Latvijas Republikas
Valsts ieņēmumu dienests

Ceļotāja ABC

JA CEĻOJAT EIROPAS SAVIENĪBĀ
Akcīzes preces
JA CEĻOJAT ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS
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Pārtikas produkti
Augi un augu produkti
Skaidra nauda
CITU PREČU PĀRVIETOŠANA EIROPAS
SAVIENĪBĀ UN ĀRPUS TĀS
Zāles
Mājdzīvnieki un putni
Viltotās preces
Aizsargājamie savvaļas dzīvnieki un augi
un no tiem izgatavotie priekšmeti

Saīsinājumi
ES – Eiropas Savienība
Trešās valstis – valstis, kas nav Eiropas Savienības
dalībvalstis

Mākslas un antikvārie priekšmeti
Stratēģiskas nozīmes preces
PASTA SŪTĪJUMI
PREČU DEKLARĒŠANA UN NODOKĻU
1
NOMAKSA

JA CEĻOJAT
EIROPAS SAVIENĪBĀ
ES dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā, pastāvīgas mui
tas procedūras tiek veiktas tikai uz ES ārējām robe
žām, bet uz iekšējām robežām, tas ir, uz robežām
starp ES dalībvalstīm, pastāvīga muitas kontrole
netiek veikta un notiek brīva preču kustība.
Tomēr Jums jāņem vērā, ka ir atsevišķas preču
grupas, kurām ES dalībvalstis paredzējušas pār
vietošanas un ievedamo apjomu ierobežojumus.
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Akcīzes preces
KĀDI IR APJOMA IEROBEŽOJUMI,
IEVEDOT LATVIJĀ AKCĪZES PRECES,
KAS CITĀ ES DALĪBVALSTĪ IEGĀDĀTAS
SAVAM PATĒRIŅAM UN PAR KURĀM
ATTIECĪGAJĀ VALSTĪ IR SAMAKSĀTI
VISI NODOKĻI?
 tabakas izstrādājumiem –
·· 800 cigaretes;
·· 400 cigarillas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk
par 3 gramiem);
·· 200 cigāri;
·· 1 kilograms smēķējamās tabakas;
 alkoholiskajiem dzērieniem –
·· 110 litri alus;
·· 90 litri vīna (t.sk. ne vairāk par 60 litriem
dzirkstošā vīna) vai pārējo raudzēto dzērienu;
·· 20 litri starpproduktu (vidēji stiprie dzērieni);
·· 10 litri pārējo alkoholisko dzērienu (stiprie
dzērieni);

 bezalkoholiskajiem dzērieniem –
·· 110 litri;
 degvielai –
·· daudzums, kas atrodas Latvijā iebraucoša trans
port
līdzekļa un motocikla standarta degvielas
tvertnē, kā arī pārnēsājamā degvielas tvertnē,
kuras tilpums nepārsniedz 10 litrus.

Ievērībai!
 Minētās preces noteiktā apjomā, nemaksājot nodok
ļus, Jūs drīkstat ievest tikai personiskai lietošanai –
personiskam patēriņam vai dāvanām.
 Ja Jūs ievedat Latvijā preces, par kurām nodokļi jau
ir samaksāti kādā citā ES dalībvalstī, Jums par tām
nav jāmaksā vēlreiz. Nodokļu vai nodevu samaksu
apliecina, piemēram, pirkuma čeki, maksājumu kvītis.
 Ja esat jaunāks par 18 gadiem, uz Jums neattiecas ta
bakas un alkoholisko dzērienu ievešanas atvieglojumi.

 kafijai –

·· 10 kilogrami;
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JA CEĻOJAT ĀRPUS
EIROPAS SAVIENĪBAS
Ja Jūs ievedat preces Latvijā no valstīm, kas nav
ES dalībvalstis, piemēram, Krievijas, Baltkrievijas,
ASV, Ķīnas, precēm tiek piemērotas muitas
procedūras. Atgriežoties no trešās valsts Latvijā,
vienmēr tiks veikta muitas kontrole.
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Ar nodokļiem neapliekamās
preces un nosacījumi
KĀDAS PRECES NETIEK APLIKTAS AR
MUITAS NODOKLI?
 personiskais īpašums, ko ieved personas, kas maina
savu pastāvīgo dzīvesvietu no valsts, kas nav ES
dalībvalsts, uz ES muitas teritoriju;
 preces, kas tiek ievestas laulību gadījumā;
 personiskā manta, kas iegūta mantojuma ceļā, ja
mantinieka pastāvīgā dzīvesvieta ir ES dalībvalsts;
 skolas piederumi, mācību materiāli un skolēna māj
saimniecības priekšmeti, no kuriem sastāv skolēna
istabas iekārtojums, kas pieder skolēniem vai stu
dentiem, kuri iebrauc ES muitas teritorijā, lai
uzturētos šeit un mācītos;
 preces personām ar garīgiem vai fiziskiem trūku
miem (nepieciešams kompetentās iestādes apstip
ri
nājums šādam atbrīvojumam);
 goda zīmes un apbalvojumi;
 dāvanas, kas saņemtas saistībā ar starptautiskām
attiecībām;

 degviela un smēreļļas, kas atrodas sauszemes
moto
rizēto transportlīdzekļu standarta deg
vielas
tvertnē, kā arī degviela, kas iepildīta pārvietojamā
tvertnē, bet ne vairāk kā 10 litri uz vienu
transportlīdzekli.

KĀDIEM NOSACĪJUMIEM PRECĒM IR
JĀATBILST, LAI TĀS VARĒTU IEVEST,
PIEMĒROJOT TĀM ATBRĪVOJUMU?
 preces atrodas Jūsu bagāžā;
 tās ir paredzētas personiskai lietošanai.

KĀDA VAR BŪT AUGSTĀKĀ VIENAS
PERSONAS BAGĀŽAS KOPĒJĀ
VĒRTĪBA, LAI TO NEAPLIKTU AR
MUITAS UN PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS
NODOKLI?
 300 euro – ja ceļojat pa sauszemi;
 430 euro – ja ceļojat ar gaisa transportu vai
jūras transportu;

 285 euro – bērniem līdz 15 gadiem, neatka
rīgi no ieceļošanas veida.

Skat. tālāk —>
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Ievērībai!
 Personiskā bagāža šajā izpratnē ir jaunas, nelietotas
preces, kas ir paredzētas tikai ceļotāja vai viņa ģime
nes personiskai lietošanai vai dāvanām, ja šādu preču
veids un daudzums neliecina par to, ka tās ieved ko
merciālam nolūkam.
 Atbrīvojumi netiek piemēroti, ja preces tiks izman
totas komerciāliem mērķiem.
Piemēram, tas varētu būt gadījumos, kad atbrīvojumi
tiek piemēroti pārāk bieži vai preces, kurām tiek piemē
roti atbrīvojumi, tiek ievestas lielos apjomos, kas lieci
na, ka tās netiks izmantotas personiskām vajadzībām.

