāciju veidu, tipu un procedūru kombinācijas 

Atkarībā no izvēlētā importa deklarācijas veida un tipa, atšķiras muitas pieprasīto 

procedūru komplekts, ar kurām atļauts formēt deklarāciju. Zemāk esošajā tabulā apkopotas 

EMDAS atļautās deklarāciju tipu un pieprasīto procedūru kombinācijas, atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajiem skaidrojumiem. 

 

Tips / 

Procedūra 
40 42 44 45 46 48 51 53 61 63 68 71 96 

IM A X X X X X X X X X X X X  

CO A X X       X X   X 

IM B X X X X X X X X X X X   

CO B X X       X X   X 

IM C X X X X X X X X X X X X  

CO C X X       X X   X 

IM D X X X X X X X X X X X X  



Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma/ Lietotāja rokasgrāmata 

18. sējums 2.grāmata. Importa muitas deklarācijas komersantu lietotāju saskarne, pārejot uz ES muitas datu 

modeli 

 

EMDAS.LTT.18.LTRG.02.01.G.2020  

15 

 

Tips / 

Procedūra 
40 42 44 45 46 48 51 53 61 63 68 71 96 

CO D X X       X X   X 

IM Y X X X X X X X X X X X   

CO Y X X       X X   X 

IM Z X  X X X X X X X  X   

CO Z X        X    X 

EIDR              

 

2.5. Vienkāršotā deklarēšana 

Vienkāršoto procedūru atļauja vienkāršotās deklarēšanas procedūrai nodrošina lietotājam 

(atļaujas turētājam) iespēju pieteikt preces muitas procedūrai, iesniedzot vienkāršotu (C tipa) 

deklarāciju, kurai vēlāk, atļaujā noteiktajā termiņā, iesniedz papildu (Y tipa) deklarāciju, kas, 

atbilstoši atļaujā noteiktajam, var būt vispārēja, periodiska vai apkopojoša. Apkopojošās 

deklarācijas gadījumā lietotājs var iesniegt informāciju par vairākām vienkāršotajām C tipa 

deklarācijām vienlaicīgi. 

Vienkāršotajā deklarēšanā atļaujas turētājs izmanto savu vispārējo galvojumu. Galvojumu 

piemēro gan iesniedzot vienkāršoto (C tipa) deklarāciju, gan iesniedzot papildu (Y tipa) 

deklarāciju. Citi maksāšanas veidi - (pārskaitījums, nodokļu samaksa izmantojot POS termināli 

u.tml.) vienkāršotajā deklarēšanā netiek  izmantoti, izņemot akcīzes nodokļa segšanu.   

Izlaižot vienkāršoto (C tipa) deklarāciju, automātiski tiek uzstādīts papildu deklarācijas 

gaidīšanas termiņš, atkarībā no atļaujā noteiktā termiņa. Šajā laikā atļaujas turētājam ir jāiesniedz 

Y tipa papildu deklarācija, kas veidota no  attiecīgās C tipa deklarācijas, papildinot to ar 

nepieciešamo informāciju. C tipa deklarācijas, kam preces ir izlaistas, bet nav iesniegta papildu 

informācija (Y tipa deklarācija), ir atrodamas sadaļā Darbs ar deklarācijām šķirklī „Preces 

izlaistas ar neizpildītām saistībām”. 

Ja nedarbojas EMDAS, C tipa deklarācija tiek iesniegta papīra formātā, bet pēc sistēmas 

darbības atsākšanās, tā  elektroniski jāievada sistēmā, lai būtu iespējams izveidot Y tipa papildu 

deklarāciju.  

Gadījumā, ja  EMDAS nedarbojas, Y tipa papildu deklarācija, kura jāiesniedz vienkāršoto 

procedūru atļaujā noteiktajā termiņā, atļaujas turētājam jāiesniedz elektroniski pēc sistēmas 

darbības atjaunošanās. Iesniedzot deklarāciju, sistēmas sadaļas „Papildinformācija” – ailē 

„Termiņa nokavēšanas pamatojums” norāda, ka deklarācija iesniegta pēc atkāpšanās režīma.   

 

2.6. EIDR paziņojums 

EIR atļauja (EIR - atļauja, lai noformētu muitas deklarāciju kā ierakstu deklarētāja 

reģistros) nodrošina lietotājam (deklarētajam) iespēju pieteikt preces muitas procedūrai atļaujā 

noteiktajās vietās, ņemot preces deklarētāja uzskaitē, un vienlaikus iesniedzot uzrādīšanas 

paziņojumu (EIDR) elektroniskā veidā. Preces tiek izlaistas muitas procedūrai, balstoties uz 

iesniegto EIDR paziņojumu, ja muitas iestāde lietotājam (deklarētājam) nav paziņojusi par 

nepieciešamību pārbaudīt muitojamās preces un muitojamo preču pavaddokumentus. 
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EIDR paziņojumu var iesniegt tikai iesūtot izmantojot programmisko saskarni, vai 

ielādējot no faila (aprakstīts Programmiskās saskarnes rokasgrāmatā). Iesūtot EIDR paziņojumu 

izmantojot programmisko saskarni, tas uzreiz nonāk statusā “Pieņemts”. Ja EIDR paziņojumu 

ielādē no faila, tas nonāk statusā “Jauns”, un viņam ir iespējams pirms iesniegšanas veikt ailes 2/3 

“Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” labošanu/papildināšanu. EIDR 

paziņojumam pēc pieņemšanas komersants nevar pieprasīt anulēšanu, un izmaiņas var iesniegt 

tikai tad, kad Muitas amatpersona tās ir pieprasījusi. Izmaiņas var veikt tikai ailē 2/3 “Uzrādītie 

dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes”. EIDR paziņojumu nav paredzēts labot un anulēt 

pēc preču izlaišanas – nepieciešamie labojumi ir jāveic Z tipa deklarācijā. 

Atļaujā noteiktajā termiņā iesniedz papildu (Z tipa) deklarāciju, kas, atbilstoši atļaujā 

noteiktajam, var būt  vispārēja, periodiska vai apkopojoša.  Apkopojošās deklarācijas gadījumā 

lietotājs var iesniegt informāciju par vairākiem EIDR paziņojumiem vienlaicīgi. 

Z tipa deklarāciju var iesniegt tikai iesūtot izmantojot programmisko saskarni, vai ielādējot 

no faila. Abos gadījumos deklarācija nonāk statusā “Jauns” un viņu var labot. 

Noformējot Z tipa deklarāciju, deklarētājs izmanto EIR atļaujas  turētāja vispārējo 

galvojumu, citi maksāšanas veidi (pārskaitījums, avansa maksājums, nodokļu samaksa izmantojot 

POS termināli u.tml.) Z tipa deklarācijās  netiek  izmantoti, izņemot akcīzes nodokļa segšanu.   

2.7. Deklarāciju apstrāde fona (asinhronā) režīmā 

Deklarācijā ievadīto datu pārbaude pirms iesniegšanas (nospiežot pogu [Pārbaudīt] vai 

[Iesniegt]) var notikt fona (asinhronā) režīmā, ja paredzamais deklarācijas datu pārbaudes laiks ir 

ilgs. 

Fona režīmā tiek nodrošināta deklarācijā ievadīto datu pārbaude un iesniegšana, kā arī 

izmaiņu iesniegšana līdz deklarācijas izlaišanai. 

Atkāpšanās režīmā noformētās deklarācijas tiek apstrādātas tikai sinhroni, t.i parastā 

kārtībā. 

Deklarāciju un deklarāciju izmaiņu apstrāde fona režīmā ir tieši tāda pati, kā gadījumos, 

kad deklarācijā ievadītos datus sistēma pārbauda parastā kārtībā. Tas nozīmē, ka sistēma  veic 

visas datu pārbaudes, vienīgā atšķirība ir tā, ka lietotājs var turpināt strādāt, piemēram, aizpildīt 

nākošo deklarāciju,  negaidot konkrētajā deklarācijā ievadīto datu pārbaudes beigas. Kamēr 

deklarācija tiek apstrādāta fona režīmā, lietotājam tā ir pieejama tikai skatīšanai. 

Deklarācijas, kuras tiek apstrādātas fona režīmā, var atrast pēc tās apstrādes statusa 

EMDAS kreisajā izvēlnē:  

• “Apstrādē” - deklarācijas, kurām vēl nav beigusies apstrāde,  

• “Kļūdainās” - deklarācijas, kurām ir konstatētas kļūdas,  

• “Apstrādātās” - deklarācijas, kurām apstrāde ir beigusies bez kļūdām,  

• “Izmaiņas” - fona režīmā apstrādājamās un jau apstrādātās deklarācijas izmaiņas. 

2.8. CD izsniegtas atļaujas 

Sākot ar 2017. gada 2. oktobri atļaujas sāka izsniegt izmantojot Eiropas Komisijas 

izveidoto un uzturēto CD (Custom Decisions) sistēmu. Izsniegto atļauju dati tiks sūtīti no CD uz 

EMDAS. No CD sistēmas tiks saņemtas sekojošas atļaujas: 
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• Atļauja, muitas vērtības noteikšanas vienkāršošanai (ailē “2/3 Uzrādītie dokumenti, 

sertifikāti un atļaujas, citas norādes” norādot dokumenta kodu C504); 

• Atļauja, lai izmantotu pagaidu ievešanas procedūru (ailē “2/3 Uzrādītie dokumenti, 

sertifikāti un atļaujas, citas norādes” norādot dokumenta kodu C516); 

• Atļauja, lai izmantotu izvešanas pārstrādei procedūru (ailē “2/3 Uzrādītie 

dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” norādot dokumenta kodu C019); 

• Atļauja, lai izmantotu ievešanas pārstrādei procedūru (ailē “2/3 Uzrādītie 

dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” norādot dokumenta kodu C601); 

• Atļauja, lai izmantotu galapatēriņa procedūru (īpaša izlietošana) (ailē “2/3 

Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” norādot dokumenta kodu 

C990, N990, D019); 

• Muitas noliktavas turēšanas atļauja. (Norādāma ailē 2/7 Noliktavas identifikācija); 

• Atļauja vienkāršotas deklarācijas izmantošanai (formējot C tipa deklarāciju); 

• EIR atļauja (EIR - atļauja, lai noformētu muitas deklarāciju kā ierakstu deklarētāja 

reģistros) (formējot EIDR paziņojumu, ailē 3/39 Atļaujas turētāja identifikācijas 

numurs un atļaujas numurs). 

 

No CMIS saņemtās atļaujas varēs izmantot arī pēc CD ieviešanas.  

Pēc CD ieviešanas, ja no CMIS saņemtai atļaujai: 

• beidzas termiņš, tad nākamā šī tipa atļauja komersantam tiks saņemta no CD;  

• būs kādas izmaiņas, tad tās arī turpmāk tiks saņemtas no CMIS. 
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3. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA DARBAM AR IMPORTA 

DEKLARĀCIJĀM  

3.1. Darba uzsākšana 

3.1.1. Pieslēgšanās sistēmai 

 

 
 

 Lai sāktu darbu ar importa deklarācijām ir jāpieslēdzas EDS, ievadot lietotāja vārdu un 

paroli vai jāizmanto citi autentificēšanās veidi (latvija.lv). Pēc veiksmīgas pieslēgšanas EDS 

kreisās puses izvēlnē ir jāizvēlas sadaļa "Muitas datu apstrāde (EMDAS)". 
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Pieslēdzoties EMDAS sistēmai, vienmēr atveras sākuma forma ārējiem lietotājiem - Pirmā 

forma ārējiem lietotājiem, un tiek pārbaudīts, vai autentificējoties lietotājs izvēlējies EMDAS 

eksporta, tranzīta vai importa moduli, un attiecīgi parādīts pieejamo uzņēmumu saraksts un 

pārslēgšanās iespējas.  

Ja lietotājam ir tiesības pārstāvēt vairākus komersantus, tad sākuma formā ir jāizvēlas, kura 

komersanta pārstāvībā deklarācija tiks veidota. 

Lietotājs, izmantojot importa deklarāciju funkcionalitāti, var veikt šādas darbības: 

• Importa deklarācijas noformēšana un iesniegšana; 

• Importa deklarācijas izmaiņu noformēšana un iesniegšana pirms preču izlaišanas; 

• Importa deklarācijas versiju salīdzināšana; 

• Jaunas importa deklarācijas noformēšana uz ievešanas kopsavilkuma,eksporta, 

manifestu, pagaidu uzglabāšanas vai tranzīta deklarācijas/-u bāzes;  

• Jaunas importa deklarācijas izveidošana uz anulētas deklarācijas bāzes ar izmainītu 

darba datumu; 

• Sekojošās Y importa deklarācijas izveidošana uz iepriekšējās deklarācijas bāzes ar 

izmainītu darba datumu; 

• Importa deklarācijas anulēšanas pieprasīšana pirms preču izlaišanas; 

• Importa deklarācijas drukāšana (attiecīgajos statusos) un darba versijas drukāšana; 

• Importa deklarāciju meklēšana; 

• Importa deklarāciju paraugu saglabāšana, rediģēšana, meklēšana un uz paraugu 

balstītas importa deklarācijas noformēšana; 

• EIDR un Z tipa deklarācijas ielādēšana un iesniegšana; 

• Importa deklarācijas noformēšana uz citas importa deklarācijas bāzes. 
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Atceries! 

• Importa kontroles sistēmā ir tiesības strādāt tiem lietotājiem, kuriem ir attiecīgas 

pieejas tiesības. 

• Lietotājs var rediģēt tikai paša izveidotos un pārstāvētā komersanta dokumentus. 

• Katrs lietotājs var apskatīt deklarācijas, kurās viņa darbam izvēlētais EORI numurs 

ir norādīts kā deklarācijas iesniedzējs, deklarētājs, pārstāvis, importētājs, 

eksportētājs vai informējamā persona. 

• Gadījumā, ja lietotājs vēlas mainīt laika periodu, par kuru meklēšanas formās pēc 

noklusējuma tiek atlasītas deklarācijas, to iespējams izdarīt, formas sadaļā 

Aplikācijas dati norādot vēlamo laika intervālu un nospiežot pogu [Saglabāt]. 

 

Ir ieviests aizsargmehānisms, kas ar vienu lietotāja pieteikšanās vārdu vienlaicīgi neļauj 

autorizēties EMDAS vairākas reizes. Ja lietotājs mēģinās autorizēties sistēmā, kad jau ir 

pieslēdzies, tad tiks attēlots brīdinājums. Lietotājam tiks dota iespēja izvēlēties turpināt darbu no 

pašreizējās pieslēgšanās vietas, vai no iepriekšējās. 
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3.1.2. Importa deklarāciju sāna izvēle un navigācija 

  
 

Lietotājam, pieslēdzoties Importa muitas iestādes sadaļai, tiek atvērta forma Darbs ar 

deklarācijām Importa muitas iestādē. Sistēmas kreisā puse tiek iedalīta divās daļās - Izvēlnē un 

Navigācijā. Izvēlnē tiek piedāvāta iespēja veikt šādu funkcionalitāti: 

• Izvēloties Izveidot deklarāciju, tiek atvērta forma Deklarācijas pamatnostādnes, un 

nodrošināta iespēja ievadīt sistēmā importa deklarācijas. 

• Izvēloties Darbs ar deklarācijām importa muitas iestādē, tiek atvērta forma Darbs 

ar deklarācijām importa muitas iestādē, un nodrošināta iespēja veikt darbības ar 

importa deklarācijām, kas sadalītas pa statusiem un kam vēl nav pabeigta apstrāde. 
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• Izvēloties Deklarācijas gala statusos, tiek  atvērta forma Darbs ar noslēgtām 

deklarācijām importa muitas iestādē, kur atrodas deklarācijas gala statusos un 

statusā Imports apturēts.   

• Izvēloties Meklēt deklarācijas paraugu, tiek atvērta forma Izvēlēties deklarācijas 

paraugu, un nodrošināta iespēja meklēt un izvēlēties nepieciešamo deklarācijas 

paraugu. 

• Izvēloties Meklēt deklarāciju, tiek atvērta forma Izvēlēties deklarāciju, un 

nodrošināta iespēja meklēt importa deklarācijas pēc dažādiem kritērijiem un atvērt 

izvēlēto deklarāciju no saraksta, un saglabāt datus Excel failā veidojot dažādus 

pārskatus. 

• Izvēloties Deklarācijas ielāde no faila, tiek atvērta forma Deklarācijas ielāde no 

faila, un nodrošināta iespēja meklēt un izvēlēties nepieciešamo deklarācijas failu. 

 

Sadaļa “Deklarāciju apstrāde fona režīmā” ļauj sekot līdzi fona režīmā apstrādājamo 

deklarāciju un to izmaiņu skaitam katrā no to apstrādes statusiem, kā arī, aktivizējot konkrētā 

statusa hipersaiti, piekļūt konkrēto deklarāciju sarakstam. Šajā sadaļā tiek uzskaitītas visas 

deklarācijas un to izmaņas, kurām ir prognozēts ilgs apstrādes laiks, kā rezultātā to apstrāde tiek 

veikta fona režīmā, ļaujot lietotājam veikt citas darbības. Sadaļā ir pieejami šādi deklarāciju 

apstrādes statusi:  

• “Apstrādē” - uzskaitītas deklarācijas, kuras šobrīd sistēma apstrādā un kuras 

pieejamas tikai skatīšanās režīmā; 

• “Kļūdainās” - uzskaitītas deklarācijas, kurām fona apstrādes laikā ir konstatētas 

kļūdas. Lietotājam nepieciešams turpināt darbu ar šo deklarāciju aizpildi un 

iesniegšanu; 

• “Apstrādātās” - uzskaitītas deklarācijas, kurām fona apstrāde ir pabeigta un tajās 

nav konstatētas kļūdas. Šeit atrodamas veiksmīgi pārbaudītās un/vai iesniegtās 

deklarācijas; 

• “Izmaiņas” - sadaļā pieejami deklarāciju izmaiņu ieraksti, gan tie, kuros kļūdas nav 

konstatētas, gan tie, kuros ir konstatētas kļūdas. 

 

Navigācijā lietotājam tiek attēlotas secīgi atvērtās formas deklarāciju apstrādes procesā. 

Aizverot formu, izmantojot pogas [Aizvērt] vai [Atcelt], no Navigācijas saraksta tās tiek attiecīgi 

izņemtas. 

 

Atceries! 

• Darbā ar EMDAS sistēmu lietotājs nedrīkst izmantot interneta pārlūkprogrammas 

pogas [Refresh] un [Back]. 

 

3.1.3. Lietotāja tiesības 

EMDAS tiek ierobežotas pieejas tiesības gan uz sistēmas datiem, gan uz sistēmas 

funkcionalitāti, ņemot vērā informāciju par lietotāju. Attiecībā uz deklarāciju pieejamību, 

lietotājiem tā tiek ierobežota ar komersantu, ko lietotājs ir izvēlējies pārstāvēt. Vienam lietotājam 
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var būt tiesības pārstāvēt vairāk nekā vienu komersantu, taču vienlaicīgi lietotājs var strādāt tikai 

ari vienu komersantu, kas ierobežo pieeju importa deklarāciju datiem. Lietotājs var aplūkot ne tikai 

deklarācijas, ko tas ir veidojis, bet arī tās deklarācijas, kurās tā pārstāvētais komersants ir norādīts 

kā importētājs, eksportētājs, deklarētājs, pārstāvis vai informējamā persona. 

 

3.1.4. Lauku aizpilde 

EMDAS sistēmā, formējot un apstrādājot importa deklarācijas, ir nepieciešams veikt 

dažādu lauku aizpildi. Zemāk uzskatīta vispārīga informācija par lauku aizpildi: 

• Obligātie lauki – sistēmā tie tiek apzīmēti ar zvaigznīti (*). Jāatceras, ka ne visi 

obligātie lauki sistēmā tiek atzīmēti ar zvaigznīti, jo to obligātums var mainīties 

atkarībā no citiem ievadītajiem deklarācijas datiem: 

 

• Neaktīvie lauki – sistēmā tie tiek iekrāsoti pelēkā krāsā. Šos laukus nav paredzēts 

aizpildīt/labot vai arī tos sistēma aprēķina/nosaka automātiski: 

 

• Kļūdainie lauki – sistēmā tie tiek atzīmēti ar sarkanu izsaukuma zīmi, veicot datu 

validēšanu, piemēram, izmantojot pogu [Pārbaudīt]. 

 

• Aktīvie lauki – sistēmā tie ir lauki, kas nav iekrāsoti pelēki. Tos var iedalīt sešos 

veidos: 

o Teksta lauks 

 
o Klasifikatora izvēles lauks 

 
o Datuma izvēles lauks 

 
o Izkrītošās izvēlnes lauks 

 
o Izvēles rūtiņa  

 
o Opciju lauks 

 

• Lauka vērtības izvēle no klasifikatora – sistēmā tiek apzīmēta ar lupas attēlu: 

 

• Lauka vērtības dzēšana – sistēmā tiek apzīmēta ar dzēšgumijas attēlu: 
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• Datuma lauka vērtības izvēle – sistēmā tiek apzīmēta ar kalendāra attēlu: 

 
 

3.1.5. Sistēmas paziņojumi 

EMDAS sistēmā, formējot un apstrādājot importa deklarācijas, sistēma lietotājam izdod 

dažādus paziņojumus. Tos var iedalīt trīs veidos: 

• Kļūdas paziņojumi – sistēmā tiek attēloti sarkanā krāsā, kad deklarācijas aizpildē 

vai apstrādē tiek konstatētas kļūdas. Šādu paziņojumu gadījumā deklarāciju nevar 

noformēt un iesniegt.  

 

• Informatīvie paziņojumi – sistēmā tiek attēloti zilā vai oranžā krāsā, kad 

deklarācijas aizpildē vai apstrādē tiek konstatēti nosacījumi, kam būtu jāpievērš 

uzmanība. Šādu paziņojumu gadījumā deklarāciju var iesniegt un apstrādāt tālāk, 

izņemot gadījumos, kad informatīvais paziņojums ir par to, ka citā formā vai 

noteiktā dokumentā ir kļūda,  kas ir jāatver, lai to varētu redzēt un novērst. 

 

• Brīdinājumi vai paziņojumi – sistēmā tiek attēloti atsevišķa logā, kad lietotājs 

tiek brīdināts par nekorekti veiktu darbību vai par izvēles iespēju: darbību turpināt 

vai nē. Šādu paziņojumu gadījumā jāizvēlas viena no atbildēm „Jā” vai „Nē” un 

attiecīgi jānospiež poga [OK] vai [Cancel]. 

 

3.1.6. Sistēmas nepieejamība 

Pirms plānotās nepieejamības iestāšanās IKS (Importa muitas deklarācija) (visās tās formu 

galvenēs, kā arī deklarācijās neatkarīgi no to statusa) tiek attēlots paziņojums: “Uzmanību! Plānota 

“IKS (Importa muitas deklarācija)” nepieejamība laikā no (datums un laiks) līdz (datums un laiks), 

lūdzam laicīgi pabeigt darbu un saglabāt veiktās darbības!". 

 

3.2. Importa deklarāciju statusiem kopīgā funkcionalitāte 

Importa deklarāciju formā un apakšformās ir pieejama pogu sadaļa, un tajā ir pogas, kuru 

funkcionalitāte nemainās. Darbības ar pogām, kuru funkcionalitāte sistēmā nemainās: 

• [Aizvērt] – aizver deklarāciju, saglabājot veiktās izmaiņas. 

• [Izdrukas] – atver formu ar deklarācijai pieejamo izdruku sarakstu. 
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• [Izveidot deklarāciju] – izveido un atver jaunu deklarāciju, par pamatu izmantojot 

atvērtās deklarācijas datus. 

• [Saglabāt kā paraugu] – atver formu deklarācijas saglabāšanai kā paraugu. 

• [Saglabāt kā failu] – saglabā deklarāciju failā. 

• [Vēsture] – atver formu deklarācijas vēstures informācijas aplūkošanai. 

• [Saglabāt] – saglabā deklarācijai veiktās izmaiņas. 

• [Atcelt] – aizver deklarāciju, nesaglabājot veiktās izmaiņas. 

 

Atceries! 

• Veidojot deklarāciju no citas deklarācijas vai parauga, lietotājām ir iespēja 

pievienot citas deklarācijas/parauga skenētus pavaddokumentus – sistēma piedāvā 

šādu iespēju pēc pogas [Izveidot deklarāciju] nospiešanas. Ja deklarācijai bija 

pievienoti skenēti pavaddokumenti, tad izdod brīdinājumu ar paziņojumu 

„Deklarācijai ir pievienoti dokumenti failu veidā. Vai pievienot tos jaunai 

deklarācijai? (Poga [Ok] nozīmē "Jā", poga [Cancel] - "Nē".)”. Ja atbild 

apstiprinoši, tad skenētie dokumenti tiek piesaistīti pie jaunās deklarācijas, ja atbild 

noraidoši, tad skenētie dokumenti uz jauno deklarāciju netiek pārņemti. 

 

3.3. Importa deklarāciju paraugu izveidošana un meklēšana 

Lietotājam importa deklarācijas ir iespējams saglabāt kā paraugus, lai atvieglotu līdzīgu 

deklarāciju veidošanu. Paraugā iespējams saglabāt dažādus deklarācijas datus, piemēram, datus 

par deklarācijā esošajām precēm, lai vēlāk varētu veidot importa deklarācijas uz saglabātā parauga 

bāzes.  

 

3.3.1. Paraugu saglabāšana 

 
 

Lai importa deklarāciju saglabātu kā paraugu, lietotājam ir jāatver deklarācija un jānospiež 

poga [Saglabāt kā paraugu]. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta forma, kurā lietotājam ir jāievada 

unikāls parauga nosaukums, kā arī jāizvēlas, vai paraugs ir pieejams individuālai lietošanai (tikai 

lietotājam, kas to izveido), uzņēmuma iekšējai lietošanai (tikai lietotājiem, kas darbam izvēlējušies 

pārstāvēt to komersantu, ar kuru tiek saglabāts paraugs) vai muitas amatpersonām. Parauga 

saglabāšana tiek pabeigta, nospiežot pogu [Turpināt]. 

Atceries! 

• Saglabājot deklarāciju kā paraugu, lietotājām ir iespēja pievienot paraugam 

deklarācijas skenētos pavaddokumentus – sistēma piedāvā šādu iespēju pēc pogas 
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[Turpināt] nospiešanas. Ja deklarācijai bija pievienoti skenēti pavaddokumenti, 

tad izdod brīdinājumu ar paziņojumu „Deklarācijai ir pievienoti skenētie 

pavaddokumenti. Vai saglabāt dokumentus paraugā?”. Ja atbild apstiprinoši, tad 

skenētie dokumenti tiek piesaistīti pie izveidotā parauga, ja atbild noraidoši, tad 

skenētie dokumenti uz izveidoto paraugu netiek pārņemti. 

 

3.3.2. Paraugu meklēšana 

 
 

Lai atrastu konkrētu deklarāciju paraugu, lietotājam importa deklarāciju sānu izvēlnē ir 

jāizvēlas Meklēt deklarācijas paraugu. Forma, kas atveras, ir iedalīta divās sadaļās: 

• Meklēšanas kritēriji – sadaļā lietotājam ir iespējams izvēlēties meklēšanas kritērijus 

paraugu atlasei, piemēram, parauga nosaukumu, izveidošanas datumu, deklarācijas 

tipu.  

• Deklarāciju paraugi – saraksts, kurā lietotājam tiek attēloti meklēšanas kritērijiem 

atbilstošie importa deklarāciju paraugi pēc tam, kad lietotājs ir norādījis vēlamos 

meklēšanas kritērijus un nospiedis pogu [Meklēt]. Jebkuru sarakstā atlasīto 

deklarācijas paraugu lietotājs var atvērt, uzklikšķinot uz attiecīgā deklarācijas 

parauga ieraksta.  

 

Lai no parauga izveidotu jaunu importa deklarāciju, lietotājam paraugs ir jāatver un 

jānospiež poga [Izveidot deklarāciju]. 

 

3.4. Importa deklarāciju saglabāšana un ielāde no faila 

Lietotājam importa deklarācijas ir iespējams saglabāt failā un pēc tam ielādēt deklarācijas 

no faila, lai atvieglotu līdzīgu deklarāciju veidošanu. Failā iespējams saglabāt dažādus deklarācijas 

datus, piemēram, datus par deklarācijā esošajām precēm, lai vēlāk varētu veidot importa 

deklarācijas uz saglabātā faila bāzes.  
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3.4.1. Deklarācijas saglabāšana failā  

Lai importa deklarāciju saglabātu kā failu, lietotājam ir jāatver deklarācija un jānospiež 

poga [Saglabāt kā failu]. Pēc pogas nospiešanas lietotājam tiks saglabāts fails ar deklarācijas 

datiem. 

 

3.4.2. Deklarācijas ielāde no faila 

 
 

Lai veiktu deklarācijas ielādi no faila, lietotājam importa deklarāciju sānu izvēlnē ir 

jāizvēlas Deklarācijas ielāde no faila. Formā, kas atveras, lietotājam ir jāizvēlas saglabātās 

deklarācijas fails un jānospiež poga [Turpināt], kas veiks deklarācijas ielādi un atvēršanu statusā 

Jauna. Izvēlētajam failam ir jāatbilst 1. pielikumā noteiktajam formātam. 

 

3.5. Importa deklarāciju izdruku saglabāšana 

Lietotājam importa deklarāciju datus ir iespējams saglabāt PDF izdruku formā. Atkarībā 

no tā, kā jāveido izdruku, tās tiek iedalītas šādos veidos: 

• Importa muitas deklarācijas izdrukas, 

• Vēstures izdruka, 

• Maksājuma paziņojuma izdruka, 

• Maksājuma uzdevuma izdruka. 

 

Tālākajās apakšnodaļas aprakstīts, kā izveidot katru no izdrukām. 

 

3.5.1. Pamata izdrukas 

 
Attiecībā uz importa funkcionalitāti, atkarībā no deklarācijas datiem, ir iespējams saglabāt 

sekojošas pamata izdrukas: 

• Importa muitas deklarācijas, 

• Importa muitas deklarācijas darba versija, 

• Importa deklarācijas statistiskās vērtība, 

• Importa deklarācijas statistiskās vērtības darba versija, 
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• EIDR, 

• EIDR darba versija, 

• Apstiprinājums (Paziņojuma par antidempinga vai kompensācijas reģistrāciju 

apstiprinājums), 

• Importa deklarācijas pavaddokumentu saraksta izdruka, 

• Importa deklarācijas pavaddokumentu saraksta darba versijas izdruka, 

• Paziņojums par aizliegumu laist brīvā apgrozībā. 

