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Kā iedalās kravu pārvadājumi?

Kravu pārvadājumus var iedalīt pēc vairākiem kritērijiem – pārvadājuma attāluma, mērķa, izmantojamā transporta veida u.c.
starptautiski, komerciāli vai nekomerciāli un tie var tikt veikti izmantojot sauszemes, gaisa vai jūras transportu. Sauszemes kravas p
pa ceļu un dzelzceļu. Transportu pa ūdens ceļiem mēdz arī iedalīt iekšzemes ūdeņu un jūras transportā.
Tas ir pamatiedalījums un atbilstoši šādam iedalījumam arī tiek noteikts juridiskais regulējums dažādiem pārvadājumu veidiem.
Ar kādām problēmām Jūs esat visbiežāk sastapies?

No juridiskā viedokļa, vairāk problēmu rodas saistībā ar starptautiskiem kravu pārvadājumiem, nekā saistībā ar iek
atšķirībām starp pārvadājumā iekļauto valstu normatīvajiem aktiem, piemēram, attiecībā uz muitošanas jautājumiem, uz pa
attiecināmām prasībām utt. Savukārt gadījumos, kad starp pārvadājumā ieskaitītajām pusēm rodas strīds, piemēram, par kravas boj
valsti, kuras tiesā strīds ir izšķirams, kā arī valsti, pēc kuras normatīvajiem aktiem strīds ir atrisināms.
Kas nepieciešams kravu sagatavošanai eksportam? 

Preču eksportu reglamentē:
-          Regulas Nr. 2913/92 (par Kopienas Muitas kodeksa izveidi) 161.-162.pants (turpmāk – Muitas kodekss), kā arī
-          Regulas Nr. 2454/93 (ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai Nr. 2913 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi) 788
noteikumi)
Piesakot preces izvešanai, ir nepieciešams noformēt muitas deklarāciju (t.i., vienoto administratīvo dokumentu, jeb VAD). Muitas
221. pantā noteiktie dokumenti:
-          starptautiskie kravas transporta pavaddokumenti vai to kopijas (t.sk. CMR, konosamentu, starptautiskā dzelzceļa transporta pavadz
-          līgumi, kas noslēgti ar trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētajām personām (t.i., preču saņēmējiem);
-          preču specifikācijas (ja vienu vienību uzrāda divos vai vairākos iepakojumos, tad muitas dienesti var arī prasīt uzr
norādīts katra iepakojuma saturs);
-          dokumentus, kas apliecina samaksu par preču eksportu (t.i. izvedmuitu, kur tā piemērojama);
-          pilnvarojumu apliecinoši dokumenti ( pilnvara vai līgums), ja muitas formalitātes tiks kārtotas ar pārstāvja starpniec
Ar 2011. gada 1. janvāri ir obligāta prasība visiem komersantiem (t.i., personām, kas izved preces vai uzņemas atbildību par pre
kravas izvešanas no ES elektroniski nosūtīt muitas izvešanas kopsavilkuma deklarāciju. Šim mērķim komersantiem ir jābū
reģistrācijas identifikācijas sistēmā (t.i., ir jābūt EORI numuram, to Latvijā var iegūt VID) un jābūt pieejai VID elektronisk
šāda izvešanas kopsavilkuma deklarācija nav nepieciešama. Kopsavilkuma deklarācija ir jāiesniedz noteiktos termiņos, atkar
autotransporta pārvadājuma gadījumā tā jāiesniedz vismaz 1 stundu pirms izbraukšanas no muitas iestādes, dzelzceļa
jūras transporta gadījumā – vismaz 24 stundas pirms izbraukšanas no muitas iestādes).
Jāatceras, ka preču saņēmējam, lai varētu noformēt importu, vairumā gadījumu būs nepieciešams saņemt no eksportētā
rēķina, EUR.1 sertifikāts, u.c., atkarībā no valsts, starp kurām notiek darījums, preču muitas vērtības u.c. kritērijiem), lai v
ievedmuitas likmi. 
Kas ir nepieciešams klientiem kravu atmuitošanas procesā?

