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Atkārtosim, ko esam iemācījušies šajā pārskata modulī. 

1    Mācību mērķi 

Šī 105 minūtes ilgā kursa noslēgumā uzzināsiet par: 

 Savienības Muitas kodeksu (SMK); 

 SMK pakotnes dažādajiem tiesību aktiem: deleģēto aktu (DA), īstenošanas aktu (ĪA), pārejas 
perioda deleģēto aktu (PPDA) un darba programmu; 

 SMK struktūru, tā galvenajām procedūrām un noteikumiem; 

 SMK pozitīvo ietekmi uz muitas ierēdņu un uzņēmēju ikdienas darbību; 

 darba programmas pārejas grafiku. 

2    Kas ir SMK? 

Savienības Muitas kodekss (SMK): 

 nosaka obligātu elektronisko darījumu ieviešanu; 

 visu ES dalībvalstu muitas dienestiem racionalizē muitas procesus; 

 ievieš elektronisku saziņu starp visām muitas dienestiem, uzņēmējiem un Eiropas Komisiju. 

SMK papildina deleģētie akti (DA) un īstenošanas akti (ĪA). 

SMK stājās spēkā 2016. gada maijā, taču tā pilnīga ieviešana ir cieši saistīta ar IT atbalsta sistēmu 
izstrādi. Pārejas perioda deleģētajos aktos (PPDA) ir aprakstīts, kā rīkoties šajā pārejas periodā, kas 
būs spēkā līdz 2025. gadam. 

SMK darba programmā ir izklāstīts visaptverošs plāns par elektronisko sistēmu ieviešanu, ņemot 
vērā MDSP, lai nodrošinātu pareizu SMK lietošanu. 

Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstu ekspertiem ir izstrādājusi biznesa procesu modeļus (BPM), 
lai varētu atspoguļot procesu prasības, kas izriet no SMK, DA un ĪA. Piekļuve BPM tiek nodrošināta 
pēc pieprasījuma.  

3    SMK – galvenās procedūras un priekšrocības 

3.1    Muitas procedūras un deklarācijas 

Muitas procedūras ir: laišana brīvā apgrozībā, īpašas procedūras un eksports.  

Ja uzņēmējs vēlas piemērot precēm kādu no šīm SMK procedūrām, tam jāaizpilda muitas 
deklarācija, kas attiecīgi aktivizē muitas procesus, piemēram, nodokļu aprēķināšanu. Muitas 
deklarācijas jāiesniedz elektroniski. 
SMK priekšrocības muitas ierēdņiem saistībā ar muitas procedūrām un muitas deklarācijām: 

 muitas deklarācijas datu saskaņošana; 
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 uzrādīšanas paziņojums; 

 uzdevumu deleģēšana uzņēmējiem. 

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar muitas procedūrām un muitas deklarācijām:: 

 vienkāršota muitas deklarācija, kas ļauj uzņēmējam paātrināt loģistikas procesu;  

 muitošanas laikā var neiesniegt atsevišķu muitas deklarācijas informāciju un/vai 

pavaddokumentus; 

 standarta deklarācija ļauj uzrādīt preces uzņēmēja telpās, tā elektroniskajā sistēmā; 

 pašnovērtējums ļauj uzņēmējiem noteikt maksājamo ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa 

summu;  

 EIDR pieprasa reģistrēt mazāk datu, lai muitotu preces; 

 centralizēta muitošana un EIDR uzticamiem uzņēmējiem; 

 elektroniska muitas deklarāciju iesniegšana; 

 administratīvā sloga samazinājums; 

 ātrāka muitošana; 

 datu saskaņošana; 

 uzrādīšanas paziņojums. 

3.2    Preču ievešana un pagaidu uzglabāšana 

Preču ievešana attiecas uz preču ievešanu Savienības muitas teritorijā.  

Tiklīdz preces tiek ievestas Savienības muitas teritorijā, uzņēmēji sniedz nepieciešamo informāciju 

elektroniskajā ievešanas kopsavilkuma deklarācijā (ENS). Tā ļauj muitas dienestiem veikt 

elektronisku risku analīzi drošības nolūkos, kā arī visus ar risku saistītus kontroles pasākumus. 