 

Lai izveidotu kādu no pamata izdrukām, lietotājam ir jāatver importa deklarācija un 

jānospiež poga [Izdrukas]. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta forma ar lietotājam pieejamo 

izdruku sarakstu. Sarakstā lietotājam ir jāatzīmē nepieciešamās izdrukas un jānospiež poga 

[Drukāt], kas izveidos un saglabās lietotāja izvēlētas PDF izdrukas. Ja sarakstā tiks atzīmētas 

vairākas izdrukas, tad tās tiks apvienotas un saglabātas arhīva failā (zip).   

 

3.5.2. Vēstures izdruka 

 
 

 

Lai izveidotu vēstures izdruku, lietotājam ir jāatver importa deklarācija un jānospiež poga 

[Vēsture]. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta forma ar deklarācijas vēstures informāciju, kurā 

nospiežot pogu [Drukāt], tiek izveidota un saglabāta vēstures informācija PDF izdrukā. 
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3.5.3. Maksāšanas paziņojuma izdruka 

 
 

Lai izveidotu maksāšanas paziņojuma izdruku, lietotājam ir jāatver importa deklarācija un 

jāatver sadaļā Maksājumi. Maksājumu sadaļā tiek attēlota deklarācijas maksājumu informācija, 

kurā, nospiežot pogu [Drukāt], tiek izveidota un saglabāta maksāšanas paziņojuma PDF izdruka. 

 

3.5.4. Maksāšanas uzdevumu izdruka 

 
 

Lai izveidotu ievadīto maksāšanas uzdevumu izdruku, lietotājam ir jāatver importa 

deklarācija, jāatver sadaļa Maksājumi un kādam no maksājumiem jānospiež poga [Skatīt 

maksājuma uzdevumu]. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta forma ar maksājumu uzdevumu 

informāciju, kurā, nospiežot pogu [Drukāt], tiek izveidota un saglabāta maksāšanas uzdevumu 

PDF izdruka. 
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4. IMPORTA A, B, D, Y, Z TIPU DEKLARĀCIJU AILES 

Y tipa deklarācija vienmēr tiek veidota no C tipa deklarācijas, izmantojot pogas [Izveidot Y 

vispārējo deklarāciju], [Izveidot Y apkopojošo deklarāciju], [Izveidot Y periodisko 

deklarāciju]. 

Z tipa deklarāciju ir iespējams iesūtīt caur programmisko saskarni un ielādēt no faila. 

 

4.1. Deklarācijas pamatnostādnes 

 

 
 

Datu ievadīšana deklarācijā tiek uzsākta EMDAS sānu izvēlnē, izvēloties darbību Izveidot 

deklarāciju, kas atver formu Deklarācijas pamatnostādnes. 

 

SOLI PA SOLIM – Deklarācijas pamatnostādņu aizpildīšana 

• Laukā [1/1, 1/2 Deklarācijas veids un tips] jāizvēlas deklarācijas veids un tips no 

piedāvātā saraksta (lauku nedrīkst labot pēc preču izlaišanas).  

• Lauks [Deklarācijas iesniedzējs] tiek aizpildīts automātiski ar deklarācijas 

iesnedzēja EORI numuru, ko lietotājs ir izvēlējies pieslēdzoties sistēmai. 

• Laukā [5/26 Uzrādīšanas muitas iestādes kods] jānorāda vai jāizvēlas Latvijas 

muitas iestādes kods no muitas iestāžu klasifikatora. 

• Laukā [Procedūra] jāizvēlas nepieciešamās procedūras kods. 

• Izvēles rūtiņa [Datu pārņemšana] jāatzīmē, ja lietotājs vēlas pārņemt datus no kādas 

citas deklarācijas. Nospiežot pogu [Izveidot deklarāciju], tiks atvērta forma Iekļaut 

datus, kurā izvēlēties deklarāciju/-as, no kurām pārņemt datus. 

• Laukā [Darba datuma maiņas iemesls] jāizvēlas kāda no piedāvātajām vērtībām, ja 

tiek mainīts darba datums. 

• Laukā [Darba datuma maiņas pamatojums] ir jāieraksta darba datuma maiņas 

pamatojums. Ja laukā [Darba datuma maiņas iemesls] ir norādīts “Cits”, tad šī lauka 

aizpilde ir obligāta. 
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• Atzīme pie izvēles rūtiņas [Atkāpšanās režīms] nozīmē, ka sistēma nav bijusi 

pieejama, un deklarācija ir bijusi noformēta uz papīra. A, B, D, Y, Z tipa deklarāciju 

komersants nevar ievadīt atkāpšanās režīmā, tāpēc izvēles rūtiņa nav aktīva. 

• Piespiežot pogu [Izveidot deklarāciju], tiek izveidota importa deklarācija statusā 

Jauna. 

 

Atceries!  

• Gadījumā, ja lietotāja Vienkāršoto procedūru atļauja vienkāršotās deklarēšanas 

procedūras piemērošanai nav derīga, netiek piedāvāta iespēja veidot C tipa 

deklarācijas.  

• Z tipa deklarāciju ir iespējams tikai ielādēt no faila vai iesūtīt no programmiskās 

saskarnes. Pēc iesūtīšanas Z tipa deklarācija paliek statusā Jauns. 

• Y  tipa deklarācijas ir jāveido, atvērot attiecīgo C tipa deklarāciju, kam lietotājs 

vēlas sniegt papildu deklarāciju, un nospiežot attiecīgās deklarācijas izveides pogu.  

• Atkāpšanās režīmā noformētu deklarāciju ievadīšana EMDAS: 

o A tipa deklarācijām veic muitas amatpersona,  

o C tipa deklarācijām veic lietotājs (komersants), 

o Pārējo tipu deklarācijas netiek sniegtas atkāpšanas režīmā. 

4.2. Iekļaut datus 

 
 

Forma Iekļaut datus tiek izmantota gadījumos, kad formā Deklarācijas pamatnostādnes 

lietotājs atzīme izvēles rūtiņu [Datu pārņemšana], ka vēlas iekļaut datus no citas deklarācijas.  

Formā iespējams norādīt vairāku EKS, TKS, IMD, ENS, MAN, PU deklarāciju MRN, no kurām 

lietotājs vēlas pārņemt datus jaunajā deklarācijā. Lietotājam ir pieejamas un tas drīkst izmantot:  

• ievešanas kopsavilkuma deklarācijas statusā „Ievešana atļauta”, kurās  lietotāja 

pārstāvētais komersants ir norādīts kā iesniedzējs, saņēmējs, pārvadātājs, pārstāvis 

vai informējamā persona; 

• tranzīta deklarācijas statusā „Izlaists tranzītā”, kurās lietotāja pārstāvētais 

komersants ir norādīts kā principāls vai iesniedzējs; 

• importa deklarācijas, izveidotas atbilstoši Eiropas Savienības muitas datu modelim, 

jebkurā statusā, izņemot „Jauns”, kurās lietotāja pārstāvētais komersants ir norādīts 

kā importētājs, eksportētājs, pārstāvis vai deklarētājs un deklarācijas tips nav EIDR, 

Y, Z; 
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• eksporta deklarācijas jebkurā statusā, izņemot „Jauns”, kuras nav izvešanas 

kopsavilkuma deklarācija un deklarācijas tips nav X, Y, Z, un kurās lietotāja 

pārstāvētais komersants ir norādīts kā deklarētājs, nosūtītājs/ eksportētājs vai 

saņēmējs 

• pagaidu uzglabāšanas deklarācijas jebkurā statusā, izņemot „Jauns”, kurās lietotāja 

pārstāvētais komersants ir norādīts kā datu tehniskais vai faktiskais iesniedzējs, 

saņēmējs, informējamā persona vai atļaujas turētājs visai deklarācijai vai kādai no 

precēm. Ja komersants norādīts preču līmenī, tad var pārņemt tikai informāciju par 

konkrēto preci; 

• pagaidu uzglabāšanas manifestus, kuros lietotāja pārstāvētais komersants ir 

norādīts kā faktiskais vai tehniskais datu iesniedzējs, atļaujas turētājs vai 

informējamā persona visam manifestam vai kādai no precēm. 

• Laukā [Deklarācijas MRN] ir jāievada vai jāizvēlas no saraksta norādītā EMDAS 

moduļa deklarācijas MRN, no kuras lietotājs vēlas pārņemt datus un jānospiež poga 

[Pievienot]. 

• Piespiežot pogu [Izņemt], iezīmētie ieraksti tiek dzēsti no saraksta, kurā iepriekš 

norādīti to deklarāciju MRN, no kuriem jāpārņem dati. 

• Piespiežot pogu [Turpināt],  tiek atvērta forma Deklarācija ar atvērtu sadaļu 

Deklarācijas Pamatdati. Lapas augšpusē tiek attēlots paziņojums „Deklarācijas dati 

ir veiksmīgi pievienoti!”. 

Atceries!  

• Gadījumā, ja formu atver no formas Deklarācijas preču saraksts, tiks pārņemti 

tikai preču dati; 

• Var pārņemt datus tikai no tām IMD deklarācijām, kuras ir izveidotas atbilstoši 

Eiropas Savienības muitas datu modelim; 

• Ja formu atver no formas Deklarācijas pamatnostādnes: 

o ja lietotājs ir norādījis vienu IMD deklarāciju, tiek pārņemti visi 

deklarācijas dati; 

o ja lietotājs ir norādījis vienu vai vairākas ENS vai TKS deklarācijas, tiek 

pārņemti deklarācijas dati no pirmās deklarācijas (Ievešanas muitas iestādes 

kods, Transporta veids uz robežas, Robežas šķērsotāja aktīvā 

transportlīdzekļa valsts piederība, Nosūtītājs un Saņēmējs (no ENS), 

Nosūtītājs un Saņēmējs, Nosūtītāja valsts, Saņēmēja valsts, Valsts piederība 

(uz robežas), Transportēšanas veids (sākumā), Identitāte (sākumā) (No 

TKS)), un no pārējām deklarācijām  tiek pārņemti preču dati. 

o ja lietotājs ir norādījis cita EMDAS moduļa deklarāciju, vai jebkādas 

vairākas deklarācijas, tiek pārņemti tikai preču dati. 

• Uz Y, Z tipa deklarācijām un EIDR datus pārņemt nevar. 

• Pārņemot datus, avota deklarācijas MRN tiek saglabāts attiecīgās preces ailē “2/1 

Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti”. 
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4.3. Importa deklarācija 

 
 

Importa deklarācijas pamatformas galvene ar informāciju par deklarācijas tipu, LRN, 

statusu un citiem datiem tiek attēlota virs deklarācijas šķirkļiem. Deklarācijai ir šādi šķirkļi: 

• Šķirkļa Pamatdati laukos tiek ievadīta informācija par deklarāciju, iesaistītajām 

pusēm un deklarēšanas informāciju. 

• Šķirkļa Dati par transportēšanu laukos tiek ievadīta informācija par piegādes 

noteikumiem, transportēšanu, papildu piegādes ķēdes dalībniekiem, maršrutu un 

preču atrašanās vietu. 

• Šķirkļa Apkopojošā informācija laukos tiek apkopota informācija par deklarācijas 

kopsavilkuma datiem, vērtēšanas rādītājiem, statistiskās vērtības aprēķinu, 

statistiskās vērtības kopsavilkumu, galvojumiem, noliktavas identifikāciju, atļaujas 

turētāja identifikācijas numuru un fiskālo pārstāvi. 

• Šķirklī Preces tiek apkopota informācija par deklarācijā iekļautajām precēm. 

• Šķirklī Maksājumi ir atrodama informācija par nodokļu kopsavilkumu un 

maksāšanas paziņojumu.  

• Šķirklī Importa muitas iestāde atrodama papildinformācija par papildu 

deklarācijas statusu un iesniegšanas datumu, iesniegšanas termiņu, nokavēto dienu 

skaitu un termiņa nokavēšanas pamatojumu.  

• Šķirklī Saistītā informācija ir atrodama informācija par deklarācijas versijām, 

saistītajiem dokumentiem, iesniegtajām izmaiņām, anulēšanas pieprasījumiem, par 

deklarācijas kontroli u.c. dokumentiem. 

 

4.4. Deklarācijas pamatdati 
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4.4.1. Deklarācija 

 
 

SOLI PA SOLIM – Importa deklarācijas sadaļas Deklarācija aizpilde 

• Laukā [1/1, 1/2 Deklarācijas veids un tips] tiek attēlots deklarācijas pamatnostādnēs 

izvēlētais deklarācijas veids un tips. 

• Laukā [B tipa deklarācijas aizpildes pamatojums] tiek attēlots deklarācijas 

pamatnostādnēs ievadītais B tipa deklarācijas aizpildes pamatojums. Lauks tiek 

attēlots tikai B tipa deklarācijām. 

• Laukā [Procedūra] tiek attēlota deklarācijas pamatnostādnēs izvēlētā procedūra. 

• Laukā [Darba datums] tiek attēlots deklarācijas pamatnostādnēs izvēlētais darba 

datums ar iespēju to mainīt. 

• Laukā [Darba datuma maiņas iemesls] nepieciešamības gadījumā jāizvēlas  kāda 

no piedāvātajām vērtībām. 

• Laukā [Darba datuma maiņas pamatojums] jāievada pamatojums darba datuma 

maiņai, kas ir jādara obligāti, ja laukā [Darba datuma maiņas iemesls] izvēlēta 

vērtība „Cits”. 

• Laukā [Darba datuma maiņas pamatojums pēc preču izlaišanas] vērtību 

nepieciešams aizpildīt tad, kad tiek mainīts darba datums pēc preču izlaišanas. 

• Laukā [Iesniegšanas datums] tiek attēlots deklarācijas iesniegšanas datums. 

• Laukā [Pieņemšanas datums] tiek attēlots deklarācijas pieņemšanas datums. 

• Laukā [Izlaišanas datums] tiek attēlots deklarācijas izlaišanas datums. 

• Laukā [Apturēšanas datums] tiek attēlots deklarācijas apturēšanas datums. 

• Laukā [Anulēšanas datums] tiek attēlots deklarācijas anulēšanas datums. 

• Lauks [2/5 LRN] tiek aizpildīts automātiski, ar sistēmas izveidotu LRN, izņemot 

gadījumus, kad deklarācija tiek ievadīta pēc atkāpšanās režīma (LRN ievada 

lietotājs) vai iesūtīta caur programmisko saskarni (LRN ģenerē komersanta 

sistēma). 

• Atzīme pie lauka [Atkāpšanās režīms] nozīmē, ka sistēma nav bijusi pieejama, un 

deklarācija ir bijusi noformēta uz papīra. 
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Atceries! 

• Formējot deklarāciju atkāpšanās režīmā, obligāti ir jāaizpilda lauki [Iesniegšanas 

datums], [Pieņemšanas datums] un viens no laukiem [Izlaišanas datums], 

[Apturēšanas datums] vai [Anulēšanas datums] formā Deklarācijas 

pamatnostādnes. 

• Pamatdati sadaļā Deklarācija tiek pārņemti automātiski no formas Deklarācijas 

pamatnostādnes.  

• Nospiežot pogu [Izmainīt], tiek atvērta forma Deklarācijas pamatnostādnes, kurā 

iespējams labot sadaļā Deklarācija ievadītos datus. 

 

4.4.2. Iesaistītās puses 

 

 
 

SOLI PA SOLIM – Importa deklarācijas sadaļas Iesaistītās puses aizpilde 

• Laukā [3/21 Pārstāvja statusa kods] jāizvēlas pārstāvības veids no saraksta. 

Izvēloties vienu no trim pārstāvības veidiem, mainās nosacījumi, kā tiek aizpildīti 

dati par 3/16 Importētāju, 3/18 Deklarētāju un 3/20 Pārstāvi, kas ir aprakstīts zemāk 

dotajā tabulā. 

• Ja 3/21 Pārstāvja statusa kods ir izvēlēts “Netieša pārstāvība”, tad deklarācijas 

iesniedzējs ir 3/16 Importētājs, ja izvēlētā “Tiešā pārstāvība” vai “Netiešā 

pārstāvība”, tad deklarācijas iesniedzējs ir 3/20 Pārstāvis. 

 

 Nav pārstāvības Tiešā pārstāvība Netiešā pārstāvības 

3/16 Importētājs Aizpildās 

automātiski ar datiem 

no deklarācijas 

iesniedzēja 

Jāaizpilda manuāli Jāaizpilda manuāli 

3/18 Deklarētājs Aizpildās 

automātiski ar datiem 

no deklarācijas 

iesniedzēja 

Aizpildās 

automātiski ar datiem 

no importētāja 

Aizpildās automātiski ar 

datiem no deklarācijas 

iesniedzēja 

3/20 Pārstāvis  

- 

Aizpildās 

automātiski ar datiem 

Aizpildās automātiski ar 

datiem no deklarācijas 

iesniedzēja 
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no deklarācijas 

iesniedzēja 

 

• Lauks [3/2 Eksportētājs, Eksportētāja identifikācijas numurs] tiek aizpildīts 

automātiski pēc tam, kad lietotājs formā Nodokļu maksātāja dati ir ievadījis 

vērtības. Datus iespējams norādīt, nospiežot  pie lauka [3/2 Eksportētājs, 

Eksportētāja identifikācijas numurs]. Norādot eksportētāju, EORI numurs nav 

jāaizpilda obligāti. 

• Lauks [3/25 Pārdevējs, Pārdevēja identifikācijas numurs] tiek aizpildīts automātiski 

pēc tam, kad lietotājs formā Nodokļu maksātāja dati ir ievadījis vērtības. Datus 

iespējams norādīt, nospiežot  pie lauka [3/25 Pārdevējs, Pārdevēja 

identifikācijas numurs]. Norādot pārdevēju, EORI numurs nav jāaizpilda obligāti. 

• Lauks [3/16 Importētājs, Importētāja identifikācijas numurs] tiek aizpildīts 

automātiski pēc tam, kad lietotājs formā Nodokļu maksātāja dati ir ievadījis 

vērtības. Datus iespējams norādīt, nospiežot  pie lauka [3/16 Importētājs, 

Importētāja identifikācijas numurs]. Norādot saņēmēju, obligāti ir jāaizpilda tā 

EORI numurs. Gadījumos, ja saņēmējs ir fiziska persona un kā EORI numurs tiek 

ievadīts personas kods, sistēma saņēmējam automātiski piešķir adhoc numuru. 

• Lauks [3/27 Pircējs, Pircēja identifikācijas numurs] tiek aizpildīts automātiski pēc 

tam, kad lietotājs formā Nodokļu maksātāja dati ir ievadījis vērtības. Datus 

iespējams norādīt, nospiežot  pie lauka [3/27 Pircējs, Pircēja identifikācijas 

numurs]. Norādot pircēju, EORI numurs nav jāaizpilda obligāti. 

 

Atceries! 

• Ja pieprasītā procedūra nav “44 – Galapatēriņš”, “51 - Ievešanas pārstrādei 

procedūras piemērošana precēm” vai “53 - Pagaidu ievešanas piemērošana 

precēm”, laukā [3/18 Deklarētājs, Deklarētāja identifikācijas numurs] esošajam 

EORI numuram jāatbilst Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam komersantam. 

 

Ja lietotājam būs mainīts personas kods un tam būs derīgs EORI ar numuru, kas satur 

iepriekšējo personas kodu, tad, formējot deklarāciju un norādot EORI numuru, kas saturēs jauno 

personas kodu, EORI meklēšanas formā izvadīs informatīvu paziņojumu “#17059 Ievadītajam 

numuram eksistē EORI ar numuru %1! Lūdzu dokumentu noformēšanā izmantot šo EORI 

numuru!”. Piemēram, personai ar personas kodu 111111-11111 ir reģistrēts derīgs EORI numurs 

LV11111111111. Persona nomaina personas kodu uz 321111-11111 deklarācijā norāda kā EORI 

numuru LV32111111111, tad, papildus paziņojumam, ka EORI nav atrasts, tiks izdots informatīvs 

paziņojums “#17059 Ievadītajam numuram eksistē EORI ar numuru LV11111111111! Lūdzu 

dokumentu noformēšanā izmantot šo EORI numuru!”. 

 



Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma/ Lietotāja rokasgrāmata 

18. sējums 2.grāmata. Importa muitas deklarācijas komersantu lietotāju saskarne, pārejot uz ES muitas datu 

modeli 

 

EMDAS.LTT.18.LTRG.02.01.G.2020  

37 

 

4.4.3. Informējamās personas 

   
SOLI PA SOLIM – Importa deklarācijas sadaļas Informējamās personas aizpilde 

• Saraksts [Informējamās personas] satur līdz 9 ierakstiem. 

• Ieraksts sarakstam [Informējamās personas] tiks pievienots automātiski pēc tam, 

kad lietotājs formā Nodokļu maksātāja dati ir ievadījis vērtības. Datus iespējams 

norādīt, nospiežot [Pievienot] pie saraksta [Informējamās personas]. Norādot 

informējamo personu, obligāti ir jāaizpilda tā EORI numurs. Ierakstu iespējams izņemt 

no saraksta, atzīmējot dzēšamo ierakstu un nospiežot [Izņemt]. 

 

Atceries! 

• Sarakstā [Informējamās personas] norādītajai personai būs pieejami visi 

deklarācijas dati. Izvēle tiks apstiprināta, atbildot uz sistēmas paziņojumu, kas 

parādās pēc informējamās personas norādīšanas. 

 

4.4.4. Nodokļu maksātāja dati 

  
 

Ja dati par nodokļu maksātāju jau bija norādīti formā Deklarācijas pamatdati, šie dati tiek 

attēloti formas Nodokļu maksātāja dati laukos. Ja komersantam nav EORI numura, ko norādīt 

formā Nodokļu maksātāja dati, tad pārējos laukus formā ir iespējams aizpildīt manuāli, 

nenorādot EORI numuru. Formā var tikt aizpildīti dati par laukiem [3/2 Eksportētājs, Eksportētāja 

identifikācijas numurs], [3/25 Pārdevējs, Pārdevēja identifikācijas numurs], [3/16 Importētājs, 

Importētāja identifikācijas numurs], [3/27 Pircējs, Pircēja identifikācijas numurs] un [Informējamā 

persona]. 

 

SOLI PA SOLIM – formas Nodokļu maksātāja dati aizpilde 

• Laukā [EORI kods] jāievada derīgs identifikācijas numurs. Formā iespējams 

meklēt sistēmā esošo komersantu EORI numurus. 
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• Lauks [Vārds, Uzvārds/ Nosaukums] tiek aizpildīts automātiski, atbilstoši laukā 

[EORI kods] ievadītajai vērtībai, vai arī manuāli, ja nav norādīts [EORI kods]. 

• Lauks [Iela, numurs] tiks aizpildīts automātiski, atbilstoši laukā EORI kods 

ievadītajai vērtībai, vai var tikt norādīts manuāli. 

• Lauks [Pilsēta/Novads] tiks aizpildīts automātiski, atbilstoši laukā EORI kods 

ievadītajai vērtībai, vai var tikt norādīts manuāli. 

• Lauks [Pasta indekss] tiks aizpildīts automātiski, atbilstoši laukā EORI kods 

ievadītajai vērtībai, vai var tikt norādīts manuāli. 

• Lauks [Valsts kods] tiks aizpildīts automātiski, atbilstoši laukā EORI kods 

ievadītajai vērtībai, vai var tikt norādīts manuāli. 

• Lauks [Tālruņa numurs] tiks aizpildīts automātiski, atbilstoši laukā EORI kods 

ievadītajai vērtībai, vai var tikt norādīts manuāli. Lauks tiek attēlots tikai [3/25 

Pārdevējs, Pārdevēja identifikācijas numurs] un [3/27 Pircējs, Pircēja 

identifikācijas numurs]. 

 

Atceries! 

• Ja forma satur informējamās personas datus, tad lietotājs tiek brīdināts, ka laukā 

„Informējamā persona” norādītajai personai būs pieejami visi deklarācijas dati. 

• EORI numurs ir obligāti jānorāda, aizpildot datus par [3/16 Importētājs, Importētāja 

identifikācijas numurs] un [Informējamā persona]. 

 

4.4.5. Deklarēšanas informācija 

 
 

SOLI PA SOLIM – Pamatdati sadaļas Deklarēšanas informācija aizpildīšana 

• Laukā [Iesniegšanas datums] tiek attēlots deklarācijas iesniegšanas datums, ko 

sistēma aizpilda automātiski.  

• Laukā [1/8 Paraksts/Autentificēšana] pirmajā rindā tiek attēlots deklarācijas 

iesniedzēja vārds un uzvārds, otrajā rindā - EORI kods un nosaukums. Sistēma 

lauku aizpilda automātiski. 

• Lauka [Tālruņa numurs] aizpildīšana nav obligāta. 

• Lauka [E-pasta adrese] aizpildīšana nav obligāta. 
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4.5. Dati par transportēšanu 

  
 

4.5.1. Piegādes noteikumi 

 
 

SOLI PA SOLIM – Dati par transportēšanu sadaļas 4/1 Piegādes noteikumi aizpildīšana 

• Laukā [Piegādes noteikumu kods] ir jāizvēlas piegādes noteikumu kods. 

• Laukā [Piegādes valsts] ir jāizvēlas piegādes valsts. 

• Laukā [Piegādes vieta] ir jāievada piegādes vieta. 

 

4.5.2. Transportēšana 

 
 

SOLI PA SOLIM –Dati par transportēšanu sadaļas Transportēšana aizpildīšana 

• Laukā  [7/5 Iekšzemes transporta veids] ir jāizvēlas kāda no piedāvātajām 

vērtībām. 

• Laukā [7/9 Transportlīdzekļa identifikācijas dati ierodoties - veids] ir jāizvēlas kāda 

no piedāvātajām vērtībām. Tiek piedāvātas vērtības, kas atbilst laukā  [7/5 

Iekšzemes transporta veids] izvēlētai vērtībai. 

• Laukā [7/9 Transportlīdzekļa identifikācijas dati ierodoties] ir jānorāda 

transportlīdzekļa identitāte ierodoties. 

• Atzīme pie ailes [7/2 Konteiners] tiek aizpildīta automātiski, ja kaut vienai precei 

tiek aizpildīts saraksts Konteineri. 

• Laukā [7/4 Transporta veids pie robežas] ir jāizvēlas kāda no piedāvātajām 

vērtībām. 

• Laukā [7/15 Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa valstspiederība] jāievada 

vai jāizvēlas valsts kods. 
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• Laukā [2/4 Atsauces numurs/UCR] jāievada unikāls komerciālais atsauces numurs, 

ko attiecīgā persona piešķīrusi konkrētajam sūtījumam. Tas var būt Pasaules muitas 

organizācijas (ISO 15459) kods vai līdzvērtīgs kods. 

 

Atceries! 

• Laukus [7/9 Transportlīdzekļa identifikācijas dati ierodoties] un [7/9 

Transportlīdzekļa identifikācijas dati ierodoties - veids] nedrīkst aizpildīt “5 - Pasts 

(aktīvais transporta veids nav zināms)”, “7 – Stacionāras transporta iekārtas” un “9 

- Transporta veids nav zināms (proti, pārvieto pats)”.   

• Lauku [7/15 Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa valstspiederība] nedrīkst 

aizpildīt “2 - Dzelzceļa transports”, “5 - Pasts (aktīvais transporta veids nav 

zināms)”, un “7 – Stacionāras transporta iekārtas”. 

• Lauku [2/4 Atsauces numurs/UCR] nedrīkst vienlaicīgi aizpildīt gan deklarācijas, 

gan preču līmenī. 

 

4.5.3. 3/37 Papildu piegādes ķēdes dalībnieka(-u) identifikācijas numurs 

 
 

SOLI PA SOLIM – Importa deklarācijas sadaļas 3/37 Papildu piegādes ķēdes 

dalībnieka(-u) identifikācijas numurs aizpilde 

• Laukā [Funkcijas kods] jāizvēlas kāda no piedāvātajām vērtībām. 

• Laukā [Identifikācijas numurs] jāievada derīgs EORI numurs vai  identifikācijas 

numurus. Formā iespējams meklēt sistēmā esošo komersantu EORI numurus. 

 

Atceries! 

• Sekciju nedrīkst vienlaicīgi aizpildīt gan deklarācijas, gan preču līmenī. 

 

4.5.4. Maršruts 

 
 

SOLI PA SOLIM – Importa deklarācijas sadaļas Maršruts aizpilde 

• Laukā [5/14 Nosūtīšanas/ eksporta valsts kods] jāievada vai jāizvēlas valsts kods, 

no kuras preces tiek izvestas. 
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• Laukā [5/8 Galamērķa valsts kods] jāievada vai jāizvēlas valsts kods, uz kuru 

preces tiek vestas. 

 

Atceries! 

• Ja pieprasītā procedūra ir 42 vai 63, tad laukā [5/8 Galamērķa valsts kods] ir obligāti 

jānorāda citas ES dalībvalsts kods, nevis Latvijas. Citām procedūrām laukā [5/8 

Galamērķa valsts kods] drīkst norādīt jebkuru ES dalībvalsti (arī Latviju). 

• Ja deklarācijas tips ir CO, tad laukā [5/14 Nosūtīšanas/ eksporta valsts kods] 

obligāti jānorāda tikai cits ES dalībvalsts kods izņemot Latviju; 

• Ja deklarācijas tips ir IM, tad laukā [5/14 Nosūtīšanas/ eksporta valsts kods] obligāti 

jānorāda tikai cits ES dalībvalstu vai trešo valstu kods izņemot Latviju. 

4.5.5. Preču atrašanās vieta 

 

Importa deklarācijas d.e. “5/23 Preču atrašanās vieta” sastāv no šādiem laukiem: 

• “Vietas kods”; 

• “Identifikācijas apzīmētājs”; 

• “Preču atrašanās vieta”; 

• “Iela un numurs”; 

• “Pasta indekss”; 

• “Pilsēta”. 

