Lauku atbalsta dienests
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ROKASGRĀMATA
RG – 14
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PĀRTIKAS PIEGĀDES
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Ievads
Šī Rokasgrāmata (RG – 14) skaidro noteikumus, kuri ir
jāievēro uzņēmējiem, ja tie veic piegādes uz galamērķiem
(kurus uzskata par eksportu no Kopienas) vai pārtikas
krājumu piegādes Kopienas teritorijā vai ārpus Eiropas
Kopienas teritorijas.

Sekojošas Rokasgrāmatās ir
informācija par īpašiem
noteikumiem, kurus piemēro
dažādiem produktu sektoriem:
RG - 00 TKOD Vispārīgie
noteikumi
RG - 01 Graudaugi
RG - 02 Rīsi
RG - 03 Augļi un dārzeni
RG - 04 Pārstrādāti augļi un
dārzeni
RG - 05 Cukurs
RG - 06 Vīns
RG - 07 Eļļas un tauki
RG - 08 Liellopu un teļa gaļa
RG - 09 Cūkgaļa
RG - 10 Mājputnu gaļa
RG - 11 Olas
RG - 12 Piens un piena produkti
RG - 13 Pārstrādātie produkti
RG - 14 Pārtikas piegādes

Šī rokasgrāmata ir piesaistīta Rokasgrāmatai RG – 00.
Rokasgrāmatā RG – 00 ir informācija par vispārīgiem
noteikumiem licencēšanai un eksporta kompensācijas
saņemšanai visiem produktu tipiem, kuri aptverti ar Kopējo
Lauksaimniecības Politiku (KLP). LAD rekomendē izlasīt
Rokasgrāmatu RG – 00 pirms šīs Rokasgrāmatas lasīšanas.
Noteikumi, kuri izklāstīti šinī Rokasgrāmatā piemērojami
piegādēm uz galamērķiem (kurus uzskata par eksportu no
Kopienas) vai pārtikas krājumu piegādes Kopienas
teritorijā vai ārpus Eiropas Kopienas teritorijas. Ja
uzņēmējām ir šaubas vai jautājumi par noteikumu
piemērošanu, viņš var saņemt tādu informāciju LAD.
Rokasgrāmatas izmantošana
Šeit eksportētājs atradīs rekomendācijas par to, kā viņam
rīkoties veicot “pārtikas piegādes”.
Rokasgrāmata sastāv no:
 6 daļām:
 I. daļa ”Kopsavilkums”
 II. daļa ”Urbšanas un ekstrakcijas platformas un
karakuģi”
 III. daļa “Kuģi un lidaparāti”
 IV. daļa “Starptautiskas organizācijas”
 V. daļa “Bruņotie spēki”
 VI. daļa “Pārtikas krājumu noliktava”
 2 pielikumiem.
Kontaktinformācija
Tālr: 67027847
67027247 (par licencēm)
67027856 (par kompenācijām)
e-mail: tmd@lad.gov.lv
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I. Kopsavilkums
Rokasgrāmatā tiek aprakstīti eksporta kompensācijas saņemšanas
noteikumi, ko piemēro pārtikas krājumu piegādes gadījumos un
gadījumos, ja produktus piegādā galamērķī Kopienas teritorijā, ko
uzskatā par eksportu no Kopienas.
Pārtikas krājumi
nozīmē produktus,
kas paredzēti tikai
patēriņam uz klāja.

Par eksportu no Kopienas teritorijas uzskata:
 piegādes Kopienas teritorijā, lai apgādātu ar pārtikas
krājumiem:
 jūras kuģus,
 kara un militārās palīdzības kuģiem, zem dalībvalsts
karoga citos teritoriālajos ūdeņos,
 lidaparātus, kas apkalpo starptautiskus lidojumus, tajā
skaitā lidojumus Kopienas iekšienē,
 urbšanas un ekstrakcijas platformām, kas atrodas
kontinenta daļā, ieskaitāma ES zonā, vai arī trīs jūras
jūdzes tālāk no jūras līnijas, ko izmanto, lai noteiktu
dalībvalsts teritoriālās jūras platumu,
 Pārtikas krājumu eksporta sūtījumi uz apstiprinātu
pārtikas krājumu noliktavu, no kuras noliktavas
turētājs pārtikas krājumus piegādā tālāk:
 Kuģiem
 Starptautiskajiem avio reisiem ārpus un
Kopienas robežās
 Urbšanas un ekstrakcijas platformām
 Ar tiešo piegādi kuģiem, starptautiskajiem
avio reisiem ārpus un Kopienas robežās uz
trešo valsti.

612/2009
33.pants
37.pants

612/2009
41.pants

 piegādes starptautiskajām organizācijām, kas reģistrētas
Kopienā;
 piegādes bruņotajiem spēkiem, kas izvietoti kādas dalībvalsts
teritorijā, bet nav tai pakļauti, vai kas izvietoti ārpus
Kopienas teritorijas
Lauksaimniecības produktus, kas piegādāti uz Helgolandi, uzskata
par eksportētiem.
Produktus, kas nosūtīti uz Sanmarīno, neuzskata par eksportētiem

612/2009
43.pants 1.punkts
43.pants 2.punkts

Lai pretendētu uz eksporta kompensāciju, produktiem ir jābūt:
 brīvā apgrozījumā, un
 Kopienas izcelsmes.
Eksporta deklarācijas (VAD) 17. ailē ir jābūt ierakstītam galamērķa
kodam :
QQ – ja eksportētājs veic piegādes Latvijas teritorijā;
QR – ja eksportētājs veic piegādes Kopienas teritorijā, bet ārpus
09/11/2010
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Latvijas teritorijas;
QS – ja eksportētājs veic piegādes ārpus Kopienas teritorijas.
Papildus
informāciju par
importa nodevām
eksportētājs var
iegūt no muitas.