Visas ārpussavienības preces jānovieto pagaidu uzglabāšanā no brīža, kad tās tiek uzrādītas muitā, 

līdz brīdim, kad tām tiek piemērota muitas procedūra vai tās tiek (re)eksportētas.  

Kamēr preces atrodas pagaidu uzglabāšanā, preču īpašnieks tām var piekļūt. 

SMK priekšrocības muitas ierēdņiem saistībā ar preču ievešanu un pagaidu uzglabāšanu: 

 uzlabota Savienības ārējo robežu riska pārvaldība drošības jomā; 

 uzlabota datu kvalitāte; 

 uzlabota sadarbība ar citiem muitas dienestiem riska analīžu veikšanā; 

 labāka piegādes ķēžu koordinācijas kontrole; 

 ciešāka sadarbība ar citām valsts iestādēm un institūcijām, kas atbild par robežkontroli; 

 papildu aviācijas drošība avio kravās, ieviešot noteikumu par sākotnējās avio kravas 

iekraušanas informāciju (PLACI); 

 vieglāka uzraudzīšana, racionalizējot pagaidu uzglabāšanas maksimālo ilgumu līdz 

90 dienām. 

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar preču ievešanu un pagaidu uzglabāšanu: 

 vairāku dokumentu iesniegšana atvieglo ENS datuma norādīšanu muitai; 

 iespēja izvēlēties, vai iesniegt visu ENS vienā reizē, vai arī iesniegt to kā dažādas datu kopas 

no dažādiem dalībniekiem; 

 avio pārvadājumu gadījumā ENS var iesniegt agrāk, un piegādes ķēde netiek būtiski 

traucēta muitas veikto riska mazināšanas pasākumu dēļ; 

 vienkāršāka muitas procedūra ar pagarinātu/racionalizētu maksimālo ilgumu; 

 ir atļauts ilgāk atlikt muitas procedūras piemērošanu precēm; 
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 ir atļauts atlikt muitas nodokļu maksāšanu; 

 vienkāršāka loģistika, pateicoties preču pārvietošanai uz pagaidu uzglabāšanas vietu bez 

tranzīta deklarācijas iesniegšanas. 

3.3    laišana brīvā apgrozībā; 

Ārpussavienības precēm, kas paredzētas Savienības tirgum vai privātai lietošanai vai patēriņam 

Savienības muitas teritorijā, tiek piemērota laišanas brīvā apgrozībā procedūra.  

SMK priekšrocības muitas ierēdņiem saistībā ar laišanu brīvā apgrozībā: 

 elektroniska muitas deklarācijas iesniegšana atvieglo deklarāciju apstrādi; 

 ātrāks deklarācijas apstiprināšanas process.  

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar laišanu brīvā apgrozībā: 

 elektroniska muitas deklarācijas iesniegšana samazina administratīvo slogu un paātrina 

muitas deklarāciju reģistrēšanas procesu; 

 ar pašnovērtējumu, centralizēto muitošanu un ierakstiem deklarētāja reģistros (EIDR) 

saistītie vienkāršojumi samazina administratīvo slogu. 

3.4    Saistošā izziņa par tarifu 

SIT koncepcija ir izveidota, lai nodrošinātu vienotu muitas tiesību aktu, īpaši tarifu klasifikācijas, 

piemērošanu.  

SIT lēmums ir lēmums, ko izsniegušas dalībvalstu iestādes pēc uzņēmēja pieprasījuma un kas 

piešķir juridisko noteiktību attiecībā uz tarifu klasifikāciju viņa precēm. Tarifu klasifikācija ir pamats, 

lai noteiktu muitas nodevas, eksporta kompensācijas un jebkuru citu muitas nodevu, piemēram, 

antidempinga nodokļu, piemērošanu.  

SIT lēmums ir saistošs visām dalībvalstīm, kā arī lēmuma turētājam. 

SIT lēmumi var attiekties uz muitas procedūrām. Tā kā tas ir saistošs lēmuma turētājam, SIT 

lēmums tiek deklarēts muitas deklarācijā.  