Daļu no šiem d.e. 5/23 laukiem aizpilda sistēma, bet daļu lietotājs. Lietotajam jāizvēlas 

viena no sistēmas piedāvātajām adresēm un sistēma pēc tās automātiski uzģenerēs un aizpildīs d.e. 

5/23 vērtību “Vietas kods”.  

 

 
 

Lai tas notiktu, jāizpilda šādas darbības: 

• Lietotājs ievada deklarācijas obligāto informāciju un pievieno vismaz vienu preci. 

• Pēc deklarācijas datu ievadīšanas aktivizējas šādi d.e. 5/23 lauki: 

o “Identifikācijas apzīmētājs” – izvēlne, kurā lietotājs izvēlas vienu no 

piedāvātajām izvēlēm: “V – muitas iestādes identifikators”, “X – EORI 

numurs”, “Y – atļaujas numurs” (atrašanās vietas kods var pārņemties arī 

no atļaujas), vai arī sistēma noteiktos gadījumos piedāvā tikai vienu iespēju 

“Z – brīvā tekstā”; 

o Ja lietotājs izvēlas V, X vai Y, tad nākamajā izvēlne laukā “Preču atrašanās 

vieta” lietotājam jāizvēlas vienu no pieejamām preču atrašanās vietas 

adresēm; 
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o Ja lietotājam pieejama tikai iespēja Z, tad aktivizējas lauki “Iela un 

numurs”, “Pasta indekss” un “Pilsēta”, kuros lietotājam pašam manuāli 

jāievada atrašanās vietas adrese. 

 

 
 

• Pēc preču atrašanās adreses izvēles vai manuālas ievades sistēma automātiski 

uzģenerē un attēlo “Vietas kodu”: 

o Ja lietotājs izvēlas identifikācijas apzīmētāju V, X vai Y un adresi izvēlas, 

tad uzģenerēsies d.e. 5/23 “Vietas kods” (piemēram, “LV-A-V-LV000240-

001”) un tas saturēs adreses identifikatoru (“LV000240-001”);  

o Ja lietotājs izvēlas identifikācijas apzīmētāju Z, tad uzģenerētais d.e. 5/23 

“Vietas kods” saturēs lietotāja manuāli ievadīto adresi (piemēram, LV-D-

Z-Brīvības 55 - LV-1032 - Rīga”). 

Atceries! 

• Sekcijas lauki nav aktīvi, kamēr nav ievadīta vismaz viena prece. 

 

4.6. Deklarācijas apkopojošā informācija 

 

 
 

4.6.1. Deklarācijas kopsavilkuma dati 

 
 

SOLI PA SOLIM – Sadaļas Deklarācijas kopsavilkuma dati aizpildīšana 

• Lauku [1/9 Preču kopskaits] sistēma aizpildīs automātiski, norādot deklarācijā 

ievadīto preču skaitu. 
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• Laukā [Kopējais bruto svars (kg)] jānorāda preču kopējais bruto svars, vai, pie 

deklarācijas iesniegšanas, sistēma to aprēķinās automātiski, saskaitot visu 

deklarācijas preču bruto svaru. 

• Laukā [8/5 Darījuma raksturs] izvēlnē ir jānorāda darījuma rakstura kods. 

• Laukā [6/18 Iepakojumu kopskaits] sistēma automātiski norāda visu deklarācijas 

preču iepakojumu kopskaitu. 

• Laukā [Kopējais neto svars (kg)] sistēma automātiski saskaita visu deklarācijas 

preču neto svaru. 

• Lauks [4/10 Rēķina valūta] tiek aizpildīts automātiski, norādot valūtu, kas ievadīta  

sadaļas Statistiskās vērtības aprēķins laukā [4/11 Rēķina kopsumma]. 

• Lauka [4/15 Valūtas kurss] vērtība tiks aizpildīta automātiski ar laukā [4/10 Rēķina 

valūta] norādītās valūtas kursu uz deklarācijas darba datumu. 

• Lauku [Valūtas kurss aprēķināts manuāli] lieto gadījumos, kad sadaļā [Statistiskās 

vērtības aprēķins] ir nepieciešams norādīt [Valūtu], kas sistēmā neeksistē vai kam 

nav attiecīgs [4/15 Valūtas kurss], tas ir, ja valūtas kursu nekotē Eiropas Centrālā 

banka. Šādā gadījumā lietotājs atzīmē lauku [Valūtas kurss aprēķināts manuāli], 

laukā [Valūta] norāda valsts valūtu EUR, un laukā [Papildus piezīmes] apraksta kā 

un pēc kāda kursa tika iegūta vērtība EUR, sistēmā neeksistējošajai [Valūtai] / 

[Valūtas kursam]. 

 

Atceries! 

• Ja ir veikta atzīme pie lauka [Valūtas kurss ievadīts manuāli], tad laukam [Papildus 

piezīmes] jābūt obligāti aizpildītam ar paskaidrojumu. Tām ārvalstu valūtām, 

kurām Eiropas Centrālā Banka nepublicē eiro atsauces kursu, izmantojams 

pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā 

vai tā interneta resursā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret eiro. Šādā 

gadījumā lietotājam manuāli jānorāda valūtas kurss, pēc kura veikts pārrēķins uz 

valsts valūtu (https://www.vid.gov.lv/lv/valutas-konvertacija). 

• Ja sadaļā Statistiskās vērtības aprēķins kādam no ierakstiem ir izvēlēts sadales 

veids „Pēc svara”, tad lauks [Kopējais bruto svars (kg)] ir jāaizpilda obligāti. 

• Lauku [8/5 Darījuma raksturs] nedrīkst vienlaicīgi aizpildīt gan deklarācijas, gan 

preču līmenī. 
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4.6.2. 4/13 Vērtēšanas rādītāji 

 
Sadaļu 4/13 Vērtēšanas rādītāji aizpilda, ja deklarācijas statistiskā vērtība pārsniedz 

20000.00 EUR, vai arī muitas amatpersona to ir pieprasījusi, un pieprasītā procedūra nav 53, 71 

un 51 (ar precēs  norādīto 1/11 papildprocedūru ‘99w’). Uz uzdotajiem jautājumiem ir jāatbild ar 

„Jā” vai „Nē”. Jāatbild uz visiem sadaļas jautājumiem. 

4.6.3. Statistiskās vērtības aprēķins 

Saraksts Statistiskās vērtības aprēķins apkopo informāciju, kas attiecas uz statistiskās 

vērtības aprēķinu. Daži saraksta lauki ir manuāli rediģējami tieši sarakstā. Statistiskās vērtības 

aprēķins tiek veikts deklarācijas līmenī un katras preces līmenī. Statistiskās vērtības aprēķina 

aizpildīšanu obligāti jāsāk deklarācijas līmenī un tikai pēc tam katras preces līmenī. Katrai 

pozīcijai ir iespējams norādīt atšķirīgu valūtas kodu un sadales veidu.  

 

  
Lai pievienotu papildus aprēķina rindas kādā no pozīciju grupām “4/9 Pieskaitāmās 

izmaksas”, “4/9 Atskaitāmās izmaksas”, “Pārējās izmaksas” vai “Izmaksas par pakalpojumiem 

(PVN bāzei)”, jānospiež uz pogas [+]. Aprēķina rindas (vienu vai uzreiz vairākas) iespējams dzēst, 

atzīmējot dzēšamo rindu (-as) izvēles rūtiņas un nospiežot pogu [Dzēst]. 

 

SOLI PA SOLIM – Statistiskās vērtības aprēķina pozīciju aizpilde  

• Laukā [Pozīcija], saraksta pirmajā rindā vienmēr būs vērtība: „4/11 Rēķina 

kopsumma”. Aprēķinam pievienoto citu rindu pozīciju nosaukumus jāizvēlas no 

izkrītošā saraksta katrā aprēķina rindā; 

• Laukā [Vērtība] ir jānorāda attiecīgās pozīcijas vērtība; 
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• Laukā [Valūta] izkrītošajā sarakstā jāizvēlas attiecīgās pozīcijas valūtas kods; 

• Laukā [Valūtas kurss] sistēma attēlo valūtas kursu laukā “Valūta” norādītajai 

vērtībai uz deklarācijas darba datumu; 

• Laukā [Summa valsts valūtā] automātiski tiek attēlota ievadītā [Vērtība], 

pārrēķināta nacionālajā valūtā;  

• Laukā [Sadales veids] jāizvēlas atbilstošais sadales veids: “Manuāli”, “Pēc svara” 

vai “Pēc vērtības”. Izveidojot deklarāciju no jauna, [Sadales veidu] aizpilda 

automātiski ar noklusētajām vērtībām, kuras lietotājs var mainīt. Izņēmums ir 

pozīcija “4/11 Rēķina kopsumma”, kuras sadales veidu “Manuāli” lietotājs mainīt 

nevar. 

Y un Z tipa apkopojošajām deklarācijām formā tiek attēlotas tik sadaļas Statistiskās 

vērtības aprēķins, cik ir saistīto C deklarāciju/EIDR paziņojumu, taču aizpilde ir identiska 

iepriekš minētajai aizpildei.  

Labojot pēcmuitošanā Y un Z tipa apkopojošās deklarācijas, kurām pēcmuitošanas darba 

versijā ir pievienota vismaz viena jauna prece, katrai sadaļai ir iespējams mainīt piesaistītās preces, 

nospiežot pogu [Mainīt preces]. Ja ir nepieciešams ievadīt jaunu preci vai  kādu no precēm dzēst, 

to ir iespējams veikt no sadaļas Preces. Lietotājam ir iespējams dzēst arī visu aprēķina sadaļu un 

tai piesaistītas preces, izmantojot pogu [Dzēst aprēķinu un saistītās preces] vai pogu [Dzēst 

aprēķinu] (ja deklarācijas tips ir Z apkopojošā un statistiskās vērtības aprēķina sekcija nav 

pievienota no saistītā EIDR). 

 

Atceries! 

• Katrai pozīcijai iespējams norādīt sadales veidu. Ja sadales veids ir „Pēc svara” vai 

„Pēc vērtības”, saraksta laukā [Vērtība] norādītā vērtība tiek sadalīta visām 

deklarācijas precēm proporcionāli. Y un Z apkopojošā tipa deklarācijām sadale tiek 

veikta par precēm, kas piesaistītas attiecīgajam Statistiskās vērtības aprēķina 

blokam, nevis visām precēm;  

• Ja sadales veids” ir „Manuāli”, lietotājam attiecīgās pozīcijas vērtība pie precēm ir 

jāievada manuāli;  

• Ja Statistiskās vērtības aprēķinā tiek aizpildīts kāds no laukiem [Vērtība] vai 

[Valūta], tad lietotājam jāaizpilda pārējās vērtības attiecīgajam ierakstam; 

• A, B, D, Y un Z tipu deklarācijām  Statistiskās vērtības aprēķinā sadaļā ir obligāti 

jāaizpilda informācija par pozīciju [4/11 Rēķina kopsumma] deklarācijas līmenī un 

pozīciju [4/14 Preču pozīcijas cena/summa] preces līmenī. C tipa deklarācijām 

lauku [4/14 Preču pozīcijas cena/ summa] obligāti jānorāda pie katras deklarācijas 

preces sadaļā “Preces dati”. Pie precēm ievadītās [4/14 Preču pozīcijas cena/ 

summa] summas tiek summētas un kopsumma attēlota deklarācijas pamatdatu 

sadaļā “Deklarācijas kopsavilkuma dati”. 
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4.6.4. Statistiskās vērtības kopsavilkums 

 

  
Sadaļas Statistiskās vērtības kopsavilkums lauki tiek aizpildīti automātiski, izmantojot 

sadaļā Statistiskās vērtības aprēķins norādītos datus. Statistiskās vērtības kopsavilkums tiek 

attēlots tikai nacionālajā valūtā (EUR). 

• “4/11 Rēķina kopsumma” – aizpilda ar lauka [Summa valsts valūtā] vērtību no 

statistiskās vērtības aprēķina pozīcijas “4/11 Rēķina kopsumma”; 

• “4/9 Pieskaitāmo izmaksu kopsumma” – aizpilda ar statistiskās vērtības aprēķina 

tabulas grupas “4/9 Pieskaitāmās izmaksas” pozīciju ierakstu lauku [Summa valsts 

valūtā] vērtību kopsummu; 

• “4/9 Atskaitāmo izmaksu kopsumma” – aizpilda ar statistiskās vērtības aprēķina 

tabulas grupas “4/9 Atskaitāmās izmaksas” pozīciju ierakstu lauku [Summa valsts 

valūtā] vērtību kopsummu; 

• “Kopējā statistiskā vērtība” – attēlo vērtību, kuru aprēķina pēc šādas formulas: 

“4/11 Rēķina kopsumma” + “4/9 Pieskaitāmo izmaksu kopsumma” – “4/9 

Atskaitāmo izmaksu kopsumma”; 

• “Izmaksas par pakalpojumiem (PVN bāzei)” – aizpilda ar statistiskās vērtības 

aprēķina tabulas grupas “Izmaksas par pakalpojumiem (PVN bāzei)” pozīciju 

ierakstu lauku [Summa valsts valūtā] vērtību kopsummu. Izmaksas par 

pakalpojumiem (PVN bāzei) atbilstoši izvēlētam sadales veidam tiek pieskaitītas 

ar PVN nodokli apliekamajai bāzei preču līmenī; 

• “Pārējās izmaksas” – kopsummu neaprēķina, bet attēlo visu grupas “Pārējās 

izmaksas” pozīciju ierakstus katru savā rindā. Attēlo pozīcijas nosaukumu bez koda 

un pozīcijas summu valsts valūtā 

4.6.5. Galvojumi 

Visa, ar galvojumiem saistītā informācija, deklarācijā pieejama apkopojošās informācijas 

sekcijā “Galvojumi”.  

 

• Lauks [2/6 Atlikts maksājums] paredzēts atliktā maksātāja identifikatora 

norādīšanai; 

• Lauks [Avansa maksājums] paredzēts avansa maksātāja identifikatora norādīšanai; 
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• Galvojumu sarakstā tiek attēloti visi deklarācijā ievadītie galvojumu 

pavaddokumenti. Tiek lietoti šādi galvojumu pavaddokumentu kodi: 

o 0440 – Vispārējā galvojuma apliecība procedūrām ar muitas parādu, kas var 

rasties; 

o 0441 - Vispārējā galvojumu apliecība procedūrām ar muitas parādu, kas ir 

radies; 

o 0450 - Vienreizējais galvojums procedūrām ar muitas parādu, kas var 

rasties; 

o 0451 - Vienreizējais galvojums procedūrām ar muitas parādu, kas ir radies 

o 0445 – Lēmums par atbrīvojumu no galvojuma; 

o 0446 – Skaidras naudas iemaksa nodokļu parādam, kas var rasties, 

nodrošināšanai. Šo galvojumu var sniegt tikai parāda, kas var rasties, 

segšanai. Pie deklarācijas iesniegšanas muitas parāda, kas var rasties, 

aprēķinātās summas katrai precei tiek konvertētas vienā maksājuma veidā 

30G “Drošības nauda”, kurām laukā piezīmes tiks norādīta vērtība 

“Skaidras naudas iemaksas drošības nauda”. Uzģenerēto drošības naudas 

(30G) nodokļu kopsumma tiek attēlota deklarācijas maksāšanas paziņojuma 

nodokļu kopsavilkumā. Nodokļu summu var apmaksāt parastajā kārtībā – 

izmantojot avansa maksājumu, POS terminālu MKP, ar pārskaitījumu, vai 

veicot maksājumus portālā Latvija.lv. Veicot labojumus deklarācijā pēc 

deklarācijas iesniegšanas, uzģenerētais maksājuma veida kods 30G 

“Drošības nauda” tiks dzēsts un atkārtoti uzģenerēts pie izmaiņu 

iesniegšanas 

o 0447 – Atbrīvojums no galvojuma nodokļa parāda, kas var rasties, 

vienkāršotajā kārtībā piemērojot muitas procedūru - ievešanai pārstrādei, 

pagaidu ievešana (piemēro saskaņā ar Komisijas  deleģētās regulas (ES) 

Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz 

dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 81.pantu); 

o 0448 - Atbrīvojums no galvojuma sniegšanas saskaņā ar 2018. gada 13. 

februāra MK noteikumiem Nr. 86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu 

un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi”. Šo galvojuma 

pavaddokumentu manuāli norādīt nav iespējams. Kods tiek pievienots 

automātiski pieprasītajām muitas procedūrām 51, 44, 71 un 53 (tikai ar 

papildprocedūru D51), ja kaut vienai deklarācijas precei “2/2 Papildu 

ziņas” norādīts papildu informācijas kods N0006 un  deklarācijas 

aprēķināto nodokļu summa nepārsniedz 1000.00 EUR; 

• Galvojumu pavaddokumentu informāciju sarakstā “Galvojumi” pievieno vai dzēš 

divejādi: 

o Manuāli, izmantojot pogas [Ievadīt] un [Izdzēst] zem galvojumu saraksta; 

o Automātiski, pievienojot vai dzēšot, atļauju informāciju; 
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• Galvojumu informācijas manuālai ievadei kā arī visu galvojumu pavaddokumentu 

apskatīšanai paredzēta atsevišķa galvojumu pavaddokumentu datu ievades forma 

Galvojuma pavaddokuments; 

 
SOLI PA SOLIM – Galvojuma pavaddokuments lauku aizpildīšana: 

• Laukā [Galvojuma tips] norāda galvojumu pavaddokumenta kodu saskaņā ar  

augstāk apkopoto galvojumu pavaddokumentu kodu sarakstu; 

• Laukā [8/3 Galvojuma numurs] norāda galvojuma pavaddokumenta numuru; 

• Laukus [Papildus informācija par dokumentu] un [Dokumenta reģistrācijas 

datums] aizpilda pēc nepieciešamības; 

• Galvojuma pielikumu pēc nepieciešamības pievieno, klikšķinot uz pogas 

[Pievienot failu]. Galvojuma pavaddokumentam ar kodu 0446 pielikums jāpievieno 

obligāti. 

 

Importa vienreizējā galvojuma papildus kontroles 

Ja deklarācijā ar galvojuma pavaddokumenta kodiem 0450 vai 0451 norādīts viens vai 

vairāki importa vienreizējie galvojumi, pie deklarācijas iesniegšanas tiek veiktas šādas norādīto 

importa vienreizējo galvojumu pārbaudes pret EMDAS reģistrēto importa vienreizējo galvojumu 

datiem: 

• Pārbauda vai galvojums ar norādīto atsauces numuru (GRN) ir reģistrēts EMDAS, 

nav izmantots citā deklarācijā un deklarācijas pieņemšanas datums iekļaujas 

galvojuma derīguma periodā; 

• Pārbauda galvojuma piederību – galvojumam jāpieder deklarācijas ailē 3/16 

“Importētājs, Importētāja identifikācijas numurs”  norādītajam komersantam; 

• Pārbauda MKP kodu – deklarāciju var iesniegt tikai galvojumā norādītajā MKP 

(neatkarīgi no MKP darba laika); 

• Pārbauda muitas procedūru – galvojumu var izmantot tikai norādītajai procedūrai 

(ja galvojumā norādītā procedūra ir “00 Cita”, galvojumu atļauts izmantot visām 

pieprasītajām procedūrām); 

• Pārbauda galvojuma pietiekamību - deklarācijā var būt norādīti vairāki vienreizējie 

galvojumi, kuru kopsummai jāsedz deklarācijā aprēķināto, ar vienreizējo 

galvojumu sedzamo, nodokļu kopsumma: 

o Procedūrām ar muitas parādu ar vienreizējo galvojumu sedzamo nodokļu 

kopsumma ir visu aprēķināto nodokļu ar maksāšanas kārtību ‘R’ 

kopsumma; 
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o Procedūrām ar muitas parādu, kas var rasties ar vienreizējo galvojumu 

sedzamo nodokļu kopsumma ir visu deklarācijā aprēķināto nodokļu 

kopsumma. 

• Ja kāda no pārbaudēm ir nesekmīga, deklarāciju nevar pieņemt un tiek attēloti 

kļūdas paziņojumi. 

• Ja visas pārbaudes ir sekmīgas un deklarācija tiek iesniegta un pieņemta, visi 

deklarācijā norādītie vienreizējie galvojumi tiek rezervēti un tos nevar norādīt citā 

deklarācijā. 

 

Atceries! 

• Laukus [2/6 Atlikts maksājums] un [Avansa maksājums] vienlaicīgi aizpildīt nav 

atļauts; 

• Ja laukā [2/6 Atlikts maksājums] ir ievadīts atliktā maksātāja identifikators, tad 

sarakstā Galvojumi jābūt norādītam galvojuma pavaddokumentam “0441 - 

Vispārējā galvojumu apliecība procedūrām ar muitas parādu, kas ir radies”; 

• Automātiski no atļaujām pievienotos galvojumu pavaddokumentus manuāli dzēst 

nav iespējams; 

• D tipa deklarācijām vienreizējais galvojums tiek rezervēts tikai pie uzrādīšanas 

paziņojuma iesniegšanas; 

• Ja, iesniedzot izmaiņas pirms preču izlaišanas, kāds no deklarācijā norādītajiem 

vienreizējiem galvojumiem ir dzēsts no deklarācijas izmaiņu versijas, tad, pieņemot 

šīs izmaiņas, dzēstie galvojumi tiek atbrīvoti un tos var izmantot citā deklarācijā; 

• Gadījumos, kad deklarāciju, kurā ir norādīts vienreizējs galvojums, anulē pēc 

preču izlaišanas un anulētās deklarācijas vietā jaunu deklarāciju nenoformē, 

anulētajā deklarācijā norādīto galvojumu nevar izmantot citā deklarācijā; 

• Gadījumos, kad deklarāciju, kurā ir norādīts vienreizējs galvojums, pēc preču 

izlaišanas ir nepieciešams anulēt un šis deklarācijas vietā noformēt jaunu 

deklarāciju, jaunajā deklarācijā tiek norādīts jau izmantotā galvojuma numurs. 

Šajā gadījumā no jauna izveidotās deklarācijas pavaddokumentos ar 

pavaddokumenta kodu 0995 jānorāda deklarācijas numuru, kuras vietā veido jaunu 

deklarāciju un tad galvojuma derīgums tiek pārbaudīts pret sākotnēji noformētas 

deklarācijas pieņemšanas datumu. Tiek izpildītas arī visas pārējās augstāk 

aprakstītās vienreizējā galvojuma validācijas. Gadījumā, ja jaunai deklarācijai 

parāda summa palielinās, ir pieļaujams deklarācijā norādīt papildus iesniegta 

vienreizēja galvojuma numuru. Šajā gadījumā, papildus iesniegta galvojuma 

derīgumu pārbauda pret jaunās deklarācijas pieņemšanas datumu. 

• Labojot deklarāciju pēc preču izlaišanas, deklarācijā norādīto vienreizējo 

galvojumu informāciju labot vai dzēst nevar; 

• 44. procedūrai un 51. procedūras un 99W papilprocedūras kombinācijai galvojums, 

parāda kas var rasties, segšanai netiek prasīts, ja norādīts papildus informācijas 

kods N0007; 
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• Deklarācijām, izveidotām pēc pārejas uz ES muitas datu modeli, ar pieprasīto 

procedūru 51., 53., 71., un 44. pievienojot procedūrai atbilstošo CDMS atļauju 

(IPO, TEA, CWN, EUS), kurā norādīts “Nepieciešams galvojums” -  “Jā” un 

norādītais “Galvojuma numurs” sākas ar ‘MU’, deklarācijas apkopojošajā 

informācijā automātiski izveido šādu galvojuma ierakstu: 

o “Galvojuma tips” = “0446”; 

o “8/2 Galvojuma tips” = “3”; 

o “8/3 Galvojuma numurs” = “Galvojuma numurs” no atļaujas. 

Automātiski pievienoto galvojuma pavaddokumentu 0446 lietotājs nedrīkst dzēst 

un nedrīkst labot. 

4.6.6. 2/7 Noliktavas identifikācija 

 
 

SOLI PA SOLIM –sadaļas 2/7 Noliktavas identifikācija aizpildīšana 

• Laukā [Noliktavas veids un identifikators] ir jāievada vai jāizvēlas muitas noliktava 

no klasifikatora. Lauks ir rediģējams, tikai ja pieprasītās procedūras kods ir 71xx 

vai iepriekšējās procedūras kods ir xx71. 

 

Atceries! 

• Ja laukā [Noliktavas veids un identifikators] ir norādīts Noliktavas identifikācijas 

numurs, kas atbilst Muitas noliktavas turēšanas atļaujas numuram formātā 

„CCXXXTNNNN” vai “CCXXXOOOOOOOO-YYYY-

RRRNNNNNNNNNNNN”, tad atbilstošā Muitas noliktavas turēšanas atļauja tiek 

pārņemta uz sarakstu “2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas 

norādes”, bet atļaujā norādītā Vispārēja galvojuma apliecība vai Lēmums par 

atbrīvojumu par galvojumu tiek pārņemti uz sarakstu [Galvojumi]. 

4.6.7. 3/39 Atļaujas turētāja identifikācijas numurs 

 

• Sadaļas 3/39 Atļaujas turētāja identifikācijas numurs saraksta lauki tiek 

aizpildīti automātiski, attēlojot visas unikālās atļaujas (nosaka pēc atļaujas 

numura), kas pievienotas pie precēm laukā [2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un 

atļaujas, citas norādes] un kuru dokumenta kods  ir C517, C518, C519, C601, C514, 

C516, N990, C990, C019, D019.  

• Lauks [5/27 Uzraudzības muitas iestāde] tiek automātiski aizpildīts tikai gadījumā, 

ja deklarācijas procedūras tips ir 51, 53, 44, 46, 48 vai 71. Lauka vērtība tiek 

automātiski pārņemta no lauka [5/26 Uzrādīšanas muitas iestāde]. 
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4.6.8. 3/40 Fiskālais pārstāvis 

 

 
Formējot 42 vai 63 procedūras reģistrēta nodokļu maksātājā vai fiskālā pārstāvja gadījumā 

informācija par iesaistītām pusēm ir jānorada ailē [3/40 Fiskālais pārstāvis]: funkcijas kodi FR1, 

FR2, FR3.  

Ja tiek formētas 40, 44, 45 vai 96 procedūras fiskālā pārstāvja gadījumā, ailē [3/40 Fiskālais 

pārstāvis] jānorāda funkcijas kods FR3 un fiskālā pārstāvja reģistrācijas numurs vai, ja tiks 

izmantota fiskālajam pārstāvim izsniegtā VID atļauja īpašā nodokļa režīma importa darījumos 

piemērošanai, funkcijas kods FR4 (atliktā maksājuma atļaujas turētājs) un fiskālā pārstāvja 

reģistrācijas numurs, kam pieder īpaša nodokļa režīma atļauja.  

Detalizēta informācija par importa deklarāciju aizpildīšanu fiskālā pārstāvja gadījumā ir apkopota 

tabulā Importa procedūru noformēšanas nosacījumu apkopojums fiskālā pārstāvja vai reģistrēta 

nodokļa maksātāja gadījumos. 

 

SOLI PA SOLIM – Deklarācijas apkopojošā informācija 3/40 Fiskālais pārstāvis aizpildīšana 

• Laukā [Funkcijas kods] izvēlnē ir jānorāda atbilstošs funkcijas kods. 

• Laukā [PVN identifikācijas numurs] ir jānorāda derīgs PVN identifikācijas numurs. 

Atceries! 

• Lai pievienotu ierakstu sarakstam, jānospiež poga [Pievienot]. 

 

Importa procedūru noformēšanas nosacījumu apkopojums fiskālā pārstāvja vai reģistrēta nodokļa 

maksātāja gadījumos.
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D.e. 3/2 

(Eksportētājs) 

D.e. 3/16 

(Importētājs) 

D.e. 3/18 

(Deklarētājs) 

D.e. 3/20 

(Pārstāvis) 

D.e. 5/8 

(Galamērķa 

valsts) 

D.e. 3/40 

(Fiskālais 

pārstāvis) 

D.e. 2/3 

(Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un 

atļaujas, citas norādes) 

Reģistrēts 

nodokļa 

maksātājs 

(procedūra 

42 vai 63) 

Preču pēdējais 

pārdevējs 

pirms to 

ievešanas 

Savienībā 

Latvijā 

reģistrēts 

PVN 

maksātājs 

 

(ES persona, 

kura reģistrēta 

Latvijas PVN 

maksātāju 

reģistrā) 

d.e.3/16 

norādītā 

persona (ja 

pārstāvības 

kods 2); 

d.e.3/20 

norādītā 

persona (ja 

pārstāvības 

kods 3)   

Deklarācijas 

iesniedzējs  

(cita persona) 

pārstāvības veida 

kods 2 vai 3 

cita ES 

dalībvalsts 

FR1 

(importētājs) 

FR2 

(pircējs)  

 

Akcīzes precēm (atliktais režīms) papildus:  

D.e 1/11 - papildprocedūras kods F06 

0465 – e-AD numurs 

 

Preču nogādes termiņš – 30 kalendāra 

dienas 

Fiskālais 

pārstāvis 

(procedūra 

42 vai 63) 

Preču pēdējais 

pārdevējs 

pirms to 

ievešanas 

Savienībā 

Fiskālais 

pārstāvis  

 

(LV vai citā 

dalībvalstī 

reģistrēta 

persona, kas 

Latvijā 

reģistrējusies 

kā fiskālais 

pārstāvis;  

tiek norādīts 

personai 

piešķirtais 

EORI numurs) 

d.e.3/16 

norādītā 

persona (ja 

pārstāvības 

kods 2); 

d.e.3/20 

norādītā 

persona (ja 

pārstāvības 

kods 3)   

Deklarācijas 

iesniedzējs  

(cita persona) 

pārstāvības veida 

kods 2 vai 3 

cita ES 

dalībvalsts 

FR2 

(pircējs) 

FR3 

(fiskālais 

pārstāvis) 

1016 - rakstveida līgums, kas apliecina, ka 

persona darbojas kā fiskālais pārstāvis 

 

Akcīzes precēm (atliktais režīms) papildus: 

D.e 1/11 - papildprocedūras kods F06 

0465 – e-AD numurs 

 

Preču nogādes termiņš – 30 kalendāra 

dienas 
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Fiskālais 

pārstāvis 

(īpašais 

PVN 

režīms, 

procedūra 

40, 44, 45 

vai 96) 

Preču pēdējais 

pārdevējs 

pirms to 

ievešanas 

Savienībā  

 

 

Fiskāla 

pārstāvis   

 

(LV (vai citā 

dalībvalstī) 

reģistrēta 

persona, kas 

Latvijā 

reģistrējusies 

kā fiskālais 

pārstāvis;  

tiek norādīts 

personai 

piešķirtais 

EORI numurs) 

d.e.3/16 

norādītā 

persona (ja 

pārstāvības 

kods 2); 

d.e.3/20 

norādītā 

persona (ja 

pārstāvības 

kods 3)   

Deklarācijas 

iesniedzējs  

(cita persona) 

pārstāvības veida 

kods 2 vai 3 

- FR3 

(fiskālais 

pārstāvis) 

 

FR4 
(fiskālais 

pārstāvis, ja 

tiek izmantota 

fiskālajam 

pārstāvim 

piešķirtā 

atļauja īpašā 

PVN režīma 

piemērošanai 

 

0490 – fiskālajam pārstāvim izsniegtās 

VID atļaujas īpašā nodokļa režīma importa 

darījumos piemērošanas numurs 

1016 - rakstveida līgums, kas apliecina, ka 

persona darbojas kā fiskālais pārstāvis 

 

Akcīzes precēm (atliktais režīms, 

procedūra 45, 96) papildus: 

0465 – e-AD numurs 

Preču nogādes termiņš – nav ierobežojumi 
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4.7. Preces 

  
Šķirklī Preces tiek apkopota informācija par deklarācijai pievienotajām precēm. Lai 

deklarāciju varētu iesniegt, ir jābūt pievienotai vismaz vienai precei. Deklarācijai iespējams 

pievienot 999 preces. 