Akcīzes preces
KO SAVAM PATĒRIŅAM NE
BIEŽĀK KĀ VIENU REIZI
SEPTIŅĀS DIENĀS JŪS DRĪKSTAT
IEVEST LATVIJĀ BEZ MUITAS
MAKSĀJUMU VEIKŠANAS
AR AUTOTRANSPORTU,
DZELZCEĻA TRANSPORTU
VAI ŪDENS TRANSPORTU?
 tabakas izstrādājumus –
·· 40 cigaretes
vai
·· 20 cigarillas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk
par 3 gramiem),
vai
·· 10 cigārus,
vai
·· 50 gramus smēķējamās tabakas,
vai
·· tabakas izstrādājumus jebkurā kombinācijā, ja pro
centu daļa, ko izmanto individuāli noteiktajiem
daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus.
Skat. tālāk —>

10

11

KO SAVAM PATĒRIŅAM NE BIEŽĀK
KĀ VIENU REIZI SEPTIŅĀS DIENĀS
JŪS DRĪKSTAT IEVEST PERSONISKAJĀ
BAGĀŽĀ BEZ MUITAS MAKSĀJUMU
VEIKŠANAS, IERODOTIES LATVIJĀ AR
AVIOTRANSPORTU?
 tabakas izstrādājumus –
·· 200 cigaretes
vai
·· 100 cigarillas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk
par 3 gramiem),
vai
·· 50 cigārus,
vai
·· 250 gramus smēķējamās tabakas,
vai
·· tabakas izstrādājumus jebkurā kombinācijā, ja pro
centu daļa, ko izmanto individuāli noteiktajiem
daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus.
Piemēram,
·· 100 cigaretes (50 % no atļautā cigarešu daudzuma)
un 50 cigarillas (50 % no atļautā cigarešu daudzuma)
vai
·· 50 cigaretes (25 % no atļautā cigarešu daudzuma),
25 cigarillas (25 % no atļautā cigarillu daudzuma)
un 25 cigārus (50 % no atļautā cigāru daudzuma).

KO SAVAM PATĒRIŅAM NE BIEŽĀK
KĀ VIENU REIZI SEPTIŅĀS DIENĀS
JŪS DRĪKSTAT IEVEST PERSONISKAJĀ
BAGĀŽĀ BEZ MUITAS MAKSĀJUMU
VEIKŠANAS NEATKARĪGI NO
TRANSPORTA, AR KO IERODATIES
LATVIJĀ, VEIDA?
 alkoholiskos dzērienus –
·· 1 litru alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu
virs 22 % vai nedenaturēta etilspirta ar spirta sa
turu 80 % un vairāk
vai
·· 2 litrus alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu
līdz 22 %, piemēram, dzirkstošā vīna, deserta
vīna,
vai
·· alkoholiskos dzērienus jebkurā kombinācijā
no minētajiem punktiem, ja procentu daļa, ko
izmanto individuāli noteiktajiem daudzumiem,
kopā nepārsniedz 100 procentus,
un
·· 4 litrus nedzirkstošā (negāzētā) vīna,
un
·· 16 litrus alus.

Skat. tālāk —>
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Piemēram,
1 litru alkoholiskā dzēriena, ja alkohola stiprums
pārsniedz 22 %, 4 litrus nedzirkstošā (negāzētā)
vīna, 16 litrus alus
vai
2 litrus dzirkstošā vīna, 4 litrus nedzirkstošā
(negāzētā) vīna, 16 litrus alus,
vai
0,5 litrus alkoholisko dzērienu, ja alkohola saturs
pārsniedz 22 % (50 % no atļautā stiprā alkohola
daudzuma), un 1 litru dzirkstošā vīna (50 %
no atļautā dzirkstošā vīna daudzuma), 4 litrus
nedzirkstošā (negāzētā) vīna, 16 litrus alus,
vai
0,3 litrus alkoholiskā dzēriena, ja alkohola
stiprums pārsniedz 22 % (30 % no atļautā stiprā
alkohola daudzuma), 1,4 litrus aperitīva (70 % no
atļautā aperitīva daudzuma), 4 litrus nedzirkstošā
(negāzētā) vīna, 16 litrus alus.

NE BIEŽĀK KĀ VIENU REIZI SEPTIŅĀS
DIENĀS BEZ MUITAS MAKSĀJUMU
VEIKŠANAS JŪS DRĪKSTAT IEVEST
DEGVIELU, KAS ATRODAS:
 transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē;
 degvielas pārvietojamās tvertnēs – ne vairāk kā 10
litru vienam transportlīdzeklim.

Minētais nosacījums attiecas uz konkrētu fizisko
personu un uz konkrētu sauszemes bezsliežu trans
portlīdzekli, kas nav komerciāls transportlīdzeklis.
Degvielu, kas ievesta ar atbrīvojumu no muitas
maksājumiem, nevar izmantot citos transportlī
dzekļos, izņemot to, ar kuru tā ievesta, kā arī nevar
izsūknēt no transportlīdzekļa un glabāt, izņemot
transportlīdzekļa nepieciešamo remontu laikā.

Skat. tālāk —>
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Ievērībai!
 Ja Jūs šķērsojat Latvijas ārējo sauszemes robežu pa
autoceļiem, tas ir uz Latvijas – Krievijas un Latvijas
– Baltkrievijas robežas, robežšķērsošanas vietā Jums
jāaizpilda akcīzes preču pārvietošanas paziņojums
un tas jāiesniedz muitas kontroles punktā vai ro
bežšķērsošanas vietā. Aizpildot minēto paziņojumu,
Jums jānorāda personīgajā bagāžā esošo alkoholisko
dzērienu un tabakas izstrādājumu daudzums, kā arī
transportlīdzeklī esošās degvielas daudzums. Akcīzes
preču pārvietošanas paziņojuma veidlapas ir pieeja
mas kompetentajā iestādē valsts robežas šķērsošanas
vietā, kā arī VID mājas lapā www.vid.gov.lv.
 Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atbrīvojumi
no muitas maksājumiem tabakas un alkoholisko
izstrādājumu ievešanai netiek piešķirti.

konfiscējot šīs preces vai citas vērtības un to
pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantoto transport
līdzekli vai bez konfiskācijas.
2) Krimināllikuma 190.pantā „Kontrabanda” – par
muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ieveša
nu Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izveša
nu no tās, apejot muitas kontroli vai noslēpjot tās
no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot
viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā ne
likumīgā veidā (kontrabanda), ja tā izdarīta atkār
toti gada laikā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku
līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar nau
das sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, kon
fiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 Atbildība par preču pārvietošanu pāri Latvijas
Republikas robežai nelikumīgā veidā noteikta:
1) Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
201.12 pantā „Kontrabanda” – par muitošanai pa
kļauto preču vai citu vērtību ievešanu Latvijas
Republikas muitas teritorijā vai izvešanu no tās,
apejot muitas kontroli vai noslēpjot šīs preces vai
citas vērtības no šādas kontroles, vai nedeklarējot,
vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumen
tus, vai citādā nelikumīgā veidā, fiziskajām perso
nām uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 euro,
16
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Pārtikas produkti
Iebraucot Latvijā no trešās valsts, Jūsu per
so
niskajā bagāžā esošie pārtikas produkti, kas
pare
dzēti pašpatēriņam, robežšķērsošanas vietā
tiks pakļauti stingrai veterinārajai un pārtikas
nekaitīguma kontrolei. Tas tiek darīts, jo pastāv
risks, ka, iebraucot no trešām valstīm, ceļotāji var
ievest ES, tai skaitā Latvijā, bīstamas slimības.
KĀDUS PĀRTIKAS PRODUKTUS
PERSONISKAJĀ BAGĀŽĀ
PAŠPATĒRIŅAM AIZLIEGTS IEVEST ES?
 gaļu un gaļas produktus (speķi, svaigu vai apstrā
dātu gaļu, t.sk. putnu gaļu, dzīvnieku taukus,
dažāda veida desas, gaļas konservus, ar gaļu pildītus
vai to saturošus mīklas izstrādājumus, makaronus,
mērces, zupas u.c.);
 pienu un piena produktus (pienu, jogurtu,
krējumu, biezpienu, kefīru, sieru, sviestu, iebiezināto
pienu, saldējumu u.c.);
 lolojumdzīvnieku barību, kuras sastāvā ir gaļa
vai piens (mājdzīvnieku barību, košļājamās suņu
rotaļlietas, rupja maluma miltu maisījumus).

