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PASTA SŪTĪJUMI 
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Nekomerciāla sūtījuma - dāvanas 
saņemšana pa pastu

Nekomerciālu sūtījumu (privātpersona no

trešās valsts sūta citai privātpersonai ES valstī

bez atlīdzības) atbrīvo no nodokļiem, ja

sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 EUR

Ja preču vērtība sūtījumā pārsniedz 45 EUR,

saņēmējam ir jāmaksā:

✓ muitas nodoklis

✓ PVN

✓ akcīzes nodoklis (par akcīzes precēm)

Nodokļi ir jānomaksā neatkarīgi no tā, ka

preces tiek sūtītas kā dāvana, un neatkarīgi no

tā, ka preces ir jaunas vai lietotas (ieskaitot

antīkas)

www.vid.gov.lv: Muita > Pasta sūtījumi > Nekomerciāli sūtījumi  



Daudzuma ierobežojumi 
nekomerciālā sūtījumā
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50 gab. cigaretes vai

25 cigarillas, vai

10 cigāri, vai

50 grami 

smēķējamās tabakas

1 litrs – stiprie alkoholiskie 

dzērieni, dzirkstošie vīni, 

deserta vīni un

2 litri  – nedzirkstošais vīns

50 g – smaržas vai

250 ml – smaržūdens (EDP), 

tualetes ūdens (EDT) un 

odekolonam (EDC)



Komerciāli sūtījumi -
pirkumi internetā (līdz 30.06.2021.) 

8www.vid.gov.lv: Muita > Pasta sūtījumi > Komerciāli sūtījumi  
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Nosakot, vai sūtījumam ir piemērojami
atbrīvojumi, ņem vērā tikai sūtījumā
esošās preces vērtību, kas norādīta
sūtījuma pavaddokumentos (rēķinā,
pasta deklarācijā)

Sūtījumiem virs 45 EUR / 150 EUR

1) aprēķina muitas nodokli

2) aprēķina PVN. Ar PVN apliekams arī
muitas nodoklis

Aprēķinot nodokļus, ņem vērā preces
vērtību, piegādes un apdrošināšanas
izmaksas

Nodokļu aprēķins 
par precēm pasta sūtījumā
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www.vid.gov.lv: Muita > Pasta sūtījumi
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Komerciāli sūtījumi -
pirkumi internetā (no 01.07.2021.) 
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AK kļūst trešā valsts

Tiek piemērotas visas importa/eksporta formalitātes

Tiek iekasēti muitas, akcīzes, pievienotās vērtības nodokļi

Muitas atļaujas, kurās iekļauta AK, jāizsniedz no jauna

AK izsniegtās muitas atļaujas nav derīgas ES27

AK reģistrētie EORI numuri nav derīgi ES27 

CEĻOŠANA



Skaidras naudas deklarēšana
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Šķērsojot Latvijas valsts robežu (gan iebraucot, 

gan izbraucot) vietās, kur tā ir arī Eiropas 

Savienības ārējā robeža, jebkurai personai ir 

pienākums deklarēt skaidru naudu, ja tās 

apmērs ir ekvivalents vai pārsniedz 10 000 eiro, 

aizpildot deklarāciju



14

Preču ievešana Latvijas Republikā no trešajām 
valstīm ar atbrīvojumu no nodokļiem 

Preces, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, neapliek ar muitas nodokli un

pievienotās vērtības nodokli, ja to kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz:

430 eiro - ja persona ceļo ar gaisa transportu vai jūras 

transportu

300 eiro - ja persona ceļo pa sauszemi

285 eiro - bērni līdz 15 gadiem, neatkarīgi no   ieceļošanas 

veida



Tabakas izstrādājumu ievešana 
ar lidmašīnu 
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No trešām valstīm bez nodokļu nomaksas savam patēriņam Jūs drīkstat ievest:

✓200 cigaretes vai

✓100 cigarillas, vai

✓50 cigārus, vai

✓250 gramus smēķējamās tabakas vai 

tabakas lapu, vai karsējamās tabakas, vai

✓tabakas izstrādājumus jebkurā 

kombinācijā, kopā nepārsniedzot 100 % 

(piem., 100 cigaretes + 25 cigārus)



Alkoholisko dzērienu ievešana
neatkarīgi no transporta veida
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No trešajām valstīm bez nodokļu nomaksas savam patēriņam Jūs drīkstat ievest:

✓1 litru alkoholisko dzērienu ar spirta saturu virs 22 % vai

✓2 litrus alkoholisku dzērienu ar spirta saturu līdz 22 %,

izņemot negāzēto vīnu un alu, vai

✓ minētos alkoholiskos dzērienus jebkurā kombinācijā,

kopā nepārsniedzot 100 % (piem., 0,5 l stiprā alkoholiskā

dzēriena un 4 l vīna), un

✓4 litrus negāzētā vīna, un 

✓16 litrus alus



Aizliegts ievest no trešajām valstīm
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Eiropas Savienībā personīgā bagāžā aizliegts ievest:

✓gaļu un gaļas produktus (speķis, svaiga vai apstrādāta gaļa, t.sk., putnu gaļa,

dzīvnieku tauki, dažāda veida desas, gaļas konservi, ar gaļu pildīti vai to saturoši

mīklas izstrādājumi, makaroni, mērces, zupas u.c.)

✓pienu un piena produktus (piens, jogurts, krējums, biezpiens, kefīrs, siers,

sviests, iebiezinātais piens, saldējums u.c.)

✓lolojumdzīvnieku barību, kuras sastāvā ir gaļa vai piens
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Citi preču pārvietošanas ierobežojumi 

Ja, šķērsojot robežu, Jums nav 

deklarējamu preču vai ir preces, 

par kurām nav jāmaksā nodokļi, 

dodieties pa “zaļo koridoru”

Ja Jūsu bagāžā ir deklarējamas 

preces vai Jūs neesat pārliecināts 

par preces deklarēšanas 

nepieciešamību, izvēlieties 

“sarkano koridoru”

Pastāv tiesību aktos noteikti ierobežojumi arī attiecībā uz medikamentu, 

augu un augu produktu (t.sk. svaigu augļu un dārzeņu), lolojumdzīvnieku, 

stratēģiskas nozīmes preču, aizsargājamo sugu augu un dzīvnieku, 

mākslas un antikvāro priekšmetu u.c. preču ievešanu 
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PĀRCELŠANĀS UZ DZĪVI 

LATVIJĀ
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Atbrīvojums no maksājumiem personiskajai mantai

Tikai personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta AK bijusi vismaz 

12 mēnešus bez pārtraukuma

Pastāvīgajā dzīvesvietā AK izmantota vismaz 6 mēnešus

Tiks izmantota personiskai lietošanai LV vismaz 12 mēnešus
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Mēbeles Trauki Apģērbs

Elektro-

ierīces

Velosi-

pēdi

Citas 

mantas

Personiskā manta ir visa manta personiskai 

lietošanai vai mājsaimniecības vajadzībām

Privātie transportlīdzekļi 
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Atbrīvojums no maksājumiem nepienākas

Alkoholam

Tabakas izstrādājumiem

Komerciāliem transportlīdzekļiem

Priekšmetiem, ko izmanto arodā vai profesijā
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Kā atmuitot personisko mantu

Jāiesniedz importa muitas deklarācija

Mantas, izņemot transportlīdzekli, deklarē ar vienu 

preču kodu - ‘99050000’

Transportlīdzekli deklarē atsevišķi

Personisko mantu ar atbrīvojumu no nodokļiem var ievest 12 mēnešu laikā 

pēc dienas, kad persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā
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Dokumenti, kas jāuzrāda 

kopā ar muitas deklarāciju

Personu apliecinošs dokuments

Saraksts, kas satur informāciju par ievesto preču veidu, daudzumu,

svaru un to vērtību

Dokumenti, kas apliecina, ka: 

✓ pastāvīgā dzīvesvieta nepārtraukti ārpus ES bijusi vismaz 12

mēnešus

✓ persona ievestās personīgās mantas izmantojusi iepriekšējā

pastāvīgajā dzīvesvietā vismaz 6 mēnešus

✓ persona ir iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā

Iesniegums, ka mantas paredzēts lietot tikai personiskām vajadzībām

un ka persona ir informēta, ka 12 mēnešu laikā no dienas, kad

mantas laistas brīvā apgrozībā, tās nedrīkst patapināt, ieķīlāt, izīrēt vai

atsavināt par atlīdzību vai par brīvu, par to neziņojot kompetentajām

iestādēm un nesamaksājot muitas maksājumus



Paldies par 
uzmanību!

www.vid.gov.lv

(sadaļa «Muita»)

VID Konsultatīvais tālrunis 
67120000

(sarunas tēma «Muita») 
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