 

 
 

• Nospiežot pogu [Ievadīt], tiek atvērta forma Deklarācijas prece, kur ir iespējams 

ievadīt informāciju par deklarācijai pievienotu preci. 

• Noklikšķinot uz izvēles rūtiņu blakus konkrētas preces ierakstam un nospiežot pogu 

[Izdzēst], attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no deklarācijas. 

• Nospiežot pogu [Kopēt preces], tiek izveidots ieraksts ar tādiem pašiem 

ievadītajiem preces datiem. Pirms kopēšanas lietotājam ir jāatzīmē izvēles rūtiņu 

blakus vienai vai vairākām konkrētajām precēm, kuru dati tiks kopēti. 

• Nospiežot pogu [Pārņemt datus], tiek atvērta forma Iekļaut datus, kur ir iespējams 

pārņemt preču datus no citām deklarācijām. 

 

Atceries! 

• Sadaļā Preces  ir jābūt vismaz vienai precei. 

• Ja deklarācijas tips ir B pilnā, tad vismaz vienai precei ir jābūt dokumentam ar 

pazīmi, ka pilna informācija tiks sniegta pēc preču izlaišanas. 

• Pogas [Ievadīt], [Kopēt preces] un [Pārņemt datus] nebūs pieejamas, ja deklarācijas 

datu vienums ir deklarācijas izmaiņas vai ir Y tipa deklarācija vai Z tipa deklarācija, 

kas veidota no saistītā EIDR. 

• Poga [Pārņemt datus] nebūs pieejama, ja deklarācijas datu vienums ir deklarācijas 

izmaiņas vai ir Y tipa deklarācija vai Z tipa deklarācija (kas veidota no saistītā 

EIDR), vai deklarācija labota pēcmuitošanā. 
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4.7.1. Deklarācijas prece 

 

 
 

SOLI PA SOLIM – Sadaļas Preces apraksts aizpildīšana 

• Laukā [6/14, 6/15 Preces kods (KN un TARIC)] jāievada vai jāizvēlas preces kods. 

• Laukā [Darba datums] sistēma automātiski norāda darba datumu, kas norādīts 

pamatnostādnēs (izņemot Y deklarāciju, kur preces darba datums tiek automātiski 

pārņemts no C tipa deklarācijas darba datuma). 

• Lauka [6/8 Preces apraksts] pirmajā daļā sistēma automātiski norāda preces kodam 

atbilstošu aprakstu saskaņā ar kombinēto nomenklatūru, bet otrajā daļā lietotājam 

ir obligāti manuāli jāieraksta preci identificējošs apraksts. 

• Lauks [6/16 TARIC papildu kodi] tiek aizpildīts automātiski pēc tam, kad lietotājs 

formā Papildkods ir ievadījis vērtības, iespējams norādīt 99 papildkodus. Datus 

iespējams norādīt, nospiežot [Pievienot] blakus laukam. 

• Lauks [6/17 Nacionālie papildu kodi] tiek aizpildīts automātiski pēc tam, kad 

lietotājs formā Papildkods ir ievadījis vērtības, iespējams norādīt 99 papildkodus. 

Datus iespējams norādīt, nospiežot [Pievienot] blakus laukam. 

• Laukā [1/10 Procedūra] jānorāda pieprasītās procedūras kods un iepriekšējās 

procedūras kods. 

• Lauks [1/11 Papildprocedūra] tiek aizpildīts automātiski pēc tam, kad lietotājs 

formā Papildkods ir ievadījis papildprocedūras, kur iespējams norādīt 99 

papildkodus. Datus iespējams norādīt, nospiežot [Pievienot] blakus laukam. 

• Pēc uzklikšķināšanas pogai [Pārbaudīt preci] sistēma veic ievadīto datu pārbaudi. 

• Nospiežot pogu [Skatīt TARIC nosacījumus] tiek atvērta ITVS lapa, kur ir 

iespējams aplūkot ar preces kodu, darba datumu un izcelsmes valsti saistītos tarifu 

pasākumus, piemērojamo nodokļu likmes un nosacījumus. 

 

Atceries! 

• Ja deklarācijas pieprasītā procedūra ir 71, tad laukā [6/14, 6/15 Preces kods (KN un 

TARIC)] tiek attēlotas tikai preces koda pirmās 8 zīmes. 

• Ja deklarācijas tips ir C, Y, tad lauka [6/14, 6/15 Preces kods (KN un TARIC)] 

sākumam ir jāsakrīt ar preču grupu, kas norādīta lietotāja vienkāršotās procedūras 

atļaujā (tikai CMIS izsniegtām atļaujām). 
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• Ja deklarācijas tips ir Z, tad [6/14, 6/15 Preces kods (KN un TARIC)] sākumam ir 

jāsakrīt ar preču grupu, kas norādīta EIR atļaujā. 

• Lauks [1/10 Procedūra] var tikt aizpildīts, ja deklarācijas tips nav Y. Šīm 

deklarācijām lauka vērtība tiek pārņemta no saistītas C tipa deklarācijas. 

• Ievadot jaunu preci, laukā [1/10 Procedūra] pēc noklusējuma tiek uzstādīta 

deklarācijā izvēlētā pieprasītā procedūra un iepriekšējā procedūra „00”, savukārt 

laukā [1/11 Papildprocedūra] tiek uzstādīta vērtība „000”. 

• Lauks [Preču koda maiņas pamatojums] ir obligāti aizpildāms Y tipa deklarācijām, 

ja ir mainīts preču kods, salīdzinot ar preču kodu attiecīgajā C tipa deklarācijā. 

 

4.7.2. Apakšforma Papildkods 

 
Apakšforma Papildkods tiek izmantota, aizpildot laukus  [6/16 TARIC papildu kodi], [6/17 

Nacionālie papildu kodi], [1/11 Papildprocedūra]. Formā var ievadīt 99 vērtības. 

SOLI PA SOLIM – Apakšformas Papildkods aizpildīšana 

• Laukā [Papildkods] jāievada vai jāizvēlas no klasifikatora papildkods. 

• Nospiežot pogu [Pievienot], papildkods tiek pievienots sarakstam. 

• Nospiežot pogu [Izdzēst], visi atzīmētie ieraksti no saraksta tiek dzēsti.  

• Nospiežot pogu [Skatīt pilnu aprakstu], var apskatīties visu apzīmēto ierakstu pilno 

aprakstu. 

 

4.7.3. Daudzums  

  
SOLI PA SOLIM – Sadaļas Daudzums aizpildīšana 

• Laukā [6/5 Bruto svars (kg) ] jāievada preces bruto svars kilogramos. 

• Laukā [6/1 Neto svars (kg) ] jāievada preces neto svars kilogramos. 

• Laukā [6/2 Papildu mērvienība] jāievada preces daudzums papildmērvienībā. 

• Lauku [Papildu mērvienības kods] sistēma aizpilda automātiski atkarībā no preces 

koda. 

 

Atceries! 
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• Laukos [6/5 Bruto svars (kg)] un [6/1 Neto svars (kg)] ievadītā vērtība nedrīkst būt 

nulle, ja preces kods nav 2716000000. Ja preces kods ir 2716000000, bet 

apkopojošā informācijā kādai pozīcijai ir norādīts sadales veids „Pēc svara” un ir 

aizpildīta valūta un vērtība, tad gan bruto, gan neto svaram arī jābūt lielākam par 0. 

• Ja laukos [6/1 Neto svars (kg)] un [6/2 Papildu mērvienība] ir vienādas vērtības, 

tiek attēlots informatīvs paziņojums par nepieciešamību pārliecināties, vai ievadītās 

vērtības abos laukos ir korektas. 

• Lauka [6/2 Papildu mērvienība] aizpildīšana ir obligāta, ja ir noteikta mērvienība 

saskaņā ar kombinēto nomenklatūru (KN). Pārējās mērvienības tiek norādītas 

sadaļā Papildmērvienība (nodokļu aprēķinām). 

• Ja daudzuma informācija ir norādīta pievienotajā licencē (preces apakšsadaļas „2/3 

Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” laukā [8/7 

Norakstīšana]), lauka vērtība tiek salīdzināta ar kopējo daudzuma apjomu precē 

(salīdzina ar lauka [6/2 Papildu mērvienība ] vērtību vai arī, ja šis lauks ir tukšs, ar 

lauka [6/1 Neto svars (kg)] vērtību):  

- visām deklarācijas precēm, kurām pievienota attiecīgā licence, 

summē ievadīto daudzumu, kas norādīts laukā [8/7 Norakstīšana] 

pie preces pavaddokumentiem; aprēķina licences sākotnējo 

(pieļaujamo) daudzumu, ņemot vērā pielaidi procentos; 

- aprēķina licencei rezervētos/indosētos daudzumus; 

- aprēķina daudzuma atlikumu licences ietvaros, ja tiek konstatētas 

neatbilstības (pārsniegts pieļaujamais daudzums), izvada kļūdas 

paziņojumu. 

4.7.4. Preces dati 

 

 
 

SOLI PA SOLIM – Sadaļas Preces dati aizpildīšana 

• Laukā [5/15 Izcelsmes valsts kods] jāievada vai jāizvēlas izcelsmes valsts kods.  

• Laukā [5/16 Preferenciālās izcelsmes valsts kods] jāievada vai jāizvēlas 

preferenciālās izcelsmes valsts kods vai valstu grupa. 

• Laukā [4/17 Preference] jāizvēlas atbilstošais kods un nosaukums. 

• Laukā [8/1 Kvotas kārtas numurs] jāievada kvotas kārtas numurs. 

• Laukā [4/16 Vērtības noteikšanas metode] jāizvēlas vērtības noteikšanas metodes 

kods un nosaukums. 
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• Laukā [8/5 Darījuma raksturs] jāizvēlas darījuma kods un nosaukums. 

• Laukā [6/13 CUS kods] jāievada Muitas savienības un statistikas (Customs Union 

and Statistics – CUS) numurs. 

• Laukā [2/4 Atsauces numurs/URC] jāievada unikāls komerciālais atsauces numurs, 

ko attiecīgā persona piešķīrusi konkrētajam sūtījumam. Tas var būt Pasaules muitas 

organizācijas (ISO 15459) kods vai līdzvērtīgs kods. 

Atceries! 

• Ja laukā [5/16 Preferenciālās izcelsmes valsts kods] ir norādīts 4 zīmju valsts grupas 

kods vai lauka [4/17 Preference] vērtība sākas ar 1, 4 vai 5, tad lauks [5/15 

Izcelsmes valsts kods] ir jāaizpilda obligāti; 

• Lauks [5/16 Preferenciālās izcelsmes valsts kods] ir obligāts, ja [4/17 Preference] 

vērtība sākas ar 2, 3 vai 4; 

• Lauku [2/4 Atsauces numurs/UCR] nedrīkst vienlaicīgi aizpildīt gan deklarācijas, 

gan preču līmenī. 

• Lauku [8/5 Darījuma raksturs] nedrīkst vienlaicīgi aizpildīt gan deklarācijas, gan 

preču līmenī. 

 

4.7.5. Statistiskās vērtības aprēķins 

 Ieraksti (pozīcijas) preces statistiskās vērtības aprēķina tabulā veidojas automātiski atbilstoši 

deklarācijas apkopojošās informācijas statistiskās vērtības aprēķina tabulā ievadīto pozīciju 

ierakstiem. Pievienojot jaunu preci, tai automātiski tiek izveidoti statistiskās vērtības pozīciju 

ieraksti atbilstoši apkopojošās informācijas sadaļā ievadītajiem. No deklarācijas apkopojošās 

informācijas pozīcijas “4/11 Rēķina kopsumma” ieraksta tiek veidoti preču ieraksti, kuru pozīcija 

ir “4/14 Preču pozīcijas cena/summa”. Apkopojošajā informācijā ievadīto pozīciju vērtības netiek 

kopētas uz preču pozīciju ierakstiem, bet tiek sadalītas pa precēm atkarībā no norādītā sadales 

veida.   

 

 
 

Nospiežot pogu [Sadalīt], tiek veikts vērtību pārrēķins sarakstā „Statistiskās vērtības 

aprēķins” atkarībā no izvēlētā sadales veida deklarācijas šķirklī Apkopojošā informācija. 

Nodrošināta 3 veidu preču statistiskās informācijas sadalīšana: 
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Manuāla sadalīšana jāveic preču pozīcijām, kurām deklarācijas apkopojošās informācijas 

statistiskās vērtības aprēķinā norādīts sadales veids “Manuāli”. Manuālas sadalīšanas gadījumā 

lietotājs manuāli norāda pozīcijas ieraksta [Vērtību] katrai precei tā, lai visu šīs pozīcijas [Vērtību] 

summa būtu vienāda ar pozīcijas [Vērtību] apkopojošās informācijas statistiskās vērtības aprēķina 

tabulā; 

Automātisku vērtības sadalīšanu pēc svara sistēma veic tām preču statistiskās vērtības 

aprēķina pozīcijām, kurām apkopojošās informācijas statistiskās vērtības aprēķina pozīcijai 

lietotājs norādījis sadales veidu “Pēc svara”. Lai sadalītu vērtību katrai precei proporcionāli pēc 

svara, obligāti jānorāda: 

• preces bruto svaru (d.e “6/5 Bruto svars (kg)”), kura vērtībai jābūt lielākai par 0; 

• deklarācijas kopējo bruto svaru (apkopojošās informācijas lauks “Kopējais bruto 

svars (kg)”), kura vērtībai jābūt lielākai par 0; 

• apkopojošās informācijas atbilstošā aprēķina pozīcijas ieraksta [Vērtība]; 

• ja augstāk minētie obligāti norādāmie lauki nav aizpildīti, sadalīšanas aprēķinu 

neveic; 

• ja augstāk minētie obligāti aizpildāmie lauki ir aizpildīti un tajos norādītas vērtības, 

kuras lielākas par 0, preču pozīcijas vērtību aprēķina pēc šādas formulas:  

“Pozīcijas vērtība precei” = “Preces bruto svars” x “Kopējā pozīcijas vērtība” / 

“Kopējais bruto svars”; 

Automātisku vērtības sadalīšanu pēc vērtības sistēma veic tām preču statistiskās vērtības 

aprēķina pozīcijām, kurām apkopojošās informācijas statistiskās vērtības aprēķina pozīcijai 

norādīts sadales veidu “Pēc vērtības”. Lai sadalītu vērtību katrai precei proporcionāli pēc vērtības, 

obligāti jānorāda: 

• apkopojošās informācijas statistiskās vērtības aprēķina pozīcijas “4/11 Rēķina 

kopsumma” vērtība un vērtībai jābūt lielākai par 0; 

• preces statistiskās vērtības aprēķina pozīcijas “4/14 Preču pozīcijas cena/summa” 

vērtība un vērtībai jābūt lielākai par 0; 

• apkopojošās informācijas atbilstošā aprēķina pozīcijas ieraksta [Vērtība]; 

• ja augstāk minētie obligāti norādāmie lauki nav aizpildīti, aprēķinu neveic; 

• ja augstāk minētie obligāti norādāmie lauki ir aizpildīti, preču pozīcijas vērtību 

aprēķina pēc šādas formulas:  “Pozīcijas vērtība precei” = “4/14 Preču pozīcijas 

cena/summa” x “Kopējā pozīcijas vērtība” / “4/11 Rēķina kopsumma” 

Deklarācijās, kurās kādai no precēm norādīta papildprocedūra ar kodu “05M”, obligāti 

jāpievieno statistiskās vērtības aprēķina pozīcija “Vērtība izvedot” pozīciju grupā “Pārējās 

izmaksas”. Deklarācijā papildprocedūru 05M nevar noformēt kopā ar citām papildprocedūrām. 

Deklarācijā (un katrā precē) atļauts norādīt tikai vienu pozīciju “Vērtība izvedot” un šīs pozīcijas 

“Summu valsts valūtā” no preču statistiskās vērtības aprēķina katrai precei nosūta uz ITVS. 
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4.7.6. Statistiskās vērtības kopsavilkums 

  
Sadaļas Statistiskās vērtības kopsavilkums lauki tiek aizpildīti automātiski, izmantojot 

sadaļā Statistiskās vērtības aprēķins norādītos datus. Statistiskās vērtības kopsavilkums preču 

līmenī tiek attēlots tikai nacionālajā valūtā (EUR). 

• Laukā [4/14 Preču pozīcijas cena/summa] tiek attēlota Statistiskās vērtības 

aprēķina pozīcijas [4/14 Preču pozīcijas cena/summa ] lauka [Summa valsts 

valūtā] vērtība; 

• Lauka [4/9 Pieskaitāmo izmaksu summa] vērtība veidojas, sasummējot 

Statistiskās vērtības aprēķina pozīciju [4/9 Pieskaitāmo izmaksu] lauku [Summa 

valsts valūtā] vērtības; 

• Lauka [4/9 Atskaitāmo izmaksu summa] vērtība veidojas, sasummējot Statistiskās 

vērtības aprēķina pozīciju [4/9 Atskaitāmo izmaksu] lauku [Summa valsts valūtā] 

vērtības; 

• Lauka [8/6 Statistiskā vērtība] vērtību aprēķina pēc formulas: [4/14 Preču pozīcijas 

cena/summa] + [4/9 Pieskaitāmo izmaksu summa] - [4/9 Atskaitāmo izmaksu 

summa]; 

• Lauka [Izmaksas par pakalpojumiem (PVN bāzei)] vērtība veidojas, sasummējot 

Statistiskās vērtības aprēķina pozīciju [Izmaksas par pakalpojumiem (PVN 

bāzei)] lauku [Summa valsts valūtā] vērtības. Izmaksas par pakalpojumiem (PVN 

bāzei) tiek pieskaitītas pie ar PVN nodokli apliekamajai bāzei preču līmenī; 

• Lauka [Pārējās izmaksas] – kopsummu neaprēķina, bet attēlo visu grupas “Pārējās 

izmaksas” pozīciju ierakstus katru savā rindā. Attēlo pozīcijas nosaukumu bez koda 

un pozīcijas summu valsts valūtā. 

4.7.7. Nodokļu aprēķins 

Sadaļā Nodokļu aprēķins tiek attēlots saraksts ar informāciju par precei aprēķinātajiem 

nodokļiem – to veidu, bāzi, likmi, summu un maksāšanas kārtību. Sarakstā atļauts pievienot ne 

vairāk kā 99 ierakstus. 

Standarta gadījumā nodokļu aprēķinu veic un sarakstu aizpilda ITVS pēc veiksmīgas preču 

validācijas. Gadījumā, kad ITVS nav pieejams vai kādu citu iemeslu dēļ nenotiek automātisks 

nodokļu aprēķins, lietotājs var veikt manuālu nodokļu aprēķinu, atzīmējot izvēles rūtiņu “Manuāls 

nodokļu aprēķins” un ievadot manuālā aprēķina pamatojumu.  
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SOLI PA SOLIM – Sadaļas Nodokļu aprēķins aizpildīšana 

• Laukā [Manuāls nodokļu aprēķins] tiek norādīta pazīme, vai precei tiks veikts 

manuāls nodokļu aprēķins. Mainot lauka vērtību, no saraksta tiek dzēsti visi 

nodokļi. 

• Ja ir atzīmēts, ka tiks veikts manuāls nodokļu aprēķins, tad laukā [Manuālā aprēķina 

pamatojums] jāievada attiecīgs pamatojums. 

• Noklikšķinot uz saraksta rindiņas, tiek atvērta forma Nodoklis izvēlētā ieraksta 

datu aplūkošanai un labošanai, ja nodoklis ir ievadīts manuāli vai – ja TARIC ir 

pieprasījis manuāli ievadīt informāciju par nodokļa bāzi, likmi, summu. 

• Nospiežot pogu [Ievadīt], tiek atvērta forma Nodokļu reģistrēšana, kurā lietotājam 

jāievada manuāli aprēķinātie nodokļi. 

• Nospiežot pogu [Izdzēst], visi atzīmētie ieraksti no saraksta tiek dzēsti. Dzēšanas 

funkcionalitāti iespējams izmantot tikai manuālā nodokļu aprēķina gadījumā. 

 

Atceries! 

• Gadījumos, kad ITVS aprēķina un atsūta vairākas kvotas drošības naudas, 

lietotājam ir jāizvēlas viena un jāapstiprina tā, izmantojot pogu [Apstiprināt kvotas 

drošības naudu]. 

• Gadījumos, kad muitas procedūrai un/vai papildprocedūrai nodokļi pēc TARIC 

pieprasījuma ir aprēķināmi manuāli (piemēram, procedūra 6121 B05), nodokļa bāzi 

un summu jāvada manuāli, uzklikšķinot uz attiecīgā nodokļa ieraksta un  aizpildot 

trūkstošo informāciju. 

• Importa deklarāciju, atslēdzot sasaisti ar ITVS un  ievadot attiecīgu pamatojumu, 

noformē tikai ja: 

o tehnisku iemeslu dēļ vairāk nekā 60 minūtes nav iespējams savienojums ar 

ITVS serveri vai ir citas tehniskas problēmas, kas netiek novērstas 60 

minūšu laikā; 

o parādās ITVS paziņojums, ka automātiska muitas deklarācijas datu 

apstrāde, tajā skaitā nodokļu aprēķins, nav iespējama; 

o saņemta informācija no Valsts ieņēmumu dienesta MP Muitas tarifu un 

maksājumu piemērošanas daļas, ka informācija ITVS neatbilst 

normatīvajos aktos noteiktajam; 



Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma/ Lietotāja rokasgrāmata 

18. sējums 2.grāmata. Importa muitas deklarācijas komersantu lietotāju saskarne, pārejot uz ES muitas datu 

modeli 

 

EMDAS.LTT.18.LTRG.02.01.G.2020  

62 

 

o noformējot C tipa importa muitas deklarāciju vai piesakot muitas procedūru 

„Preču novietošana muitas noliktavā”, komersants vai muitas amatpersona 

ir pieņēmusi lēmumu par iespējamā muitas parāda aprēķināšanu manuāli. 

4.7.8. Apakšforma Nodokļu reģistrēšana 

 

 

Apakšformu iespējams atvērt, ja sadaļā Nodokļu aprēķins ir pazīme par manuālu nodokļu 

aprēķinu. Formā Nodokļu reģistrēšana lietotājam ir iespēja ievadīt datus par pieciem nodokļiem 

vienlaicīgi. Gadījumā, ja nepieciešams ievadīt mazāk kā 5 nodokļus, dažas sadaļas var atstāt 

tukšas. Ja nepieciešams ievadīt vairāk par 5 nodokļiem:  

• vispirms ir jāaizpilda dati par pirmajiem 5 nodokļiem;  

• jāsaglabā tie, nospiežot pogu [Turpināt]; 

• pie preces datiem sadaļā Nodokļu aprēķins atkārtoti jānospiež poga [Ievadīt], kas 

atvērs tukšu nodokļu reģistrēšanas formu jaunu nodokļu ievadei. 

 

SOLI PA SOLIM – Nodokļu reģistrēšana 

• Laukā [4/3 Nodokļa veids] jāizvēlas atbilstošais nodokļa veids.  

• Laukā [4/4 Nodokļa bāze] jāievada nodokļa bāze.  

• Laukā [4/5 Nodokļa likme] jāievada nodokļa likme (skaitlis). 

• Laukā [Nodokļa likmes izteiksme] jāizvēlas likmes izteiksmes „EUR” vai „%”. 

• Laukā [Nodokļa likmes mērvienība] jāievada vai jāizvēlas atbilstoša vērtība no  

klasifikatora "Mērvienības", ja ir norādīta nodokļa likmes izteiksme „EUR”. 

• Laukā [Nodokļa likmes mērvienības apzīmētājs]  jāievada vai jāizvēlas atbilstoša 

vērtība no klasifikatora "Mērvienību papildu apzīmētāju dati", ja ir norādīta 

nodokļa likmes izteiksme „EUR”. 

• Laukā [Nodokļa likmes piezīmes] nepieciešamības gadījumā ir iespējams ievadīt 

piezīmes par nodokļa likmi. 

• Laukā [4/6 Maksājamā nodokļa summa] manuāli jāievada vai automātiski 

jāaprēķina ar pogas [Aprēķināt] palīdzību nodokļa summa. 
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4.7.9. Apakšforma Nodoklis 

 
 

Apakšforma Nodoklis tiek izmantota nodokļu aplūkošanai vai labošanai, ja nodoklis ir 

ievadīts manuāli vai ja TARIC ir pieprasījis manuāli ievadīt informāciju par nodokļa bāzi, likmi, 

summu.  

 

4.7.10. Papildmērvienība (Nodokļu bāzei) 

 
 

Sarakstā Papildmērvienība (Nodokļu bāzei) tiek apkopota informācija par 

papildmērvienībām nodokļu aprēķinam. Sarakstā iespējams pievienot 99 ierakstus. 

• Noklikšķinot uz saraksta rindiņas, tiek atvērta forma Papildmērvienība (Nodokļu 

bāzei) izvēlētā ieraksta datu aplūkošanai un labošanai, ja deklarācija nav vēl 

iesniegta.  

• Nospiežot pogu [Ievadīt], tiek atvērta forma Papildmērvienība (Nodokļu bāzei) 

jaunu datu ievadei.  

• Nospiežot pogu [Izdzēst], visi atzīmētie ieraksti no saraksta tiek dzēsti.  

Atceries! 

• Pēc deklarācijas iesniegšanas saraksts Papildmērvienība (Nodokļu bāzei) tiek 

attēlots nesakļauts, ja tajā ir norādīti dati. 
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4.7.11. Apakšforma Papildmērvienība (Nodokļu bāzei) 

 
 

SOLI PA SOLIM – Apakšformas Papildmērvienība (Nodokļu bāzei) aizpildīšana 

• Laukā [Daudzums papildmērvienībā] jāievada daudzums papildmērvienībā. 

• Laukā [Papildmērvienība] jāievada vai jāizvēlas vērtība no klasifikatora 

„Mērvienības”. 

• Laukā [Mērvienības papildu apzīmējums] jāievada vai jāizvēlas vērtība no 

klasifikatora „Mērvienību papildu apzīmētāju dati”. 

 

4.7.12. 2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes  

 
 

Sarakstā 2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes tiek apkopota 

informācija par preces dokumentiem. Sarakstā iespējams pievienot 99 ierakstus. 

• Noklikšķinot uz saraksta rindiņas, tiek atvērta forma Dokuments izvēlētā ieraksta 

datu aplūkošanai un labošanai, ja deklarācija nav vēl iesniegta.  

• Hipersaite [Skatīt failu] lejupielādē dokumentam pievienoto failu. 

• Nospiežot pogu [Ievadīt], tiek atvērta forma Dokumentu reģistrēšana jaunu datu 

ievadei.  

• Nospiežot pogu [Izdzēst tikai no šīs preces], visi atzīmētie ieraksti no saraksta tiek 

dzēsti. 

• Nospiežot pogu [Izdzēst no visām precēm], visi atzīmētie ieraksti tiek dzēsti no 

visām precēm. 

• Nospiežot pogu [Atvērt], tiek atvērta atbilstošā dokumenta forma sekojošiem 

dokumentu kodiem (poga ir pieejama, ja deklarācija ir jau iesniegta):  

o Atļauja (C504, C514, C517, C518, C519, C601, C516, 0945, 0550, N990, 

C990 , C019 un 0490); 

o KID/KVID (N853, C640 un C678); 

o PUD (N337); 

o Licences (X001 un L001); 
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o Anulētās muitas deklarācijas reģistrācijas numurs, kuras vietā tiek formēta 

pašreizējā muitas deklarācija (0995); 

o Tranzīta deklarācija (N820, N821, N822, N952, NT2F). 

 

Atceries! 

• Pēc deklarācijas iesniegšanas saraksts 2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un 

atļaujas, citas norādes tiek attēlots nesakļauts, ja tajā ir norādīti dati. 

• Ievadītajām vērtībām laukos [Dokumenta kods], [Dokumenta reģistrācijas 

numurs], [Papildus informācija par dokumentu] un [Dokumenta reģistrācijas 

datums] ir jābūt unikāliem – dokumentiem nedrīkst būt ievadītas vairākas 

identiskas kodu un reģistrācijas Nr. kombinācijas.  

• Ja ir iezīmēts ieraksts un dzēsts ar pogu [Izdzēst tikai no šīs preces], kuram ir 

pazīme, ka tas attiecināms uz visām preču pozīcijām, pie preces datu saglabāšanas 

ieraksts tiek dzēsts tikai no atvērtās preces. Pārējām precēm saistītajam ierakstam 

tiek noņemta pazīme, ka dokuments attiecas uz visām precēm. 