SMK priekšrocības muitas ierēdņiem saistībā ar SIT: 

 ciešāka uzraudzība centrālajā līmenī, kas tiek panākta, izmantojot vairāk uzraudzības datu; 

 labāka kontrole derīgajiem un nederīgajiem SIT; 

 SIT lēmums ir saistošs tā īpašniekam; 

 EBTI sistēma veicina konsultēšanos starp muitas dienestiem saistībā ar SIT atļauju 

piešķiršanu un to turpmāko pārvaldību; 

 Visi nacionālo muitas dienestu izsniegtie SIT lēmumi tiek ievadīti Eiropas saistošā tarifa 

informācijas datu bāzē (EBTI sistēmā). 

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar SIT: 

 racionalizētas un homogenizētas procedūras, kas attiecas pret SIT kā pret muitas lēmumu; 

 tiesiskā drošība attiecībā uz tarifu klasifikāciju; 

 godīgas konkurences nosacījumi uzņēmējiem; 

 regulārāka pārskatīšana saīsinātā SIT termiņa dēļ; 

 ES Muitas tirdzniecības portāls SIT ļauj elektroniski apstrādāt un uzglabāt SIT pieteikumus 

un atļaujas; 
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 ES Muitas tirdzniecības portāls SIT ļauj pieteikties SIT lēmumiem un pārvaldīt tos vienotā un 

saskaņotā ES saskarnē. 

3.5    Preču izcelsme 

Izcelsme ir preču ekonomiskā nacionalitāte. Ir divu veidu izcelsme: nepreferenciāla un preferenciāla. 

Muitas režīmu ievedamām precēm nosaka, balstoties uz to izcelsmi. 

Nepreferenciālu preču izcelsmi izmanto, lai noteiktu to produktu izcelsmi, uz kuriem attiecas dažādi 

pasākumi vai tiek piemērotas tarifa kvotas. 

Preferenciāla izcelsme piešķir konkrētas tarifa priekšrocības precēm, kuras tirgo starp valstīm, kuras 

ir piekritušas šādiem nosacījumiem vai, ja viena puse šādas priekšrocības ir piešķīrusi autonomi. 

Ieguvumi parasti ietver ievešanu, piemērojot samazinātu likmi vai atbrīvojumu no nodokļiem.  

Tā kā visām precēm vienmēr ir nepreferenciāla izcelsme, tām var būt arī preferenciāla izcelsme, ja 

pastāv priekšrocību režīms. Izcelsmi var piešķirt pilnībā iegūtiem produktiem vai pārstrādātiem 

produktiem.  

Lai muitas dienests varētu pārbaudīt preču izcelsmes statusu, ar tirdzniecības partneriem ir noslēgti 

nolīgumi par administratīvo sadarbību. 

SMK priekšrocības muitas ierēdņiem saistībā ar preču izcelsmi: 

 SMK tiesību akti ir racionalizēti, jo SMK ir integrēti ārpus kodeksa esošie noteikumi; 

 BOI lēmums ir saistošs tā īpašniekam; 

 SMK nosaka vairākām precēm nepreferenciālās izcelsmes noteikumus par izcelsmes 

noteikšanu un vienkāršo administratīvās prasības. 

 plašāka saistošo nepreferenciālas izcelsmes noteikumu piemērošana DA veicina izcelsmes 

noteikšanu; 

 iespēja katrā atsevišķā gadījumā pieņemt īpašu preču izcelsmes noteikšanu nodrošina 

vienotas ES likumdošanas piemērošanu visās dalībvalstīs; 

 plašāka eksportētāju pašsertifikācijas izmantošana preferenciālas izcelsmes precēm 

samazina muitas noslogojumu. 

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar preču izcelsmi: 

 racionalizētas un homogenizētas procedūras, kas attiecas pret BOI kā pret muitas lēmumu; 

 plašāka saistošo nepreferenciālas izcelsmes noteikumu piemērošana DA nodrošina tiesisko 

drošību; 

 noteikumu nepiemērošana nepreferenciālas izcelsmes (izņemot atsevišķām precēm) 

pierādījuma formātam nodrošina lielāku elastību; 

 vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšana pret visiem uzņēmējiem; 

 godīgas konkurences nosacījumu nodrošināšana uzņēmējiem, jo īpašniekam ir saistoša BOI. 