Ievedot minētos produktus no Horvātijas,
Fēru salām, Grenlandes vai Islandes, jāievēro
daudzuma ierobežojums, kas noteikts uz vienu
cilvēku – 10 kilogrami.
Daudzuma ierobežojumi nav noteikti, perso
nis
kajam patēriņam ievedot dzīvnieku izcelsmes
produktus no Andoras, Lihtenšteinas, Norvēģijas,
Sanmarīno un Šveices.
KO PERSONISKAJAM PATĒRIŅAM
ATĻAUTS IEVEST ES, IEVĒROJOT
VIENAM CILVĒKAM NOTEIKTOS
DAUDZUMA IEROBEŽOJUMUS?
 līdz 2 kilogramiem (no Horvātijas, Fēru salām,
Grenlandes vai Islandes – līdz 10 kilogramiem)
šādu dzīvnieku izcelsmes produktu:
·· medu, olas, dzīvas austeres, dzīvas gliemenes un
gliemežus, peru pieniņu, propolisu;
·· sauso pienu zīdaiņiem, zīdaiņu pārtiku, īpašu
pārtiku medicīnisku iemeslu dēļ, kā arī lolojum
dzīvnieku barību attiecīgā patentēta produkta
iepakojumā, uz kura norādīta ražotāja informā
cija par īpašu izlietošanu;

Skat. tālāk —>
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 līdz 20 kilogramiem zvejas produktu vai
vienu svaigu, veselu, ķidātu zivi, atkarībā no tā,
kurš svars ir lielāks (no Fēru salām un Islandes –
bez daudzuma ierobežojumiem):
·· zvejas produkti – svaigas, kaltētas, termiski ap
strādātas, sālītas, kūpinātas zivis vai zivju kon
servi un daži vēžveidīgie (garneles, omāri u.c.);
·· izņēmums, kas attiecas uz jebkuru valsti, ir
storveidīgo zivju ikri – tikai līdz 125 gramiem
atbilstoši marķētā iepakojumā.
 līdz 10 kilogramiem dzīvnieku izcelsmes pro
duktus nesaturošu pārtikas produktu
Piemēram,
·· maizi, kūkas, cepumus, šokolādes un konditorejas
izstrādājumus (ieskaitot saldumus), kuru sastāvā nav
gaļas produktu vai kas nav pildīti ar gaļas produktiem;
·· makaronu izstrādājumus un nūdeles, kas nav
jauktas vai pildītas ar gaļas produktiem;
·· zupas buljonus un garšvielas iepakojumā, gaļas
ekstraktus un gaļas koncentrātus,
·· olīvas ar zivju pildījumu;
·· jebkurus citus pārtikas produktus, kuru sastāvā
nav svaigu vai apstrādātu gaļas vai piena produktu
un ir mazāk nekā 50 % apstrādātu olu vai zvejas
produktu.
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Ievērībai!
 Pārtikas produktus, ko nav atļauts ievest ES personis
kajam patēriņam, aizliegts sūtīt arī pa pastu.
 Ja noteiktās prasības nav ievērotas un Latvijas robe
žas šķērsošanas vietā tiek konstatēts mēģinājums ievest
personiskajam patēriņam dzīvnieku izcelsmes pārtikas
produktus, kuru ievešana ir aizliegta vai kuru dau
dzums pārsniedz noteiktos svara ierobežojumus, mui
tas amatpersona attiecīgos produktus konfiscēs un tie
tiks iznīcināti. Par pašu patēriņam paredzētu dzīvnie
ku izcelsmes produktu ievešanas prasību pārkāpšanu
var saukt pie administratīvās atbildības, bet atkārto
ta pārkāpuma gadījumā – uzlikt naudas sodu.
 Lai netiktu izdarīts administratīvais pārkāpums, lū
dzam pirms muitas kontroles izmest ievešanai aizlieg
tos pārtikas produktus speciāli marķētos konteineros
muitas kontroles punktā.
 Vietās, kurās muitas kontrole nav paredzēta, Valsts ro
bežsardze veic produktu izņemšanu un to nosūtīšanu
iznīcināšanai.

Informāciju par pārtikas produktu ieve
ša
nas
nosacī
jumiem un produktu gru
pām, kurām
tiek piemērotas specifiskas prasības, piemēram,
uztura bagātinātājiem, minerālūdeni, sporta
uzturu, Jūs varat saņemt Pārtikas un vete
rinārā dienesta Robežkontroles departamentā
(www.pvd.gov.lv).
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 sēklas kartupeļus no trešām valstīm, izņemot
Šveici;

Augi un augu produkti

 pārtikas kartupeļus no trešām valstīm, izņemot
Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maroku, Sīriju,
Šveici, Tunisiju un Turciju;

Augus un augu produktus bez fitosanitārā ser
tifikāta ES drīkst ievest nelielos daudzumos, ja
tie paredzēti īpašnieka vai saņēmēja personiska
jām vajadzībām, ja vien nepastāv fitosanitārais
risks, t.i., iespēja ievest kaitēkļus, slimības vai to
ierosinātājus.

 augsni un augsnes substrātus, kuru sastāvā
ir augu atliekas, humuss, izņemot tīru kūdru,
no Turcijas, Baltkrievijas, Moldovas, Krievijas,
Ukrainas un trešām valstīm, kas neatrodas Eiropas
kontinentā, izņemot Ēģipti, Izraēlu, Lībiju,
Maroku, Tunisiju;

KĀDUS AUGUS UN AUGU PRODUKTUS
AIZLIEGTS IEVEST?

 dateļpalmu augus no Alžīrijas, Marokas.

 karantīnas organismus (kaitēkļus, augu slimības
un to ierosinātājus, slimību inficētus augus un augu
produktus);
 skujkoku ģints (egļu, priežu, lapegļu, kadiķu u.c.)
augus no valstīm, kas neatrodas Eiropas kontinentā*;
 korinšu, krūmcidoniju, vilkābeļu, cidoniju, erio
botriju, ābeļu, mespilu, ugunsērkšķu, bumbieru,
pīlādžu, klinteņu, vīnkoku un citrusu ģints
augus no visām trešām valstīm;
 plūmju (plūmju, ķiršu u.c.) un rožu ģints (rožu)
stādīšanai paredzētos augus ar lapām, ziediem
un augļiem no valstīm, kas neatrodas Eiropas
kontinentā;

22

Privātpersonām aizliegts ievest arī augu
aizsardzības līdzekļus – bioloģiskos un ķīmiskos
preparātus, ar kuriem apkaro augu slimības un
kaitēkļus.
*

Pie valstīm, kas neatrodas Eiropas kontinentā, pieskaita arī
Krieviju, Kazahstānu un Turciju.

