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sankciju uzraudzībā

Valsts ieņēmumu dienesta 
Muitas pārvalde

Dace Brimerberga
Riska vadības daļa
Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības nodaļa
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Kompetence – «sektorālās» sankcijas

• Paredz sankciju normatīvais regulējums – konkrēti Kombinētās 
nomenklatūras (KN) preču kodi vai arī apraksta formā –
aizliegts importēt vai eksportēt

• Jauno RU un BY sankciju tvērumā – tekstā un visi pielikumi, 
kur iekļautas preces

• Nav tiešā veidā saistītas ar Savienības Muitas Kodeksa muitas 
procedūru definīcijām - uzraudzībā arī ienākošais tranzīts un 
izejošais tranzīts

• Sankcijas attiecināmas arī uz pasta sūtījumiem, ceļotāju 
bagāžu, nav izņēmumu fiziskām personām



Ko kontrolējam?



Jā!
Kāpēc?

Jo tur ir nosacījumi
Jo tur ir izņēmumi
Jo tur redzama visa kopaina

– lasiet sankciju 
Regulas!



Sankcijas RU

Eksports
aizliegts

• dubultā pielietojuma preces,
• preces (naftas ieguvei) KN kodi Regulā 833/2014, 
• militārās preces,
• 8479 89 97, 8419 40 00, 8419 89 98, 8419 89 10, 8421 39 15, 

8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8419 60 00, 8418 69 00, 
8419 50 20, 8419 50 80, 8414 10 81,  2710 12 70, 2710 19 29, 
2710 19 21, 2710 20 90, 3811 21 00, 3811 29 00, 3811 90 00 
eksports atļauts tikai līdz 27.05.2022. un tikai līgumiem, kas noslēgti 
pirms 26.02.2022.

• 88 (lidmašīnas un to rezerves daļas) - eksports atļauts tikai līdz 
27.03.2022. un tikai līgumiem, kas noslēgti pirms 26.02.2022.

• sankcionētās personas (fiziskās un juridiskās)
• Regulas Nr.833/2014 XVIII pielikumā norādītās luksuspreces, ja 

to vērtība pārsniedz 300 EUR par vienību (zirgi, kaviārs, trifeles, vīni, 
ādas izstrādājumi, mēteļi, dārglietas), elektroniskas mājsaimniecības 
ierīces, kuru vērtība pārsniedz 750 EUR, automašīnas, optiskās ierīces 
neatkarīgi no vērtības utt.

• Regulas 2022/576 XXIII pielikumā norādītās preces kā piemēram, 
rozes, rododendri, ķīmiskas vielas, papīra izstrādājumi utt. ap 
600 preču KN kodiem (izņēmums: eksports atļauts tikai līdz 
10.07.2022. un tikai līgumiem, kas noslēgti pirms 09.04.2022.). 



Sankcijas RU

• militārās preces 
• sankcionētās personas (fiziskās un juridiskās)
• Regulas 2022/576 XVII pielikumā norādītās preces  dzelzs un 

tērauda izstrādājumu saraksts atļauts tikai līdz 17.06.2022. un tikai 
līgumiem, kas noslēgti pirms 16.03.2022.

• Regulas 2022/576 XXI pielikumā norādītās preces ar KN kodiem -
0306, 1604 31 00, 1604 32 00, 2523, ex 2825, ex 2835, ex 2901, 
2902, ex 2905, 2907, 2909, 3104 20, 3105 20, 3105 60, ex 3105 
90 20, ex 3105 90 80, 3902, 4011, 44, 4705, 4804, 6810, 7005, 
7007, 7010, 7019, 7106, 7606, 7801, ex 8411, 8431, 8901, 8904, 
8905, 9403 (izņēmums: eksports atļauts tikai līdz 10.07.2022. un 
tikai līgumiem, kas noslēgti pirms 09.04.2022.),  

• Regulas 2022/576 XXII pielikumā norādītās preces ar KN kodiem -
2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708 (izņēmums: 
eksports atļauts tikai līdz 10.08.2022. un tikai līgumiem, kas noslēgti 
pirms 09.04.2022.).