• Ja deklarācijas tips ir B pilnā un ir atzīmēts lauks „Pilna informācija tiks sniegta 

pēc preču izlaišanas”, tad obligāti jāievada tikai dokumentu kods. 

• Lai piemērotu īpašo PVN režīmu (55B), deklarācijas sarakstā 2/3 Uzrādītie 

dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes jāieraksta dokumenta kods 0490 

un atļaujas reģistrācijas numurs.  

• Dokumenta kodu 5999 „Cits muitas deklarācijas pavaddokuments, kas nav minēts 

sarakstā” jāizmanto gadījumos, kad elektroniski nepieciešams pievienot 

dokumentus, kam nav atbilstoša koda. 

• Gadījumā, ja ailē [3/2 Eksportētājs, Eksportētāja identifikācijas numurs], [3/16 

Importētājs, Importētāja identifikācijas numurs], [3/18 Deklarētājs, Deklarētāja 

identifikācijas numurs] vai [3/20 Pārstāvis, Pārstāvja identifikācijas numurs] tiek 

norādīts komersants, kam ir AEO sertifikāts, sistēma to automātiski pievieno preču 

dokumentiem ar attiecīgu dokumenta kodu atkarībā no ailes, kurā komersants 

norādīts: 

o Y022, ja komersantam ailē [3/2 Eksportētājs, Eksportētāja identifikācijas 

numurs] ir AEO sertifikāts; 

o Y023, ja komersantam ailē [3/16 Importētājs, Importētāja identifikācijas 

numurs] ir AEO sertifikāts; 

o Y024, ja komersantam ailē [3/18 Deklarētājs, Deklarētāja identifikācijas 

numurs] ir AEO sertifikāts; 

o Y025, ja komersantam ailē [3/20 Pārstāvis, Pārstāvja identifikācijas 

numurs] ir AEO sertifikāts;  

Automātiski pievienotos AEO sertifikātus lietotājs var arī dzēst; 

• Gadījumā, ja ailē [3/16 Importētājs, Importētāja identifikācijas numurs] tiek 

norādīts komersants, kam deklarācijas pārbaudāmajā datumā ir derīga atļauja īpašā 

PVN režīma piemērošanai importa darījumos pieprasītajā procedūrā, sistēma to 
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automātiski pievieno preču dokumentiem ar dokumenta kodu “0490” un pazīmi, ka 

tas attiecas uz visām deklarācijas precēm; 

• Gadījumā, ja ailē [2/7 Noliktavas identifikācija] ir norādīts Noliktavas 

identifikācijas numurs, kas atbilst Muitas noliktavas turēšanas atļaujas numuram:  

o formātā „CCXXXTNNNN” (CMIS izsniegta atļauja), kur 

▪  CC - valsts kods 

▪  XXX - atļaujas veids 

▪  T - noliktavas tipa kods 

▪ NNNN - atļaujas numurs),  

o formātā “CCXXXOOOOOOOO-YYYY-RRRNNNNNNNNNNNN” (CD 

izsniegta atļauja), kur 

▪ CC – valsts kods 

▪ XXX – atļaujas veids 

▪ OOOOOOOO – muitas iestāde 

▪ YYYY – gads 

▪ RRR – nejauši simboli 

▪ NNNNNNNNNNNN – sekvences numurs (ja ir mazāk par 4 

cipariem, tad pirms cipariem tukšās vietas aizpilda ar 0).   

tad sistēma automātiski pievieno preču dokumentiem atbilstošo Muitas noliktavas 

turēšanas atļauju, ar attiecīgu dokumenta kodu: C517, ja atļaujas numurs satur 

simbolus ‘CWP’,  C518, ja atļaujas numurs satur simbolus ‘CW1’, C519, ja atļaujas 

numurs satur simbolus ‘CW2’,; 

Automātiski pievienoto Muitas noliktavas turēšanas atļauju lietotājs var arī dzēst. 

Pēc dzēšanas tos var pievienot atkārtoti, nospiežot pogu [Pievienot atļaujas]. 

• Ja tiek formēta jauna deklarācija anulētas deklarācijas vietā un tiek mainīts darba 

datums ar iemeslu „Anulētas deklarācijas vietā”, sarakstā 2/3 Uzrādītie 

dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes jābūt norādītai vienai atsaucei 

uz anulēto importa deklarāciju (dokumentu kods 0995) ar pazīmi, ka dokuments 

pievienots visām precēm.  

o Ja darba datums ir mainīts uz tādu datumu, kas ir pirms EMDAS IKS 

ieviešanas, laukā „Dokumenta reģistrācijas numurs” jābūt norādītam 

ASYCUDA++ deklarācijas numuram. 

o Ja darba datums ir mainīts uz tādu datumu, kas ir pēc EMDAS IKS 

ieviešanas, laukā „Dokumenta reģistrācijas numurs” jābūt norādītam MRN, 

pēc kura deklarācija ir atrodama EMDAS, un EMDAS atrastās deklarācijas 

darba datumam ir jāsakrīt ar formējamās deklarācijas darba datumu, un 

deklarācijai jābūt statusā Anulēta. 

• Attiecībā uz atļauju izmantošanu, tiek lietoti sekojoši dokumentu kodi vai to 

attiecīgie kodi 2/2 Papildu ziņas sadaļā, ja atļauju izmanto vienkāršotā veidā vai 

ja atļauja ir izsniegta citā dalībvalstī:  

o C504 - Atļauja, muitas vērtības noteikšanas vienkāršošanai (tikai no CD 

saņemta atļauja). Atbilstošie 2/2 Papildu ziņas sadaļas kodi: 

▪ N0001 - manuāla atļaujas datu pārbaude; 
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o C601 – Atļauja, lai izmantotu ievešanas pārstrādei procedūru. Atbilstošie 

2/2 Papildu ziņas sadaļas kodi: 

▪ 00100 - pieteikums īpašas procedūras, kas nav tranzīts, 

izmantošanas atļaujas saņemšanai; 

▪ N0001 - manuāla atļaujas datu pārbaude; 

▪ N0008 - atļauja īpašas procedūras izmantošanai pamatojoties uz 

iepriekšējo muitas deklarāciju; 

o C516 – Atļauja, lai izmantotu pagaidu ievešanas procedūru. Atbilstošie 2/2 

Papildu ziņas sadaļas kodi: 

▪ 00100 - pieteikums īpašas procedūras, kas nav tranzīts, 

izmantošanas atļaujas saņemšanai; 

▪ N0001 - manuāla atļaujas datu pārbaude; 

▪ N0008 - atļauja īpašas procedūras izmantošanai pamatojoties uz 

iepriekšējo muitas deklarāciju; 

o C019 – Atļauja, lai izmantotu izvešanas pārstrādei procedūru. Atbilstošie 

2/2 Papildu ziņas sadaļas kodi: 

▪ 00100 - pieteikums īpašas procedūras, kas nav tranzīts, 

izmantošanas atļaujas saņemšanai; 

▪ N0001 - manuāla atļaujas datu pārbaude; 

▪ N0008 - atļauja īpašas procedūras izmantošanai pamatojoties uz 

iepriekšējo muitas deklarāciju; 

o C990 – Atļauja, lai izmantotu galapatēriņa procedūru (īpaša izlietošana). 

Noradīšanas nepieciešamību nosaka pēc preču koda, balstoties uz ITVS 

nosacījumiem. Atbilstošie 2/2 Papildu ziņas sadaļas kodi: 

▪ N0001 - manuāla atļaujas datu pārbaude (tikai CD izsniegtām 

atļaujām); 

o N990 – Atļauja, lai izmantotu galapatēriņa procedūru (īpaša izlietošana). 

Noradīšanas nepieciešamību nosaka pēc preču koda, balstoties uz ITVS 

nosacījumiem. Atbilstošie 2/2 Papildu ziņas sadaļas kodi: 

▪ N0001 - manuāla atļaujas datu pārbaude (tikai CD izsniegtām 

atļaujām); 

o D019 – Atļauja, lai izmantotu galapatēriņa procedūru (īpaša izlietošana). 

Noradīšanas nepieciešamību nosaka pēc preču koda, balstoties uz ITVS 

nosacījumiem. Atbilstošie 2/2 Papildu ziņas sadaļas kodi: 

▪ N0001 - manuāla atļaujas datu pārbaude (tikai CD izsniegtām 

atļaujām); 

o 0550 – Atļauja ievest preces labdarībai vai filantropiskai darbībai.  

o 0490 – Atļauja īpašā PVN režīma piemērošanai importa darījumos (atļaujai 

jābūt derīgai uz deklarācijas pieņemšanas datumu vai darba datumu, ja tā 

tiek formēta anulētas deklarācijas vietā). 

o Muitas noliktavas turēšanas atļauja (norādāma ailē “2/7 Noliktavas 

identifikācija”). Atbilstošie Papildu informācijas sadaļas kodi: 
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▪ N0001 - manuāla atļaujas datu pārbaude (tikai CD izsniegtām 

atļaujām); 

• Attiecībā uz AGRIM licenču datu izmantošanu tiek izmantots dokuments ar kodu 

L001, kuru uzrādot, tiek iedarbinātas licencei noteiktās pārbaudes uz derīgumu, 

pārstāvību, precēm un apjomu, kā arī ievadītais preces daudzums tiek rezervēts 

tālākai indosēšanai LAD; 

• AGRIM licenci (dokumentu ar kodu „L001”) nedrīkst norādīt EIDR,Z un C tipa 

deklarācijām; 

 

Ja lietotājam nav derīgas atļaujas vai konstatēta atļaujas un deklarācijas informācijas 

neatbilstība, lietotājs par to saņems kļūdas paziņojumu. Ja lietotājam ir atļauja, kura ir izsniegta 

vienkāršotā veidā (nav Latvijā izsniegta vai arī nav elektroniski reģistrēta) – par to ir jānorāda 

informācija ailē 2/2 Papildu ziņas. 
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4.7.13. Apakšforma Dokumentu reģistrēšana 

  

 
 

Formā Dokumentu reģistrēšana ir 5 sadaļas, kurās lietotājam ir iespēja ievadīt datus par 

pieciem dokumentiem vienlaicīgi. Gadījumā, ja nepieciešams ievadīt mazāk kā 5 dokumentus, 

dažas sadaļas var atstāt tukšas. Ja nepieciešams ievadīt vairāk par 5 dokumentiem:  

• vispirms ir jāaizpilda dati par pirmajiem 5 dokumentiem;  
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• jāsaglabā tie, nospiežot pogu [Turpināt]; 

• pie preces datiem sadaļā 2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas 

norādes atkārtoti jānospiež poga [Ievadīt], kas atvērs dokumentu reģistrēšanas 

formu jaunu dokumentu ievadei. 

 

SOLI PA SOLIM – apakšformas Dokumentu reģistrēšana aizpildīšana 

• Laukā [Dokumenta kods] jāievada vai jāizvēlas dokumenta kods.  

• Laukā [Dokumenta reģistrācijas numurs] jāieraksta dokumenta reģistrācijas 

numurs. 

• Laukā [Papildus informācija par dokumentu] ir iespējams ievadīt papildinformāciju 

par dokumentu. 

• Laukā [Dokumenta reģistrācijas datums] tiek norādīts reģistrācijas datums. 

• Lauks [Dokumenta fails] attēlo faila nosaukumu kā saiti uz failu, uz kuras 

noklikšķinot, atveras dokumenta fails. 

• Nospiežot pogu [Pievienot failu], tiek atvērta forma Faila pievienošana kurā 

lietotājs var ievadīt faila nosaukumu un augšupielādēt failu. Pēc pogas [Turpināt] 

nospiešanas fails tiks pievienots importa deklarācijas dokumentam. 

• Lauks [Visām preču pozīcijām] ir jāatzīmē, ja ievadītais dokuments attiecas uz 

visām precēm. Atzīmējot lauku, dokuments tiek pārkopēts uz visām deklarācijas 

precēm. 

• Laukā [8/7 Norakstīšana] jānorāda izmantotās AGRIM licences ietvaros 

atrakstāmais preces daudzums. Precei var tikt norādīti vairāki dokumenti, kuri 

raksturo AGRIM licenci (dokuments ar kodu L001), šajā gadījumā lauks ir obligāti 

aizpildāms. Lauku nedrīkst aizpildīt, ja dokuments neattiecas uz AGRIM licenci. 

 

 

4.7.14. Apakšforma Dokuments 

 
 

Forma Dokuments tiek izmantota sarakstā 2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un 

atļaujas, citas norādes ievadīto dokumentu aplūkošanai un rediģēšanai. Formas lauku aizpildes 
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nosacījumi ir identiski, kā apakšformā Dokumentu reģistrēšana, tikai šajā gadījumā tiek 

aplūkots/rediģēts viens konkrēts dokuments, nevis pieci. 

 

4.7.15. Apakšforma Faila pievienošana 

 

 
 

SOLI PA SOLIM – apakšformas Faila pievienošana aizpildīšana 

• Laukā [Nosaukums] jāievada faila nosaukums. 

• Laukā [Pielikums] var pievienot izvēlēto failu, taču tā lielums nedrīkst pārsniegt 

maksimāli pieļaujamo augšupielādējamā faila izmēru, kas norādīts formas 

apakšdaļā. 

 

4.7.16. Preces iepakojumi 

 
 

Sarakstā Preces iepakojums tiek apkopota informācija par preces iepakojumiem. Sarakstā 

iespējams pievienot 99 ierakstus. 

• Noklikšķinot uz saraksta rindiņas, tiek atvērta forma Preces iepakojums izvēlētā 

ieraksta datu aplūkošanai un labošanai, ja deklarācija nav vēl iesniegta.  

• Nospiežot pogu [Ievadīt], tiek atvērta forma Preces iepakojums jaunu datu 

ievadei.  

• Nospiežot pogu [Izdzēst], visi atzīmētie ieraksti no saraksta tiek dzēsti.  

 

Atceries! 

• Pēc deklarācijas iesniegšanas saraksts Preces iepakojums tiek attēlots nesakļauts. 

• Sarakstā ir jābūt vismaz vienam ierakstam.  

• Sarakstā nedrīkst būt vairāki vienādi ieraksti. 
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4.7.17. Apakšforma Preces iepakojums 

 
 

SOLI PA SOLIM – apakšformas Preces iepakojums aizpildīšana 

• Laukā [6/9 Iepakojuma veids] jāievada vai jāizvēlas preces iepakojuma veids. 

• Laukā [6/11 Kravas marķējums] obligāti jāievada marķējuma numurs gadījumos, 

ja lauka [6/9 Iepakojuma veids] vērtība nav VQ, VG, VL, VY, VR, VO, NE, NF 

vai NG. 

• Laukā [6/10 Iepakojumu skaits] obligāti jāievada iepakojumu skaits gadījumos, ja 

lauka [6/9 Iepakojuma veids] vērtība nav VQ, VG, VL, VY, VR, VO, NE, NF vai 

NG. Pretējā gadījumā lauku nedrīkst aizpildīt. 

• Laukā [Gabalu skaits] obligāti jāievada gabalu skaits gadījumos, ja lauka [6/9 

Iepakojuma veids] vērtība ir NE, NF vai NG. Pretējā gadījumā lauku nedrīkst 

aizpildīt. 

• Atzīmi [Kopīgs iepakojums] izmanto gadījumos, kad deklarācijā ir vairākas preces, 

kuras ir iepakotas vienā iepakojumā. Izmantojot šo pazīmi, deklarācijā ir jābūt citai 

precei, kurā izvēlētā prece ir iepakota un preču laukiem [6/11 Kravas marķējums] 

jābūt identiskiem. 

 

Atceries! 

• Atzīmi pie ailes [Kopīgs iepakojums] nedrīkst norādīt, ja lauka [6/9 Iepakojuma 

veids] vērtība ir VQ, VG, VL, VY, VR, VO, NE, NF vai NG. 

• Ja lauka [6/9 Iepakojuma veids] vērtība nav VQ, VG, VL, VY, VR, VO, NE, NF 

vai NG un ja lauks [Kopīgs iepakojums] ir iezīmēts, tad laukā obligāti jānorāda 

vērtība „0”. 

• Ja lauka [6/9 Iepakojuma veids] vērtība nav VQ, VG, VL, VY, VR, VO, NE, NF 

vai NG un ja lauks [Kopīgs iepakojums] nav iezīmēts, tad laukā obligāti jānorāda 

vērtība lielāka par „0”. 

 

4.7.18. Konteineru numuri 
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Sarakstā 7/10 Konteineru numuri tiek apkopota informācija par preces konteineru 

numuriem. Sarakstā iespējams pievienot 99 ierakstus. 

• Noklikšķinot uz saraksta rindiņas, tiek atvērta forma Konteinera numurs izvēlētā 

ieraksta datu aplūkošanai un labošanai, ja deklarācija nav vēl iesniegta.  

• Nospiežot pogu [Ievadīt], tiek atvērta forma Konteinera numurs jaunu datu 

ievadei.  

• Nospiežot pogu [Izdzēst], visi atzīmētie ieraksti no saraksta tiek dzēsti.  

 

Atceries! 

• Pēc deklarācijas iesniegšanas saraksts 7/10 Konteineru numuri tiek attēlots 

nesakļauts, ja tajā ir norādīti dati. 

• Sarakstā nedrīkst būt identiski ieraksti ar vienādiem konteinera numuriem. 

• Ja sarakstā tiks ievadīts vismaz viens konteinera numurs, sistēma sadaļā Dati par 

transportēšanu automātiski ieliks pazīmi ailē [7/2 Konteiners]. 

 

4.7.19. Apakšforma Konteinera numurs 

 
 

SOLI PA SOLIM – apakšformas Konteinera numurs aizpildīšana 

• Laukā [Konteinera identifikācijas numurs] jāievada konteinera numurs. Formā ir 

10 sadaļas, kurās lietotājam ir iespēja ievadīt datus par desmit konteineriem 

vienlaicīgi. Gadījumā, ja nepieciešams ievadīt mazāk par 10 konteineriem, dažas 

sadaļas var atstāt tukšas 
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4.7.20. 2/1 Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti  

 
 

Sarakstā 2/1 Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti tiek apkopota informācija 

par preces saistītajiem un iepriekšējiem dokumentiem. Sarakstā iespējams pievienot 99 ierakstus. 

• Noklikšķinot uz saraksta rindiņas, tiek atvērta forma Iepriekšējais dokuments 

izvēlētā ieraksta datu aplūkošanai un labošanai, ja deklarācija nav vēl iesniegta.  

• Nospiežot pogu [Ievadīt], tiek atvērta forma Iepriekšējais dokuments jaunu datu 

ievadei.  

• Nospiežot pogu [Izdzēst tikai no šīs preces], visi atzīmētie ieraksti no saraksta tiek 

dzēsti. 

Nospiežot pogu [Izdzēst no visām precēm], visi atzīmētie ieraksti tiek dzēsti no visām precēm. 

Atceries! 

• Pēc deklarācijas iesniegšanas saraksts 2/1 Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie 

dokumenti tiek attēlots nesakļauts, ja tajā ir norādīti dati. 

• Veicot dokumenta dzēšanu, netiks ņemti vērā labotie dokumentu dati, ja pēc 

izmaiņu veikšanas nav veikta preces datu saglabāšana.  

• Ir aizliegts dzēst dokumentus, no kuriem ir izveidota aizpildāmā deklarācija. 

Piemēram, formējot Y tipa deklarāciju no C tipa deklarācijas, atsauci uz C tipa 

deklarāciju nedrīkst dzēst. 

• Ja ir iezīmēts ieraksts un dzēsts ar pogu [Izdzēst tikai no šīs preces], kuram ir 

pazīme, ka tas attiecināms uz visām preču pozīcijām, pie preces datu saglabāšanas 

ieraksts tiek dzēsts tikai no atvērtās preces. Pārējām precēm saistītajam ierakstam 

tiek noņemta pazīme, ka dokuments attiecas uz visām precēm. 

• Ja  d.e. “1/10 Procedūra” uzrādītā iepriekšējā procedūra ir 51, 53, 71, 44, d.e. “2/1 

Vienkāršotā deklarācija / Iepriekšējie dokumenti” obligāti jāpievieno ieraksts ar 

kādu no dokumenta veidiem “MRN”, “SDE” vai “CLE”: 

o ja iepriekšējais dokuments ir ASYCUDA++ deklarācija, jānorāda 

dokumenta veida kods “MRN”; 

o ja iepriekšējais dokuments ir EMDAS importa C tipa deklarācija, jānorāda 

dokumenta veids “SDE”; 

o ja iepriekšējais dokuments ir EMDAS EIDR, jānorāda dokumenta veids 

“CLE”; 

o visiem citiem iepriekšējiem dokumentiem jānorāda dokumenta veida kods 

“MRN”. 
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• norādot augstāk minēti iepriekšējo dokumentu veidus, jānorāda atbilstoši 

iepriekšējo dokumentu tipu kodi: 

o Ja Dokumenta veids ir “CLE” vai “SDE”, dokumenta tipam jābūt Y; 

o Ja Dokumenta veids ir “337”, dokumenta tipam jābūt “X”; 

o Ja Dokumenta veids nav neviens no “CLE”, “SDE”, “337”, tad dokumenta 

tipam jābūt Z. 

• kā iepriekšējo dokumentu norādot ASYCYDA++ deklarāciju, jānorāda numurs, 

kurš atbilst formātam NNNN/N-NNNNNN (kur N ir cipars). Kā iepriekšējo 

dokumentu norādot EMDAS izlaistu importa deklarāciju, iepriekšējās deklarācijas 

tipam, pieprasītai procedūrai un darba datumam jāsakrīt ar sekojošās deklarācijas 

atbilstošajiem laukiem. 

4.7.21. Apakšforma Iepriekšējais dokuments 

 

 
 

SOLI PA SOLIM – apakšformas Iepriekšējais dokuments aizpildīšana 

• Laukā [Dokumenta tips] jāizvēlas dokumenta tips. 

• Laukā [Dokumenta veids] jānorāda  vai jāizvēlas dokumenta veids. 

• Laukā [Dokumenta identifikācijas numurs] jāievada dokumenta identifikācijas 

numurs. 

• Laukā [Iepriekšējās deklarācijas preces kārtas numurs] jāievada iepriekšējās 

deklarācijas preces kārtas numurs. 

• Laukā [Daudzums] jāievada daudzums. 

• Laukā [Mērvienība] jāizvēlas mērvienība “Bruto svars” vai “Skaits”. 

• Lauks [Visām preču pozīcijām] ir jāatzīmē, ja ievadītais dokuments attiecas uz 

visām precēm. Atzīmējot lauku, dokuments tiek pārkopēts uz visām deklarācijas 

precēm. 

• Lauks [Dati pārņemti] tiek automātiski atzīmēts, ja dati ir pārņemti no citas 

deklarācijas, izmantojot formu Iekļaut datus. Ja lietotājs ir labojis pārņemtos 

datus, pazīme tiek noņemta (bet tā netiek noņemta, ja lietotājs aizpilda tukšas ailes). 
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4.7.22. 3/37 Papildu piegādes ķēdes dalībnieka(-u) identifikācijas numurs 

 
 

SOLI PA SOLIM – Importa deklarācijas sadaļas 3/37 Papildu piegādes ķēdes 

dalībnieka(-u) identifikācijas numurs aizpilde 

• Laukā [Funkcijas kods] jāizvēlas kāda no piedāvātajām vērtībām. 

• Laukā [Identifikācijas numurs] jāievada derīgs EORI numurs vai  identifikācijas 

numurus. Formā iespējams meklēt sistēmā esošo komersantu EORI. 

 

Atceries! 

• Sekciju nedrīkst vienlaicīgi aizpildīt gan deklarācijas, gan preču līmenī. 

4.7.23. 2/2 Papildu ziņas 

 
 

Sarakstā 2/2 Papildu ziņas tiek apkopota informācija par preces dokumentiem, piemēram, 

vienkāršotā veidā izsniegtajām atļaujām (kas nav Latvijā izsniegtas vai arī nav elektroniski 

reģistrētas) vai, nepieciešamības gadījumos, par nosūtītājiem, izvedējiem, preču ievešanu 

pārstrādei, pagaidu ievešanu u.c.. Sarakstā iespējams pievienot 99 ierakstus. 

• Noklikšķinot uz saraksta rindiņas, tiek atvērta forma Papildu ziņas izvēlētā 

ieraksta datu aplūkošanai un labošanai, ja deklarācija nav vēl iesniegta.  

• Nospiežot pogu [Ievadīt], tiek atvērta forma Papildu ziņas jaunu datu ievadei.  

• Nospiežot pogu [Izdzēst tikai no šīs preces], visi atzīmētie ieraksti no saraksta tiek 

dzēsti. 

• Nospiežot pogu [Izdzēst no visām precēm], visi atzīmētie ieraksti tiek dzēsti no 

visām precēm. 

• Nospiežot pogu [Atļaujas pieteikums], izvēlētajam ierakstam tiek izveidots (vai 

atvērts, ja pieteikums jau eksistē) pieteikums atļaujai vienkāršotā veidā.  

Atceries! 

• Pēc deklarācijas iesniegšanas saraksts 2/2 Papildu ziņas tiek attēlots nesakļauts, ja 

tajā ir norādīti dati. 
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• Poga [Atļaujas pieteikums] attēlojas tikai tad, ja sarakstā 2/2 Papildu ziņas ievadīts 

[Papildu informācijas veida kods] “00100 – Pieteikums īpašas procedūras, kas nav 

tranzīts, izmantošanas atļaujas saņemšanai, pamatojoties uz muitas deklarāciju”  un 

pieprasītā procedūra ir 44, 48, 51 vai 53. 

 

4.7.24. Apakšforma Papildu ziņas 

 
 

SOLI PA SOLIM – apakšformas Papildu ziņas aizpildīšana 

• Laukā [2/2 1. Papildu informācijas veida kods] jāievada vai jāizvēlas papildu 

informācijas veida kods no klasifikatora „Importa papildinformācija”. 

• Laukā [2/2 2. Papildu informācijas koda atšifrējums] automātiski uzstāda vērtību, 

kad tiek aizpildīts lauks [2/2 1. Papildu informācijas veida kods]. 

• Laukā [2/2 3. Papildu informācija] var norādīt papildinformāciju. 

4.7.25. Apakšforma Atļauja vienkāršotā veidā 

 

• Lauka [A3/8 Preču īpašnieks] dati tiek aizpildīti automātiski pēc tam, kad lietotājs 

formā Izvēlēties EORI ierakstu ir izvēlējies EORI. EORI iespējams norādīt, 

nospiežot  pie lauka [EORI kods]. Norādot preču īpašnieku, EORI numurs nav 

jāaizpilda obligāti, šādā gadījumā pārējie lauki jāaizpilda manuāli. 

Atceries! 

• Lai pievienotu ierakstu sarakstam, jānospiež poga [Pievienot]. 

4.7.26. A4/5 Pirmā izmantošanas vai pārstrādes vieta 
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SOLI PA SOLIM – sadaļas A4/5 Pirmā izmantošanas vai pārstrādes vieta aizpildīšana 

• Laukā [Iela un numurs] jāievada Pirmās izmantošanas vai pārstrādes vietas iela un 

numurs. 

• Laukā [Pilsēta] jāievada Pirmās izmantošanas vai pārstrādes vietas pilsēta. 

4.7.27. A4/9 Pārstrādes vai izmantošanas vieta 

 
SOLI PA SOLIM – sadaļas A4/9 Pārstrādes vai izmantošanas vieta aizpildīšana 

• Laukā [Iela un numurs] jāievada Pārstrādes vai izmantošanas vietas iela un numurs. 

• Laukā [Pilsēta] jāievada pārstrādes vai izmantošanas vietas pilsēta. 

Atceries! 

• Lai pievienotu ierakstu sarakstam, jānospiež poga [Pievienot]. 

4.7.28. A4/11 Procedūras noslēgšanas muitas iestāde 

 
SOLI PA SOLIM – sadaļas A4/11 Procedūras noslēgšanas muitas iestāde aizpildīšana 

• Laukā [A4/11 Procedūras noslēgšanas muitas iestāde] jāievada vai jāizvēlas 

procedūras noslēgšanas muitas iestāde no klasifikatora „Muitas iestādes”. 

Atceries! 

• Lai pievienotu ierakstu sarakstam, jānospiež poga [Pievienot]. 

4.7.29. Slēgšanas datumi 

 

• Laukā [Paredzamais slēgšanas datums] jāievada vai jāizvēlas no kalendāra 

Paredzamais slēgšanas datums. 

4.7.30. A5/5 Ieguves norma 

 
Sadaļa A5/5 Ieguves norma ir pieejama tikai, ja pieprasītā procedūra ir 48, 51. 
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SOLI PA SOLIM – sadaļas A5/5 Ieguves norma aizpildīšana 

• Laukā [A5/5 Ieguves norma] jāievada ieguves norma. 

Atceries! 

• Lai pievienotu ierakstu sarakstam, jānospiež poga [Pievienot]. 

4.7.31. A5/7 Pārstrādes produkti 

 
Sadaļa A5/7 Pārstrādes produkti ir pieejama tikai, ja pieprasītā procedūra ir 48, 51. 

SOLI PA SOLIM – sadaļas A5/7 Pārstrādes produkti aizpildīšana 

• Laukā [Preces kods] jāievada vai jāizvēlas preces kods no klasifikatora „Preces”. 

Ir jāievada preces koda pirmās 8 zīmes. 

• Laukā [Preces apraksts] jāievada preces apraksts. 

Atceries! 

• Lai pievienotu ierakstu sarakstam, jānospiež poga [Pievienot]. 

4.7.32. A5/8 Preču identifikācija 

 
SOLI PA SOLIM – sadaļas A5/8 Preču identifikācija aizpildīšana 

• Laukā [Preču identifikācija] jāizvēlas vērtība no saraksta.  

• Laukā [Apraksts] jāievada preču identifikācijas apraksts. 

Atceries! 

• Lai pievienotu ierakstu sarakstam, jānospiež poga [Pievienot]. 

4.7.33. A6/2 Ekonomiskie nosacījumi 

 
Sadaļa A6/2 Ekonomiskie nosacījumi ir pieejama tikai, ja pieprasītā procedūra ir 48, 51. 