Gadījumā, ja produkti ir importēti no trešās valstis:
 Eksportētājām ir jāuzrāda dokumenti par samaksātu importa
nodevas apmēru
 LAD nevar izmaksāt eksporta kompensāciju, kura ir lielāka
nekā samaksāta importa nodeva. Eksporta kompensācija var
būt mazāka par samaksāto importa nodevu.
Eksportētājs var saņemt eksporta kompensāciju par produktiem, kuri
tiek piegādāti Kopienas robežās, kā pārtikas krājumi uz jūras
kuģiem, lidaparātiem, kā arī piegādēm starptautiskajām
organizācijām un bruņotajiem spēkiem, kas izvietoti kādas
dalībvalsts teritorijā, bet nav tai pakļauti, ja līdzīgiem produktiem no
trešās valsts nepiemēro importa nodevu .
Eksportētājiem, kam ir atļauts veikt pārtikas piegādes un saņemt par
tām eksporta kompensāciju, nedrīkst piemērot parasta procedūru
eksporta kompensācijas saņemšanai attiecībā uz tiem pašiem
produktiem.

Dalībvalsts izvēle

612/2009
33.pants 2.punkts

612/2009
34.pants 1.punkts

Pārtikas piegāžu gadījumā ārpus Kopienas teritorijas, Regulas
612/2009 34.panta noteikumus nepiemēro.

612/2009
42.pants 8.punkts

Iekraut produktus, kas paredzēti pārtikas piegādēm, ir atļauts tikai
noteiktās vietas eksporta dalībvalstī.

612/2009
34.pants 1.punkts

Eksporta kompensāciju nepiešķir produktiem, kas ir re-eksportēti,
izņemot gadījumus, kad importētājam netika atmaksāta ievedmuita.
Ja produktus re-eksportē saskaņā ar iepriekšminēto procedūru, tad
eksporta deklarācijā (VAD) ir jābūt norādei uz tādu procedūru.

612/2009
44.pants 1.punkts
44.pants 2.punkts

1. Eksporta kompensācijas sertifikāts (licence)
Lai saņemtu kompensāciju par pārtikas piegādēm un piegādēm uz
galamērķiem, ko uzskata par piegādēm ārpus Kopienas teritorijas,
licence vai kompensācijas sertifikāts nav nepieciešami.

612/2009
4.pants

2. Nodrošinājums
Nodrošinājums nav nepieciešams.

3. Produktu eksports
Papildus
informāciju par
galamērķiem ārpus
Kopienas var atrast

Pārtikas piegādes un piegādes uz noteiktiem galamērķiem var veikt:
 Latvijā;
 visā Eiropas Kopienas teritorijā;
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 ārpus Eiropas Kopienas teritorijas.

rokasgrāmatā RG OO

Šajā rokasgrāmatā tiek minētas piegādes galamērķiem tikai
Kopienā, jo galamērķiem ārpus Kopienas teritorijas piemēro parasto
eksporta kompensācijas procedūru, izņemot piegādes bruņotājiem
spēkiem trešajās valstīs.

Pārtikas krājumu
noliktava ir
speciālā noliktava
pārtikas krājumu
glabāšanai, ko
apstiprina muita

Produkti var būt piegādāti:
 kā tiešā piegāde;
 uzglabājot produktus, pirms tie sasniedz savu galamērķi,
apstiprinātā pārtikas krājumu noliktavā Kopienas teritorijā;
 nododot produktus, pirms piegādes uz klāja, muitas
uzraudzībā trešā saņēmējvalstī.
4. Piegāde uz pārtikas krājumu noliktavu

612/2009
4.pants
45.pants

612/2009
33.pants
612/2009
37.pants

612/2009
37.pants

Ja eksportētājs vēlas izmantot pārtikas krājumu noliktavas
pakalpojumus, tad 30 dienu laikā pēc eksporta deklarācijas
pieņemšanas produktiem jābūt piegādātiem pārtikas krājumu
noliktavā.
Ja produkti tiek glabāti pārtikas krājumu noliktavā, tos var izmantot
tikai pārtikas piegādēm:
 Kuģiem
 Starptautiskajiem avio reisiem ārpus un Kopienas robežās
 Urbšanas un ekstrakcijas platformām
 Tiešām piegādēm kuģiem, starptautiskajiem avio reisiem
ārpus un Kopienas robežās uz trešo valsti
5. Eksportētāja reģistrs
Veicot pārtikas piegādes, eksportētājiem ir jātur reģistrs vismaz 3
gadus ar sekojošo informāciju:
 Produktu apraksts, nomenklatūras kods, sastāvs vai atsauce
uz recepti
 Produktu neto svars
 Kuģa(u) vai lidaparāta(u), kur produkti ir iekrauti,
nosaukums vai reģistrācijas numurs
 Iekraušanas datums
Detalizēto informāciju ieraksta reģistrā ne vēlāk kā pirmajā darba
dienā pēc iekraušanas dienas. Tomēr, ja iekraušana notiek citā
dalībvalstī, tad iepriekš minēto detalizēto informāciju ieraksta
reģistrā ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc tās, kad eksportētājs
bija jābrīdina par to, ka produkti ir iekrauti.
Reģistru nevar aizvietot ar citiem dokumentiem.
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6. Laika ierobežojumu neievērošana
Ja netiek ievēroti laika ierobežojumi, kas attiecas uz šajā
rokasgrāmatā izklāstītajiem noteikumiem, tad izmaksājamā
kompensācija vai kompensācijas daļa tiks samazināta vai vispār
netiks izmaksāta.
Ja produkti, par kuriem ir pieņemta eksporta deklarācija (VAD),
nemainītā stāvoklī 60 dienu laikā pēc VAD pieņemšanas nav
aizvesti uz galamērķi, eksporta kompensāciju neizmaksa. Produkta
sasaldēšana un atkārtota iesaiņošana neizslēdz atbilstību šīm
noteikumam.
Ja force majoire apstākļu dēl eksportētājs nevar iekļauties 60 dienu
termiņā, tad tādu termiņu pēc eksportētāja lūguma var pagarināt par
tādu laikposmu, kādu kompetenta iestāde uzskata par vajadzīgu
konkrētajos apstākļos.