Imports
aizliegts



Sankcijas RU

Pārvadājumu 
aizliegumi 

Regula 2022/576 ir aizliegts pēc 2022. gada 16. aprīļa
nodrošināt piekļuvi ostām Savienības teritorijā ikvienam kuģošanas 
līdzeklim, kas reģistrēts ar Krievijas karogu.

Regula 2022/576 no 2022.gada 9.aprīļa jebkuram 
autotransporta uzņēmumam, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā, ir 
aizliegts veikt kravu autopārvadājumus Savienības teritorijā, 
tostarp tranzītā.

Minētais aizliegums neattiecas uz autotransporta uzņēmumiem, kas 
pārvadā:
- pastu kā universālo pakalpojumu;
- preces tranzītā caur Savienību starp Kaļiņingradas apgabalu un 

Krieviju ar noteikumu, ka šādu preču pārvadāšana nav citādi 
aizliegta saskaņā ar šo regulu.

!!! Regulā 2022/576 paredzētos izņēmumus attiecībā uz Krievijas 
kuģiem un Krievijas transporta līdzekļiem muitas iestādes 
neattiecina, kamēr nav panākta vienošanās par kompetento iestādi 
un skaidru šo izņēmumu piešķiršanas kārtību un nosacījumiem.



Sankcijas BY

Eksports 
aizliegts

• dubultā pielietojuma preces,
• militārās preces,
• Tabakas ražošanai paredzētās preces 3302 90, 4823 90, 4813, 8208 

90 00, 8478
• Regulas 2022/355 XII Pielikums 8401, 8402, 8404, 8405, 8408, 8409, 

8413, 8415, 8416, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 
8429, 8443, 8466, 8480, 8514, 8547, 8539, 8504, 8474, 8430, 8445, 8467, 
8481, 8529, 8548, 8544, 8505, 8475, 8431, 8447, 8468, 8483, 8537, 8444 
00, 8545, 8507, 8477, 8439, 8448, 8471, 8484, 8538, 8449 00, 8503, 8511, 
8479, 8441, 8453, 8442, 8454, 8457 utt. eksports atļauts tikai līdz 
04.06.2022. un tikai līgumiem, kas noslēgti pirms 02.03.2022.

• Sankcionētās personas (fiziskās un juridiskās)
• Naftas produkti 2707, 2711, 2712, 2712, 2713, 2715, 
• Mēslošanas līdzekļi 3104 20, 3105 20 10, 3105 20 90, 3105 60 00, 3105 90 20, 

3105 90 80
• Jaunas gumijas pneimatiskās riepas 4011

Koks, koka izstrādājumi 44
Cements, cementa, betona, akmens izstrādājumi 2523 un 6810
Dzelzs un tērauds, izstrādājumi 72 un 73  
imports atļauts tikai līdz 04.06.2022. un tikai līgumiem, kas noslēgti pirms
02.03.2022.

Imports
aizliegts



Sankcijas BY

Pārvadājumu 
aizliegumi 

Regula 2022/577 no 2022.gada 9.aprīļa jebkuram 
autotransporta uzņēmumam, kas veic uzņēmējdarbību 
Baltkrievijā, ir aizliegts veikt kravu autopārvadājumus Savienības 
teritorijā, tostarp tranzītā.

Minētais aizliegums neattiecas uz autotransporta uzņēmumiem, kas 
pārvadā pastu kā universālo pakalpojumu.

!!! Regulā 2022/577 paredzētos izņēmumus attiecībā uz 
Baltkrievijas transporta līdzekļiem muitas iestādes neattiecina, 
kamēr nav panākta vienošanās par kompetento iestādi un skaidru šo 
izņēmumu piešķiršanas kārtību un nosacījumiem.



