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SATURS



Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) ir

pieejama funkcionalitāte – Importa muitas deklarācija pasta

sūtījumiem – IKS (PS).

Izmantojot šo funkcionalitāti, fiziskās personas pašas var aizpildīt

un iesniegt importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem

vienkāršotā veidā. Tas vienkāršo un paātrina pasta sūtījumu

muitas formalitāšu kārtošanu.

1. Par Importa muitas deklarāciju

pasta sūtījumiem
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Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem var iesniegt:

➢ tikai fiziskās personas*;

➢ ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 1000 EUR;

➢ ja sūtījuma svars nepārsniedz 1000 kg;

➢ ja uz precēm neattiecas ierobežojumi un aizliegumi.

* kurām ir pieejama Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS). Lai reģistrētos par EDS lietotāju tiešsaistē, bez VID

starpniecības, ir iespējams izmantot kādu no www.latvija.lv piedāvātajām autentificēšanās iespējām – internetbanku,

elektronisko identifikācijas karti (eID) vai drošu elektronisko parakstu (eParakstu). Reģistrācijas brīdī tiek piešķirtas

tiesības pārstāvēt sevi kā fizisku personu.

2. Kas var iesniegt deklarāciju un ko var 

deklarēt vienkāršoti?
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https://www.latvija.lv/


Iesniedzot importa muitas deklarāciju pasta

sūtījumiem, iesniedzējs kļūst atbildīgs par:

➢ deklarācijā sniegtās informācijas pareizību un

pilnīgumu;

➢ par visu to dokumentu īstumu un pareizību, kas

pamato deklarācijā sniegto informāciju.

2. Kas var iesniegt deklarāciju un ko var 

deklarēt vienkāršoti?
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Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem drīkst

iesniegt tikai precēm, uz kurām neattiecas

ierobežojumi un aizliegumi.

Ja sūtījumā esošās preces nav atrodamas EMDAS

«Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem» preču

klasifikatorā, tas nozīmē, ka tām nedrīkst piemērot

vienkāršotu deklarēšanu un ir jāformē standarta

importa muitas deklarācija.

2. Kas var iesniegt deklarāciju un ko var 

deklarēt vienkāršoti?
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3. Kā pieslēgties sistēmai?

1.solis: EDS

Pieslēgšanās EDS 

(eds.vid.gov.lv)

7



3. Kā pieslēgties sistēmai?

2.solis: pieslēgšanās «Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem», 

nospiežot pogu «Atvērt» 
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3. Kā pieslēgties sistēmai?

Atveras sadaļa «Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem»
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4. Kādai informācijai jābūt, lai aizpildītu un 

iesniegtu deklarāciju?

Lai aizpildītu importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, jābūt pieejamai šādai

informācijai:

Informācija no Latvijas Pasta, 

kurjerpasta 

Saņēmējam pieejamā informācija

➢ PUD* numurs

➢ PUD* preces kārtas numurs

➢ Pasta sūtījuma izsekošanas numurs 

(Tracking number)

➢ Svars

* PUD – pagaidu uzglabāšanas deklarācija

➢ Informācija par pārdevēju (nosaukums, 

adrese)

➢ Preces apraksts

➢ Preces vērtība (pierādījums – saņemtais 

rēķins no pārdēvēja, izdruka no internetbankas 

vai citi vērtību pierādošie dokumenti)

➢ Preces apraksts, ja ir zināms

➢ Piegādes izmaksas, ja ir zināmas

➢ Piegādes izmaksas, ja ir zināmas

➢ Preces svars, daudzums

➢ Informācija par preces izcelsmes valsti,

ja atšķiras no nosūtītāja valsts



Lai uzsāktu deklarācijas aizpildīšanu:

5. Deklarācijas aizpildīšana
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2.  Jāiepazīstas ar deklarācijas 

aizpildīšanas noteikumiem un 

jāapstiprina tie

1. Sistēmas panelī jāizvēlas 

«Izveidot jaunu»



Sistēma ir pieejama 3 valodās (LV, EN, RU), ir obligātās

(apzīmētas ar *) un neobligātās ailes, sniegti skaidrojumi

par aiļu aizpildīšanu (i)

5. Deklarācijas aizpildīšana

1
2
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6. Skaidrojumi par ailēm

Ailes nosaukums Skaidrojums

Jānorāda sūtījuma veids – pirkums vai sūtījums, kas tiek sūtīts 

saņēmējam kā dāvana.