SOLI PA SOLIM – sadaļas A6/2 Ekonomiskie nosacījumi aizpildīšana 

• Laukā [Ekonomiskie nosacījumi] jāizvēlas vērtība no saraksta.  
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• Laukā [Apraksts] jāievada preču identifikācijas apraksts. 

Atceries! 

• Lai pievienotu ierakstu sarakstam, jānospiež poga [Pievienot]. 

4.7.34. Pārējie lauki 

 

 

• Laukā [A7/5 Sīka informācija par plānotajām darbībām] jānorāda informāciju par 

plānotajām darbībām.  

• Laukā [A8/13 Ievedmuitas nodokļa summas aprēķināšana saskaņā ar Kodeksa 

86.panta 3.punktu] jāizvēlas viena no vērtībām „Jā”/ „Nē”. Lauks ir pieejams tikai, 

ja pieprasītā procedūra ir 51. 

Atceries! 

• Lai saglabātu izmaiņas formā Atļauja vienkāršotā veidā, jānospiež poga 

[Turpināt]. 

 

4.8. Maksājumi 

 
 

Šķirklī Maksājumi tiek attēlota informācija par nodokļu kopsavilkumu un maksāšanas 

paziņojumu. 

 

4.8.1. Saraksts „Nodokļu kopsavilkums” 

 

 
Saraksts Nodokļu kopsavilkums apkopo informāciju par ar aktuālo deklarāciju 

saistītajiem nodokļiem, attēlojot nodokļa veidu, nosaukuma saīsinājumu, summu un maksāšanas 

kārtību. Sarakstā tiek atlasīti visu deklarācijas preču nodokļi, kas sasummēti un sagrupēti pēc 

nodokļu veida koda un maksāšanas kārtības.  
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• Lai apskatītu Maksājuma uzdevumu, jānospiež poga [Skatīt maksājuma 

uzdevumu]. Poga ir pieejama tikai pēc tam, kad muitas amatpersona ir ievadījusi 

vismaz vienu maksājuma uzdevumu. 

• Lai veidotu deklarācijas Maksāšanas paziņojuma izdruku, jānospiež poga [Drukāt], 

kas ir pieejama visām iesniegtajām importa deklarācijām. 

4.8.2. Sadaļa „Maksāšanas paziņojums” 

 

 
 

Sadaļas Maksāšanas paziņojums dati tiek atjaunoti katru reizi šķirkļa Maksājumi 

atvēršanas laikā. Sadaļa tiek grupēta pa nodokļu grupām šādā secībā, kur katrā grupā iekļauti 

noteikti nodokļu kodi:  

• Ievedmuitas nodoklis; 

o A00  

• Antidempinga nodoklis; 

o A30 

• Kompensācijas maksājumi; 

o A40 

• Pievienotās vērtības nodoklis; 

o B00  

• Drošības nauda; 

o 30G, 32G, 34G, 3G1, 3GA, 3GB, 3GC, 3GD, 3GE, 3GF, 3GG, 3GH, 3GI, 

3GJ, A35, A45, 36B, 38B 

• Akcīzes nodokļi. 

o 400 

 

Atceries! 

• Viena veida nodokļus sistēma summē no visām deklarācijas precēm. 

• Formā sadaļas tiek attēlotas, ja vismaz vienai deklarācijas precei ir norādīts nodokļa 

veids, kas attiecas uz konkrēto nodokļu grupu, un ja deklarācijas statuss nav 

“Jauna”. 

• Ja deklarācijā tiek izmantots avanss vai atliktais maksājums, bet tā apjoms nav 

pietiekams, tad šajā deklarācijā aprēķinātie nodokļi attēlosies ar atzīmi 

„Jāapmaksā”, kamēr deklarācija nav nonākusi statusā “Gaida maksājumu”. Ja brīdī, 

kad deklarācija nonāk statusā „Gaida maksājumu”, avansa/atliktā maksājuma 

apjoms joprojām nav pietiekams, aprēķinātie nodokļi attēlosies ar atzīmi 
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„Nepietiekošs avanss” vai “Nepietiekošs galvojums”. Deklarācijas ar nepietiekošu 

galvojumu vai avansu reizi noteiktā laika periodā pārbauda atsevišķs sistēmas 

plānotais darbs un, ja galvojums (avanss) pietiekams, veic automātisku šo 

deklarācijas izlaišanu. 

• Gadījumos, kad deklarācijā aprēķinātajiem nodokļiem tiek piemērota samazināts 

galvojums, tad kolonnā Nodokļu summa aiz summas papildus attēloto procentu, 

kādā apjomā no aprēķinātajiem nodokļiem tiek izmantos galvojums, piemēram, 

3.30 EUR (30%). 
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5. IMPORTA C TIPA DEKLARĀCIJAS AILES 

C tipa deklarācijas forma ir līdzīga A, B. D, Y, Z tipa deklarācijas formai, tikai šķirklī 

Pamatdati ir apvienotas ailes no A, B, D, Y, Z tipa deklarācijas formas šķirkļiem Pamatdati, Dati 

par transportēšanu un Apkopojošā informācija. 

 

5.1. Deklarācijas pamatnostādnes 

  

Datu ievadīšana deklarācijā tiek uzsākta EMDAS sānu izvēlnē, izvēloties darbību Izveidot 

deklarāciju, kas atver formu Deklarācijas pamatnostādnes. 

 

 

• Ja deklarācija tiek ievadīta pēc atkāpšanās režīma, tad:  

o Laukā [2/5 LRN] jāievada atkāpšanās režīmā piešķirtais uzskaites numurs. 

Uzskaites numuram ir jāatbilst sekojošam formātam: 

GGVVMMMMMMIMNNNNU8 

▪ GG - dokumenta noformēšanas gada skaitļa pēdējie divi cipari; 

▪ VVMMMMMM - muitas punkts (5/26 Uzrādīšanas muitas iestāde): 

▪ VV – valsts kods (LV); 

▪ MMMMMM – muitas iestādes sešu zīmju kods; 

▪ IM –  apzīmē importa  deklarāciju; 

▪ NNNN - dokumenta četru zīmju kārtas numurs augošā secībā; 

▪ U – procedūras identifikatora simbols ‘R’; 

▪ 8 – kontrolcipars, kas tiek validēts vienīgi uz to, ka tas ir cipars 

o Jāaizpilda datuma lauki: 

▪ Lauks [Iesniegšanas datums] jāaizpilda obligāti. 

▪ Lauks [Pieņemšanas datums] jāaizpilda obligāti. 

▪ Obligāti jāaizpilda viens no laukiem [Izlaišanas datums], 

[Apturēšanas datums], [Anulēšanas datums]. 
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• Piespiežot pogu [Izveidot deklarāciju], tiek izveidota importa deklarācija statusā 

Jauna. 

 

Atceries!  

• Gadījumā, ja lietotāja Vienkāršoto procedūru atļauja vienkāršotās deklarēšanas 

procedūras piemērošanai nav derīga, netiek piedāvāta iespēja veidot C tipa 

deklarācijas.  

5.2. Importa deklarācija 

 
 

C tipa Importa deklarācijas pamatformas galvene ar informāciju par deklarācijas LRN, 

statusu un citiem datiem tiek attēlota virs deklarācijas šķirkļiem. Deklarācijai ir šādi šķirkļi: 

• Šķirkļa Pamatdati laukos tiek ievadīta informācija par deklarāciju, iesaistītajām 

pusēm, informējamām personām, deklarēšanas informāciju, piegādes 

noteikumiem, transportēšanu, papildu piegādes ķēdes dalībniekiem, maršrutu, 

preču atrašanās vietu, deklarācijas kopsavilkuma datiem, galvojumiem, noliktavas 

identifikāciju, atļaujas turētāja identifikācijas numuru un fiskālo pārstāvi. 

• Šķirklī Preces tiek apkopota informācija par deklarācijā iekļautajām precēm. 

• Šķirklī Maksājumi ir atrodama informācija par nodokļu kopsavilkumu un 

maksāšanas paziņojumu.  

• Šķirklī Importa muitas iestāde atrodama papildinformācija par papildu 

deklarācijas statusu un iesniegšanas datumu, iesniegšanas termiņu, nokavēto dienu 

skaitu un termiņa nokavēšanas pamatojumu.  

• Šķirklī Saistītā informācija ir atrodama informācija par deklarācijas versijām, 

saistītajiem dokumentiem, iesniegtajām izmaiņām, anulēšanas pieprasījumiem u.c. 

dokumentiem. 

 



Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma/ Lietotāja rokasgrāmata 

18. sējums 2.grāmata. Importa muitas deklarācijas komersantu lietotāju saskarne, pārejot uz ES muitas datu 

modeli 

 

EMDAS.LTT.18.LTRG.02.01.G.2020  

85 

 

5.3. Deklarācijas pamatdati 
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5.3.1. Deklarācija 

 

Importa deklarācijas sadaļas Deklarācija aizpilde ir aprakstīta sadaļā Deklarācija 

 

5.3.2. Iesaistītās puses 

  

Importa deklarācijas sadaļas Iesaistītās puses aizpilde ir aprakstīta sadaļā Iesaistītās puses 

 

Atceries! 

• C tipa deklarācijai nav pieejamas ailes [3/25 Pārdevējs, Pārdevēja identifikācijas 

numurs] un [3/27 Pircējs, Pircēja identifikācijas numurs]. 

 

 

5.3.3. Informējamās personas 

   

Importa deklarācijas sadaļas Informējamās personas aizpilde ir aprakstīta sadaļā 

Informējamās personas 

 

5.3.4. 3/37 Papildu piegādes ķēdes dalībnieka(-u) identifikācijas numurs 

 

Importa deklarācijas sadaļas 3/37 Papildu piegādes ķēdes dalībnieka(-u) identifikācijas 

numurs aizpilde ir aprakstīta sadaļā 3/37 Papildu piegādes ķēdes dalībnieka(-u) identifikācijas 

numurs 

5.3.5. Maršruts 

 

Importa deklarācijas sadaļas Maršruts aizpilde ir aprakstīta sadaļā Maršruts 

 

Atceries! 

• C tipa deklarācijai nav pieejama aile [5/8 Galamērķa valsts kods]. 

 

5.3.6. Preču atrašanās vieta 

 

Par sadaļas aizpildīšanu skatīt nodaļu “Preču atrašanās vieta”. 
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5.3.7. Deklarācijas kopsavilkuma dati 

 

Sadaļas Deklarācijas kopsavilkuma dati aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā Deklarācijas 

kopsavilkuma dati 

 

Atceries! 

• Lauka [2/4 Atsauces numurs/UCR] aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā 

Transportēšana; 

• Deklarācijas valūtu ievada laukā [4/10 Rēķina valūta]. 

 

5.3.8. Galvojumi 

 

Sadaļas Galvojumi aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā Galvojumi 

 

5.3.9. 2/7 Noliktavas identifikācija 

 

Sadaļas 2/7 Noliktavas identifikācija aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā 2/7 Noliktavas 

identifikācija 

 

5.3.10. 3/39 Atļaujas turētāja identifikācijas numurs 

 

Sadaļas 3/39 Atļaujas turētāja identifikācijas numurs aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā  

3/39 Atļaujas turētāja identifikācijas numurs 

 

5.3.11. Fiskālais pārstāvis 

 

Sadaļas Fiskālais pārstāvis aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā 3/40 Fiskālais pārstāvis 

 

5.3.12. Deklarēšanas informācija 

 

Sadaļas Deklarēšanas informācija aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā Deklarēšanas 

informācija 
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5.4. Preces 

   
 

Šķirklis Preces ir aprakstīts sadaļā Preces  

5.4.1. Deklarācijas prece 
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5.4.2.  Preces apraksts 

Sadaļas Preces apraksts aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā Deklarācijas prece 

 

5.4.3. Daudzums  

  

Sadaļas Daudzums aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā Daudzums 

 

5.4.4. Preces dati 

  

 

Sadaļas Preces dati aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā Preces dati 

 

Atceries! 

• C tipa deklarācijai nav pieejamas ailes [5/15 Izcelsmes valsts kods],  [5/16 

Preferenciālās izcelsmes valsts kods], [4/17 Preference], [8/1 Kvotas kārtas 

numurs], [4/16 Vērtības noteikšanas metode] un [8/5 Darījuma raksturs]. 

• Laukā  [4/14 Preču pozīcijas cena/ summa] jāievada preču pozīcijas cena/summa. 

 

5.4.5. Nodokļu aprēķins 

 

Sadaļas Nodokļu aprēķins aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā Nodokļu aprēķins 

 

Atceries! 

• C tipa deklarācijai nav pieejama aile [4/8 Maksāšanas veids] 

 

5.4.6. Apakšforma Nodoklis 

 

Apakšformas Nodoklis aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā Apakšforma Nodoklis  

 

Atceries! 



Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma/ Lietotāja rokasgrāmata 

18. sējums 2.grāmata. Importa muitas deklarācijas komersantu lietotāju saskarne, pārejot uz ES muitas datu 

modeli 

 

EMDAS.LTT.18.LTRG.02.01.G.2020  

91 

 

• C tipa deklarācijai nav pieejama aile [4/8 Maksāšanas veids] 

 

5.4.7. Papildmērvienība (Nodokļu bāzei) 

 

Sadaļas Papildmērvienība (Nodokļu bāzei) aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā 

Papildmērvienība (Nodokļu bāzei) 

 

5.4.8. 2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes  

 

Saraksta 2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes aizpildīšana ir 

aprakstīta sadaļā 2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes.  

 

Atceries! 

• C tipa deklarācijai nav pieejama aile [8/7 Norakstīšana]  

 

5.4.9. Apakšforma Dokumentu reģistrēšana 

 

Apakšformas Dokumentu reģistrēšana aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā Dokumentu 

reģistrēšana  

 

Atceries! 

• C tipa deklarācijai nav pieejama aile [8/7 Norakstīšana]  

 

5.4.10. Apakšforma Dokuments 

 

Apakšformas Dokuments aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā Apakšforma Dokuments. 

5.4.11. Preces iepakojumi 

 

Saraksts Preces iepakojumi tiek aprakstīts sadaļā Preces iepakojumi 

5.4.12. Konteineru numuri 

 

Saraksts 7/10 Konteineru numuri tiek aprakstīts sadaļā 7/10 Konteineru numuri 

5.4.13. 2/1 Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti  

 

Saraksts 2/1 Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti tiek aprakstīts sadaļā 2/1 

Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti 
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5.4.14. 3/37 Papildu piegādes ķēdes dalībnieka(-u) identifikācijas numurs 

 

Sadaļas 3/37 Papildu piegādes ķēdes dalībnieka(-u) identifikācijas numurs aizpildīšana 

ir aprakstīta sadaļā 3/37 Papildu piegādes ķēdes dalībnieka(-u) identifikācijas numurs  

5.4.15. 2/2 Papildu ziņas 

 

Saraksts 2/2 Papildu ziņas tiek aprakstīts sadaļā 2/2 Papildu ziņas 

5.5. Maksājumi 

 

Šķirklis Maksājumi tiek aprakstīts sadaļā Maksājumi. 
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6. EIDR PAZIŅOJUMS 

EIDR paziņojums statusā Jauns ir pieejams tikai pēc ielādes no faila. 

6.1. EIDR paziņojuma pamatforma 

  
 

EIDR paziņojuma Importa deklarācijas pamatformas galvene ar informāciju par LRN, 

statusu un citiem datiem tiek attēlota virs deklarācijas šķirkļiem. Deklarācijai ir šādi šķirkļi: 

• Šķirkļa Pamatdati laukos tiek attēlota informācija par deklarāciju, iesaistītajām 

pusēm, deklarēšanas informāciju, preču atrašanās vietu, atļaujas turētāju. 

• Šķirklī Preces tiek apkopota informācija par deklarācijā iekļautajām precēm. 

• Šķirklī Importa muitas iestāde atrodama papildinformācija par papildu 

deklarācijas statusu un iesniegšanas datumu, iesniegšanas termiņu, nokavēto dienu 

skaitu un termiņa nokavēšanas pamatojumu.  

• Šķirklī Saistītā informācija ir atrodama informācija par deklarācijas versijām, 

saistītajiem dokumentiem, iesniegtajām izmaiņām u.c. dokumentiem. 

 

6.2. Deklarācijas pamatdati 

  

 

6.2.1. Deklarācija 

  
 

SOLI PA SOLIM – Importa deklarācijas sadaļas Deklarācija dati 

• Laukā [5/26 Uzrādīšanas muitas iestāde] tiek attēlots preču uzrādīšanas muitas 

iestādes kods. 

• Laukā [1/1, 1/2 Deklarācijas veids un tips] tiek attēlota vērtība „EIDR”. 
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• Laukā [Pieņemšanas datums] tiek attēlots EIDR pieņemšanas datums. 

• Laukā [Izlaišanas datums] tiek attēlots EIDR izlaišanas datums. 

• Laukā [Apturēšanas datums] tiek attēlots EIDR apturēšanas datums. 

6.2.2. Iesaistītās puses 

 

 
 

SOLI PA SOLIM – Importa deklarācijas sadaļas Iesaistītās puses dati 

• Laukā [3/21 Pārstāvja statusa kods] tiek attēlots pārstāvja statusa kods. 

• Atkarībā no norādītā pārstāvības veida, mainās nosacījumi, kā tiek aizpildīti dati 

par 3/39 Atļaujas turētāju, 3/41 Persona, kas uzrāda preci un 3/20 Pārstāvi, kas ir 

aprakstīts zemāk dotajā tabulā. 

• Ja 3/21 Pārstāvja statusa kods ir izvēlēts “Netiešā pārstāvība”, tad deklarācijas 

iesniedzējs ir atļaujas turētājs, ja izvēlētā “Tiešā pārstāvība”, tad deklarācijas 

iesniedzējs ir 3/20 Pārstāvis, ja izvēlēta “Netiešā pārstāvība”, tad deklarācijas 

iesniedzējs ir atļaujas turētājs. 

 Nav pārstāvības Tiešā pārstāvība Netiešā pārstāvības 

3/39 Atļaujas turētājs Aizpildās 

automātiski ar datiem 

no atļaujas turētāja 

Aizpildās 

automātiski ar datiem 

no atļaujas turētāja 

Aizpildās 

automātiski ar datiem 

no atļaujas turētāja 

3/41 Persona, kas 

uzrāda preci 

Aizpildās 

automātiski ar datiem 

no atļaujas turētāja 

Aizpildās 

automātiski ar datiem 

no pārstāvja 

Aizpildās 

automātiski ar datiem 

no atļaujas turētāja 

3/20 Pārstāvis  

- 

Aizpildās 

automātiski ar datiem 

no pārstāvja 

Aizpildās 

automātiski ar datiem 

no atļaujas turētāja 

6.2.3. Preču atrašanās vieta 

  
Sadaļā 5/23 Preču atrašanās vieta tiek attēloti preču attēlošanas vietas dati no EIR atļaujas.  

6.2.4. 3/39 Atļaujas turētāja identifikācijas numurs 
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Sadaļas 3/39 Atļaujas turētāja identifikācijas numurs saraksts satur vienīgo rindu – EIR 

atļaujas turētāja datus.  

6.2.5. Deklarēšanas informācija 

 
 

SOLI PA SOLIM – Importa deklarācijas sadaļas Deklarēšanas informācija dati 

• Laukā [Iesniegšanas datums] tiek attēlots deklarācijas iesniegšanas datums, ko 

sistēma aizpilda automātiski.  

• Laukā [1/8 Paraksts/Autentificēšana] pirmajā rindā tiek attēlots deklarācijas 

iesniedzēja vārds un uzvārds, otrajā rindā - EORI kods un nosaukums. Sistēma 

lauku aizpilda automātiski. 

• Laukā [Tālruņa numurs] tiek attēlots lietotāja norādītais tālruņa numurs. 

• Laukā [E-pasta adrese] tiek attēlota lietotāja norādītā e-pasta adrese. 

• Laukā [3/41 Personas, kas uzrāda preces muitai, identifikācijas numurs gadījumā, 

ja deklarācija noformēta kā ieraksts deklarētāja reģistros vai iepriekš iesniegtas 

muitas deklarācijas gadījumā] tiek attēloti personas, kas uzrāda preces muitai, dati. 

6.3. Preces 

  
 

Šķirklī Preces tiek apkopota informācija par EIDR pievienotajām precēm. Lai EIDR varētu 

iesniegt, ir jābūt pievienotai vismaz vienai precei. EIDR paziņojumam iespējams pievienot 999 

preces. 

 

  
 

• Noklikšķinot uz preces ieraksta, tiek atvērta forma Deklarācijas prece, kur ir 

iespējams ievadīt un labot informāciju par precei pievienotiem pavaddokumentiem. 
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6.4. Deklarācijas prece 

  

6.4.1. 2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes  

 

Saraksta 2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes aizpildīšana ir 

aprakstīta sadaļā 2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes.  

 

Atceries! 

• EIDR paziņojumam nav pieejama aile [8/7 Norakstīšana]  

 

6.4.2. Apakšforma Dokumentu reģistrēšana 

 

Apakšformas Dokumentu reģistrēšana aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā Dokumentu 

reģistrēšana  

 

Atceries! 

• EIDR paziņojumam nav pieejama aile [8/7 Norakstīšana]  

 

6.4.3. Apakšforma Dokuments 

 

Apakšformas Dokuments aizpildīšana ir aprakstīta sadaļā Apakšforma Dokuments. 

 

 

6.4.4. Konteineru numuri 

 

 

Saraksts 7/10 Konteineru numuri tiek aprakstīts sadaļā 7/10 Konteineru numuri 

 

6.4.5. 2/1 Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti  

 

Saraksts 2/1 Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti tiek aprakstīts sadaļā 2/1 

Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti 



Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma/ Lietotāja rokasgrāmata 

18. sējums 2.grāmata. Importa muitas deklarācijas komersantu lietotāju saskarne, pārejot uz ES muitas datu 

modeli 

 

EMDAS.LTT.18.LTRG.02.01.G.2020  

97 

 

7. IMPORTA MUITAS A, B, D, Y, Z TIPA DEKLARĀCIJAS, C UN 

EIDR  CITU DATU AIZPILDE  

7.1. Importa muitas iestāde 

 
 

7.1.1. Papildinformācija 

 
 

Sadaļā Papildinformācija tiek norādīta informācija par B, C tipa deklarāciju un EIDR 

papildinformācijas iesniegšanas statusu, datumu, iesniegšanas termiņu, atlikušo dienu skaitu un 

termiņa nokavēšanas pamatojumu. 

 

Atceries! 

• Gadījumā, ja formējot vai iesūtot Y, Z tipa deklarāciju ir nokavēts iesniegšanas 

termiņš, lietotājam ir jāaizpilda lauks [Termiņa nokavēšanas pamatojums]. 

 

7.2. Saistītā informācija 

 
 

Šķirklī Saistītā informācija ir iespējams atrast visu ar konkrēto deklarāciju saistīto 

informāciju, tai skaitā: 

• Deklarācijas versijas (izmaiņas, darba versijas); 

• Saistītās deklarācijas; 

• Saistītos pamatojumus; 
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• Papildinformāciju; 

• Informāciju par deklarācijas kontroli; 

• Preču iznīcināšanu; 

• Pieteikumi pēcmuitošanas labojumiem; 

• Pēcmuitošanas gala dokumenti (VID MP); 

• REX pieprasījumi; 

• PVN pieprasījumi (VIES). 

7.2.1. Deklarācijas versijas (izmaiņas, darba versijas) 

 
 

Sarakstā Deklarācijas versijas (izmaiņas, darba versijas) tiek attēlota informācija par 

deklarācijas versijām; izmaiņu pieprasījumiem, iesniegtajām izmaiņām un anulēšanas 

pieprasījumiem pirms preču izlaišanas; pēcmuitošanas darba versijām un deklarācijas apstrādes 

soļu pamatojumiem. Versiju informācija attēlota kopā ar to apstrādes darbībām, katrai darbībai 

norādot darbības izpildes datumu un laiku, veicēju (lietotāju) un darbības pamatojumu.  

• Klikšķinot uz saraksta rindas vai atzīmējot izvēlētā ieraksta izvēles rūtiņu un 

spiežot pogu [Skatīt versiju] tiek atvērta forma Importa deklarācija un attēlota 

izvēlētā deklarācijas versija (deklarācija, deklarācijas izmaiņas vai deklarācijas 

pēcmuitošanas izmaiņu darba versija); 

• Pilnu darbības pamatojumu var apskatīt atzīmējot izvēlētā ieraksta izvēles rūtiņu 

un spiežot pogu [Skatīt pamatojumu]; 

• Divu versiju salīdzināšanu iespējams veikt atzīmējot 2 izvēlēto ierakstu izvēles 

rūtiņas un spiežot pogu [Salīdzināt versijas]. Tiek atvērta forma Deklarācijas 

informācijas salīdzināšanas rezultāts un  attēlots versiju salīdzināšanas rezultāts 

(izmainīto aiļu pārskats). 
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7.2.2. Apakšforma Deklarācijas informācijas salīdzināšanas rezultāts 

Forma tiek izmantota, lai attēlotu izmaiņas (t. sk. visu preču informācijas aiļu izmaiņas un 

nodokļu aprēķina datu izmaiņas) starp divām deklarācijas versijām. 

 
Izvēlēties salīdzināmos versiju ierakstus var sekcijā Salīdzināmie ieraksti atzīmējot izvēlēto 

ierakstu izvēles rūtiņas un spiežot pogu [Salīdzināt izvēlētos]. Lai atgrieztos uz formu, no kuras 
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bija atvērta forma Deklarācijas informācijas salīdzināšanas rezultāts, jāizmanto pogas 

[Aizvērt] vai [Atcelt]. 

7.2.3. Saraksts „Saistītās deklarācijas” 

 
 

Saraksts Saistītās deklarācijas ietver ar aktuālo importa deklarāciju saistītās deklarācijas. 

Sarakstā atlasa datus no saistīto deklarāciju aktuālajām versijām. Aktuālās versijas atlasa šādi: 

• Ja deklarācijas tips ir „C” vai EIDR, meklē un atgriež sarakstā saistītās Y, Z tipa 

deklarācijas; 

• Ja deklarācijas tips ir „Y” vai „Z”, tad meklē un atgriež sarakstā saistītās C tipa 

deklarācijas un EIDR; 

• Notiek aktuālās deklarācijas pārbaude, vai ir norādīta iepriekšējā deklarācija. Ja 

deklarācijai ir iepriekšējā versija, tad tiek sameklēta deklarācijas aktuālā versija; 

• Sistēmā tiek meklētas deklarācijas, kurām pašreizējā deklarācija ir norādīta kā 

iepriekšējā deklarācija. Ja tādas deklarācijas ir, sameklē to aktuālās versijas. 

• Klikšķis uz saraksta rindiņas atver formu Importa deklarācija ar tās deklarācijas 

datiem, uz kuras tiek noklikšķināts sarakstā. 

• Nospiežot pogu [Salīdzināt], tiek atvērta forma Deklarācijas izmaiņas, kurā tiek 

attēlotas izmaiņas starp darbam atvērtā deklarācija un sarakstā izvēlēto deklarāciju. 

7.2.4. Apakšforma Anulēšanas pamatojums 

 

 
 

Visus ar deklarāciju saistītos anulēšanas pamatojumus iespējams apskatīt sarakstā 

„Deklarācijas versijas (izmaiņas, darba versijas)”. 

• Laukā [Anulēšanas pamatojums] jāieraksta deklarācijas anulēšanas pamatojums. 

Iesniegtu anulēšanas pamatojumu muitas amatpersona vai nu pieņem, vai noraida. 
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7.2.5. Saraksts „Saistītie pamatojumi” 

 

 
 

Saraksts Saistītie pamatojumi satur muitas amatpersonas ievadīto informāciju saistībā ar 

deklarācijas apstrādi pēc preču izlaišanas.  

• Klikšķis uz saraksta rindiņas atver formu IM deklarācijas izmaiņu pamatojums 

ar tā ieraksta datiem, uz kura noklikšķināts. 

• Lai apskatītu pamatojumu, jāatzīmē ieraksts un jānospiež poga [Skatīt]. 

 

7.2.6. Apakšforma IM deklarācijas izmaiņu pamatojums 

 

 
 

Apakšformā IM deklarācijas izmaiņu pamatojums ir iespējams aplūkot muitas 

amatpersonas ievadīto informāciju saistībā ar deklarācijas apstrādi pēc preču izlaišanas. 

• Laukā [Izmaiņu iemesls / pamatojums] tiek attēlota muitas amatpersonas sniegtā 

informācija; 

• Laukā “Papildus izmaiņas termiņš” tiek attēlots termiņš, kurā jāiesniedz papildus 

labojumi / precizējumi deklarācijām, kuras labo vai anulē pēc preču izlaišanas. 
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7.2.7. Saraksts „Papildinformācija” 

 

 
 

Sarakstu Papildinformācija veido par deklarāciju iesniegtā papildinformācija.  

• Klikšķis uz saraksta rindiņas atver formu Deklarācijas papildinformācija ar tā 

ieraksta datiem, uz kuras ir noklikšķināts. 

• Lai apskatītu deklarācijas papildinformāciju, jānospiež poga [Skatīt]. 

 

7.2.8. Saraksts „Informācija par deklarācijas kontroli” 

 
 

Saraksts Informācija par deklarācijas kontroli satur muitas amatpersonas sniegto 

informāciju par kontroli.  

• Klikšķis uz saraksta rindiņas atver formu Informācija par kontroli ar tā ieraksta 

datiem, uz kura ir noklikšķināts. 

 

7.2.9. Apakšforma Informācija par kontroli 

 
 

Apakšformā Informēt par deklarācijas kontroli ir iespējams aplūkot muitas 

amatpersonas sniegto informācijas par deklarācijas dokumentu vai fizisko kontroli. 

• Laukā [Informācija] tiek attēlota muitas amatpersonas sniegtā informācija. 

• Laukā [Paziņojums par kravas fizisko kontroli] tiek attēlota saite uz faili par 

paziņojumu par kravas fizisko kontroli (ja muitas amatpersona to ir pievienojusi). 

Ja muitas amatpersona ir informējusi lietotāju par kontroli, bet lietotājs ar to vēl nav iepazinies, 

tad var izdarīt nospiežot pogu [Iepazinos]. 
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Poga ir pieejama atkarībā no pārstāvniecības tipa, kas norādīts deklarācijā. 