Kā kontrolējam?



Kompetence – «sektorālās» sankcijas - kontrole

Muita:
• veic pēc iespējas automatizētu atlasi un novirzīšanu uz kontroli - vērtē 

līgumus, izcelsmi un citas pazīmes 

• ja nepieciešams - pieprasa papildus informāciju un pierādījumus no 
personas

• konstatējot sankciju pārkāpumu, uzsākto muitas procedūru neļauj 
pabeigt un kravu noraida, tiek vērtēts iespējamais noziedzīgais 
nodarījums

• iespējams piemērot citu muitas procedūru, var nosūtīt atpakaļ nosūtītājam
• sadarbojas ar Ārlietu ministriju vērtējot dubultā pielietojuma preces un 

iespējamo pakļautību sankciju regulējumam 
• sadarbojas ar Valsts drošības dienestu un citām iestādēm, tostarp ES muitas 

dienestiem

• veic preču kustības tālāka uzraudzību



Informācijas avoti



Kompetence – «sektorālās» sankcijas –
informācija I

Galvenais informācijas avots:
• Muitas deklarācija un tās pavaddokumenti, papildus pieprasītās ziņas

Papildavoti sankciju jomā
• Muitas amatpersonas un muitas operācijās iesaistītie – informāciju var meklēt un pārbaudīt VID

Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) mājas lapā, sadaļā TARIC – pasākumi – preces
kodam

https://itvs.vid.gov.lv/?lang=nat




Kompetence – «sektorālās» sankcijas –
informācija II
Papildavoti sankciju jomā
• Konkrētie normatīvie akti/Regulas un to izmaiņas

• Informācija Ārlietu ministrijas mājas lapā sadaļā “Sankcijas” https://www.mfa.gov.lv/lv/sankcijas

• Informāciju VID tīmekļvietnē, sadaļā “Muita – Noteikumi - Ierobežojumi un aizliegumi preču
pārvietošanai”

https://www.mfa.gov.lv/lv/sankcijas
https://www.vid.gov.lv/lv/ierobezojumi-un-aizliegumi-precu-parvietosanai
https://www.vid.gov.lv/lv/ierobezojumi-un-aizliegumi-precu-parvietosanai


Kompetence – «sektorālās» sankcijas -
izaicinājumi

ü Muitas loma nav nodefinēta nacionālajā likumdošanā

ü Sankcijām pakļauto preču apjoms

ü Manuāla pārbaude (nespēja pilnībā automatizēt)

ü Dažādie nosacījumi un termiņi

ü Nav kompetentās iestādes

ü Pārbaudes veido rindas



Aktuālās neskaidrības



Svarīgi!

ü Līgumu nosacījumi:
- būtiskās un nebūtiskās sastāvdaļas (līguma priekšmets un cena ir būtiskās 
līguma sastāvdaļas; piegādes datums un piegādes vieta nav līguma būtiska sastāvdaļa) 

- ne visi papildlīgumi par tādiem uzskatāmi (ja papildus līgums paredz 
darījumu ar citām precēm, tai skaitā par citas kvalitātes precēm/citu preču apjomu vai 
arī nosacījumus par citu cenu, nekā sākotnējais līgums, šādu papildus līgumu nevar 
uzskatīt par līgumu, kurš  nepieciešams sākotnējā līguma izpildei)

ü Ātrākam rezultātam – pievienojiet līgumus, kompetentās iestādes 
viedokli, izņēmumu pierādījumus muitas deklarācijai uzreiz nevis 
gaidiet informācijas pieprasījumu

ü Muita sankciju regulējumā paredzētās izņēmumu atļaujas
autopārvadājumiem vai Krievijas karoga kuģu ienākšanai ostā  
nesniedz = nav zināma saņēmējvalsts vajadzība pēc preču 
kategorijas



Paldies!