612/2009
36.pants 1. punkts
36.pants 2. punkts

7.pants 3. punkts

612/2009
36.pants 2. punkts
7.pants 4. punkts

612/2009
46.pants 6.punkts

7. Dokumentu iesniegšana
Visi nepieciešamie dokumenti kompensācijas aprēķināšanai ir
jāiesniedz 12 mēnešu laikā no tā mēneša, kad produkti tika piegādāti
uz klājā.
Ja dokumenti netiek iesniegti paredzētājos termiņos, tad tiks
piemērotas šādas soda sankcijas:
Laika periods, kad saņemti
dokumenti:
Līdz 12 mēnešiem no eksporta
deklarācijas pieņemšanas
dienas
Vairāk par 12, bet ne vairāk par
18 mēnešiem no eksporta
deklarācijas pieņemšanas
dienas
Vairāk par 18 mēnešiem no
eksporta deklarācijas
pieņemšanas dienas

Kā tas ietekmēs
kompensācijas summu:
Tiek izmaksāta pilna
kompensācijas summa

612/2009
47.pants 2.punkts

Izmaksājama kompensācijas
summa tiek samazināta par
15%
Kompensācija netiek
izmaksāta

8. Eksporta kompensācijas likme
Sīkāku informāciju
var atrast
Rokasgrāmatā
RG - 00

Datumu, kad muita pieņem eksporta deklarāciju (ar atzīmi, ka
612/2009
eksportētājs prasīs eksporta kompensāciju), izmanto lai noteiktu 5.pants
piemērojamo kompensācijas likmi, kā arī jebkurus pielāgojumus,
kas jāizdara kompensācijas likmei.
Produktiem, ko iekrauj katru mēnesi, mēneša pēdējo dienu izmanto, 612/2009
34.pants 2.punkts
lai noteiktu piemērojamo kompensācijas likmi un eiro maiņas kursu.
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II. Urbšanas un ekstrakcijas platformas un karakuģi
Eksportētājs var pieteikties kompensācijai par pārtikas piegādēm,
kas paredzēti patēriņam uz klāja uz:
 urbšanas un ekstrakcijas platformām, kas atrodas Eiropas
kontinentālā šelfa robežās;
 urbšanas un ekstrakcijas platformām, kas atrodas Kopienas
kontinentālā šelfa robežās, kas neatrodas Eiropas daļā, bet
ārpus trīs jūdžu zonas, kas mērīta no izejas līnijas, ko
izmanto, lai noteiktu dalībvalsts teritoriālās jūras platumu;
 Palīgiekārtām, kas sniedz palīgpakalpojumus šādām
operācijām;
 Karakuģiem un palīgkuģiem, kas kuģo ar kādas dalībvalsts
karogu un atrodas atklātā jūrā
Pārtikas krājumus, kas ir piegādāti uz urbšanas vai ekstrakcijas
platformām, uzskata par izvestiem ārpus Kopienas muitas teritorijas.

612/2009
41.pants

612/2009
7.pants 2.punkts

1. Eksporta kompensācijas licence (sertifikāts)
Lai saņemtu kompensāciju par pārtikas piegādēm uz urbšanas un
ekstrakcijas platformām un karakuģiem atklātā jūrā, licence vai
kompensācijas sertifikāts nav nepieciešams.

612/2009
4.pants 1.punkts

2. Īpaši noteikumi urbšanas platformām
Piegāde uz urbšanas platformām jānotiek tādu piegādes operāciju
režīmā:
 Pārtikas piegāžu gadījumā ir jāizmanto tās pašas iekraušanas
ostas vai vietas, kuģi vai helikopteri, iesaiņojuma un
konteinera veidi, ko parasti izmanto citām piegādēm uz
urbšanas platformām;
 Ja piegāde notiek ar helikoptera vai kuģa palīdzību, tad
pārvadātājam ir jātur muitas iestādēm pieejams reģistrs, kur
norādīta detalizētā informācija par katru braucienu vai
lidojumu.

Sīkāka informācija
par pārtikas
krājumu
noliktavām nodaļā
“Pārtikas krājumu
noliktava”

612/2009
41.pants

3. Pārtikas krājumu noliktava
Lai piegādātu pārtikas krājumus urbšanas vai ekstrakcijas
platformām var izmantot pārtikas krājumu noliktavas.

612/2009
37.pants

Tas neattiecas uz karakuģiem atklātā jūrā.
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Rokasgrāmatas RG
- 14 1.pielikums

4. Pierādījums par piegādi
Pierādījums par piegādi uz klāja ir:
 Apliecība par nogādi uz klāja;
 T5 kontrolkopija.
Lai saņemtu kompensāciju par piegādi uz urbšanas platformām un
karakuģiem atklātā jūrā Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un
valsts atbalsta departamentā ir jāiesniedz dokumenti, kas minēti
1. pielikumā.

5. Apliecība par nogādi uz klāja

Transporta
dokumentu
sarakstu var atrast
1. pielikumā

Apliecību paraksta flotes iestādes pārstāvis vai platformās—
atbildīgais par pārtikas krājumiem darbinieks, un tajā ir jābūt
norādīta sekojoša informācija:
 Pilns piegādāto produktu apraksts
 Piegādes datums
 Informācija, kas identificē platformu, karakuģi vai
palīgkuģi, uz kuru tiek nogādāti produkti

612/2009
41.pants

6. Pārtikas krājumu piegāde platformām, šķērsojot kādu no
Kopienas dalībvalstīm, kas nav Latvija
Sīkākā informācija
par T5
kontrolkopijas
aizpildīšanu—
RG-00
rokasgrāmatā

Par pierādījumu, ka produkts tika aizvests uz galamērķi, ir jāiesniedz
T5 kontrolkopija ar atzīmi 104.ailē “Citi” un ar ierakstu:
612/2009
“Nogāde ieguves, urbšanas vai ekstrakcijas platformu personāla
41.pants 5.punkts
apgādei ar pārtiku — Regula (EK) Nr. 612/2009”
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III. Kuģi un lidaparāti
1. Eksporta kompensācijas sertifikāts (licence)
Lai saņemtu kompensāciju par pārtikas piegādēm un piegādēm uz
kuģiem un lidaparātiem (ko uzskata par piegādēm ārpus Kopienas
teritorijas) licence vai kompensācijas sertifikāts nav nepieciešami.