3.6    Muitas vērtības noteikšana 

Muitas vērtības noteikšana ir process, lai noteiktu preču muitas vērtību. Muitas vērtības pamatā ir 

muitas nodokļa ("ad valorem" jeb procentuālā nodokļa) un PVN aprēķināšana importētajām precēm, 

kā arī tirdzniecības statistikas izstrāde.  

ES vērtības noteikšanas tiesību aktu pamatā ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 

vienošanās par vērtības noteikšanu noteikumi, un tie ir saistoši visiem PTO dalībniekiem. 
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Kad preces tiek importētas no valstīm ārpus ES, uzņēmējs norāda muitas dienestiem šo preču 

vērtību, ievadot to tieši importa deklarācijā. Vērtības deklarācija balstās uz kopējo muitas tarifu 

(KMT), un tā jānorāda tikai tad, ja preču vērtība pārsniedz 20 000 €. 

SMK priekšrocības muitas ierēdņiem: saistībā ar muitas vērtības noteikšanu: 

 efektīvāka muitošana, atceļot vērtības reģistrēšanu papīra formāta deklarācijā (DV1) un 

iekļaujot galvenos vērtējamos datus elektroniskajā muitas deklarācijā; 

 precizēti un saskaņoti tiesību akti, kas samazina administratīvo slogu;  

 mazāk domstarpību un mazāks risks pieņemt atšķirīgus lēmums par līdzīgiem gadījumiem. 

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar muitas vērtības noteikšanu: 

 deklarētās vērtības (DV1) elementi tiek norādīti tieši muitas deklarācijā; 

 tiek veicināta tirdzniecība un samazinātas administratīvās izmaksas, pagarinot "atļauju 

muitas vērtības noteikšanas vienkāršojumam", ļaujot to noteikt, pamatojoties uz konkrētiem 

kritērijiem; 

 plašākas iespējas saņemt vienkāršojumus attiecībā uz kopējās vērtības elementiem muitas 

deklarācijas iesniegšanas laikā; 

 skaidrība un noteiktība rada godīgas konkurences apstākļus; 

 līdz 20 000 € palielināts detalizēto muitas deklarācijas datu slieksnis. 

3.7    Preču muitas statuss 

Termins “muitas statuss” attiecas uz preču Savienības vai ārpussavienības statusu.  

Savienības preces ir: (a) preces, kas pilnībā iegūtas Savienības muitas teritorijā; (b) preces, kas 

ievestas Savienības muitas teritorijā un laistas brīvā apgrozībā; (c) preces, kas iegūtas vai ražotas 

Savienības muitas teritorijā tikai no iepriekš minētajām precēm.  

Ārpussavienības preces ir visas preces, kas nav Savienības preces: (a) nav pilnībā iegūtas 

Savienības muitas teritorijā; (b) ir ievestas Savienības muitas teritorijā no citas valsts vai teritorijas 

un nav laistas brīvā apgrozībā; (c) ir zaudējušas savu Savienības muitas preču statusu. 

SMK priekšrocības muitas ierēdņiem saistībā ar muitas preču statusu: 

 elektroniskais PoUS atvieglo un uzlabo pārvaldību un kontroli; 

 samazināts administratīvais slogs. 

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar muitas preču statusu: 

 elektroniskais PoUS samazina administratīvo slogu; 

 kļūšana par atzītu izsniedzēju ietaupa laiku un pūles. 

3.8    Muitas parāds 

Muitas parāds ir personas pienākums maksāt ievedmuitas vai izvedmuitas nodokli, ko konkrētām 

precēm nosaka spēkā esošie muitas tiesību akti. 

Muitas parāds var rasties, vai nu ievērojot noteikumus, laižot preces brīvā apgrozībā, ievedot tās uz 

pagaidu laiku, vai arī neievērojot noteikumus. 

