BREXIT

KO DARĪT UN
KUR MEKLĒT INFORMĀCIJU

TOP 9 UZŅĒMĒJIEM

2020. gada 1. janvārī Lielbritānija (UK) izstājas no Eiropas Savienības
Apvienotā Karaliste pametīs ES vienoto tirgu un muitas savienību, kā arī visas ES politikas jomas un
starptautiskos nolīgumus. Personu, preču, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite starp
Apvienoto Karalisti un ES beigsies.

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

1.

Saņem EORI numuru, lai uzsāktu
muitas formalitāšu kārtošanu
vid.gov.lv/eori-numurs

2.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem Valsts
ieņēmumu dienesta mājaslapā, kur apkopota
aktuālā informācija saistībā ar BREXIT, kā arī
informēt, vai papildus pieejamajai informācijai
vēl ir nepieciešama tikšanās klātienē, lai
informētu vai pārrunātu neskaidros jautājumus.

Uzņēmēju reģistrācijas un
identifikācijas (EORI) numurs:
Izmantojams visā ES teritorijā

EORI

3.

Var saņemt tikai savā
reģistrācijas dalībvalstī

Pārliecinies par sadarbības partnera
gatavību kārtot muitas formalitātes UK
Uzņēmējiem jāņem vērā, ka importa
deklarācijas iesniegšana UK pusē ne vienmēr
ir UK importētāja pienākums, jo ne vienmēr
pārdevēja atbildība beidzas ar eksporta
formalitāšu pabeigšanu. Tas atkarīgs no
noslēgtā līguma nosacījumiem (Incoterms)

5.

Seko līdzi aktualitātēm Valsts
ieņēmumu dienesta mājaslapā

www.vid.gov.lv/lv/breksits

4.

Iepazīsties ar informāciju par
Atzīto uzņēmēju atļauju turētāju (AEO)
priekšrocībām gan ES, gan nacionālā līmenī
Vieglāka piekļuve;
Mazāk kontroļu;
Prioritārs režīms;
Izvēles iespējas;
Ārpus kārtas robežšķērsošana
Atbrīvojums no galvojuma u.c.

Izvērtē eksporta riskus BREXIT brīdī
Uzsākot preču pārvietošanu uz UK īsi pirms BREXIT, palielinātas kravu plūsmas apstākļos var nepaspēt laikus
izvest preces no ES teritorijas.
Līdz ar UK kļūšanu par trešo valsti, izvedot preces, jānoformē eksporta muitas deklarācija.
Eksporta muitas deklarācija jāiesniedz:
muitas iestādē, kas atbildīga par vietu, kur reģistrēts eksportētājs
vai kur preces tiek iepakotas
vai iekrautas eksporta sūtījumam, kas Latvijā reģistrētiem eksportētājiem var nozīmēt kravas
atgriešanu Latvijā, lai noformētu eksporta muitas deklarāciju.

6.

Noskaidro izvešanas muitas iestādē noteikto kārtību eksporta muitas procedūras noslēgšanai

Tās ES dalībvalstis, no kurām uz UK tiek nogādāts vislielākais kravu apjoms (Francija, Nīderlande, Beļģija), ir ieviesušas
elektroniskas sistēmas, lai mazinātu sastrēgumus uz ES ārējās robežas ar UK.
Nīderlande
Nīderlandes ostu sistēma:
izvedot preces no ES caur
Nīderlandes ostām, pārvadātājam
vispirms obligāti jāreģistrējas
Nīderlandes ostu sistēmā.

Francija
Smart Border IT sistēma:
elektroniskas eksporta muitas
deklarācijas MRN numura un
svītrkoda uzrādīšana, Izvedot preces

Par gatavošanos Francijā:

Par gatavošanos Nīderlandē:

Francijas muitas dienests

Nīderlandes nodokļu un muitas administrācija

Muitas vadlīnijas uzņēmējiem

Gatavi breksitam Nīderlandes ostās

Breksits un sanitārā/fitosanitārā kontrole

EIROPAS KOMISIJA

7.

LR ĀRLIETU MINISTRIJA

8.

Esi gatavs darbam ar UK:
ES un Apvienotās Karalistes
tirdzniecības un sadarbības nolīguma
projekts

Kur meklēt informāciju par BREXIT?

ĀM infografika: Kur meklēt informāciju par BREXIT?

Kontrolsaraksts par sagatavotību
BREXIT uzņēmumiem, kuri veic
darījumdarbību ar UK

9.

LIELBRITĀNIJA
Informācija UK valsts institūciju apvienotajā tīmekļa vietnē
www.gov.uk/brexit