612/2009
4.pants 1.punkts

2. Kompensācijas
LAD izmaksā eksporta kompensāciju eksportētājam par produktiem,
kurus eksportētājs piegādājis uz kuģiem un lidaparātiem gadījumā
ja:
 Sūtījums ir izmantots pārtikas piegādēm,
 Eksports tiek veikts uz galamērķiem, kurus uzskata par
eksportu no Kopienas, un
 eksportētājs ir ievērojis noteikumus un Regulu prasības,
kuras attiecās uz šādām piegādēm.
Saņemt kompensāciju par produktu piegādēm var tikai tiem kuģiem
un lidaparātiem, kam ir piešķirts “duty-free” statuss.
Kompensāciju piešķir tikai pārtikas sūtījumiem, kuri:
 tiks pārdoti tikai uz kuģa vai lidaparāta klāja;
 ir iekrauti un klāja Kopienas iekšienē;
 ir iekrauti un klāja ārpus Kopienas teritorijas.
3. Kompensācijas produktiem, kurus pārdod uz kuģa klāja.
Pastāv dažādi noteikumi produktu piegādēm uz kuģa un lidaparāta
klāju, atkarība no tā, vai kuģis vai lidaparāts veic reisus:
 Kopienas iekšienē
 ārpus Kopienas teritorijas.
4. Reisi Kopienas iekšienē
Kompensācija netiek piešķirta par piegādēm pārdošanai uz kuģa vai
lidaparāta klāja, ja tie veic reisus Kopienas iekšienē. Kompensāciju
produktiem, kurus pārdod bāros un restorānos var saņemt tikai tādā
gadījumā, ja tie ir paredzēti patērēšanai tieši uz klāja.
Tas ir tāpēc, ka produkti:
 var atgriezties Kopienas teritorijā (var būt paņemti līdzi pēc
ceļojuma beigām),
 skaitās eksportēti Kopienas iekšienē.
5. Reisi ārpus Kopienas
Kompensācija tiek piešķirta, ja piegādātie produkti:
 tiek realizēti uz kuģa vai lidaparāta klājas bāra vai restorāna
tūlītējai patērēšanai;
 tiek realizēti “duty-free” veikalos uz klāja;
09/11/2010
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 tiek izmantoti lidaparāta vai kuģa apkalpes vajadzībām.
6. Sūtījumi iekrauti Latvijas teritorijā
Pārkraušana
nozīme kravas
pārvietošanu no
viena kuģa uz otro
bez produktu
izlaišanas brīvā
apgrozījumā.

Kad sūtījums ir iekrauts Latvijas teritorijā:
 Uz kuģiem un lidaparātiem, kuri apkalpo reisus Kopienas
iekšienē, vai
 Atstāj Latvijas ostu lai tālāk būtu pārkrautam Kopienas
teritorijā,
eksportētājām ir jābūt spējīgām pieradīt, ka šāda krava ir piegādāta
uz galamērķi nemainītā stāvoklī noteiktā laika periodā (60 dienas).
Šādu pieradījumu sniedz ar eksporta deklarācijas palīdzību (T5
dokuments nav vajadzīgs).
Kravai ir jābūt piegādātai galamērķi:
 60 dienu laikā no eksporta deklarācijas pieņemšanas dienas,
vai
 30 dienu laikā no eksporta deklarācijas pieņemšanas dienas,
ja produkti ir piegādāti uz pārtikas krājumu noliktavu.

612/2009
36.pants 1.punkts
37.pants 1.punkts

7. Sūtījumi, iekrauti Kopienas teritorijā ārpus Latvijas
Eksporta kompensāciju piešķiršanas nolūkiem, pārtikas piegādes uz
kuģiem un lidaparātiem (iekrautus Kopienas iekšienē) uzskata par
eksportu no Kopienas Muitas teritorijas.

612/2009
33.pants 1.punkts

Kad produkts tiek izvests no Latvijas teritorijas, izmantošanai citā
ES dalībvalstī, eksportētājam ir jāpierāda, ka sūtījums:
 ir atstājis Latvijas teritoriju,
 ir piegādāts uz galamērķi noteiktā laika periodā.
Papildus
informāciju par T5
var atrast
Rokasgrāmatas
RG– 00

Tādu pierādījumu jāsniedz ar šādiem dokumentiem:
 eksporta deklarācija,
 T5, ko parakstījusi un apzīmogojusi galamērķa muitas
iestāde.

612/2009
36.pants 3.punkts

T5 kontrolkopijā ir jābūt aizpildītam ailēm Nr. 33, 103, 104 un,
vajadzības gadījumā, 105 ailei. 104 ailei ir jābūt atzīmei “pārtikas
piegāde”.
8. Pieteikšanas procedūra
Dokumentu
sarakstu var atrast
1.Pielikumā

LAD izmaksā kompensāciju, ja tiek saņemta T5 kontrolkopija, kas
apstiprina, ka produkti tika eksportēti noteiktajā laika periodā un
eksporta deklarācija.
Eksportētājām ir jāiesniedz LAD arī citi dokumenti, atkarībā no
piegādes tipa (tieša vai netieša piegāde).

612/2009
42.pants 3.punkts

9. Sūtījumi iekrauti ārpus Kopienas teritorijas
Eksportētājs var prasīt eksporta kompensāciju par sūtījumiem uz
09/11/2010
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kuģiem vai lidaparātiem, kas atrodas ārpus Kopienas teritorijas.
Bet tādā gadījumā eksportētājām ir jāpierāda, ka piegādātie produkti
ir tie paši, kuri tika izvesti no Kopienas.
Pārtikas piegādes ārpus Kopienas teritorijas uzskata par eksportu no
Kopienas teritorijas.
Informāciju par
tādiem
pieradījumiem var
atrast 1.Pielikumā.

612/2009
42.pants 1.punkts

Ja kompensācijas likme variē atkarībā no galamērķa, tad pārtikas 612/2009
piegādes ārpus Kopienas teritorijas uzskata par eksportu no 42.pants 2.punkts
Kopienas teritorijas, ar nosacījumu, ka tiek iesniegts pieradījums, ka
produkti, kas faktiski nogādāti uz klāja, ir tie paši, ko šajā nolūka
izveda no Kopienas muitas teritorijas.
10. Sūtījumi, kurus uzskata par sagatavotiem uz klāja
Tādi produkti ir tā saucamie “ēdieni uz paplātes” (tray type).
Produktus, kas paredzēti patēriņam lidaparātā vai uz pasažieru
kuģiem, tajā skaitā prāmjiem, un kas sagatavoti pirms iekraušanas,
uzskata par sagatavotiem uz šādu transportlīdzekļu klāja.