SMK priekšrocības muitas ierēdņiem saistībā ar muitas parādu: 

 vienkāršoti neregulāra muitas parāda rašanās noteikumi; 
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 pamatnoteikums, saskaņā ar kuru tiek noteikta ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa 

summa; 

 jebkura persona, kura sniedz muitas deklarācijai nepieciešamo informāciju un kura zina (vai 

kurai būtu bijis jāzina), ka šī informācija ir nepatiesa, arī tiek uzskatīta par parādnieku un 

tādējādi ir atbildīga par muitas parāda nomaksu; 

 ir konsolidēts muitas parāds, kas radies pienākumu neizpildes dēļ, un ir saskaņoti noteikumi. 

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar muitas parādu: 

 vairākos gadījumos iespējams labot kļūdas, kuru dēļ rodas neregulārs muitas parāds; 

 muitas parāds var zust vairākos gadījumos. 

3.9    Galvojums 

Galvojums ir finansiāls segums attiecībā uz muitas nodokļiem un citiem maksājumiem, kuru 

samaksa ir uz laiku apturēta. Tas tiek prasīts par maksām, kas radušās (piemēram, laižot brīvā 

apgrozībā).  

Galvojums ir jāsniedz brīdī, kad tiek iesniegta muitas deklarācija par konkrēto muitas procedūru.  

SMK priekšrocības muitas ierēdņiem saistībā ar galvojumu: 

 galvojumi tiek pārraudzīti, izmantojot jaunu centralizētu galvojumu pārvaldības sistēmu; 

 precīza, vienota un uzlabota galvojumu uzraudzība, tā kā tā tiek veikta elektroniski. 

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar galvojumu: 

 pieteikšanās pagarinājums obligātajam galvojumam nodrošina vienlīdzīgu izturēšanos pret 

uzņēmējiem; 

 AEOC var pieteikties vispārējā galvojuma atļaujai ar samazinātu summu; 

 galvinieku var akreditēt muitas dienests, tādējādi vienkāršojot procesu; 

 galvinieku var akreditēt kredītiestādes, finanšu iestādes un apdrošināšanas sabiedrības, 

kam nav nepieciešams muitas dienestu apstiprinājums. 

3.10    Īpašas procedūras (kas nav tranzīts) 

Savienības Muitas kodekss (SMK) paredz dažas īpašas procedūras, lai veicinātu starptautisko 

konkurētspēju un uzlabotu eksporta iespējas.  

SMK nošķir četras galvenās īpašo procedūru kategorijas:  

 Tranzīts: ārējais un iekšējais tranzīts;  

 Uzglabāšana: uzglabāšana muitas noliktavā un brīvajā zonā;  

 Īpaša izmantošana: pagaidu ievešana un galapatēriņš;  

 Pārstrāde – ievešana un izvešana pārstrādei.  

SMK priekšrocības muitas ierēdņiem saistībā ar īpašajām procedūrām, kas nav tranzīts: 

 muitas lēmumu īpašo procedūru vienkāršošana un izlīdzināšana atvieglo visu dažādo īpašo 

procedūru veidu pārvaldību; 

 vieglāka īpašo procedūru atļauju pārvaldība un uzraudzība pēc to saskaņošanas ar citiem 

muitas lēmumiem; 

 visām precēm, uz kurām attiecas īpašās procedūras, ir nepieciešams galvojums, lai 

nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi visās dalībvalstīs; 

 IT rīku atbalsts pareizai atļauju piemērošanai un procedūru apstrādei; 
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 vieglāka un precīzāka ievedmuitas nodokļa summas elektroniska aprēķināšana; 

 saskaņotas pieejas nodrošināšana dalībvalstīs, izvērtējot ekonomiskos apstākļus Savienības 

līmenī; 

 samazināts muitas noliktavu veidu skaits; 

 tikai viena veida brīvā zona; 

 galapatēriņš ir atzīts par īpašu procedūru, un galapatēriņam ir piemērojami horizontālie 

noteikumi, kas attiecas uz īpašajām procedūrām; 

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar īpašajām procedūrām, kas nav tranzīts: 

 Parastām apstrādes formām vairs nav nepieciešama pilnvara. 

 standarta informācijas apmaiņa (INF) saistībā ar procedūru apstrādi ir elektroniska; 

 īpašo procedūru datorizēšana un automatizēšana samazina darba apjomu ar papīriem un 

paātrina loģistiku; 

 palielinātas iespējas uzņēmējdarbības veikšanai, paplašinot līdzvērtīgo preču klāstu; 

 palielināta tiesiskā drošība un caurredzamība; 

 vienlīdzīga attieksme, ko nodrošina ekonomisko apstākļu izvērtēšana Savienības līmenī. 

