
Ieteikumi atzītā saņēmēja statusa pieteikuma iesniedzējiem 

rakstveida darba kārtības (procedūru dokumenta) izstrādē 

 

Informācija, ko vēlams norādīt procedūru dokumentā.1 

1. Normatīvais regulējums, kas attiecas uz atzītā saņēmēja statusa kritēriju un 

nosacījumu izpildi.  
 
2. Struktūrvienības, kas iesaistīta tranzīta kravu saņemšanā, izmantojot atzītā saņēmēja 

statusu, nosaukums. 
 
3. Atbildīgā persona par atzītā saņēmēja statusa kritēriju un nosacījumu izpildi. 

 
4. Iekšējie kontroles pasākumi, ko plāno veikt2, lai pārliecinātos, vai tiek ievēroti atzītā 
saņēmēja pienākumi. 

Piemēram, vai ir ievērots izkraušanas pazīmju iesniegšanas termiņš, vai uzskaites datos 
reģistrētas visas tranzīta kravas, kuras saņemtas, izmantojot atzītā saņēmēja statusu. 
 

5. Gadījumi, kādos atzītā saņēmēja statusu neizmanto.  
Piebilde: preces, attiecībā uz kurām nevar izmantot atzītā saņēmēja statusu, tiek 
norādītas atļaujas pielikumā. 

 
6. Tranzīta pavaddokumentu saņemšanas veids. 
Piemēram, elektroniski un/vai klātienē. 

 
7. Kārtība autotransporta, dzelzceļa transporta iebraukšanai brīvās zonas teritorijā. 
 

8. Darbības, kas tiek veiktas, lai izvērtētu kravas pavaddokumentus un salīdzinātu tajos 
norādīto informāciju ar faktiski saņemto kravu. 
Piemēram, tiek veikta kravas vizuāla apskate, salīdzināts, vai pavaddokumentos norādītā 

informācija atbilst faktiski saņemtajai kravai (plombas un transporta līdzekļa (t.sk., 
konteinera) identifikācijas numuriem, vai kravas pavaddokumentiem pievienotas 
licences, speciālās atļaujas (ja tādas nepieciešamas). 

 
9. Kārtība ierašanās paziņojuma iesniegšanai3 EMDAS TKS4. 
 

10. Nosacījumu, ka pirms plombas noņemšanas un kravas izkraušanas atbildīgajai 
personai ir jāsagaida, kad EMDAS TKS tranzīta deklarācija nonāk statusā “Izkraut 

atļauts”5. 
 
11. Darbības, kas tiks veiktas preču kontroles gadījumā. 

Piebilde: rīcība kontroles gadījumos būs norādīta atļaujas pielikumā, tādēļ šajā punktā 
sākotnēji var minēt tikai par kravas uzrādīšanu atbildīgās personas, informācijas 
apmaiņas veidu un to, ka netiks veiktas nekādas turpmākas darbības ar kravu bez muitas 

amatpersonu atļaujas. 
 
12. Darbības, kas saistītas ar kravas izkraušanu/nokraušanu (izkraujot/neizkraujot 

preces). 
 
13.  Kārtība, kā/kad saņemtā krava tiek reģistrēta uzņēmuma uzskaitē6. 

 

                                                           
1 Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas Regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, 
kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko 
izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Regula 2015/2447), 25.panta 1.punkta “f” apakšpunkts. 
2 Regulas 2015/2447 25.panta 1.punkta “f” apakšpunkts. 
3 Regulas 2015/2447 315.panta 1.punkta “a” apakšpunkts. 
4 Elektroniskās muitas deklarēšanas sistēmas Tranzīta kontroles sistēma (turpmāk – EMDAS TKS). 
5 Regulas 2015/2447 315.panta 1.punkta “b” apakšpunkts. 
6 Regulas 2015/2447 315.panta 1.punkta “c” apakšpunkts. 



14.  Izkraušanas piezīmju reģistrēšanas termiņš un iesniegšanas kārtība7 EMDAS TKS 
(t.sk. neatbilstību reģistrēšana). 
Piebilde: ja uzņēmumam ir vienošanās ar galamērķa muitas iestādi (uzraudzības muitas 

kontroles punktu) par konstatēto neatbilstību ziņošanas kārtību,  to  ieteicams norādīt 
procedūru dokumentā.  
 

15. Informācijas apmaiņas kārtība ar muitas iestādi par noslēgtajām tranzīta procedūrām 
(atskaites vai piekļuve sistēmai) un izmaiņām8, kas var ietekmēt turpmāku atzītā 
saņēmēja darbību. 

 
16.  Tranzīta dokumentu uzglabāšanas kārtība9, termiņš.  
 

17. Pasākumi izmantojamās uzskaites sistēmas informācijas arhivēšanai un 
aizsardzībai10.  
Piemēram, rezerves kopiju veidošana, noteikta atbildīgā persona un rīcība, ja konstatēti 

starpgadījumi, lietotājtiesību administrēšana, uzskaites datu izmaiņu veikšanas kārtība. 
 
 

Procedūru dokumentā svarīgi ir nepārprotami nodefinēt, kurš ko dara, kādā veidā, kur 
fiksē, un, ja kāda darbība notiek saskaņā ar citā procedūru dokumentā noteikto,  lietot 
atsauci uz  dokumentu, norādot konkrēto punktu, kurā tas noteikts. 

 

                                                           
7 Regulas 2015/2447 315.panta 1.punkta “d” apakšpunkts. 
8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas 
kodeksu, 23.panta 2.punkts, Regulas 2015/2447 25.panta 1.punkta “i” apakšpunkts un Ministru kabineta     
2017.gada 22.augusta noteikumu Nr.499 “Muitas atļauju noteikumi” 29.punkts. 
9 Regulas 2015/2447 25.panta 1.punkta ” h” apakšpunkts. 
10 Regulas 2015/2447 25.panta 1.punkta “h” un “j” apakšpunkts. 