Papildu informāciju varat saņemt Pārtikas un
veterinārā dienesta Robežkontroles departamentā
(www.pvd.gov.lv).
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Skaidra nauda
Visiem ceļotājiem, kas iebrauc ES vai izbrauc
no tās ar 10 000 eiro vai vairāk skaidras naudas,
šī summa ir jādeklarē muitā. Tādējādi, šķērsojot
Latvijas Republikas robežu (gan iebraucot, gan
izbraucot) vietās, kur tā ir arī ES ārējā robeža,
Jums ir pienākums deklarēt skaidru naudu, ja
tās apmērs ir 10 000 eiro vai vairāk, rakstveidā
aizpildot deklarāciju. Deklarācijas veidlapas ir
bez maksas pieejamas kompetentajā iestādē valsts
robežas šķērsošanas vietā. Deklarējamā skaidrā
nauda tiek pārrēķināta eiro, izmantojot Latvijas
Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu (latos)
robežas šķērsošanas brīdī.
Piemēram,

·· fiziska persona ar 10 000 eiro, kura lido no Turcijas

uz Latviju ar pārsēšanos Vācijā, iesniedz skaidras
naudas deklarāciju Vācijā – tranzīta valstī, jo
šajā gadījumā Vācija ir pirmais ES ārējās robežas
šķērsošanas punkts;
·· fiziska persona ar 10 000 eiro ar vieglo automašīnu
brauc no Krievijas uz Baltkrieviju tranzītā caur
Latviju un Lietuvu. Šajā gadījumā fiziska persona
iesniedz skaidras naudas deklarāciju, iebraucot Latvijā
un izbraucot no Lietuvas, jo tā divas reizes šķērso ES
ārējo robežu.
24

NORMATĪVO AKTU IZPRATNĒ
SKAIDRA NAUDA IR:
 banknotes un monētas, kuras ir laistas apgrozībā
un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis;
 čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi;
 ceļojuma čeki (kā arī neaizpildīti čeki, vekseļi,
maksājuma uzdevumi un citi finanšu instrumenti,
kuri dod tiesības saņemt naudu, ja tie ir parakstīti).

Ievērībai!
 Deklarēšanas pienākums attiecas uz fizisku personu,
kas pārvadā skaidru naudu, neatkarīgi no tā, vai
minētā persona ir naudas īpašnieks.
 Atbildība par skaidras naudas nedeklarēšanu vai
nepatiesu deklarēšanu iestājas saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.15 pantu,
kas paredz naudas sodu līdz 280 euro.
 Kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma
195.2 pantu rodas, ja likumā noteiktā skaidras naudas
apjoma nedeklarēšana vai nepatiesa deklarēšana tiek:

·· izdarīta atkārtoti gada laikā – soda ar brīvības

atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem vai ar naudas
sodu līdz 100 minimālajām mēnešalgām;
·· izdarīta ar noziedzīgi iegūtu skaidru naudu vai ja
to izdarījusi organizēta grupa, – soda ar brīvības
atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai ar naudas
sodu līdz 200 minimālajām mēnešalgām.
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CITU PREČU
PĀRVIETOŠANA
EIROPAS SAVIENĪBĀ
UN ĀRPUS TĀS
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Zāles
Personiskajā bagāžā Jūs varat pārvietot zāles
personīgai lietošanai.
 Nedrīkst pārvietot narkotiskās un psihotropās vielas.
 Vienā reizē ievesto bezrecepšu zāļu daudzums ne
drīkst pārsniegt apjomu, kas nepieciešams 12 mē
nešus ilgam lietošanas kursam. Personai ir tiesības
ievest zāles personīgai lietošanai no skaidri identi
ficējama zāļu nosūtītāja, kurš atbilstoši nosūtītā
jas valsts tiesību aktiem ir tiesīgs zāles izplatīt. Lai
identificētu nosūtītāju, muitas amatpersonas Jums
var lūgt uzrādīt preces iegādi apliecinošu doku
mentu (maksājuma čeku).
 Jūs varat ievest recepšu medikamentus, un nepie
ciešamība lietot recepšu zāles Jums ir jāapliecina,
uzrādot recepti, tās norakstu vai kopiju, ko apstip
rinājusi aptieka, kas zāles ir izsniegusi, vai arī jā
uzrāda citas ārstniecības personas izrakstīts doku
ments.

Papildu informāciju varat iegūt Pārtikas un
veterinārā dienesta Robežkontroles departa
mentā – www.pvd.gov.lv.
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Mājdzīvnieki un putni
KAS JĀŅEM VĒRĀ, JA VĒLATIES
ŅEMT LĪDZI SUNI, KAĶI VAI CITU
MĀJDZĪVNIEKU, CEĻOJOT UZ CITU
EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTI?
Daudzās valstīs ir noteiktas īpašas prasības un
ierobežojumi suņu, kaķu un citu mājdzīvnieku
pārvietošanai. Vienmēr noskaidrojiet, kādi ir ak
tuālie nosacījumi, vēršoties Pārtikas un veterinārā
dienesta teritoriālajās struktūrvienībās vai izpētot
informāciju attiecīgās dalībvalsts veterināra die
nesta mājas lapā!
Dzīvniekam nepieciešama identifikācija – mik
roshēma, ES parauga „Mājas (istabas) dzīvnieka
pase” un jābūt vakcinētam pret trakumsērgu.
KAS JĀŅEM VĒRĀ, JA VĒLATIES ŅEMT
LĪDZI MĀJDZĪVNIEKU, CEĻOJOT UZ
TREŠĀM VALSTĪM?
 Nepieciešama identifikācija – zemādas mikroshēma
(tetovējums pieļaujams tikai tad, ja tas veikts līdz
2011. gada 3. jūljam) un dzīvnieka pase.
 Jābūt veterinārajam sertifikātam, kā arī laikus jāveic
vakcinācija pret trakumsērgu un asins analīzes.
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 Trešo valstu prasības var būt atšķirīgas, tādēļ pirms
mājdzīvnieku izvešanas uz trešām valstīm Jums
laikus jāinteresējas Pārtikas un veterinārā dienesta
teritoriālajās struktūrvienībās.