3.11 Muitas tranzīts 

Muitas tranzīts ir viena no četrām īpašu procedūru kategorijām. Tā ir muitas procedūra, kas tiek 

izmantota, lai vienkāršotu preču pārvietošanu starp diviem punktiem muitas teritorijā caur citu 

muitas teritoriju vai lai pārvietotu preces starp divām vai vairākām dažādām muitas teritorijām.  

Visbiežāk tranzīta pārvadājumos tiek izmantotas līdzīgas Savienības un kopējā tranzīta procedūras, 

kas tiek piemērotas šādos veidos:  

 NCTS sistēmā – galvenokārt sauszemes transportam;  

 papīra formātā dzelzceļa, jūras un gaisa pārvadājumos atzītajiem uzņēmējiem;  

 izmantojot elektroniskos manifestus gaisa un jūras pārvadājumos atzītajiem uzņēmējiem.  

SMK priekšrocības muitas ierēdņiem saistībā ar tranzītu: 

 elektroniska transporta dokumenta izmantošana atvieglo muitas veikto apstiprināšanas 

procedūru; 

 vieglāka paaugstināta riska preču tranzīta apstiprināšana un kontrole. 

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar tranzītu: 

 ieviestā elektronisko dokumentu iesniegšana un racionalizētās procedūras samazina 

administratīvo slogu;  

 elektroniskais transporta dokuments kā muitas tranzīta deklarācija racionalizē tranzīta 

procedūras; 

 vienkāršāka loģistika, pārvietojot preces uz pagaidu uzglabāšanas vietu bez tranzīta 

deklarācijas iesniegšanas; 

 saskaņoti un labāk izprasti noteikumi attiecībā uz paaugstināta riska precēm; 

 NCTS sistēma piemēro parastus noteikumus paaugstināta riska precēm: minerāleļļām, 

cigaretēm un alkoholam, tādējādi atvieglojot procedūru. 

3.12    Preču eksports 

Uzņēmēji var izvest preces ārpus Savienības muitas teritorijas, izmantojot četras procedūras: 

 eksportu; 
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 (re)eksportu; 

 (re)eksportu no brīvajām zonām un pagaidu uzglabāšanas vietas; 

 eksportu, kam seko tranzīts. 

SMK atvieglo arī īpašos eksporta un izvešanas formalitāšu gadījumus, kas saistīti ar akcīzes 

precēm, dalītiem sūtījumiem, informācijas pieprasīšanas procedūrām un novirzīšanu. 

SMK priekšrocības muitas ierēdņiem saistībā ar eksportu: 

 plaša sistēmu pieejamība atvieglo deklarāciju apstrādi un paātrina procesu; 

 dalītie sūtījumi tiek apstrādāti elektroniski AES ietvaros; 

 SMK skaidri definē gadījumus, kad "pēc eksporta tiek veikts iekšējais tranzīts". 

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar eksportu: 

 elektroniskā sistēma samazina administratīvo slogu, paātrina loģistiku, kā arī muitas 

deklarācijas iesniegšanas procesu; 

 vienkāršota centralizētā muitošana un EIDR; 

 plašāks pilnībā automatizētu elektronisko sistēmu pielietojums samazina nepabeigtu norišu 

skaitu. 

3.13    Muitas lēmumi 

SMK definē, ka lēmums ir ir jebkāds muitas dienestu akts attiecībā uz: 

 tiesību aktiem muitas jomā, ar kuru tiek pieņemts nolēmums par konkrētu gadījumu  

 un kurš izraisa juridiskas sekas attiecīgajai personai vai personām.  

