Preces atmuitošanai nepieciešamie dokumenti
Lai veiktu importa kravas atmuitošanu un importa muitas procedūras ir nepieciešami sekojošie
dokumenti un infomācija:
- pilnvaras oriģināls
- preces rēķins (invoiss), kurā ir jābūt sekojošai informācijai:
* nosūtītājs un tā adrese
* saņēmējs un tā adrese
* pircējs un tā adrese, ja pircējs nav preces saņēmējs
* piegādes adrese
* rēķina numurs un datums
* piegādes noteikumi saskaņā ar Incoterms
* preču nosaukums un apraksts
* preču muitas kods
* preču bruto un neto svars
* mēvienības (m, m2, m3 un citas)
* preces vienības cena
* preces cena un valūta
* preču vietu skaits (transportējamo vietu skaits)
- transporta rēķins- rēķini par transporta izmaksām, par preču iekraušanu un uzglabāšanu, ja tāda ir
notikusi līdz muitas procedūrām- transporta pavadzīme:
* CRM - tiek izmantota auto pārvadājumos
* Air Way Bill - tiek izmantota gaisa pārvadājumos
* Bill of Lading – tiek izmantota jūras pārvadājumos
* SMGS – tiek izmantota dzelzceļa pārvadājumos
* pasta pavadzīme – tiek izmantota pasta piegādēs – tranzīta pavaddokuments, saskaņā ar kuru
prece tika atvesta (T-1 tranzīta deklarācija, TIR Carnet).

Ļoti noderīgi būtu zināt, vai Jūsu uzņēmumam ir piešķirta atļauja īpaša pievienotās vērtības nodokļa
režīma piemērošanai preču importa darījumos – atliktais PVN, kas ļauj atmuitot preces muitošanas
brīdī neieskaitot Valsts kasē PVN priekšnodokli, bet to darīt tikai tad, kad preces pamet Jūsu
noliktavu, kad tās tiek pārdotas citam uzņēmumam.
- preču izcelsmi apliecinošs dokuments – oriģināls (EUR sertifikāts, Certificate of Origin Form A,
AED, rēķins – deklarācija) Izcelsmes sertifikāts nav obligāts, bet tā esamība samazina maksājamo
ievedmuitas likmi.
- fitosanitārais sertifikāts (augu izcelsmes produkcijai – piem. koka dēli, augļi, dārzeņi). Ja prece ir
uz paletēm, tad uz robežas PVD ir jāveic palešu kontrole pretī saņemot PVD robežas šķērsošanas
pavaddokumentu.
- ja prece lietojama cilvēku uzturā, tad uz robežas PVD ir jāveic kravas kontrole pretī saņemot PVD
robežas šķērsošanas pavaddokumentu (rotaļlietām, pārtikas precēm u.c., kā arī būs nepieciešami
kvalitātes sertifikāti un laboratorijas analīzes). Jāpiezīmē, ka šajā gadījumā līdz preču muitošanai
uzņēmums ir jāreģistrē PVD, to derētu izdarīt laicīgi – nedēļu pirms preces ievešanas
- importa licences (tekstilprecēm, stratēģiskām precēm, medikamentiem u.c.);
- samazinātas PVN likmes apliecinoši dokumenti (piem. Veselības ministrijas apliecība) precēm,
kurām var piemērot samazinātu PVN likmi.