612/2009
35.pants 1.punkts

Lai pretendētu uz eksporta kompensācijas saņemšanu, pirms
gatavošanas eksportētājām ir jāiesniedz LAD pietiekamus
pieradījumus par to pamatproduktu daudzumu, veidu un īpašībām,
par kuriem tiek prasīta kompensācija.

612/2009
35.pants 2.punkts

Tādiem produktiem drīkst piemērot pārtikas krājumu noliktavu
režīmu.

612/2009
35.pants 3.punkts
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IV. Starptautiskas organizācijas
Piegādes starptautiskajām organizācijām, kas reģistrētas Kopienā,
uzskata par eksportu no Kopienas muitas teritorijas.

612/2009
33.pants
1(b).punkts

1. Eksporta kompensācijas sertifikāts (licence)
Lai saņemtu kompensāciju par piegādēm starptautiskajām
organizācijām vai tās noliktavām (ko uzskata par piegādēm ārpus
Kopienas teritorijas) licence vai kompensācijas sertifikāts nav
nepieciešami

612/2009
4.pants 1.punkts

2. Organizāciju noliktavas
Produktu piegādes uz noliktavām, kas atrodas Kopienā un pieder
starptautiskajam organizācijām, kas specializējas humānās
palīdzības sniegšanā, un ja tas paredzētas pārtikas palīdzības
operācijām trešās valstīs, uzskata par eksportu no Kopienas
teritorijas.

612/2009
33.pants 3.punkts

3. Dokumenti
Lai pieradīt, ka produkts ir aizvests uz paredzēto galamērķi,
eksportētājām ir jāiesniedz LAD T5 kontrolkopiju.
Kontrolkopijā ir jābūt aizpildītam ailēm Nr. 33, 103, 104 un,
vajadzības gadījumā (tendera gadījumā – licences/sertifikāta dati),
105 aili. 104. ailei ir jābūt attiecīgi apstiprinātai.
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V. Bruņotie spēki
1. Eksporta kompensācijas sertifikāts (licence)
Licence vai sertifikāts nav nepieciešams, par piegādēm dalībvalstu
bruņotiem spēkiem, kas izvietoti trešā valstī un atrodas kādas
dalībvalsts vai starptautiskas organizācijas, kurā ietilpst vismaz
viena dalībvalsts, pakļautībā.

612/2009
4.pants 1.punkts,
48.pants

Licence vai sertifikāts nav nepieciešams, par piegādēm bruņotiem
spēkiem, kas izvietoti kādas dalībvalsts teritorijā, bet nav tai
pakļauti.
Tādas piegādes uzskata par eksportu no Kopienas muitas teritorijas.

612/2009
33.pants
1.(c)punkts

2. Dokumenti
Lai pieradīt, ka produkts ir aizvests uz paredzēto galamērķi,
eksportētājām ir jāiesniedz LAD T5 kontrolkopiju.
Kontrolkopijā ir jābūt aizpildītam ailēm Nr. 33, 103, 104 un,
vajadzības (tendera gadījumā – licences/sertifikāta dati) gadījumā,
105 ailei. 104. ailei ir jābūt attiecīgi apstiprinātai.
T5 kontrolkopiju var aizvietot ar Veidlapu Nr. 302 (NATO Form
302), ja uz tas ir kompetentas militāras iestādes apstiprinājums, ka
produkti ir saņemti.
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VI. Pārtikas krājumu noliktava
Pārtikas krājumu
noliktava ir
speciālā noliktava
pārtikas krājumu
glabāšanai, ko
apstiprina muita

Eksportētājs var pieteikties kompensācijas saņemšanai par
produktiem, pirms tie tiek piegādāti kā pārtikas krājumi, ja produkti:
 Tiek nodoti glabāšanai speciāli apstiprinātā pārtikas krājumu
noliktavā;
 Ir paredzēti piegādēm Kopienā un ārpus tās;
 Eksportētājs var sniegt pierādījumus, ka produkti tiek nodoti
glabāšanai speciāli apstiprinātā pārtikas krājumu noliktavā.
Eksportētājs var izmantot pārtikas krājumu eksporta sūtījumu uz
apstiprinātu pārtikas krājumu noliktavu, no kuras pārtikas krājumus
paredzēts piegādāt uz:
 Kuģiem
 Starptautiskajiem avio reisiem ārpus un Kopienas robežās
 Urbšanas un ekstrakcijas platformām;
 Kuģiem un starptautiskajiem avio reisiem ārpus Kopienas
robežas uz trešo valsti, izmantojot tiešo piegādes metodi.

612/2009
37.pants

612/2009
42.pants 5.punkts

Šajā daļā ir izklāstīti noteikumi, kas attiecas uz gadījumiem, kad
eksportētājs vēlas nodot produktus uzglabāšanai pārtikas krājumu
noliktavā:
 Latvijā
 Citā ES dalībvalstī
kā arī noteikumi :
 Par krājumu izvešanu no pārtikas krājumu noliktavas
 Par krājumiem, kas netika izmantoti pārtikas piegādēm
1. Produktu ievietošana pārtikas krājumu noliktavā
Produkti ir jāievieto pārtikas krājumu noliktavā 30 dienu laikā pēc
eksporta deklarācijas pieņemšanas.

612/2009
37.pants 1.punkts

LR Muita apstiprina (pēc turētāja iesnieguma):
 Pārtikas krājumu noliktavas un
 Pārtikas krājumu noliktavu turētājus Latvijas teritorijā
Apstiprinājumu piešķir tikai tiem noliktavu turētājiem, kas rakstiski
apņemas:
 Nogādāt produktus nemainītā stāvoklī vai saldētus un/vai
pēc iesaiņošanas kā pārtikas krājumus:
 Uz jūras kuģiem
 Uz lidaparātiem, kas apkalpo starptautiskus
lidojumus, tajā skaitā lidojumus Kopienas iekšienē
 Uz urbšanas vai ekstrakcijas platformām
 Turēt reģistru, kas ļauj kompetentajām iestādēm veikt
jebkuras vajadzīgās pārbaudes 3 gadus, un kurā ir norādīts:
09/11/2010
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Sīkāka informācija
par receptēm—
RG-13
rokasgrāmatā