Sūtījums nav uzskatāms par komerciālu (nav pirkums), ja:

➢ tas nav regulārs;

➢ tajā ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personiskai 

lietošanai, un to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem 

nodomiem;

➢ sūtītājs to nosūta saņēmējam bez samaksas.

Jānorāda personas, kura nosūta sūtījumu, statuss.
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6. Skaidrojumi par ailēm

Ailes nosaukums Skaidrojums

Pasta sūtījuma izsekošanas 

numurs (tracking number)

Sūtījumam piešķirtais unikālais izsekošanas (tracking) numurs.

Šo informāciju sniedz sūtījuma nosūtītājs, kā arī informācija ir

pieejama pakalpojuma sniedzējam/piegādātājam.

Preču izcelsmes valsts

(aile nav jāaizpilda obligāti)

Aile ir aizpildāma tikai gadījumos, ja nosūtītāja valsts atšķiras

no preces izcelsmes valsts.

Piemēram, prece ir ražota Ķīnā, bet nosūtītāja valsts ir Kanāda.

Pagaidu uzglabāšanas 

deklarācijas (PUD) numurs

Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas numurs (piemēram,

LV19000240987654U3), kuru ir piešķīris pakalpojuma

sniedzējs (Latvijas Pasts vai kurjerpasts) Jūsu sūtījumam, kamēr

tas atrodas pagaidu glabāšanā.
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6. Skaidrojumi par ailēm

Ailes nosaukums Skaidrojums

Informējamās personas 

reģistrācijas numurs

(aile nav jāaizpilda obligāti)

Aizpildiet, ja vēlaties, lai deklarācijas dati būtu pieejami norādītajai

personai, piemēram, pakalpojuma sniedzējam/piegādātājam:

LV50003251661 – DHL Latvia

LV40003393255 – DPD LATVIJA

LV40003242756 – SIA EKL/LS, Kompānijas UPS pilnvarotais

pakalpojumu pārstāvis

LV40003450257 – TNT LATVIA SIA

LV48503005593 – GREENCARRIER LATVIA SIA

LV40003924047 – FEDERAL EXPRESS CORPORATION FIL

Deklarācijas pieejamība atvieglo un vienkāršo datu apmaiņu starp

pakalpojuma sniedzēju un sūtījuma saņēmēju, piemēram,

deklarācija nav jāpārsūta pa e-pastu, jo tā ir elektroniski pieejama.
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6. Skaidrojumi par ailēm

Ailes nosaukums Skaidrojums

Nosūtītāja nosaukums/ 

Vārds, Uzvārds

Jānorāda nosūtītāja dati:

➢ nosaukums – juridiskai personai;

➢ vārds un uzvārds – fiziskai personai.

Nosūtītāja adrese (iela, numurs)

(aile nav jāaizpilda obligāti)

Norāda nosūtītāja adresi – ielu un ēkas numuru, ja ir zināms.

Pilsēta

(aile nav jāaizpilda obligāti) 

Norāda nosūtītāja adresi – pilsētu, ja ir zināma.

Pasta indekss

(aile nav jāaizpilda obligāti)

Norāda nosūtītāja adresi – pasta indeksu, ja ir zināms.
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6. Skaidrojumi par ailēm

Ailes nosaukums Skaidrojums

Valūta Jānorāda valūta, kurā ir izrakstīts preču rēķins.

Valūtas kurss

Ja Eiropas Centrālā Banka ir noteikusi valūtas kursu, sistēma to

attēlo automātiski.

