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LR normatīvie akti
05.07.2016 likums „Muitas likums”
29.03.2007 likums „Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”
MK 25.10.2016 noteikumi Nr.681 Kārtība, kādā iestāžu un organizāciju ievestās preces tiek atbrīvotas no ievedmuitas nodokļa”
MK 01.11.2016. noteikumi Nr.705 “Kārtība, kādā piesaka preču reeksportu un iesniedz reeksporta paziņojumu”
MK 22.11.2016. noteikumi Nr.734 “Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanas un administrēšanas noteikumi”
MK 22.11.2016 noteikumi Nr.736 “Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes
noteikumi”
MK 29.11.2016. noteikumi Nr. 754 “Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas
deklarēšanas kārtība”
MK 13.12.2016. noteikumi Nr.774 „Iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī noraidījumu
sagatavošanas kārtība”
MK 20.12.2016. noteikumi Nr. 861 “Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm”
MK 03.01.2017. noteikumi Nr.13 “Muitas procedūras – eksports – piemērošanas kārtība lauksaimniecības produktiem, kuri
pretendē uz eksporta kompensācijām”
MK 03.01.2017. noteikumi Nr.18 “Noteikumi par reģistrāciju un identifikāciju muitas jomā”
MK 10.01.2017. noteikumi Nr.28 “Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta pakalpojuma sniegšanai valsts nekustamajā
īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
MK 08.08.2017. noteikumi Nr.468 “Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem”
MK 22.08.2017. noteikumi Nr.499 “Muitas atļauju noteikumi”
MK 22.08.2017. noteikumi Nr.500 “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi”
MK 06.09.2005 noteikumi Nr.674 „Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi”
MK 13.03.2012. noteikumi Nr.170 "Noteikumi par ārpus kārtas transportējamām precēm"
MK 26.05.2014. noteikumi Nr.263 “Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek
identificētas personas, kas iesniedz elektroniskos dokumentus”
MK 13.02.2018. noteikumi Nr.86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi”
MK 21.11.2018. noteikumi Nr.714 “Kārtība, kādā notiek preču iznīcināšana vai atteikšanās no precēm par labu valstij”
MK 16.07.2019. noteikumi Nr. 334 “Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa
izveidotajā robežšķērsošanas vietā"
MK 02.04.2019. noteikumi Nr.136 “Noteikumi par apvienotajām noliktavām”
MK 02.07.2019. noteikumi Nr.303 "Noteikumi par skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tās aizpildīšanas, iesniegšanas un

sniegto ziņu pārbaudes kārtību”
MK 11.08.2020. noteikumi Nr.503 “Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē”
MK 30.06.2020. noteikumi Nr.431 “Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība”

ES normatīvie akti
Padomes 2009. gada 16. novembra Regula (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas
nodokļiem
Padomes 1987.gada 23.jūlija Regula (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu
Komisijas 2018.gada 11.oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr.2018/1602, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK)
Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) Nr. 2018/1672 par Savienības teritorijā ievestās skaidras
naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas
kodeksu (konsolidēta versija)
Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa
noteikumiem (konsolidēta versija)
Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi,
lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas
kodeksu (konsolidēta versija)
Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa
noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446
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