SMK priekšrocības muitas ierēdņiem saistībā ar muitas lēmumiem: 

 SMK parasti ir piemērojams visiem muitas lēmumiem un novērš visas nepilnības lēmuma 

pieņemšanas ciklā (izņemot īpašos gadījumos); 

 noteikumu un procesu saskaņošana, kā arī datorizēšana nodrošina efektīvāku muitas 

lēmumu pārvaldību un uzraudzību; 

 MLS standartizē procesus, kas saistīti ar pieteikšanos muitas lēmumam, lēmumu 

pieņemšanu un to pārvaldību, nodrošinot elektronisku pieteikumu un atļauju pārvaldīšanu; 

 ekonomisko apstākļu izvērtēšana tiek veikta Savienības līmenī, samazinot nacionālo muitas 

dienestu darba slodzi un nodrošinot caurredzamību un konsekvenci; 

 MLS atvieglo apspriešanos starp muitas dienestiem saistībā ar muitas lēmumu piešķiršanu 

un to turpmāku pārvaldību. 

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar muitas lēmumiem: 

saskaņoti noteikumi saistībā ar muitas lēmumiem; 

 uz muitas lēmumiem saistībā ar pieteikumiem attiecas 2 posmu procedūra: akceptēt 

pieteikumu un pieņemt lēmumu; 

 MLS ļauj elektroniski piekļūt visu atļauju informācijai un autentificēties, izmantojot vienotu 

saskarni visā Savienībā (UUM&DS); 

 iespēja izmantot tiesības tikt uzklausītam, attiecībā uz kurām ir noteikti muitas termiņi; 

 iespēja īstenot pārsūdzības tiesības; 

 ekonomisko apstākļu izvērtēšana Savienības līmenī, tādējādi nodrošinot augstāku 

konsekvences līmeni. 
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3.14    Atzītais uzņēmējs 

Atzītais uzņēmējs ir uzņēmējs, kas ir pierādījis sevi kā uzticamu uzņēmēju, kas nerada risku. Tāpēc 

šādiem uzņēmējiem, salīdzinot ar citiem, muitas dienesti piešķir noteiktas priekšrocības. Līdz ar to 

AEOS ir mazāks administratīvais slogs, un viņi var paātrināt sava uzņēmuma loģistiku. 

AEO atļaujas tiek piešķirtas saskaņā ar vienotiem kritērijiem un tiek atzītas visās dalībvalstīs.  

SMK priekšrocības muitas ierēdņiem saistībā ar AEO koncepciju: 

 AEO procedūras tiek saskaņotas ar citiem muitas lēmumiem; 

 integrēti un racionalizēti AEO procesi; 

 viegla uzraudzība un pārvaldība; 

 AEO noteikumu un procesu saskaņošana, kā arī datorizēšana nodrošina muitas ierēdņiem 

vienkāršāku un efektīvāku pārvaldību un uzraudzību; 

 drošības standartu nodrošināšanu īsteno persona, kas atbild par uzņēmuma drošības 

politiku. 

SMK priekšrocības uzņēmējiem saistībā ar AEO koncepciju: 

 pieteikšanās procedūra AEO atļaujai ir saskaņota ar citām atļaujām muitas lēmumu 

ietvaros, kam seko 2 posmu pieeja AEO atļaujas piešķiršanai (pieteikuma pieņemšana, kam 

seko lēmuma pieņemšana); 

 AEO pieteikuma iesniegšanas un atļaujas piešķiršanas procesi ir elektroniski; 

 AEO statusa piešķiršanai tiek piemēroti augstāki standarti, nodrošinot uzņēmējiem godīgas 

konkurences apstākļus; 

 kad ir piešķirta AEOC pilnvara, var vieglāk piekļūt muitas vienkāršojumiem, kas būtiski 

samazina administratīvo slogu;  

 ES Muitas tirdzniecības portāla eAEO izmantošana ļauj pieteikties AEO pieteikumiem un 

lēmumiem un pārvaldīt tos vienotā un saskaņotā ES saskarnē. 

 

Atcerieties, ka šis ir īss un parocīgs kopsavilkums, kas ietver vissvarīgāko kursa informāciju.  
Par autentiskiem uzskatāmi vienīgi Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātajos izdevumos 
publicētie Eiropas Savienības tiesību akti. Komisija neuzņemas nekādu ar apmācībām saistītu 
atbildību vai saistības.  