KAS JĀŅEM VĒRĀ, JA VĒLATIES IEVEST
EIROPAS SAVIENĪBĀ NO TREŠĀM
VALSTĪM SUNI, KAĶI VAI BALTO
SESKU?
 Nepieciešama identifikācija - zemādas mikroshēma
(tetovējums pieļaujams tikai tad, ja tas veikts līdz
2011. gada 3. jūlijam). Ja mikroshēma neatbilst
ISO standartam 11 784 vai 11 785, īpašniekam vai
dzīvnieku pavadošajai personai jānodrošina līdzeklis
mikroshēmas uztveršanai.
 Dzīvniekam jābūt vakcinētam pret trakumsērgu.
Ja dzīvnieks pret trakumsērgu ir vakcinēts pirms
identifikācijas, tad vakcināciju pret trakumsērgu veic
atkārtoti pēc identifikācijas.
 Jābūt ES noteiktā parauga veterinārajam sertifikā
tam (no 2012. gada 1. janvāra ES ir ieviests jauna
parauga veterinārais (veselības) sertifikāts, kā arī no
teiktas valstis, no kurām atļauta vairāk nekā piecu
suņu, kaķu un balto sesku nekomerciāla ievešana un
pārvietošana).
 Vajadzīga dzīvnieka pase (pase nepieciešama, ja
persona ar dzīvnieku no ES dodas uz trešo valsti un
atgriežas atpakaļ ES teritorijā).
Skat. tālāk —>
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 Nepieciešams veikt testu* antivielu līmeņa noteik
šanai pēc vakcinācijas pret trakumsērgu. Pilnvarots
veterinārārsts asins paraugu noņem vismaz 30 die
nas pēc vakcinācijas un trīs mēnešus pirms pārvie
tošanas. Analīzi var veikt tikai atzītā ES laboratori
jā. Ja dodaties no Latvijas uz kādu no valstīm, kurai
nav piešķirts labvēlīgas valsts statuss attiecībā uz
trakumsērgu, un vēlaties atgriezties atpakaļ ES, tad
jau pirms izbraukšanas uz trešo valsti nepieciešams
veikt antivielu līmeņa noteikšanas testu.
*

Tests antivielu līmeņa noteikšanai neattiecas uz šādām valstīm:
Apvienotie Arābu Emirāti, Antigva un Barbuda, Amerikas
Savienotās Valstis (tostarp Guama, Ziemeļu Marianas salas,
Puertoriko un ASV Virdžīnas), Argentīna, Austrālija, Aruba,
Bahreina, Baltkrievija, Barbadosa, Bermudu salas, Bosnija un
Hercegovina, Britu Virdžīnu salas, Čīle, Debesbraukšanas sala,
Fidži, Folklenda salas, Franču Polinēzija, Honkonga, Jamaika,
Japāna, Jaunkaledonija, Jaunzēlande, Kaimanu salas, Kanāda,
Krievijas Federācija, Majota, Malaizija, Maurīcija, Meksika,
Montserrata, Nīderlandes Antiļas, Senpjēra un Mikelona,
Sentkitsa un Nevisa, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas,
Singapūra, Sv. Helēnas sala, Taivāna, Trinidāda un Tobāgo,
Vanuatu, Volisa un Futuna.

Ja dzīvniekus ieved no Andoras, Farēru salām,
Grenlandes, Horvātijas, Islandes, Lihtenšteinas,
Monako, Norvēģijas, Sanmarīno, Šveices un
Vatikāna, jāievēro tādas pašas prasības kā ceļojot
pa ES.

Mājas (istabas) dzīvnieku dokumentu un iden
titātes kontroli veic muitas amatpersonas.
Ja dzīvnieks neceļo kopā ar īpašnieku vai
īpašnieka pilnvarotu personu, nepieciešams
veselības sertifikāts ievešanai tirdzniecības nolūkā
un šāds dzīvnieks jāuzrāda kontrolei Pārtikas
un veterinārā dienesta amatpersonām Terehovas
kontroles punktā vai Pāternieku kontroles
punktā.

Ievērībai!
 Ja Jūsu mājas mīlulis ir vakcinēts pirmo reizi, ceļā
varat doties pēc 21 dienas. Ja potēšana ir veikta
atkārtoti (regulāri veterinārārsta noteiktajos termi
ņos), tad, līdzi ņemot mājdzīvnieku, ceļā varat do
ties uzreiz.
 Nevakcinētu suņu, kaķu un sesku, kas ir jaunāki par
trīs mēnešiem, pārvietošanai no trešām valstīm uz
ES, kā arī starp ES dalībvalstīm daudzās valstīs ir
noteiktas īpašas prasības un ierobežojumi. Latvijā
atļauts ievest nevakcinētus dzīvniekus, kas jaunāki
par trīs mēnešiem, tikai no tām valstīm, kurās ir
labvēlīga trakumsērgas situācija.
 Ja valsts nav iekļauta to valstu sarakstā, uz kurām
neattiecas antivielu līmeņa noteikšana, nevakcinētus
dzīvniekus nav atļauts ievest.
Skat. tālāk —>
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 Pirms suņu ievešanas Somijā, Apvienotajā Karalistē,
Īrijā un Maltā, tiem jābūt attārpotiem pret Echino
coccus multilocularis ne mazāk kā 1 dienu pirms un
ne vairāk kā 5 dienas pirms plānotās ieceļošanas, par
apstrādi veterinārārstam izdarot atbilstošu ierakstu
dzīvnieka veselības sertifikātā.
 Ja, ievedot mājdzīvnieku ES, tas neatbildīs prasībām,
tas var tikt atgriezts atpakaļ uz izcelsmes valsti vai
tikt izolēts oficiālā uzraudzībā līdz brīdim, kamēr
tiks nodrošinātas veselības prasības. Neatbilstību
gadījumā izolēšanas izdevumi ir jāsedz Jums pašam.
Ja dzīvnieku nav iespējams atgriezt vai izolēt, to var
eitanazēt bez finansiālas kompensācijas.

Vairāk informācijas par dzīvnieku ievešanu ES
teritorijā lasiet Pārtikas un veterinārā dienesta
mājaslapā www.pvd.gov.lv.

NEKOMERCIĀLA LOLOJUMPUTNU,
KAS NAV MĀJPUTNI, IEVEŠANA
EIROPAS SAVIENĪBĀ NO TREŠĀM
VALSTĪM
Nekomerciāli ievesto lolojumputnu (papagai
ļu, kanārijputniņu) dokumentu un identitātes
kontroli veic muitas amatpersonas.
Savvaļā vai nebrīvē turēto nekomerciāli ieves
to putnu (medību piekūnu, vanagu) dokumentu
un identitātes kontroli veic Pārtikas un veterinārā
dienesta amatpersonas Pāternieku kontroles pun
ktā un Terehovas kontroles punktā.
ES ir noteikusi stingrus lolojumputnu pārvie
tošanas ierobežojumus no trešajām valstīm saistī
bā ar īpaši patogēno putnu gripu.
Lolojumputnus var ievest:
 ja tie atbilst vienam no šiem noteikumiem:

·· 30 dienas pirms izvešanas putni bijuši izolēti
izvešanas vietā trešā valstī
vai

·· putni pēdējo sešu mēnešu laikā un ne vēlāk kā

60 dienas pirms to nosūtīšanas no trešās valsts ir
vakcinēti un vismaz vienu reizi revakcinēti pret
putnu gripu ar vakcīnu H5, kas apstiprināta attie
cīgajai sugai, atbilstīgi ražotāja norādījumiem,
vai
Skat. tālāk —>
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·· putni vismaz 10 dienas pirms izvešanas ir bijuši

izolēti un tiem veikti testi uz H5N1 antigēnu
vai genomu;

 ja putni ir identificējami (putniem jābūt individu
ālam numuram, kas ļauj noteikt to izcelsmes vietu);
 ja līdzi ir ES noteiktā parauga veterinārais sertifikāts.