Datumus, kad produktus ieveda pārtikas krājumu
noliktavā
Muitas dokumentu, kas pievienoti produktiem, sēriju
numuri un detalizēta informācija par attiecīgo muitas
iestādi
Datums, kurā produktus aizveda no pārtikas krājumu
noliktavā
Kuģu vai lidaparātu reģistrācijas numuri un
nosaukumi (ja tādi ir), kur produktus iekrauj vai
jebkuras pārtikas krājumu noliktavas nosaukums, uz
kuru tos pārved
Datums, kurā produktus nogādāja uz klāja
Produktu apraksts, nomenklatūras kods, sastāvs vai
atsauce uz recepti
Produktu neto svars

612/2009
5.pants 4.punkts

2. Krājumi pārtikas krājumu noliktavā
Pārtikas krājumu noliktavas turētājs atbild par produktiem un
produktu piegādi uz galamērķi, kas novietoti viņu noliktavā,
neatkarīgi no tā, kam produkti pieder.
Turētājs arī apņemas samaksāt visus sodus, gadījumā, ja produkts
netiek piegādāts uz galamērķi.
Atkārtotu
iesaiņošanu drīkst
veikt tikai ar
muitas atļauju
612/2009 3.pants

Pārtikas krājumu noliktavā krājumus nedrīkst pārstrādāt, bet tos ir
atļauts:
 Iesaiņot
 Iesaldēt
 Izmantot “ēdiena uz paplātes” sagatavošanai, ko izmanto
lidmašīnu vai kuģu pasažieru vajadzību apkalpošanai
Produktus no pārtikas krājumu noliktavas var izvest tikai:
 Uz paredzēto galamērķi
 Uz citu pārtikas krājumu noliktavu ES robežās
Lai pārvestu produktus uz citu pārtikas krājumu noliktavu ir
nepieciešama Muitas atļauja. Par produktu pārvešanu uz citu
pārtikas krājumu noliktavu ir jāiesniedz pierādījums—T5
kontrolkopija. Tādu pieradījumu ir jāiesniedz 12 mēnešu laikā
izņemot force majoire gadījumus.

612/2009
39.pants,
40.pants 2.punkts

612/2009
40.pants 5.punkts

3. Eksporta kompensācija
Kad produkti tiek novietoti pārtikas krājumu noliktavā,
eksportētājam ir tiesības uzreiz saņemt kompensāciju pirms
noliktavas turētājs piegādās produktus uz galamērķi, ja:
 30 dienu laikā pēc eksporta deklarācijas pieņemšanas,
produkti tiek novietoti pārtikas krājumu noliktavā ar mērķi
pēc tam tos piegādāt kā pārtikas krājumus uz noteiktiem
galamērķiem
 eksportētājs 12 mēnešu laikā ir iesniedzis nepieciešamus
09/11/2010
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dokumentus, kas pierāda to, ka produkti ir novietoti pārtikas
krājumu noliktavā.
4. Piegādes uz trešo valsti
Ja produkti tika piegādāti uz trešo valsti, tad tādu piegādi uzskata
par tiešo piegādi un pēc produktu ievietošanas pārtikas krājumu
noliktavā, atbildīgais par produktu piegādi uz galamērķi ir pats
produktu eksportētājs, nevis noliktavas turētājs.
Pārtikas krājumu
noliktavas turētāja
pienākums ir
piegādāt produktus
uz galamērķi

612/2009
42.pants 3a.punkts

5. Ja produkti nesasniedz savu galamērķi.

LAD sodīs pārtikas krājumu noliktavas turētāju, ja produkti:
 pazuda
 nav piegādāti uz paredzēto galamērķi
Ar šo ir jāsaprot, kā
 nav tādā stāvokli, lai tos varētu izmantot pārtikas piegādēm

612/2009
41.pants 1.punkts

produkti ir sabojāti

6. Sankcijas
Lai noteiktu soda summu par produktiem, kas nesasniedza paredzēto
galamērķi:
 nosaka kopējo ievedmuitas summu, kas piemērojama
612/2009
identiskam produktam, kas laists brīvā apgrozībā
39.pants 3.punkts
uzglabāšanas dalībvalstī.
 palielina šo summu par 20%, ja avanss tika izmaksāts Latvijā
 palielina šo summu par 40%, ja avanss tika izmaksāts citā ES
dalībvalstī.
Tas neattiecas uz zaudējumiem, kas radušies uzglabāšanas laikā
pārtikas krājumu noliktavā dabiska samazinājuma vai iesaiņojuma
dēļ.
Sods tiek aprēķināts, izmantojot produktu izvedmuitas likmi, ko
piemēro dienā, kad produkts:
 tika nogādāts uz neparedzēto galamērķi, vai
 vairs nebija piemērotā stāvoklī, lai to sūtītu uz paredzēto
galamērķi
Ja šo dienu nevar noteikt, tad izmanto likmi, ko piemēro dienā, kad
tika atklāts, ka nav ievērots obligātais galamērķis.

612/2009
39.pants 4.punkts

612/2009
39.pants 3.punkts

Ja noliktavas turētājs var pierādīt, ka summa, kas samaksāta
eksportētājām avansā par attiecīgo produktu, ir mazāka par noteikto
soda summu, tad noliktavas turētājs samaksā tikai avansa summu,
kam pieskaitīti attiecīgi 20% vai 40%
Piemērs:
Ievedmuitas summu nosaka 1000Ls apmērā. Pie tas summas
pieskaita 20% un kopā jāsamaksā sods 1200Ls.
Bet ja avanss tika izmaksāts Latvijā 900Ls apmērā, un noliktavas
turētājs var to pierādīt, tad viņš atmaksā 900Ls plus 20%. Kopā
jāsamaksā 1080Ls
09/11/2010
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Pielikumi
1. pielikums.

2. pielikums.