Tas pats attiecas arī uz preču ievešanu ES muitas teritorijā. Piesakot preces importa (ievešanas brīvam apgrozījumam) muitas
deklarāciju (VAD) un pievienot tai nepieciešamos dokumentus:
-          rēķinu, uz kura pamata deklarē preču muitas vērtību;
-          datu deklarāciju, kas paredzēta deklarēto preču muitas vērtības noteikšanai (kad nepieciešams);
-          dokumentus, kas vajadzīgi, lai piemērotu tarifa atvieglojumu režīmu (piemēram, tarifu kvotas) vai citus pasākumus (iz
-          pārvadājuma dokumenti (t.sk. CMR, konosamentu, starptautiskā dzelzceļa transporta pavadzīmi, vai gaisa pārvad
-     dokumenti attiecībā uz iepriekšējo muitas procedūru (vairumā gadījumu nav nepieciešami);
-          preču specifikācijas (ja vienu vienību uzrāda divos vai vairākos iepakojumos, tad muitas dienesti var arī prasīt uzr
norādīts katra iepakojuma saturs);
-          dokumentus, kas apliecina samaksu par preču importu (t.i. ievedmuitas nodokli, pievienotās vērtības nodokli un akc
-          pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (pilnvara vai līgums), ja muitas formalitātes tiks kārtotas ar pārstāvja starpniec
Ar 2011.gada 1.janvāri visiem komersantiem pirms faktiskās kravas ievešanas ES muitas teritorijā  (un noteiktajos termi
deklarācija. Arī preču importam komersantiem ir jābūt reģistrētiem vienotajā Eiropas Savienības Komersantu reģistrācijas
 
Kādi ir Jūsu ieteikumi klientiem?

Kārtojot eksporta un importa formalitātes, iepriekš būtu ar muitas tiesību speciālistu jāizrunā gan iespējamās izmaksas, gan jaun
par ko bieži importētāji aizmirst, ir dabas resursu nodoklis iepakojumam u.c. importētiem objektiem, kas nav muitas maks
pietiekoša vērība, bet sankcijas par šī nodokļa pārkāpumiem ir būtiskas. Pie iespējām jāmin kopš 2009.gada 1.decembra past
VID atļauja (kuru nokārtot ir vienkārši un kritēriji ir gandrīz visiem izpildāmi). Ieviesta arvien vienkāršāka priekšnodokļa atg
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Noliktavu īpašniekiem ir labas ziņas, ka no 2011.gada 1.janvāra Latvijā ieviests fiskālā pārstāvja institūts. Fiskālais pā
jāreģistrējas kā PVN maksātājam, kad tas:
o        importē preces no 3.valstīm un ved tālāk uz citu ES valsti;
o        importē preces un pārdod tās Latvijā;
o        eksportē no Latvijas caur Latvijas muitas vai akcīzes noliktavu;
o        eksportē no ES valsts caur Latvijas muitas vai akcīzes noliktavu;
o        ieved pats savas preces no citas ES dalībvalsts Latvijā;
o        pārdod pats savas preces Latvijā.
Šis regulējums arī palīdzēs:
o        3.valstu pārstāvjiem, importējot Latvijā, nemaksāt PVN (vairumā gadījumu tas viņiem ir neatgūstams);
o        Latvijas uzņēmējiem sākt jaunu biznesu ar noliktavām (importa gadījumā) vai muitas un akcīzes preču noliktavām (eksporta gad
 
 Kādi ir Jūsu ieteikumi dokumentu sagatavošanai?

Jāatceras, ka deklarētājs (t.i., persona, kas noformē deklarāciju savā vārdā vai kuras vārdā noformēta deklarācija) ir atbild
procedūras piemērošanu deklarētajām precēm. Tādēļ, ja muitas formalitātes kārto pārstāvis, tad šim pārstāvim par to j
pārstāvības veidu un iesniedzot pilnvarojumu apliecinošus dokumentus). Ja tas netiek darīts, tad tiks uzskatīts, ka persona
saistību ievērošanu un muitas parāda apmaksu).
 
Rakstu veidoja: 

 
Agris Repšs - transporta un jūras tiesību pārzinis 
Jānis Taukačs - nodokļu un muitas lietu pārzinis 
SIA "SORAINEN"
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