Ievērībai!
 Ja lolojumputni neatbilst prasībām, tie var tikt
atgriezti atpakaļ uz izcelsmes valsti vai izolēti
oficiālā uzraudzībā līdz brīdim, kamēr tiks
nodrošinātas veselības prasības. Neatbilstību gadījumā
izolēšanas izdevumi ir jāsedz importētājam, un tas
var izmaksāt dārgi, tādēļ, pirms ceļojat, pārbaudiet
prasību atbilstību! Kā pēdējā iespēja, ja putnus nevar
atgriezt vai izolēt, tos var eitanizēt bez finansiālas
kompensācijas.

Viltotās preces
Tekstilpreces, galantērijas preces, pulksteņus,
kosmētikas līdzekļus un daudzas citas slavenu
ražotāju preces daudzās valstīs Jums piedāvās
par ļoti zemām cenām. Bet ņemiet vērā, ka tās
ir nelegāli ražotas, un varētu būt nekvalitatīvas.
Šādi plaģiāti nodara ļaunumu ne tikai preču
oriģinālražotājiem, bet varētu būt bīstami arī Jūsu
veselībai un pat dzīvībai.
Piemēram, viltotu tekstilpreču, rotaļlietu ražošanā
bieži tiek izmantotas indīgas krāsvielas, bet, pērkot
automašīnu rezerves daļas, Jums jārēķinās ar to, ka
tās varētu neatbilst drošības prasībām. Uzmanieties
no viltotiem medikamentiem!

Ievērībai!
Plašāku informāciju varat iegūt, vēršoties
tuvā
kajā Pārtikas un veterinārā dienesta
teritoriālajā struktūrvienībā vai veterinārajā
klīnikā, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta
mājas lapā www.pvd.gov.lv, sadaļā Informā
cija iedzīvotājiem > Dzīvnieku turētājiem vai
Ceļotājiem – privātpersonām.
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 Atbildība iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 201.10 pantu, kas paredz nau
das sodu fiziskajām personām no 70 līdz 350 euro
un preču konfiskāciju.
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Aizsargājamie savvaļas
dzīvnieki un augi un
no tiem izgatavotie priekšmeti
Lai ievestu vai izvestu no valsts
Vašingtonas konvencijas „Par starp
tau
tisko tirdzniecību ar apdraudē
tajām dzīvnieku un augu sugām”
(turpmāk – CITES) pielikumos uzskaitītos dzīvnie
kus, augus vai to izstrādājumus, Jums ir jāsaņem
attiecīgās valsts CITES uzraudzības iestādes iz
sniegta atļauja. Atļauja kopā ar priekšmetu jāuz
rāda muitas kontroles punktā muitas amatpersonai.
Ja, iebraucot kādā valstī, Jūs plānojat iegādāties
kādu suvenīru vai izstrādājumu, kas varētu būt
izgatavots no CITES pielikumos iekļauto sugu
īpatņiem, iesakām vispirms konsultēties attiecīgās
valsts CITES uzraudzības iestādē. Latvijā CITES
uzraudzības iestāde ir Dabas aizsardzības pārvalde.

KAS JĀŅEM VĒRĀ, IEGĀDĀJOTIES
SUVENĪRU, KAS IZGATAVOTS NO
CITES PIELIKUMOS IEKĻAUTAS SUGAS
ĪPATŅA?
 Tā izvešanai no valsts noteikti nepieciešama
CITES eksporta atļauja, tāpēc neaizmirstiet tir
gotājiem tādu pajautāt.
 Daudzu suvenīru ievešanai ES nepieciešamas gan
CITES importa, gan eksporta atļaujas. Ja vien
CITES īpatnis būs legālas izcelsmes, tirgotājs spēs
Jums atļauju iedot vai informēs, kā tādu saņemt
pirms izbraukšanas no attiecīgās valsts.
 Tomēr daudzu valstu tiesību akti vispār aizliedz
izvest noteiktu sugu īpatņus, tāpēc pirms brauciena
labāk noskaidrot, kādus suvenīrus drīkst droši
izvēlēties, bet no kādiem labāk atteikties.

Skat. tālāk —>
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KĀDUS ĪPATŅUS VAI IZSTRĀDĀJUMUS
JŪS DRĪKSTAT IEVEST ES, MUITĀ
NEUZRĀDOT CITES ATĻAUJAS UN
NEDEKLARĒJOT TOS?
 125 gramus storveidīgo zivju kaviāra (melnais
kaviārs), ja tā iepakojums ir marķēts atbilstoši
CITES prasībām;
 3 „lietus stienīšus” (no kaktusiem darināti rituāli
mūzikas instrumenti);
 4 izstrādājumus no krokodiliem, ja suga, no
kuras izgatavots izstrādājums, iekļauta CITES II
pielikumā, izņemot gaļu un medību trofejas;
 3 milzu spārngliemežu gliemežvākus;
 3 milzgliemenes gliemežvākus, ja to kopējais
svars nepārsniedz 3 kilogramus (par vienu gabalu
uzskata gan divas dabiski savienotas gliemežvāka
puses, gan divas atsevišķas, bet saderīgas gliemežvāka
puses);
 4 nedzīvus jūraszirdziņus.

NOSKAIDROJIET, VAI KONKRĒTĀ
GADĪJUMĀ NEPIECIEŠAMA
CITES ATĻAUJA, JA PĀR VALSTU
ROBEŽĀM VĒLATIES PĀRVIETOT
KĀDU NO ŠĀDIEM ĪPATŅIEM VAI
IZSTRĀDĀJUMIEM:
 dzīvi dzīvnieki
kukaiņi);

(bruņurupuči,

rāpuļi,

putni,

 dzīvnieku vilna un kažokādas (antilopes, vikuņas,
kaķveidīgo kažokādas);
 dzīvnieku un rāpuļu ādas un izstrādājumi no
tām – maki, jostas, somas, apģērbs, apavi;
 dzīvnieku izbāžņi;
 medību trofejas;
 ziloņkauls un ziloņu āda;
 nīlzirgu ilkņi, haizivs zobi;
 bruņurupuču bruņas;
 gliemežvāki;
 koraļļi;
 putnu spalvas;
 augi (orhidejas; alveja, kaktusi un citi sukulenti);
 Austrumu tradicionālās medicīnas preces, kas
izgatavotas no dzīvnieku vai augu valsts produk
tiem;
Skat. tālāk —>
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 dzērieni, kuru pagatavošanā izmantoti dzīvnieku
vai augu valsts produkti („tiger vine”, dzērieni ar
tajos ievietotiem rāpuļiem);
 kaltēti augi, dzīvnieki.