Par dokumentiem, kas nepieciešami, lai saņemtu eksporta
kompensāciju par piegādēm uz galamērķiem Kopienā, ko uzskata par
eksportu no ES un pārtikas piegāžu gadījumos ...........................................................
P–2
Sertifikāts par pārtikas piegādēm uz kuģiem un lidaparātiem trešās
P–7
valstīs ...........................................................................................................................
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1. pielikums. Par dokumentiem, kas nepieciešami, lai saņemtu eksporta kompensāciju
par piegādēm uz galamērķiem Kopienā, ko uzskata par eksportu no ES un pārtikas
piegāžu gadījumos.
Pārtikas krājumu
Nepieciešami dokumenti
piegādes veids
Pārtikas krājumu
Dokumenti no PKN turētāja :
Dokumenti no eksportētāja:
eksporta sūtījumi uz
 Apliecība par nogādi uz klāja
apstiprinātu pārtikas
(612/2009 41.pans 6. punkts)
 VAD EX1 2.formulārs, kas
krājumu noliktavu, no
apliecina, ka produkti, 30 dienu
 T5 kontrolkopija ar atzīmi
kuras pārtikas
laikā pēc eksporta deklarācijas
104.ailē ”Obligātā ievešana
krājumus piegādā:
pieņemšanas ir novietoti telpās,
pārtikas krājumu noliktavā
 Kuģiem
kas pakļautas muitas
piegādēm—Regulas (EK) Nr.
 Starptautiskajiem
kontrolei—“pārtikas krājumu
612/2009 37.pants” 612/2009
avio reisiem ārpus
noliktavā”—lai tos pēc tam
39(2) un “Nogāde ieguves,
un Kopienas
piegādātu kā pārtikas krājumus
urbšanas vai ekstrakcijas
robežās
platformu personāla apgādei ar
 Urbšanas un
pārtiku — Regula (EK) Nr.
ekstrakcijas
612/2009” 612/2009 41(5)
platformām
 Eksporta deklarācija (to uz LAD
 Kuģiem un
atsūta muita)
starptautiskajiem
avio reisiem ārpus
Ja T5 kontrolkopija laikā netiek iesniegta,
tad to var aizvietot ar šādiem
Kopienas
dokumentiem:
robežas uz trešo
 Muitas apstiprinājums par to, ka ir
valsti ar tiešo
pienācīgi uzrādīta T5
piegādes metodi
kontrolkopija, ar kontrolkopijas
(šajā gadījumā
piemēro parasto
sērijas numuru un dienestu, kas to
eksporta
izsniedzis, kā arī ar datumu, kad
kompensācijas
produkts ir piegādāts uz
procedūru)
galamērķi 612/2009 46.(3.)b, vai
 par piegādi uz juras kuģiem un
lidaparātiem—pieņemšanas
apliecība, ko parakstījis kuģa
kapteinis vai aviosabiedrības
darbinieks un kam ir uzlikts kuģa
vai aviosabiedrības zīmogs
612/2009 46.(3.)c
Gadījumā, ja notika tiešā piegāde kuģiem,
starptautiskajiem avio reisiem ārpus
Kopienas teritorijas, tad pieprasa
dokumentus, kas minēti sadaļā “Tiešā

pārtikas krājumu piegāde trešajai
valstij—kuģiem un avio reisiem,
preces neuzglabājot trešās valsts
noliktavā “

09/11/2010
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Pārtikas krājumu
Dokumenti no pārtikas krājumu noliktavas turētāja:
eksporta sūtījumi uz
apstiprinātu pārtikas
 Muitas atļauja pārvest produktus uz citu pārtikas krājumu noliktavu
krājumu noliktavu, no
Latvijā vai Kopienā
kuras pārtikas
 T5 kontrolkopija ar atzīmi 104.ailē ”Obligātā ievešana pārtikas
krājumus piegādā uz
krājumu noliktavā piegādēm—Regulas (EK) Nr. 612/2009 37.pants”
otro pārtikas krājumu
612/2009 38(2)
noliktavu

Pārtikas krājumu
piegāde kuģiem un
lidmašīnām, kas
apkalpo
starptautiskus reisus
un lidojumus, tajā
skaitā Kopienas
iekšienē

Dokumenti no eksportētāja:



Eksporta deklarācija (to uz LAD atsūta muita)
Apliecība par nogādi uz klāja (612/2009 41.pans 2a. punkts)

Kuģiem, kuri atrodas
 Eksporta deklarācija (to uz LAD atsūta muita)
atklātā jūrā
 T5 kontrolkopija
Pārtikas krājumu
Dokumenti no eksportētāja:
piegāde urbšanas un
ekstrakcijas
 Eksporta deklarācija (to uz LAD atsūta muita), kurā jābūt norādītām
platformām, kas
platformas reģistrācijas numuram.
atrodas kontinenta
 T5 kontrolkopija ar atzīmi 104.ailē “Nogāde ieguves, urbšanas vai
daļā, ieskaitāma ES
ekstrakcijas platformu personāla apgādei ar pārtiku — Regula (EK)
zonā, vai arī trīs jūras
Nr. 612/2009” 612/2009 41(5) . Tajā jābūt norādītām platformas
jūdzes tālāk no jūras
reģistrācijas numuram.
līnijas, ko izmanto,
 Apliecība par piegādi uz klāja 612/2009 41(3), kurā jābūt:
lai noteiktu
 informācijai par produktiem,
dalībvalsts teritoriālās
 informācija par platformu,
jūras platumu.
 piegādes datumam,
 platformas operatora pilnvarotas personas parakstam(un zīmogam).
09/11/2010
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Pārtikas krājumu
piegāde kara un
militārās palīdzības
kuģiem, zem
dalībvalsts karoga
citos teritoriālajos
ūdeņos

Dokumenti no eksportētāja:

Tiešā pārtikas
krājumu piegāde
trešajai valstij—
kuģiem un avio
reisiem, preces
neuzglabājot trešās
valsts noliktavā

Dokumenti no eksportētāja:

09/11/2010




Eksporta deklarācija (to uz LAD atsūta muita)
Apliecība par piegādi uz klāja, ko paraksta flotes iestādes 612/2009
41(2)a, 41(3)b
 Maksājuma dokuments, kas apliecina maksājumu par pārtikas
krājumiem 612/2009 42(4)
 Transporta dokuments vai kopija (vai fotokopija): 612/2009 42(4)
-CIM
-CMR
-AIR WAYBILL
-BILL OF LADING