Importa deklarāciju (A, Bp, C, D, Z tipa) gadījumā, ja pārstāvniecības tips ir: 

• „Nav pārstāvības”, tad lietotājam jābūt norādītām ailē  “3/16 Importētājs”, „3/18 

Deklarētājs”; 

• „2 – Tieša pārstāvība”, tad lietotājam jābūt norādītām ailē “3/18 Deklarētājs”, “3/16 

Importētājs” vai “3/20 Pārstāvis”; 

• “3 – Netieša pārstāvība”, tad lietotājam jābūt norādītām datu ailē “3/18 

Deklarētājs”, “3/20 Pārstāvis”. 

EIDR paziņojuma gadījumā, ja pārstāvniecības tips ir: 

• „Nav pārstāvības”, tad lietotājam jābūt norādītām ailē „Paraksts/Autentificēšana”; 

• „2 – Tieša pārstāvība” vai “3 – Netieša pārstāvība” tad lietotājam jābūt norādītām 

ailē “3/20 Pārstāvis ”. 

7.2.10. Saraksts “Preču iznīcināšana” 

 
Sarakstā “Preču iznīcināšana” tiek attēlota informācija par preču iznīcināšanas nosacījumiem 

precēm. Pirmo reizi atverot deklarāciju, kura ir kādā no statusiem “Preces izlaistas” vai “Saistības 

izpildītas” un kurā pievienots preču iznīcināšanas ieraksts, lietotājam tiek attēlots paziņojums par 

preču iznīcināšanas nosacījumiem. Lietotājam jāapstiprina, ka viņš iepazinies ar šo paziņojumu 

(jānoklikšķina uz paziņojuma pogas [OK]). 
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7.2.11. Saraksts „Pieteikumi pēcmuitošanas labojumiem” 

Sadaļā “Pieteikumi pēcmuitošanas labojumiem” tiek attēlota informācijas par 

pieteikumiem  par importa deklarācijas labošanu vai anulēšanu pēc preču izlaišanas, kā arī 

pieteikumi par nodokļu atmaksu vai atbrīvojumu vai papildus aprēķinu. 

 

7.2.12. Saraksts “Pēcmuitošanas gala dokumenti” 

Sadaļā “Pēcmuitošanas gala dokumenti (VID MP)” tiek attēlota informācijas par VID MP 

dokumentiem saistībā ar deklarāciju labošanu vai anulēšanu pēc preču izlaišanas, kā arī dokumenti 

saistībā ar nodokļu atmaksu, atbrīvojumu vai papildus aprēķinu pēc preču izlaišanas. 

 

7.2.13. Saraksts „REX pieprasījumi” 

 

Šķirkļa “Saistītā informācija” sekcijā “REX pieprasījumi” var apskatīt informāciju par REX 

numuriem. 
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Sarakstā „ REX pieprasījumi” tiek attēlota šāda informācija: 

- REX numurs – numurs, kas norādīts importa deklarācijas d.e. “2/3 Uzrādītie 

dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” kā dokuments ar kodu C100; 

- Preces Nr. – preces kārtas numurs, kurā norādīts REX numurs; 

- Saistītā pavaddokumenta numurs – izcelsmes apliecinājuma dokumenta reģistrācijas 

numurs, kurš ir norādīts importa deklarācijas d.e. “2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti 

un atļaujas, citas norādes” kā pavaddokuments ar kodu U164 vai U165; 

- Saistītā pavaddokumenta datums – izcelsmes apliecinājuma dokumenta reģistrācijas 

datums, kurš ir norādīts d.e. “2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas 

norādes” kā pavaddokuments ar kodu U164 vai U165; 

- Pieprasījums nosūtīts – datums un laiks, kad pieprasījums nosūtīts; 

- Saņemta atbilde - datums un laiks, kad pieprasījuma atbilde saņemta; 

- Pieprasījuma statuss – REX pieprasījuma statuss. 

 

Sīkāk par REX pieprasījumiem skatīt nodaļā “REX numura pārbaudes”. 

7.2.14. Saraksts „PVN pieprasījumi (VIES)” 

Šķirkļa “Saistītā informācija” sekcijā “PVN pieprasījumi (VIES)” lietotājs var apskatīt 

pamatinformāciju par PVN numuriem, kuriem bija nosūtīts pieprasījums/saņemta atbilde no  VIES 

sistēmas. Saraksts „PVN pieprasījumi (VIES)” nav labojams un ir domāts tikai apskates nolūkiem. 

 
 

Sarakstā „ PVN pieprasījumi (VIES)” tiek attēlota sekojoša informācija: 

- PVN numurs – dokumenta reģistrācijas numurs, kas norādīts importa deklarācijas datu 

elementā  “3/40 Fiskālais pārstāvis” ar kodu FR1, FR2, FR3 vai ailē 2/3 Uzrādītie 

dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” ar kodu 0112 vai kā ailē “3/16 

Importētājs” EORI kods; 

- Saistītā dokumenta numurs – deklarācijas ailē “3/40 Fiskālais pārstāvis” norādītais 

kods FR1, FR2, FR3 vai ailē 2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas 

norādes” norādītais kods 0112 ; 
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- Pieprasījums nosūtīts – datums un laiks, kad pieprasījums nosūtīts; 

- Saņemta atbilde - datums un laiks, kad pieprasījuma atbilde saņemta;  

- Pieprasījuma statuss – VIES pieprasījuma statuss; 

- Komersanta informācija - informācija par PVN maksātāju (nosaukums un adrese). 

 

Sīkāk par VIES pieprasījumiem skatīt sadaļā “PVN numuru pārbaudes”. 
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8.  DARBS AR IMPORTA DEKLARĀCIJĀM 

8.1. Deklarācijas meklēšana 

8.1.1. Meklēšanas kritēriji 

Lai meklētu konkrētu dokumentu, sadaļā Meklēšanas kritēriji ir jāizvēlas viens vai 

vairāki meklēšanas kritēriji. Katru no laukiem ir iespējams aizpildīt atsevišķi vai dažādās 

kombinācijās ar citiem laukiem.  

Kad ir atzīmēti atbilstošie meklēšanas kritēriji, ir jāspiež poga [Meklēt], un sistēma atlasīs 

visas izvēlētajiem meklēšanas kritērijiem atbilstošās deklarācijas. Lai atvērtu kādu no atrastajām 

importa deklarācijām, jānoklikšķina uz tās. 

Ja lietotājam būs mainīts personas kods, tad dokumentus (ar veco personas kodu) varēs 

atrast norādot arī EORI numuru, kas satur jauno personas kodu, bet noformēt deklarācijas varēs 

tikai ar derīgo EORI numuru. 

  

 
 

SOLI PA SOLIM – Sadaļas Meklēšanas kritēriji aizpildīšana 

• Laukā [2/5 LRN] jāievada uzskaites numurs, pēc kura jāveic deklarāciju atlase. 

• Laukā [MRN] jāievada MRN, pēc kura jāveic deklarāciju atlase. 

• Lauki [Statusa maiņas datums (no, līdz)] paredzēti perioda ievadīšanai/norādīšanai 

no kalendāra. Statusa maiņas datuma perioda sākumu vai beigas kā meklēšanas 

kritēriju var izmantot atsevišķi. 

• Laukā [1/1, 1/2 Deklarācijas veids un tips] jāizvēlas deklarācijas veids un tips no 

piedāvātā saraksta. 

• Laukā [Procedūra] jāizvēlas nepieciešamās procedūras kods. 

• Laukā [Procedūras koda pirmā zīme] var ievadīt vienu ciparu no 1 – 9 un atlasīt 

deklarācijas, kuru pieprasīto procedūru kods sākas ar ievadīto ciparu. Piemēram, 

ievadot ‘4’, tiks atlasītas deklarācijas ar pieprasīto procedūru kodiem 40, 42, 44, 45 

utml. 
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• Laukā [Datu vienums] jāizvēlas meklējamais datu vienums. 

• Laukā [Deklarācijas statuss] jāizvēlas meklējamo deklarāciju statuss. 

• Lai varētu veikt meklēšanu, kas attiecināma uz deklarāciju apstrādi fona režīmā, 

var izmantot meklēšanas kritēriju [Deklarācijas stāvoklis], kurā pieejamas šādas 

vērtības: 

o Tukšums – lai atrastu deklarācijas neatkarīgi no tā, vai tās tikušas iesniegtas 

fona režīmā; 

o “Sekmīgas sinhroni iesniegtās” – lai atrastu deklarācijas, kurām nav tikusi 

piemērota apstrāde fona režīmā; 

o “Sekmīgas asinhroni apstrādātās” – lai atrastu deklarācijas, kurām nav 

konstatētas kļūdas un kuras tikušas iesniegtas vai pārbaudītas fona režīma; 

o “Apstrādē” – lai atrastu deklarācijas, kuras sistēma šobrīd apstrādā un kuras 

pieejamas tikai skatīšanās režīmā; 

o “Kļūdainās” – lai atrastu deklarācijas, kurām apstrādes laikā konstatētas 

kļūdas vai nepieciešama lietotāja iesaiste, lai turpinātu deklarācijas apstrādi 

(piemēram, jāapstiprina sistēmas paziņojums); 

o “Izmaiņas” – lai atrastu deklarāciju izmaiņas (gan ar konstatētajām kļūdām, 

gan bez), kurām piemērota apstrāde fona režīmā un kuras nav pieņemtas; 

 

Atceries! 

• Datums ‘līdz’ nevar būt mazāks par datumu ‘no’. 

• Arhivācijas pazīme – jāiezīmē, ja lietotājs vēlas meklēt arhivētas deklarācijas 

(tādas, kuras nevar atrast parasti meklējot). 

 

Lai samazinātu apstrādāto dokumentu apjomu EMDAS un tā uzlabotu sistēmas veiktspēju, 

dokumenti, kuri nonākuši gala statusos (Preces izlaistas, Saistības izpildītas, Noraidīts, Anulēta, 

Anulēta pēcmuitošanā) pēc noteikta laika tiks arhivēti un lietotājs tos varēs sameklēt meklēšanas 

kritērijos norādot pazīmi, ka vēlas meklēt arhīva dokumentus. 

 

Arhivētas deklarācijas iespējams atrast, norādot meklēšanas kritēriju “Arhivācijas pazīme” - tad 

dati tiek meklēti tikai arhīvā datu bāzē (sistēma nenodrošina vienlaicīgu datu meklēšanu EMDAS 

un arhīva datu bāzē). Ja deklarācija netiks atrasta, meklējot bez pazīmes “Arhivācijas pazīme”, tad 

tiks attēlots informatīvs paziņojums “Dokuments nav atrasts vai arī ir arhivēts. Arhivēto 

dokumentu meklēšanai lūdzam izmantot meklēšanas kritēriju "Arhivācijas pazīme"!”. Ja, meklējot 

deklarācijas ar pazīmi “Arhivācijas pazīme”, tās netiks atrastas, tad tiks attēlots informatīvs 

paziņojums “Dokuments nav atrasts vai arī nav arhivēts. Dokumentu meklēšanai lūdzam 

neizmantot meklēšanas kritēriju "Arhivācijas pazīme"!”. Atlasītas arhivētas deklarācijas tiks 

atarhivētas automātiski, atverot deklarācijas formu. Poga [Atarhivēt] būs pieejama, ja sarakstā 

būs atlasītas arhivētas deklarācijas un tā ļauj fonā atarhivēt vairākas atzīmētas deklarācijas. 

Paziņojums par atarhivēšanu netiks attēlots un atarhivētās deklarācijas vairs nevarēs atrast pie 

arhivētām, bet tās būs atrodamas, kā parasti bez pazīmes “Arhivācijas pazīme”. 
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8.1.1.1. Izvēlēties muitas iestādi 

Kad sistēmā ir nepieciešams norādīt importa muitas iestādes kodu, lietotājam tiek piedāvāta 

meklēšanas funkcija , kas izsauc importa muitas iestādes izvēles formu. Šī iespēja ir pieejama, 

piemēram, pie paplašinātās meklēšanas kritērijiem. 

 

 
 

Apakšformā Izvēlēties muitas iestādi lietotājs var meklēt nepieciešamo muitas iestādi. 

Sadaļā Meklēšana ir iespējams izvēlēties dažādus parametrus, pēc kuriem veikt meklēšanu.  

• Nospiežot pogu [Meklēt], tiks atlasītas visas muitas iestādes, kas atbilst 

norādītajam/-iem parametram/-iem. 

• Nospiežot pogu [Notīrīt], tiek notīrīti visi ievadītie meklēšanas kritēriji, rezultātu 

kārtošanas kritēriji, un tiek atjaunotas lauku noklusētās vērtības. 

• Izvēloties nepieciešamo muitas iestādi un nospiežot pogu [Turpināt], tiks izvēlēta 

muitas iestāde un norādīta izsaucošajā formā. 

 

8.1.1.2. Izvēlēties EORI ierakstu 

Kad sistēmā ir nepieciešams norādīt EORI numuru, lietotājam tiek piedāvāta meklēšanas 

funkcija , kas izsauc EORI numura izvēles formu. Sadaļā Meklēšana ir iespējams izvēlēties 

dažādus parametrus, pēc kuriem veikt meklēšanu. 

 

 
 

• Pēc pogas [Meklēt] nospiešanas sistēma atlasīs norādītajiem atlases kritērijiem 

atbilstošos ierakstus. 

• Pēc pogas [Notīrīt] nospiešanas ievadītās lauku vērtības tiek dzēstas un tiek 

atjaunotas lauku sākotnējās vērtības. 

• Izvēloties nepieciešamo ierakstu un nospiežot pogu [Turpināt], ar izvēlētā ieraksta 

vērtību tiks aizpildīts atbilstošais  paplašinātās meklēšanas kritērija lauks. 
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8.1.2. Deklarācijas meklēšana pēc paplašinātiem kritērijiem 

  
 

Formā Izvēlēties ievešanas deklarāciju ir iespējams veikt  importa deklarāciju meklēšanu. 

Sadaļā Meklēšanas kritēriji ir iespējams izvēlēties dažādus parametrus, pēc kuriem var veikt 

meklēšanu. Katru no parametru laukiem iespējams aizpildīt atsevišķi, vai arī dažādās kombinācijās 

ar citiem laukiem. 

 

Sadaļā Paplašinātās meklēšanas kritēriji deklarāciju meklēšanai ir iespējams izvēlēties 

dažādus papildu parametrus. Meklēšanu var veikt pēc konkrētas muitas iestādes, deklarācijas 

deklarētāja nosaukuma un EORI numura, Eksportētāja nosaukuma, Eksportētāja EORI numura, 



Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma/ Lietotāja rokasgrāmata 

18. sējums 2.grāmata. Importa muitas deklarācijas komersantu lietotāju saskarne, pārejot uz ES muitas datu 

modeli 

 

EMDAS.LTT.18.LTRG.02.01.G.2020  

111 

 

Importētāja nosaukuma, Importētāja EORI numura, preces koda vai apraksta, kā arī citiem 

parametriem. 

 

SOLI PA SOLIM – paplašinātās meklēšanas funkcionalitāte 

• Pēc pogas [Meklēt] nospiešanas sistēma izveido sarakstu, kura ieraksti atbilst 

norādītajiem meklēšanas kritērijiem. 

• Pēc pogas [Notīrīt] nospiešanas laukos ievadītās vērtības tiek dzēstas un tiek 

atjaunotas lauku sākotnējās vērtības. 

• Lai atvērtu kādu no atrastajiem dokumentiem, jānoklikšķina uz ieraksta sarakstā 

vai jāiezīmē ieraksts un jānospiež poga [Skatīt]. 

• Pēc pogas [Dzēst] nospiešanas izvēlētā deklarācija statusā “Jauns” tiek dzēsta no 

datu bāzes. Pirms deklarācijas dzēšanas sistēma attēlo  paziņojumu par dzēšanu. 

• Nospiežot pogu [Jauns], tiek atvērta forma Deklarācijas pamatnostādnes. 

8.1.3. Deklarācijas meklēšana no sāna izvēlnes “Deklarāciju apstrāde fona režīmā” 

Izvēloties vienu no izvēlnēm “Apstrādē”, “Kļūdainās”, “Apstrādātās” vai “Izmaiņas”, tiek 

atvērta forma “Izvēlēties ievešanas deklarāciju” ar atbilstoši aizpildītu meklēšanas kritēriju laukā 

“Deklarācijas stāvoklis”, kā arī tiek attēlots saraksts ar deklarācijām, kas  attiecīgajā brīdī atradās 

konkrētajā deklarācijas apstrādes statusā. 

Ja tika meklēta deklarācija, kas atradās kādā no šiem apstrādes statusiem -  “Apstrādē”, 

“Kļūdainās”, “Apstrādātās”, nospiežot uz sarakstā atlasītā ieraksta, tiek atvērta deklarācija; 

Ja tika meklēta deklarācija, kas atradās apstrādes statusā “Izmaiņas”, nospiežot uz sarakstā 

atlasītā ieraksta, tiek atvērts deklarācijas izmaiņu ieraksts.   

8.1.4. Deklarāciju meklēšanas rezultātu saraksta atvēršana / saglabāšana Excel failā 

Importa deklarāciju meklēšanas formā „Izvēlēties ievešanas deklarāciju” meklēšanas 

rezultātā atlasītos deklarāciju ierakstus iespējams atvērt vai saglabāt Excel failā izmantojot pogu 

[Atvērt Excel failā]. 

 

SOLI PA SOLIM – Excel faila sagatavošanas funkcionalitāte 

• Pēc pogas [Atvērt Excel failā] nospiešanas sistēma atver deklarācijas aiļu izvēles 

formu „Importa deklarācijas aiļu izvēle eksportēšanai failā”; 
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• Jāizvēlas deklarācijas ailes, kuru datus nepieciešams saglabāt / atvērt Excel failā. 

Pēc noklusējuma sākotnēji aiļu izvēlei atvērta tikai sekcija „Pamatdati”. Ja 

nepieciešams eksportēt ailes no citām sekcijām (Deklarācijas dati par 

transportēšanu, Deklarācijas apkopojošā informācija, Preču dati, Aprēķināto 

nodokļu dati), jāuzklikšķina uz sekcijas atvēršanas pogas [+] sekcijas galvenē; 
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• Atzīmējot kādu no ailēm, kuras dati ir tieši saistīti ar deklarēto preci: “4/7 Nodokļu 

aprēķins”, “Papildmērvienība (Nodokļu bāzei)” , “2/3 Uzrādītie dokumenti, 

sertifikāti un atļaujas, citas norādes”, “Preces iepakojumi”, 7/10 Konteineru 

numuri, “2/1 Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti”, “2/2 Papildu ziņas”, 

sistēma automātiski atzīmē aili 6/14, 6/15 Preču kods (KN un TARIC); 

• Ja, lietotājs atzīmē kādu no deklarācijas preces pakārtoto tabulu d.e.: “4/7 Nodokļu 

aprēķins”, “Papildmērvienība (Nodokļu bāzei)” , “2/3 Uzrādītie dokumenti, 

sertifikāti un atļaujas, citas norādes”, “Preces iepakojumi”, “7/10 Konteineru 

numuri”, “2/1 Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti”, “2/2 Papildu 

ziņas”, sistēma automātiski izņem atzīmes no citām preces pakārtoto tabulu ailēm. 

Piemēram, “4/7 Nodokļu aprēķins” informāciju nevarēs saglabāt Excel kopā ar “2/2 

Papildu ziņas”. 

• Lai uzsāktu Excel faila sagatavošanu, jāspiež poga [Atvērt Excel failā]; 

• Sistēma veic faila sagatavošanu un piedāvā sagatavoto failu atvērt vai saglabāt; 

• Lietotājam izvēloties iespēju atvērt failu bez saglabāšanas, fails automātiski tiek 

atvērts ar MS Office Excel programmatūru; 

• Lietotājam izvēloties faila saglabāšanu, fails vispirms tiek lejupielādēts pārlūka 

lejupielādes (download) direktorijā.  Failu minētajā direktorijā jāatver ar peles  

dubultklikšķi, pēc tam, kad tas pilnībā lejupielādēts; 

• Atverot sagatavoto failu, Excel failā tiek ielādēti visi meklēšanas rezultātā atlasītie 

ieraksti. Visiem ierakstiem tiek attēlotas lietotāja izvēlēto deklarācijas aiļu vērtības. 

Sagatavoto sarakstu iespējams tālāk apstrādāt izmantojot Microsoft Office Excel 

programmatūras standarta funkcionalitātes iespējas (kārtošanu, filtrēšanu u.c.). 
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8.2. Darbs ar deklarācijām  

 
 

Darbs ar deklarācijām importa muitas iestādē ir galvenā forma, kur strādā lietotājs. 

Formas galvenē tiek attēloti dažādi statusi, kuros atrodas importa deklarācijas:  

• Jauna; 

• Iesniegta; 

• Pieņemta; 

• Izmaiņas pieprasītas; 

• Izmaiņas iesniegtas; 

• Anulēšana pieprasīta; 

• Kontrole; 

• Gaida maksājumu;  

• Preces izlaistas ar neizpildītām saistībām. 

 

8.2.1. Jauna 

Aizpildot deklarāciju statusā Jauna, lietotājs jebkurā brīdī var veikt deklarācijas datu 

pārbaudi un noskaidrot, kādi lauki nav aizpildīti vai ir nekorekti aizpildīti. Pēc deklarācijas 

pārbaudes, preču dati tiek sūtīti uz ITVS, kas veic papildu pārbaudes un nepieciešamības gadījumā 

aprēķina nodokļus. Preču dati tiek sūtīti uz ITVS gadījumos, kad, pārbaudot deklarāciju (spiežot 

pogas [Pārbaudīt] vai [Iesniegt]), tajā nav atklātas kļūdas. Līdz brīdim, kamēr lietotājs nav 

iesniedzis deklarāciju, tā nav redzama muitas amatpersonām, un tā var tikt dzēsta. 

Lietotājam, izveidojot jaunu EMDAS deklarāciju, sistēma deklarācijai ģenerē un piešķir 

LRN (uzskaites numuru), uzstāda statusu Jauna, un atver deklarācijas formas rediģēšanas režīmā.  

Atverot importa deklarāciju statusā Jauna, lietotājam ir pieejamas darbības, kas aprakstītas 

3.2.nodaļā, un šādas funkcionalitātes pogas: 

• Nospiežot pogu [Pārbaudīt], tiek pārbaudīta jaunajā importa deklarācijā ievadītā 

informācija.  

• Nospiežot pogu [Iesniegt], izveidotā deklarācija tiek iesniegta.  

• Nospiežot pogu [Pievienot atļaujas], sistēmā tiek atlasītas lietotājam derīgās un 

deklarācijai nepieciešamās atļaujas, un automātiski pievienotas pie preču 

dokumentiem. Ja komersantam nav derīgas atļaujas vai konstatēta atļaujas un 
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deklarācijas informācijas neatbilstība, lietotājs par to saņems informatīvu 

paziņojumu. Ja komersantam ir atļauja, kura ir izsniegta vienkāršotā veidā (nav 

Latvijā izsniegta vai arī nav elektroniski reģistrēta), vai lietotājs vēlas iesniegt 

pieteikumu atļaujai vienkāršotā veidā – par to ir jānorāda informācija ailē 2/2 

Papildu ziņas. 

• Nospiežot pogu [Izdrukas], tiek atvērta forma Izdrukas. 

• Lai dzēstu deklarāciju, jānospiež poga [Dzēst]. 

EIDR paziņojums 

Lietotājam, ielādējot EIDR no faila, sistēma ģenerē un piešķir LRN (uzskaites numuru), 

uzstāda statusu Jauna, un atver deklarācijas formas rediģēšanas režīmā.  

EIDR paziņojuma dati nav rediģējami, izņemot sarakstu [2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un 

atļaujas, citas norādes]. EIDR dati netiek sūtīti uz ITVS. 

Atverot EIDR statusā Jauna, lietotājam ir pieejamas darbības, kas aprakstītas 3.2.nodaļā, 

un šādas funkcionalitātes pogas: 

• Nospiežot pogu [Pārbaudīt], tiek pārbaudīta EIDR ievadītā informācija.  

• Nospiežot pogu [Iesniegt], EIDR tiek iesniegts.  

• Nospiežot pogu [Izdrukas], tiek atvērta forma Izdrukas. 

• Lai dzēstu EIDR, jānospiež poga [Dzēst]. 

 

Atceries! 

• Importa deklarācija veiksmīgas iesniegšanas gadījumā tiek pārcelta statusā 

Pieņemta (izņemot D tipa deklarāciju, kura paliek statusā Iesniegta). 

• EIDR paziņojums veiksmīgas iesniegšanas gadījumā tiek pārcelts statusā 

Pieņemta, un tiek ieslēgts taimers; ja pēc noteiktā laika deklarācija nav novirzīta 

uz kontroli un netiek pieprasītas izmaiņas, deklarācija tiek pārcelta statusā Preces 

izlaistas. 

• Nospiežot pogu [Pārbaudīt] vai [Iesniegt], ja prognozējamais deklarācijas apstrādes 

laiks ir ilgs, deklarācijas apstrāde tiek veikta fona režīmā, ļaujot lietotājam veikt 

citas darbības. 

 

8.2.2. Iesniegta 

Statusā Iesniegta paliek tikai D tipa deklarācijas, kuras pēc iesniegšanas nepāriet 

automātiski statusā Pieņemta. Tām tiek uzstādīts uzrādīšanas paziņojuma gaidīšanas taimeris.  

D tipa deklarācijām, kas atrodas statusā Iesniegta, lietotājs var iesniegt uzrādīšanas 

paziņojumu, pie kura iesniegšanas deklarācijai tiek izsaukta pārbaude un nodokļu pārrēķins uz 

deklarācijas darba datumu, kurš savukārt tiek automātiski nomainīts uz uzrādīšanas paziņojuma 

iesniegšanas datumu, ja vien tas nav bijis deklarācijā ar pamatojumu mainīts. Ja 

pārbaudes/nodokļu aprēķins nav veiksmīgs, deklarācija paliek statusā Iesniegta, savukārt, ja 

pārbaudes/nodokļu aprēķins ir veiksmīgs, deklarācija pāriet statusā Pieņemta, un tiek veiktas tālāk 

aprakstītas pieņemšanas darbības, kas cita tipa deklarācijām notiek automātiski pie iesniegšanas. 

Atverot importa deklarāciju statusā Iesniegta, lietotājam ir pieejamas darbības, kas 

aprakstītas 3.2.nodaļā, un šāda funkcionalitāte: 
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• D tipa deklarācijām deklarācijas iesniedzējs var atvērt formu uzrādīšanas 

paziņojuma iesniegšanai, nospiežot pogu [Iesniegt uzrādīšanas paziņojumu] (skat. 

zemāk). 

 

 
 

Iesniedzot D tipa deklarācijai uzrādīšanas paziņojums, deklarācija pāriet statusā Pieņemta, 

un tai tiek izsaukta atkārtota datu pārbaude un nodokļu pārrēķins uz deklarācijas darba datumu. 

Darba datums tiek automātiski nomainīts uz uzrādīšanas paziņojuma iesniegšanas datumu, ja vien 

tas nav bijis deklarācijā ar pamatojumu mainīts. 

 

SOLI PA SOLIM – formas Uzrādīšanas paziņojums aizpilde 

• Laukā [2/5 LRN] attēlo deklarācijas LRN numuru. 

• Laukā [Iesniegšanas/Pieņemšanas datums] sistēma automātiski uzstāda pašreizējo 

datumu. 

• Laukā [5/26 Uzrādīšanas muitas iestādes] iespējams ievadīt vai izvēlēties 

klasifikatorā muitas iestādes kodu. 

• Sadaļa [Iesaistītās puses] aizpildās automātiski ar datiem no deklarācijas. 

• Par sadaļas [5/23 Preču atrašanās vieta] aizpildīšanu skatīt nodaļu “Preču atrašanās 

vieta”. 
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• Sadaļa [7/10 Konteineru numuri] aizpildās automātiski ar datiem no deklarācijas, 

ja tādi ir norādīti. 

• Sadaļa [2/1 Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti] aizpildās automātiski 

ar datiem no deklarācijas. 

• Sadaļa [Deklarēšanas informācija] aizpildās automātiski ar personas datiem, kas 

iesniedz uzrādīšanas paziņojumu  

8.2.3. Iesniegta (gaida MN turētāja apliecinājumu) 

 

Statusā “Iesniegta (gaida MN turētāja apliecinājumu)” nonāk A, C vai D tipu 

deklarācijas, kurās norādīta 71. importa muitas procedūra un kurās norādītās muitas noliktavas 

(MN) turētājs nesakrīt ar d.e. “3/18 Deklarētājs, Deklarētāja identifikācijas numurs”, “3/20 

Pārstāvis, Pārstāvja identifikācijas numurs” vai “3/16 Importētājs, Importētāja identifikācijas 

numurs” norādīto komersantu. A un C tipu deklarācijas minētajā statusā nonāk uzreiz pēc 

iesniegšanas, bet D tipa deklarācijas šajā statusā nonāk uzreiz pēc uzrādīšanas paziņojuma 

iesniegšanas. 
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Lai deklarāciju varētu turpināt apstrādāt, MN turētājam noteiktā laikā (šis datums un laiks 

deklarācijā tiek attēlots kā informatīvs paziņojums) ir jāapliecina MN noliktavas izmantošana, ko 

var veikt ar pogu [Apliecināt]. Pēc veiksmīgas apliecināšanas deklarācija pāriet statusā Pieņemta, 

un tai tiek izsaukta atkārtota datu pārbaude un nodokļu pārrēķins uz deklarācijas darba datumu. Ja 

apliecināšana ir neveiksmīga (piemēram, norādītā muitas noliktavas atļauja uz apliecināšanas brīdi 

vairs nav derīga), deklarācija paliek  statusā “Iesniegta (gaida MN turētāja apliecinājumu)” un tiks 

noraidīta automātiski. 

Ja apliecināšana netiek veiktā noteiktajā laika periodā, deklarācija pāriet statusā 

“Noraidīta”.  

MN turētājs var neapliecināt MN izmantošanu, nospiežot pogu [Noraidīt] un MN 

noraidīšanas pamatojumā norādot noraidīšanas iemeslu. Noraidot apliecinājumu, deklarācija 

pāriet statusā “Noraidīta”.  