Ja Eiropas Centrālā Banka nav noteikusi valūtas kursu kādai

valūtai, jāievada valūtas kurss, kas aprēķināts šādi: 1 dalot ar

valūtas kusu, kas atrodams VID mājaslapā

https://www.vid.gov.lv/lv/valutas-konvertacija

Piemēram:

➢ rēķins ir izrakstīts Ukrainas grivnās (UAH);

➢ Eiropas Centrālā Banka nav noteikusi valūtas kursu UAH;

➢ VID mājaslapā publicēts valūtas kurss: 30,249719;

➢ Sistēmā noradāmais kurss: 1 / 30,249719 = 0,03306.

Sistēmā norāda valūtas kursu = 0,03306.

https://www.vid.gov.lv/lv/valutas-konvertacija
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6. Skaidrojumi par ailēm

Ailes nosaukums Skaidrojums

Preces apraksts

Nolaižamā sarakstā jāizvēlas preces identificēšanai atbilstoša

pozīcija no klasifikatora «Preces apraksts». Importa muitas

deklarāciju pasta sūtījumiem ir iespējams noformēt tikai sarakstā

norādītajām precēm, uz kurām neattiecas aizliegumi un

ierobežojumi. Ja sūtījuma preces nav atrodamas sarakstā,

vienkāršoto deklarāciju nevar iesniegt. Ir jāiesniedz standarta

importa muitas deklarācija.

Svars (kg) Jānorāda preces svars (neto un bruto svars var sakrist).

Kopējā preču cena
Jānorāda konkrētas pozīcijas kopējā vērtība, piemēram, ir nopirkti

2 svārki par 15 USD, jānorāda kopējā vērtība 2*15 = 30.

PUD preces kārtas numurs

* PUD – pagaidu uzglabāšanas deklarācija

Jāieraksta pagaidu uzglabāšanas deklarācijā norādītais preces

kārtas numurs. Ja PUD viss sūtījums ir norādīts kā viena prece,

veidojot deklarāciju, katra prece jādeklarē atsevišķi, (t.i. deklarācijā

var atkārtoties PUD preces kārtas numurs).
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6. Skaidrojumi par ailēm

Dati par precēm:

➢ Sistēma var pieprasīt norādīt papildu informāciju par precēm, piemēram,

alkoholam – litrus

➢ Deklarācijā var norādīt līdz 99 precēm, izmantojot pogu

➢ Ievadīto preci var labot vai dzēst, izmantojot pogas

➢ Veiktos labojumus nepieciešams saglabāt ar pogu vai atcelt ar pogu
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6. Skaidrojumi par ailēm

Ailes nosaukums Skaidrojums

Piegādes izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas

Citas izmaksas

(aile nav jāaizpilda obligāti)

Aprēķinot nodokļus par pasta sūtījumu, tiek ņemta vērā gan

sūtījuma vērtība, gan piegādes, apdrošināšanas un citas

izmaksas, kas saistītas ar konkrēto sūtījumu, atbilstoši

normatīvajiem aktiem par preču muitas vērtību.

Pielikumi 

Jāpievieno dokumenti, kas sniedz identificējošo informāciju par

preci un tās vērtību: rēķins, maksājumu dokumenti, pasūtījuma

orderis, specifikācija, preces attēli, apraksts u.tml.

Var pievienot vairākus pielikumus,

izmantojot pogu

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

Norāda kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā

muitas amatpersona var ar Jums sazināties.
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7. Deklarāciju iesniegšana, apstrāde, 

sūtījumu saņemšana

Ievadot datus par sūtījumu un precēm, ir iespējams:

➢ saglabāt deklarācijas datus

➢ aizvērt deklarāciju, saglabājot vai nesaglabājot izmaiņas

➢ turpināt deklarācijas aizpildīšanu, pārejot uz nodokļu un

maksājumu sadaļu
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7. Deklarāciju iesniegšana, apstrāde, 

sūtījumu saņemšana

Pārejot uz sadaļu «Nodokļi un maksājumi», tiek attēlota kopējā maksājamā

nodokļu summa un nodokļa aprēķina atšifrējums pa precēm un nodokļu veidiem:
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7. Deklarāciju iesniegšana, apstrāde, 

sūtījumu saņemšana

Komerciālajiem sūtījumiem sistēma automātiski piešķirt atbrīvojumu no

nodokļiem atkarībā no preces veida un vērtības.