Eksporta deklarācija (to uz LAD atsūta muita)
T5 kontrolkopija 612/2009 41(5)
Maksājuma dokumenta, kas apliecina maksājumu par pārtikas
krājumiem, kopija (vai fotokopija) 612/2009 42(4)
 Transporta dokumenta kopija (vai fotokopija): 612/2009 42(4)
-CIM
-CMR
-AIR WAYBILL
-BILL OF LADING
 Sertifikāts par pārtikas piegādēm uz kuģiem un lidaparātiem trešās
valstīs* (2.pielikums), kas apliecina piegādi uz klāja 612/2009 42(3)a
*ja muita nevar apstiprināt piegādi, tad var iesniegt:
Pieņemšanas apliecību (apstiprinājumu), ko parakstījis:
-kuģa kapteinis vai kāds cits dežurējošs virsnieks un kam ir uzlikts kuģa
zīmogs 612/2009 42(3)c;
-aviosabiedrības darbinieks un kam ir uzlikts aviosabiedrības zīmogs
612/2009 42(3)c;
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Netiešie pārtikas
Dokumenti no eksportētāja:
krājumu sūtījumi uz
muitas noliktavu
 Eksporta deklarācija (to uz LAD atsūta muita)
trešajā valstī. Preces
 T5 kontrolkopija (612/2009 41(5))
tālāk domātas kā
 Muitas dokumentu vai dokumentu, ko parakstījušas trešās
sūtījumi kuģiem un
saņēmējvalsts muitas iestādes, apliecinot, ka produktu konteinera vai
avio reisiem. Šādā
nesadalīta sūtījuma saturs ir novietots pārtikas krājumu noliktavā un
gadījumā preces
ka produkti, no kā sastāv pēdējais, tiks izmantoti tikai pārtikas
nonāk kaut kādas
piegādei—Sertifikāts par pārtikas piegādēm uz kuģiem un
formas muitas
lidaparātiem trešās valstīs (2. pielikums)* 612/2009 42(3)b vai
kontrolē trešajā valstī,
 Muitas dokumentu vai dokumentu, ko parakstījušas trešās valsts, kur
un tāda veida sūtījumi
notika piegāde uz klāja, muitas iestādes, apliecinot, ka visi produkti
nevar notikt ES
konteinerā vai nesadalītā sūtījumā ir pavisam aizvesti no pārtikas
robežās.
krājumu noliktavas un ir piegādāti uz klāja, precizējot arī daļējo
sūtījumu skaitu—Sertifikāts par pārtikas piegādēm uz kuģiem un
lidaparātiem trešās valstīs (2. pielikums)* 612/2009 42(3)b
*ja muita nevar apstiprināt piegādi, tad var iesniegt:
Pieņemšanas apliecību (apstiprinājumu), ko parakstījis:
-kuģa kapteinis vai kāds cits dežurējošs virsnieks un kam ir uzlikts kuģa
zīmogs 612/2009 42(3)c;
-aviosabiedrības darbinieks un kam ir uzlikts aviosabiedrības zīmogs
612/2009 42(3)c;
 Maksājuma dokumenta, kas apliecina maksājumu par pārtikas
krājumiem, kopija (vai fotokopija) 612/2009 42(4)
 Transporta dokumenta kopija (vai fotokopija): 612/2009 42(4)
-CIM
-CMR
-AIR WAYBILL
-BILL OF LADING

Galamērķi, ko
uzskata par
eksportu no
Kopienas
Bruņotie spēki
Kopienā un ārpus
Kopienas teritorijas
612/2009 45(1)

Nepieciešamie dokumenti no eksportētāja




Eksporta deklarācija (to uz LAD atsūta muita)
T5 kontrolkopija vai
Veidlapa Nr.302 (NATO Form 302), kura satur kompetentas militāras
iestādes apstiprinājumu par produktu saņemšanu. (612/2009 36.pants)
Gadījumā, ja piegāde notika ārpus Kopienas teritorijas, tad papildus nepieciešami
sekojošie dokumenti:




09/11/2010

Pieradījums par piegādi kā parastajam eksportam (612/2009 17.pants) vai
pieradījums par sūtījuma apmaksu kopā ar apstiprinājumu par piegādi ko
izsnieguši bruņotie spēki (612/2009 45.pants)
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Starptautiskās
organizācijas, kas
reģistrētas un atrodas
Kopienas teritorijā
Kuģi un lidaparāti
Kopienas teritorijā,
kam piešķirts statuss
“duty-free”

09/11/2010





Muitas apliecinājums par to, ka produkti ir piegādāti
Eksporta deklarācija (to uz LAD atsūta muita)
T5





Apliecība par nogādi uz klāja (612/2009 38.pans 2a. punkts)
Eksporta deklarācija (to uz LAD atsūta muita)
T5
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2. pielikums.
1. Eksportētājs (vārds un pilna adrese dalībvalstī)
SERTIFIKĀTS PAR PĀRTIKAS PIEGĀDĒM
UZ KUĢIEM UN LIDAPARĀTIEM TREŠĀS
VALSTĪS
2. Pārtikas piegādes noliktava (nosaukums un pilna
adrese trešā valstī)

Piezīme. Šī veidlapa ir jāaizpilda salasāmi un
neizdzēšami, ar roku vai izmantojot
rakstāmmašīnu.
3. Eksportētāja
dalībvalsts

5. Kuģa nosaukums un reģistrācijas valsts vai
lidaparāta reģistrācijas numurs

4. Saņēmēja valsts
6. Eksporta dokumenta, ko izsniedzis
…………………………………………
muitas dienests, veids, numurs un datums

7. Transporta dokumenta veids un datums
8. Pazīšanas zīmes un numuri – Iesaiņojumu
numurs un veids – Preču apraksts

9. Bruto svars (kg)

10. Neto daudzums1

11. TĀS VALSTS MUITAS IESTĀŽU, KUR NOTIEK PĀRTIKAS PIEGĀDE, APSTIPRINĀJUMS
Ar šo tiek apliecināts, ka iepriekš minētās preces
A. ir piegādātas uz kuģa vai lidaparāta, kas norādīts 5. ailē2, klāja
B. atrodas noliktavā, kas norādīta 2. ailē, un tiks izmantotas tikai pārtikas piegādei2
Piezīmes
Paraksts un muitas iestāžu zīmogs
Vieta un datums

1
2

Kilogrami vai citas mērvienības.
Izsvītrot, ja vajadzīgs.

09/11/2010
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