 

 
 

Deklarācijas, kurām nepieciešams MN apliecinājums var meklēt: 

 

Meklēšanas formā “Izvēlēties ievešanas deklarāciju”, izmantojot paplašinātās meklēšanas 

kritēriju “MN turētāja apliecinājums”, kurš ir izkrītošais saraksts ar šādām vērtībām: 

• “Tukša vērtība” - atlasa visas deklarācijas, neņemot vērā šo meklēšanas kritēriju; 

• “Gaida apliecinājumu” - atlasa deklarācijas, kurām nepieciešams apliecinājums, bet 

apliecinājums vēl nav iesniegts; 

• “Apliecināta” - atlasa deklarācijas, kurām iesniegts MN turētāja apliecinājums; 

• “Manuāli noraidīta” -  atlasa deklarācijas, kurām MN turētājs noraidījis apliecinājumu; 

• “Automātiski noraidīta” - atlasa deklarācijas, kurām bija nepieciešams iesniegt 

apliecinājumu, bet tas nav iesniegts noteiktajā termiņā un deklarācija ir noraidīta; 

• “Apliecinājums nav nepieciešams” – atlasa deklarācijas ar 71. procedūru, kurām 

apliecinājums nav nepieciešams (jo atļaujas turētājs norādīts kādā no deklarācijas 

iesaistītajām pusēm:  d.e. “3/18 Deklarētājs” vai “3/20 Pārstāvis” vai “3/16 Importētājs”). 
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Meklēšanas formā “Darbs ar deklarācijām Importa muitas iestādē”, šķirklī “Iesniegta”, 

izmantojot, meklēšanas kritēriju “Gaida  uzrādīšanas paziņojumu / MN turētāja apliecinājumu”, 

kurš ir nolaižamā saraksta lauks ar šādām vērtībām: 

• “Tukša vērtība” - atlasa visas deklarācijas, neņemot vērā šo meklēšanas kritēriju; 

• “Gaida noliktavas turētāja apliecinājumu” – atlasīs tikai deklarācijas statusā “Iesniegta 

(gaida MN turētāja apliecinājumu)”; 

• “Gaida uzrādīšanas paziņojumu” – atlasīs D tipa deklarācijas, kurām jāiesniedz 

uzrādīšanas paziņojumu. 

 

Meklēšanas formā “Darbs ar noslēgtām deklarācijām Importa muitas iestādē” šķirklī 

“Noraidīta”, izmantojot meklēšanas kritēriju “Nav saņemts MN turētāja apliecinājums / 

uzrādīšanas paziņojums”, kurš ir izkrītošais saraksts ar šādām vērtībām: 

• “Tukša vērtība” - atlasa visas deklarācijas, neņemot vērā šo meklēšanas kritēriju; 

• “Nav saņemts noliktavas turētāja apliecinājums” – atlasa deklarācijas, kuras noraidītas 

automātiski, jo nav saņemts MN turētāja apliecinājums; 

• “Noliktavas turētāja apliecinājums noraidīts” – atlasa deklarācijas, kurām MN turētājs 

manuāli noraidījis apliecinājumu; 

• “Nav iesniegts uzrādīšanas paziņojums” – atlasa D tipa deklarācijas, kuras automātiski 

noraidītas, jo netika iesniegts uzrādīšanas paziņojums. 

 

MN apliecinājuma informāciju (pazīmi par apliecinājuma nepieciešamību, apliecinājuma statusu, 

apliecinājuma statusa uzstādīšanas datumu un laiku) var saglabāt arī EXCEL failā (sadaļas 

“Deklarācijas apkopojošā informācija” laukos: “Nepieciešams noliktavas turētāja 

apliecinājums”, “Apliecinājuma statuss”, “Apliecinājuma statusa datums un laiks”). 

 

Atceries! 

• MN izmantošanu var apliecināt tikai MN turētājs. 

8.2.4. Pieņemta 

Deklarācijas pieņemšanas brīdī deklarācijai tiek ģenerēts un piešķirts unikāls MRN. No šī 

brīža deklarācijas formas lauki vairs nav rediģējami, un turpmāk deklarācija nevar tikt fiziski 

dzēsta no EMDAS.   

Kamēr lietotājam deklarācija atrodas statusā Pieņemta, lietotājs pēc paša iniciatīvas var 

deklarācijai gan iesniegt izmaiņas, gan pieprasīt anulēšanu. Šādā gadījumā deklarācijas statuss 

attiecīgi mainās uz Izmaiņas iesniegtas vai Anulēšana pieprasīta. EIDR paziņojumam anulēšanu 

pieprasīt nevar. 

Veiksmīgas iesniegšanas gadījumā, deklarācija pāriet statusā Pieņemta (izņemot D tipa 

deklarācijas (skat. 8.2.2) un deklarācijas ar 71. pieprasīto procedūru (skat. 8.2.3). Lietotājam ir 

pieejamas darbības, kas aprakstītas 3.2.nodaļā, un šāda funkcionalitāte: 

• Nospiežot pogu [Pieprasīt anulēšanu], iespējams pieprasīt deklarācijas anulēšanu, 

kā tas ir aprakstīts  7.2.4. nodaļā „Apakšforma Anulēšanas pamatojums;  

• Nospiežot pogu [Rediģēt], iespējams rediģēt deklarāciju un iesniegt izmaiņas.  
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Atceries! 

 

• Pieņemot importa deklarāciju, tiek ģenerēts unikāls MRN šādā formātā: 

o EIDR MRN ir šāds formāts GGVVMMMMMMXNNNNNPC, kur: 

▪ GG - divi pēdējie gada cipari no deklarācijas pieņemšanas datuma; 

▪ VVMMMMMM - muitas punkts (5/26 Uzrādīšanas muitas iestāde): 

• VV – valsts kods (LV); 

• MMMMMM – muitas iestādes sešu zīmju kods; 

▪ X – EIDR apzīmējuma burts “E”; 

▪ NNNNN - unikāls numurs norādītajā gadā un MI; 

▪ P – EIDR procedūras identifikators, burts „R”; 

▪ C - kontrolcipars. 

o Ja nav atkāpšanās režīms un nav C tipa deklarācija, tad MRN ir šāds formāts 

GGVVMMMMMMNNNNNNPC, kur: 

▪ GG - divi pēdējie gada cipari no deklarācijas pieņemšanas datuma; 

▪ VVMMMMMM - muitas punkts (5/26 Uzrādīšanas muitas iestāde): 

• VV – valsts kods (LV); 

• MMMMMM – muitas iestādes sešu zīmju kods; 

▪ NNNNNN - unikāls numurs norādītajā gadā un MI; 

▪ P - procedūras identifikators, tiek definēts sekojoši: 

• IM - R 

• CO - V 

• CO B - V 

▪ C - kontrolcipars. 

o Ja nav atkāpšanās režīms un ir C tipa deklarācija, tad MRN ir šāds formāts 

GGVVMMMMMMXNNNNNPC, kur: 

▪ GG - divi pēdējie gada cipari no deklarācijas pieņemšanas datuma; 

▪ VVMMMMMM - muitas punkts (Muitas iestādes kods): 

• VV – valsts kods (LV); 

• MMMMMM – muitas iestādes sešu zīmju kods; 

▪ X –IM C, CO C deklarācijas apzīmējuma burts “C”; 

▪ NNNNN - unikāls numurs norādītajā gadā un MI; 

▪ P - procedūras identifikators, tiek definēts sekojoši: 

• C tipa – R; 

• CO C – V; 

▪ C - kontrolcipars. 

o Ja ir atkāpšanās režīms un deklarācijas tips nav C, tad MRN ir šāds formāts 

GGVVMMMMMMANNNNNPC, kur: 

▪ GG - divi pēdējie gada cipari no deklarācijas pieņemšanas datuma; 

▪ VVMMMMMM - muitas punkts (5/26 Uzrādīšanas muitas iestāde): 

• VV – valsts kods (LV); 

• MMMMMM – muitas iestādes sešu zīmju kods; 

▪ 'A' – burts apzīmē, ka deklarācija izveidota atkāpšanās režīmā; 

▪ NNNNN - unikāls numurs norādītajā gadā un MI; 

▪ P - procedūras identifikators, tiek definēts sekojoši: 

• IM – R; 

• CO - V; 

• CO B – V; 
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▪ C - kontrolcipars. 

o Ja ir atkāpšanās režīms un deklarācijas tips ir C, tad MRN ir šāds formāts 

GGVVMMMMMMAXNNNNPC, kur: 

▪ GG - divi pēdējie gada cipari no deklarācijas pieņemšanas datuma; 

▪ VVMMMMMM - muitas punkts (Muitas iestādes kods): 

• VV – valsts kods (LV); 

• MMMMMM – muitas iestādes sešu zīmju kods; 

▪ 'A' – burts apzīmē, ka deklarācija izveidota atkāpšanās režīmā; 

▪ X - IM C, CO C deklarācijas apzīmējuma burts “C”; 

▪ NNNN - unikāls numurs norādītajā gadā un MI; 

▪ P - procedūras identifikators, tiek definēts sekojoši: 

• C tipa – R; 

• CO C- V; 

▪ C - kontrolcipars. 

 

8.2.5. Izmaiņas pieprasītas 

Ja muitas amatpersona ir pieprasījusi lietotājam veikt izmaiņas deklarācijā, tad deklarācija 

pāriet statusā Izmaiņas pieprasītas vai, ja izmaiņas ir pieprasītas iesniegt kontroles laikā, tad 

deklarācija pāriet statusā Kontrole (Izmaiņas pieprasītas) un šīm deklarācijām lietotājs var 

iesniegt izmaiņas atbilstoši muitas amatpersonas prasītajam, vai arī lietotājs var pieprasīt 

deklarācijas anulēšanu (EIDR paziņojumam anulēšanu pieprasīt nevar).  

Izvēloties veikt un iesniegt deklarācijai labojumus, lietotājs, tāpat kā jaunai deklarācijai, 

var veikt datu validēšanu un noskaidrot, kādi lauki nav aizpildīti vai ir nekorekti aizpildīti. 

Atšķirībā no jaunas deklarācijas, kuru ir iespējams saglabāt, lietotājs nevar saglabāt neiesniegtās 

izmaiņas. Ja izmaiņas netiek iesniegtas, tad, aizverot izmaiņu formu, izmaiņas tiek dzēstas. 

Izņēmums ir izmaiņu apstrāde fona režīmā: ja izmaiņu datu pārbaude vai iesniegšana notika fona 

režīmā, tad vēl nepieņemtais izmaiņu ieraksts tika saglabāts un to var atrast sāna izvēlnē - 

“Deklarāciju apstrāde fona režīmā” sarakstā “Izmaiņas”. Atverot deklarāciju no saraksta 

“Izmaiņas”, tiek atvērts izmaiņu ieraksts: 

• Ja izmaiņu ieraksts ir statusā Jauns, tas tiek atvērts rediģēšanas režīmā, ar visām 

datu pārbaudes kļūdām, ja tādas ir, un lietotājs var turpināt izmaiņu labošanu un 

iesniegšanu.  

• Ja izmaiņu ieraksts ir statusā Iesniegts vai tas vēl ir apstrādē, tas tiek atvērts 

skatīšanas režīmā. 

Bet atverot deklarāciju no meklēšanas formas, kur nav norādīts deklarācijas apstrādes 

statuss – “Izmaiņas”, vai no formas “Darbs ar importa deklarācijām”, tiek atvērta deklarācija, nevis 

deklarācijas izmaiņas. Ja deklarācijai ir saglabāts izmaiņu ieraksts statusā Jauns, lietotājam ir 

pieejama šāda funkcionalitāte: 

• Nospiežot pogu [Turpināt labojumus], turpināt deklarācijas labošanu, nedzēšot 

esošās izmaiņas. 

• Nospiežot pogu [Dzēst labojumus], dzēst neiesniegtās izmaiņas. 

Atverot importa deklarāciju statusā Izmaiņas pieprasītas, lietotājam ir pieejamas 

darbības, kas aprakstītas 3.2.nodaļā, un šāda funkcionalitāte: 
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• Nospiežot pogu [Pieprasīt anulēšanu], pieprasīt deklarācijas anulēšanu.  

• Apskatīt  deklarācijas izmaiņu pieprasījumu, nospiežot pogu [Skatīt izmaiņu 

pieprasījumu]. 

 

Atceries! 

• Ja kontroles laikā muitas amatpersona ir pieprasījusi lietotājam iesniegt izmaiņas, 

tad izmaiņu iesniegšanas gadījumā deklarācijā nav iespējams labot sekojošas ailes 

-  “3/16 Importētājs, Importētāja identifikācijas numurs”, “3/21 Pārstāvja statusa 

kods”, “6/14, 6/15 Preču kods (KN un TARIC)”, “1/10 Procedūra”. EIDR 

paziņojumam var labot tikai sarakstu „2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un 

atļaujas, citas norādes”. 

• Nospiežot pogu [Pārbaudīt] vai [Iesniegt], ja prognozējamais deklarācijas izmaiņu 

apstrādes laiks ir ilgs, deklarācijas apstrāde tiek veikta fona režīmā, ļaujot 

lietotājam veikt citas darbības. 

 

8.2.6. Izmaiņas iesniegtas 

Ja lietotājs ir iesniedzis deklarācijas izmaiņas un veiksmīgas izmaiņu validēšanas un 

iesniegšanas gadījumā, muitas amatpersonai šī deklarācija parādās statusā Izmaiņas iesniegtas 

vai, ja izmaiņas ir iesniegtas kontroles laikā, tad statusā Kontrole (Izmaiņas iesniegtas). 

Izvēloties veikt un iesniegt deklarācijai labojumus, lietotājs, tāpat kā jaunai deklarācijai, 

var veikt datu validēšanu un noskaidrot, kādi lauki nav aizpildīti vai ir nekorekti aizpildīti. Arī 

iesniedzot izmaiņas, tiek veiktas datu validācijas, kā arī dati tiek sūtīt un pārbaudīti ITVS, kas 

veiksmīgas validācijas gadījumā aprēķina un atmaksā nodokļus, kā arī ITVS informatīvos 

paziņojumus, ja tādi ir paredzēti. EIDR dati netiek sūtīti uz ITVS. Pēc veiksmīgas izmaiņu 

validēšanas un iesniegšanas, deklarācija nonāk statusā Izmaiņas iesniegtas. 

Atverot importa deklarāciju statusā Izmaiņas iesniegtas, Kontrole (Izmaiņas iesniegtas), 

lietotājam ir pieejamas darbības, kas aprakstītas 3.2.nodaļā, un šāda funkcionalitāte: 

• Lai apskatītu visas deklarācijā iepriekš veiktās izmaiņas, jānospiež poga [Skatīt 

veiktās izmaiņas]. 

• Lai apskatītu izvēlēto deklarāciju, jānospiež poga [Skatīt deklarāciju]. 

 

 

8.2.7. Anulēšana  pieprasīta 

Deklarācijām, kuras atrodas statusā Pieņemta, Kontrole vai statusā Izmaiņas pieprasītas, 

Kontrole (Izmaiņas pieprasītas), Gaida maksājumu, Imports apturēts, lietotājs var pieprasīt 

anulēšanu, un tad deklarācija attiecīgi nonāk statusā Anulēšana pieprasīta vai Kontrole 

(Anulēšana pieprasīta). Ja lietotājs ir iesniedzis anulēšanas pieprasījumu, kuru muitas 

amatpersona neuzskata par pamatotu, muitas amatpersona to noraida, un deklarācija tiek atgriezta 

statusā, kāds tai bija pirms anulēšanas pieprasījuma iesniegšanas. 

Atverot importa deklarāciju statusā Anulēšana pieprasīta, lietotājs var veikt darbības, kas 

aprakstītas 3.2.nodaļā. 
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EIDR paziņojumam anulēšanu pieprasīt nevar. 

8.2.8. Kontrole 

Ja importa muitas deklarāciju atrodas statusā Kontrole, tad tās statuss uzreiz ir redzams 

lietotājam un lietotājs var veikt darbības, kas aprakstītas 3.2.nodaļā. 

 

Atceries! 

• Atverot kontrolē esošu deklarāciju, tai tiek attēlots statuss “Kontrole” un iekavās 

aktuālais deklarācijas statuss, piemēram, „Kontrole (Izmaiņas pieprasītas)”. Tas 

nozīmē, ka deklarācija atrodas kontrolē, bet muitas amatpersona ir pieprasījusi 

izmaiņas, kas lietotājam ir jāiesniedz. 

 

8.2.9. Gaida maksājumu 

Kad muitas amatpersona mēģina deklarāciju izlaist importā, sistēma veic pārbaudes, vai ir 

apmaksāti visi maksājamie nodokļi, vai avansa maksātājs/atliktais maksātājs ir derīgs uz izlaišanas 

brīdi un vai avansa/galvojuma apjoms ir pietiekams. Ja nav veikta visu aprēķināto nodokļu 

apmaksa, deklarācija tiek novirzīta uz statusu Gaida maksājumu. Gadījumos, kad deklarācija 

atrodas statusā Gaida maksājumu, jo galvojuma/avansa apjoms nav pietiekams, lietotājam ir 

iespēja pieprasīt deklarācijas anulēšanu. Iesniegt izmaiņas deklarācijām, kas gaida maksājumu, 

lietotājs nevar.  

Atverot importa deklarāciju statusā Gaida maksājumu, lietotājs var veikt darbības, kas 

aprakstītas 3.2.nodaļā, un šādas darbības: 

• Nospiežot pogu [Pieprasīt anulēšanu], pieprasīt deklarācijas anulēšanu.  

 

8.2.10. Preces izlaistas ar neizpildītām saistībām 

Statusā Preces izlaistas ar neizpildītām saistībām nonāk visas  B pilnā, C tipa importa 

deklarācijas, kuras ir  statusā Preces izlaistas un kuriem nav izpildītas saistības, tas ir, nav 

pieņemta vai ir noraidīta sniegtā papildus deklarācija.  

Atverot importa deklarāciju statusā Preces izlaistas ar neizpildītām saistībām, lietotājs 

var veikt darbības, kas aprakstītas 3.2.nodaļā, un iesniegt papildus informāciju: 

• B pilnā tipa importa deklarācijai iesniegt papildinformāciju par dokumentiem,  

• C tipa importa deklarācijai iesniegt Y vispārējo, periodisko vai apkopojošo 

deklarāciju.  
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8.3. Deklarācijas gala statusos 

 
 

Sadaļā Darbs ar deklarācijām Importa muitas iestādē galvenē ir attēloti dažādi importa 

deklarācijas statusi: 

• Preces izlaistas; 

• Saistības izpildītas; 

• Imports apturēts; 

• Noraidīta; 

• Anulēta. 

 

8.3.1. Preces izlaistas 

Pie mēģinājuma deklarāciju izlaist, sistēma veic pārbaudes, vai ir apmaksāti visi 

maksājamie nodokļi, vai avansa maksātājs/atliktais maksātājs ir derīgs uz izlaišanas brīdi un – vai 

avansa/galvojuma apjoms ir pietiekams. 

Ja ir veikta visu aprēķināto nodokļu apmaksa, deklarācija nonāk statusā Preces izlaistas. 

Ja deklarācijai ir aizpildīta aile 2/6 Atlikts maksājums, tas ir, tiek lietota vispārējā galvojuma 

apliecība vai avanss, no galvojuma apliecības /avansa depozīta konta tiek bloķēta nodokļu summa, 

kas deklarācijai ir aprēķināta un ir sedzama ar attiecīgo maksājuma veidu. 

Atverot deklarāciju gala statusā Preces izlaistas, lietotājs var veikt darbības, kas 

aprakstītas 3.2.nodaļā. 

EIDR paziņojumam lietotājs nevar iesniegt Z vispārējo, periodisko vai apkopojošo 

deklarāciju, tas ir jāizdara, iesūtot caur programmisko saskarni, vai ielādējot no faila. 

 

8.3.2. Saistības izpildītas 

Ja visas saistības ir izpildītas, Y, Z tipa deklarācija nonāk statusā Saistības izpildītas. Ja 

deklarācijai ir aizpildīta aile 2/6 Atlikts maksājums, tas ir, tiek lietota vispārējā galvojuma 

apliecība vai avanss, no galvojuma apliecības /avansa depozīta konta tiek bloķēta nodokļu summa, 

kas deklarācijai ir aprēķināta un ir sedzama ar attiecīgo maksājuma veidu. 

Atverot deklarāciju gala statusā Saistības izpildītas, lietotājs deklarācijas pamatformā 

varēs veikt darbības, kas aprakstītas 3.2.nodaļā. 
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8.3.3. Imports apturēts 

Importa deklarācijas ar neapmierinošiem kontroles rezultātiem nonāk statusā Imports 

apturēts. Deklarācijas, kas atrodas statusā Apturēta, muitas amatpersonai pēc izmeklēšanas, 

tiesas procesiem un citiem pasākumiem, sniedzot attiecīgu pamatojumu ir jānovirza uz kādu citu 

gala statusu – Anulēta vai Preces izlaistas, atkarībā no lēmuma, kas pieņemts apturēšanas laikā. 

Atverot deklarāciju gala statusā Imports apturēts, lietotājam deklarācijas pamatformā būs 

pieejamas darbības, kas aprakstītas 3.2.nodaļā un šāda funkcionalitāte: 

• Nospiežot pogu [Pieprasīt anulēšanu], pieprasīt deklarācijas anulēšanu, aizpildot 

anulēšanas pieprasījumu.  

 

8.3.4. Noraidīta 

Statusā Noraidīta nonāk: 

• D tipa deklarācijas, kurām sistēmā noteiktajā termiņā nav iesniegts uzrādīšanas 

paziņojums; 

• A, C vai D tipa deklarācijas, kurām sistēmā noteiktajā termiņā nav iesniegts MN 

apliecinājums vai MN turētājs noliktavas izmantošanu ir noraidījis manuāli ar pogu 

[Noraidīt]. 

Atverot deklarāciju gala statusā Noraidīta, lietotājam deklarācijas pamatformā būs 

pieejamas darbības, kas aprakstītas 3.2.nodaļā. 

 

8.3.5. Anulēta 

Ja muitas amatpersona uzskata lietotāja iesniegto anulēšanas pieprasījumu par pamatotu, 

muitas amatpersona to apstiprina un deklarācija nonāk statusā Anulēta. 

Atverot deklarāciju gala statusā Anulēta, lietotājam deklarācijas pamatformā būs 

pieejamas darbības, kas aprakstītas 3.2.nodaļā. 
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8.4. REX numura pārbaudes 

Vispārējās Preferenču Sistēmas piemērošanā izmaiņas paredzamas no 2017.gada 

1.janvāra. No šā datuma sāk piemērot reģistrēto eksportētāju sistēmu, kas nozīmē, ka preču 

izcelsme tiks apliecināta ar paziņojumu par izcelsmi. REX sistēmas piemērošanai Eiropas 

Komisijas izveidotā un uzturētā centrālā REX datu bāze tiek sasaistīta ar EMDAS, tādējādi 

pārbaudot, vai REX numurs ir norādīts korekti.   

 

REX numura pārbaudes notiek, ja deklarācijai ir viena no zemāk uzskaitītajām importa 

procedūrām: 40, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63,  68 un 96.  

 

Uz REX numura pārbaudēm attiecas šādi izcelsmes dokumenti, kuri jānorāda d.e. “2/3 

Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes”: 

 

• C100 - Reģistrētā eksportētāja numurs; 

• U164 - Paziņojums par izcelsmi, ko VPS ietvaros sagatavojis reģistrēts 

eksportētājs, attiecībā uz sūtījumā iekļautiem noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, 

kuru kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6000; 

• U165 - Paziņojums par izcelsmi, ko VPS ietvaros sagatavojis reģistrēts 

eksportētājs, attiecībā uz sūtījumā iekļautiem noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, 

kuru kopējā vērtība pārsniedz EUR 6000; 

• U166 - Paziņojums par izcelsmi, ko VPS ietvaros sagatavojis nereģistrēts 

eksportētājs, attiecībā uz sūtījumā iekļautiem noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, 

kuru kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6000; 

• U167 - Paziņojums par izcelsmi, ko VPS ietvaros sagatavojis nereģistrēts ES 

pārsūtītājs, attiecībā uz sūtījumā iekļautiem noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, 

kuru kopējā vērtība pārsniedz EUR 6000. 

 

Atceries! 

• Pavaddokumenta C100 reģistrācijas numuram jāatbilst šādam  formātam:  

• pirmās divas zīmes ir valsts kods; 

• no 3. līdz 5. zīmei jābūt fiksētai vērtībai "REX"; 

• no 6. līdz 35. zīmei var būt tikai cipari un lielie burti; 

• no 6. līdz 35. zīmei jābūt vismaz vienai zīmei; 

• numuram jābūt ne garākam par 35 zīmēm. 

• Ja d.e. “1/1, 1/2 Deklarācijas veids un tips” izvēlēts “B pilna tipa deklarācija”, tad  

dokumentiem U164, U165, U166, U167 vai C100  nedrīkst būt atzīmēta izvēles 

rūtiņa “Pilna informācija tiks sniegta pēc preču izlaišanas”; 

• Ja vairākām precēm norādīts viens un tas pats pavaddokuments “C100”, “U164”, 

“U165”, “U166”, “U167”, tad lauku “Dokumenta reģistrācijas numurs” un 

“Dokumenta reģistrācijas datums” vērtībām pie katras preces jābūt vienādām;  

• Ja C100 numurs REX sistēmā nav atrasts, ir anulēts, apturēts vai atcelts,  tad deklarācija 

paliek  statusā “Jauna” un tiek attēlots atbilstošs kļūdas paziņojums, piemēram: 
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8.5. PVN numuru pārbaudes 

Formējot importa deklarāciju (A, Bp, C, D, Z (ir/nav piesaistīts EIDR) vai deklarācijas izmaiņas, 

ja ir uzrādīti Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) numuri, tiek veikta to derīgumu pārbaude 

Pievienotās vērtības nodokļa informācijas apmaiņas sistēmā VIES.  

Uz VIES PVN numura pārbaudēm attiecas šādi funkciju kodi, kuri jānorāda ailē “3/40 Fiskālais 

pārstāvis” (“Fiskālais pārstāvis”, ja veido C tipa deklarāciju): 

• FR1 - Importētājs; 

• FR2 - Pircējs; 

• FR3 - Nodokļu pārstāvis; 

Vai dokumenti,  kas ir norādīti ailē “2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” 

ar kodu: 

• 0112 – PVN identifikācijas numurs, kas importētajā dalībvalstī piešķirts 

importētājam. 

PVN numura pārbaudes notiek, ja deklarācija atbilst vienam no zemāk minētajiem nosacījumiem: 

• Ja deklarācijas  ailē “Procedūra” ir norādīts kods 42 vai 63 un ailē “3/40 Fiskālais 

pārstāvis” ir norādīta funkcija ar kodu ar kodu: FR1, FR2 vai FR3, un laukā 

“Identifikācijas numurs” ir norādīts PVN numurs; 

• Ja deklarācijas ailē “1/11 Papildprocedūra” ir norādīta papildprocedūra ar kodu 

52w un ailē “2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” ir 

norādīts dokuments ar kodu  0112, un laukā “Dokumenta reģistrācijas numurs” ir 

norādīts PVN numurs.  

• Ja deklarācijas ailē “1/11 Papildprocedūra” ir norādīta papildprocedūra ar kodu 

52w, bet ailē “2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” nav 

norādīts dokuments ar kodu 0112, tad PVN numura pārbaudei tiek sūtīts ailē “3/16 

Importētājs, Importētāja identifikācijas numurs” norādītais EORI kods. 
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Atceries! 

• Ja VIES atgriež atbildi, ka PVN numurs nav derīgs,  tad deklarācija paliek  statusā 

“Jauna” un tiek attēlots atbilstošs kļūdas paziņojums. 

 

• Z tipa deklarācijai, neatkarīgi no tā, vai ir piesaistīts EIDR vai nav, pieprasījumu 

sūtīšana uz VIES tiek veikta tikai situācijā, ja ailē “1/11 Papildprocedūra” ir 

norādīta papildprocedūra ar kodu 52w un ailē “2/3 Uzrādītie dokumenti, sertifikāti 

un atļaujas, citas norādes” ir norādīts dokuments ar kodu  0112 vai PVN numurs 

norādīts ailē “3/16 Importētājs, Importētāja identifikācijas numurs”. 

• Ja uz C tipa deklarācijas pamata tiek veidota Y tipa deklarācija un tajā ir norādīti PVN 

numuri, tad lietotājam nav iespējams mainīt esošos, pievienot jaunus vai dzēst PVN 

numurus no ailes “3/40 Fiskālais pārstāvis” vai ailes “2/3 Uzrādītie dokumenti, 

sertifikāti un atļaujas, citas norādes”, izņemot, ja deklarācijas labotas pēcmuitošanā. 

• Ja nav sasaistes ar VIES, vai arī no saņemtās atbildes nav saprotams PVN numura 

statuss, tad lietotājs deklarāciju var iesniegt, piekrītot deklarācijas iesniegšanai ar 

drošības naudas iemaksu un deklarācijas vēsturē tiks izveidots ieraksts, ja lietotājs 

ir piekritis drošības naudas iemaksai. 

 
 

 

8.6. Informēšana par kontroli 

Muitas amatpersonai informējot lietotāju par kontroli, deklarācijas meklēšanas kritērijos 

pie MRN, tiek attēlota sarkana izsaukuma zīme (!). Lietotājam uzbraucot ar peli uz šīs zīmes, tiek 

attēlots paziņojums ”Deklarācijai pievienota informācija par kontroli! Lūgums iepazīties ar to”. 

Lietotājam atverot deklarāciju, deklarācijā tiek attēlots brīdinājuma paziņojums „Lūdzam 

iepazīties ar informāciju par kontroli šķirklī “Saistītā informācija”. Brīdinājums attēlosies līdz 

brīdim, kamēr lietotājs iepazīsies ar informāciju, kas atrodas saistītajā informācijā Saraksts 

„Informācija par deklarācijas kontroli”  apakšforma Informācija par kontroli 

file:///C:/Users/jvanags1/AppData/Local/Temp/Informācija_par%23_Saraksts_
file:///C:/Users/jvanags1/AppData/Local/Temp/Informācija_par%23_Saraksts_
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