Ievērībai!
 Tirdzniecība ar suvenīriem, kas izgatavoti no savvaļā
nomedītiem vai citādi iegūtiem apdraudēto dzīvnieku
vai augu sugu īpatņiem, īpaši izplatīta ir Āzijas, Āfri
kas, Dienvidamerikas un Karību jūras reģiona valstīs.
 Iegādājoties suvenīrus, kas izgatavoti no CITES īpat
ņiem, un pārvietojot tos pāri robežai bez CITES
dokumentiem, Jūs varat sev sabojāt ceļojuma prieku
– Jūsu suvenīru var konfiscēt, Jūs var administratīvi
sodīt ar naudas sodu.

Vairāk informācijas – Dabas aizsardzības pār
valdes interneta mājas lapā – www.daba.gov.lv.
Visu CITES dalībvalstu uzraudzības, zinātnisko
un kontrolējošo iestāžu kontaktinformāciju ie
spējams atrast CITES oficiālajā interneta vietnē
www.cites.org.

Mākslas un
antikvārie priekšmeti
Ja uz laiku vai neatgriezeniski vēlaties no
Latvijas izvest mākslas vai antikvāros priekš
metus, Jums jāvēršas Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijā Mazajā Pils ielā 19, Rīgā, lai
saņemtu atļauju kultūras priekšmeta izvešanai.

KAS IR NEPIECIEŠAMS ATĻAUJAS
SAŅEMŠANAI?
 aizpildīt noteikta parauga iesniegumu – atļauju;
 iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijā izvešanai paredzētā mākslas darba vai
antikvārā priekšmeta krāsu fotogrāfijas (3 eksem
plāros, ne mazākas par 8x12 centimetriem);
 uzrādīt izvešanai paredzētos mākslas vai antikvāros
priekšmetus.

Skat. tālāk —>
42

43

Ja Jūs nevarat noteikt, cik vecs ir no Latvijas iz
vedamais kultūras priekšmets un kāda ir tā vērtība,
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
var izsniegt attiecīgu izziņu.

Ievērībai!
 Atļauja kopā ar priekšmetu jāuzrāda muitas kontroles
punktā muitas amatpersonai.
 Preces nepieciešams deklarēt, noformējot Vienoto
administratīvo dokumentu.

Papildu informāciju varat iegūt Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas mājas lapā
www.mantojums.lv.

Stratēģiskas
nozīmes preces
Ja Jūs vēlaties pārvietot pāri Latvijas valsts ro
bežai stratēģiskas nozīmes (militārās preces vai di
vējāda (civila un militāra) lietojuma) preces, tad
Jums nepieciešama speciāla atļauja (licence), ko
izsniedz Stratēģiskas nozīmes preču kontroles ko
miteja.
Stratēģiskas nozīmes preču – sevišķā veidā veica
miem operatīvās darbības pasākumiem speciāli ra
dītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču (ierīces audioinfor
mācijas ieguvei slēptā veidā, slēptai videonovērošanai
vai video dokumentēšanai, telekomunikāciju sarunu
vai citas informācijas pārtveršanai no tehniskajiem
līdzekļiem vai sakaru kanāliem slēptā veidā u.c.) –
ievešana Latvijas Republikā fiziskām personām ir
aizliegta.
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Ievērībai!
 Atbildība par stratēģiskas nozīmes preču pār
vietošanas noteikumu pārkāpšanu iestājas saskaņā
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
201.10 pantu, kas paredz naudas sodu fiziskajām per
sonām no 70 līdz 570 euro un preču konfiskāciju.

Papildu informāciju varat iegūt Ārlietu
minis
trijas Stratēģiskas nozīmes preču eks
porta kon
tro
les nodaļā vai interneta vietnē
www.am.gov.lv.

PASTA
SŪTĪJUMI
Arī saņemot un nosūtot vēstules, paciņas vai ci
tus pasta sūtījumus, ir jāievēro muitas noteikumi.
Tomēr ne vienmēr sūtījuma saņēmējam ir
jākārto muitas formalitātes. Ir atsevišķi noteikti
gadījumi, uz kuriem neattiecas vispārējie noteikumi
muitas lietās un preču ievešanai tiek piemēroti
atviegloti nosacījumi.

Komerciāls pasta sūtījums
Komersanta vai privātpersonas sūtījums
komersantam vai privātpersonai
Nelielas vērtības preču sūtījumu, kas no trešās
valsts par atlīdzību tiek sūtīts saņēmējam ES
dalībvalstī, atbrīvo:
■ no muitas nodokļa, ja sūtījuma vērtība
vienam sūtījumam nepārsniedz 150 eiro;
■ no pievienotās vērtības nodokļa, ja sūtījuma
vērtība nepārsniedz 22 eiro.
Skat. tālāk —>
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Minētais atbrīvojums attiecas arī uz preču
iegādi interneta veikalos (saņemot preces no
valstīm, kas nav ES dalībvalstis).
KĀDAS PRECES NEATKARĪGI NO
TO DAUDZUMA UN VĒRTĪBAS
NETIEK UZSKATĪTAS PAR NELIELAS
VĒRTĪBAS PREČU SŪTĪJUMIEM UN
TĀS NEATBRĪVO NO IEVEDMUITAS
NODOKĻIEM (MUITAS NODOKĻA,
PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA,
AKCĪZES NODOKĻA (KAS JĀMAKSĀ
PAR AKCĪZES PRECĒM))?
 alkohols;

KĀDS SŪTĪJUMS NAV UZSKATĀMS PAR
KOMERCIĀLU?
 tas nav regulārs;
 tajā ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes
locekļu personiskai lietošanai, un to īpašības un
daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem;
 nosūtītājs to sūta saņēmējam bez samaksas.

Ja sūtījums sastāv no divām vai vairāk precēm,
kuru kopējā vērtība pārsniedz 45 eiro, tad
atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem piemēro
vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība
nepārsniedz 45 eiro, jo preces vērtība nav dalāma.

 tabakas izstrādājumi;
 smaržas un tualetes ūdens.

Nekomerciāls pasta sūtījums
Privātpersonas sūtījums citai privātpersonai
Sūtījumu, ko privātpersona no trešās valsts sūta
citai privātpersonai ES valstī, atbrīvo no muitas
nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa, ja sū
tījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro un ar no
sacījumu, ka minētais sūtījums nav komerciāls.
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Akcīzes preces, smaržas
un tualetes ūdens
KĀDI IR KVANTITATĪVIE
IEROBEŽOJUMI NEKOMERCIĀLĀ
PASTA SŪTĪJUMĀ NO TREŠĀS VALSTS
ATSEVIŠĶĀM AKCĪZES PRECĒM,
SMARŽĀM UN TUALETES ŪDENIM?
 tabakas izstrādājumiem –
·· 50 cigaretes
49
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··
··
··
··

vai
25 cigarillas (cigāri, kas sver ne vairāk par
3 gramiem),
vai
10 cigāri,
vai
50 grami smēķējamās tabakas,
vai
atbilstošs šo produktu sortiments.

 spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem –
·· 1 litrs stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem
ar spirta saturu virs 22 % vai nedenaturētam
etilspirtam ar spirta saturu 80 % un vairāk
vai
·· 1 litrs stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem
un aperitīviem uz vīna vai spirta bāzes, kafijai,
sakē vai līdzīgiem dzērieniem ar spirta saturu līdz
22 %, dzirkstošajiem vīniem un deserta vīniem,
vai
·· atbilstošam šo dažādo produktu sortimentam
un
·· 2 litri – nedzirkstošajam vīnam.
 smaržām –

·· 50 grami – smaržām (parfum)
vai

·· 250 mililitri – smaržūdenim (eau de par

Zāles
Pasta sūtījumos Jums ir tiesības saņemt zāles
personiskai lietošanai no skaidri identificējama
zāļu nosūtītāja – komersanta vai iestādes, kas
atbilstoši nosūtītājas valsts tiesību aktiem ir tiesīga
zāles izplatīt.
Zemāk minētie ierobežojumi attiecas uz zāļu
sūtīšanu gan no ES dalībvalsts, gan no trešās
valsts saņēmējam ES.
KAS JĀŅEM VĒRĀ, SAŅEMOT PASTA
SŪTĪJUMĀ ZĀLES?
 Sūtījumā nedrīkst būt narkotiskās un psihotropās
vielas.
 Bezrecepšu zāļu daudzums vienā sūtījumā nedrīkst
pārsniegt 12 mēnešu ilgam lietošanas kursam ne
pieciešamo daudzumu. Lai būtu iespējams skaidri
identificēt zāļu nosūtītāju, Jums var lūgt uzrādīt
preces iegādi apliecinošu dokumentu.
 Nepieciešamība lietot recepšu zāles Jums ir jāaplie
cina, uzrādot recepti, tās norakstu vai kopiju, vai
arī jāuzrāda cits ārstniecības personas izrakstīts do
kuments.

fum), tualetes ūdenim (eau de toilette) un ode
kolonam (eau de cologne).
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Pārtikas produkti
Pasta sūtījumos Jūs drīkstat saņemt pārtikas
produktus personiskajam patēriņam.
Zemāk minētie ierobežojumi attiecas uz pārtikas
produktu un lolojumdzīvnieku barības sūtīšanu no
trešās valsts saņēmējam ES.
KĀDI IR DAUDZUMA IEROBEŽOJUMI
PĀRTIKAS PRODUKTIEM PASTA
SŪTĪJUMĀ?
Daudzuma ierobežojumi nav noteikti,
personiskam patēriņam sūtot pa pastu
saņēmējam ES valstī pārtikas produktus no
Andoras, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Sanmarīno
un Šveices. Sūtot pārtikas produktus no citām
valstīm, jāievēro šādi daudzuma ierobežojumi:
 1 kilograms – dzīvnieku izcelsmes produktus
nesaturošai pārtikai, kas nav paredzēta komerci
āliem mērķiem (piemēram, cepumiem, šokolādei un
konditorejas izstrādājumiem, makaroniem, uztura
bagātinātājiem, alkoholiskiem dzērieniem). Ierobe
žojums attiecas uz pārtikas produktu kopsvaru su
tījumā;

 2 kilogrami – atsevišķiem dzīvnieku izcelsmes
produktiem (piemēram, medum, propolisam, sau
sajam pienam zīdaiņiem, zīdaiņu pārtikai, īpašai
pārtikai medicīnisku iemeslu dēļ, kā arī lolojumdzīv
nieku barībai attiecīgā patentēta produkta iepakoju
mā, uz kura norādīta ražotāja informācija par īpašu
izlietošanu);
 20 kilogrami – zvejas produktiem (piemēram,
zivju konserviem). No Fēru salām un Islandes – bez
daudzuma ierobežojumiem. Izņēmums, kas attiecas
uz jebkuru valsti, ir storveidīgo zivju ikri – līdz
125 gramiem atbilstoši marķētā iepakojumā.

KĀDUS PĀRTIKAS PRODUKTUS
AIZLIEGTS SŪTĪT PA PASTU?
 gaļu un gaļas produktus;
 pienu un piena produktus;
 lolojumdzīvnieku barību, kuras sastāvā ir gaļa
vai piens.

Sūtot minētos produktus no Horvātijas,
Fēru salām, Grenlandes vai Islandes, jāievēro
daudzuma ierobežojums, kas noteikts uz vienu
cilvēku – 10 kilogrami.
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Detalizētu informāciju par nosacījumiem, no
sūtot vai saņemot pa pastu pārtikas produktus,
var saņemt Pārtikas un veterinārā dienesta Ro
bežkontroles departamentā (www.pvd.gov.lv).

PREČU DEKLARĒŠANA
UN NODOKĻU
NOMAKSA
Pārvietojot pāri robežai vai saņemot pasta
sūtījumos preces, uz kurām attiecas ierobežoju
mi vai aizliegumi vai kuru vērtība vai daudzums
pārsniedz noteiktos preču pārvietošanas un no
dokļu atvieglojumus, tās ir jādeklarē un jāmaksā
attiecīgie nodokļi – muitas nodoklis un pievie
notās vērtības nodoklis, kā arī akcīzes nodoklis, ja
tiek pārvietotas akcīzes preces.
KĀDAS IR NODOKĻU LIKMES?
 Nodokļi tiek aprēķināti, pamatojoties uz konkrētas
preces muitas tarifa likmi.
 Ja personiskās bagāžas patiesā vērtība nepārsniedz
700 eiro, Jums ir tiesības piemērot muitas
nodokļa vienoto procentuālo likmi – 2,5 % no
preču muitas vērtības.
 Vienoto likmi nepiemēro tabakai, tabakas izstrādā
jumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī gadīju
mos, ja Jūs pirms vienotās likmes piemērošanas esat
lūdzis precēm piemērot attiecīgu muitas nodokli.
Skat. tālāk —>
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KAD JĀŠĶĒRSO „ZAĻAIS” UN KAD –
„SARKANAIS KORIDORS”?

Piezīmēm

 Ja, šķērsojot robežu, Jums nav deklarējamu preču
vai ir līdzi preces, par kurām nav jāmaksā nodokļi,
dodieties pa „zaļo koridoru”!
 „Sarkanais koridors” ir jāizvēlas, ja bagāžā ir dek
larējamas preces.

Ievērībai!
 Ceļotājam ir tiesības izmantot iespēju preci deklarēt
arī mutiski un samaksāt nodokļus, izmantojot kvīti,
ko izraksta muitas amatpersona.
 Ja Jūs neesat pārliecināts par preces deklarēšanas ne
pieciešamību, izvēlieties „sarkano koridoru”. Robež
kontroles punktā, kur attiecīgi apzīmētu muitas kori
doru nav, vērsieties pēc padoma pie muitas amatper
sonas.
 Ja, ievedot preces Latvijā no trešām valstīm, to
daudzums pārsniedz noteikto preču daudzumu
un preces nav deklarētas, tad šīs preces ir ievestas
nelikumīgā veidā un iestājas attiecīgi administratīvā
atbildība vai kriminālatbildība.
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Papildinformācija
VID informatīvais tālrunis

1898

(zvanot no Latvijas);

+371 67001898
(zvanot no ārvalsītm)

www.vid.gov.lv
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