Maksājamie nodokļi atkarībā no vērtības un preces veida
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7. Deklarāciju iesniegšana, apstrāde, 

sūtījumu saņemšana

Iesniedzot deklarāciju, tai tiek piešķirts deklarācijas numurs (MRN), mainīts

statuss, attēlots paziņojums par turpmākām darbībām ar deklarāciju:
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7. Deklarāciju iesniegšana, apstrāde, 

sūtījumu saņemšana

Pēc deklarācijas iesniegšanas ir iespējams veikt šādas darbības:

➢ Aizvērt deklarāciju

➢ Pieprasīt anulēšanu, norādot pamatojumu, ja deklarācija ir iesniegta

kļūdaini

➢ Rediģēt deklarāciju, ja ir konstatētas kļūdas

➢ Atgriezties Atpakaļ sadaļā «Informācija par sūtījumu»
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7. Deklarāciju iesniegšana, apstrāde, 

sūtījumu saņemšana

Iesniedzot deklarāciju, tiek mainīts deklarācijas statuss un attēlots paziņojums:

➢ Deklarācijai ar statusu Pieņemta tiek attēlots informatīvais paziņojums

par paredzamo deklarācijas apstrādes laiku:

➢ Deklarācija no statusa Pieņemta var tikt novirzīta Kontroles pasākumu

veikšanai, par ko lietotājam tiks attēlots brīdinājums:

Ja sūtījums tiks novirzīts kontroles pasākumu veikšanai (statuss Kontrole), tad, atverot

deklarāciju, lietotājam deklarācijas augšpusē var tikt attēlota muitas amatpersonas

sniegtā informācija par fizisko kontroli vai arī hipersaite, uz kuras nospiežot, atvērsies

“Paziņojums par kravas fizisko kontroli”:
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7. Deklarāciju iesniegšana, apstrāde, 

sūtījumu saņemšana

Ja ir pieprasītas izmaiņas, izmaiņu pieprasījuma teksts tiek attēlots deklarācijas

galvenē:

Lai iesniegtu izmaiņas, ir jānospiež poga , jāveic un jāiesniedz

izmaiņas deklarācijā atbilstoši pieprasījumam

Kontroles gadījumā deklarācijas galvenē var būt attēlota informācija par

dokumentu pārbaudi vai sūtījuma fizisko pārbaudi.

Pēc deklarācijas pārbaudes un - nepieciešamības gadījumā - kontroles

veikšanas deklarācija pāriet statusā «Gaida maksājumu».
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7. Deklarāciju iesniegšana, apstrāde, 

sūtījumu saņemšana
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7. Deklarāciju iesniegšana, apstrāde, 

sūtījumu saņemšana

Par deklarācijas statusa maiņu uz Izmaiņas pieprasītas, Gaida maksājumu,

Preces izlaistas, kā arī gadījumā, ja muitas amatpersona ir informējusi par

kontroli, lietotājs saņem statusa informatīvo e-pastu, izmantojot EDS

apziņošanas sistēmu (uz EDS norādīto e-pasta adresi).

Aprēķināto nodokļu apmaksa jāveic 30 dienu laikā. Ja nodokļu apmaksa

netiks veikta noteiktajā termiņā, deklarācija tiks automātiski anulēta.
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7. Deklarāciju iesniegšana, apstrāde, 

sūtījumu saņemšana

Pēc visu nodokļu apmaksas deklarācijas statuss mainās uz «Preces izlaistas»

un tiek attēlots paziņojums par sūtījuma saņemšanu:

Pēc preču izlaišanas gadījumos, ja ir konstatētas kļūdas, ir iespējams pieprasīt

deklarācijas labojumus vai deklarācijas anulēšanu, iesniedzot pēcmuitošanas

pieteikumu:



MP.konsultacija@vid.gov.lv

eCustoms@vid.gov.lv

tālr. +371 67 12 00 00

Tēma «Muita»

mailto:MP.konsultacija@vid.gov.lv
mailto:eCustoms@vid.gov.lv

