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ASV

Kopsavilkums

ES un ASV ir vislielākās divpusējās attiecības tirdzniecības un investīciju jomā pasaulē. ES un ASV
investīcijas ir transatlantisko attiecību virzītājspēks, veicinot izaugsmi un nodarbinātību abās
okeāna pusēs. Tiek lēsts, ka trešdaļa no visas tirdzniecības starp ASV un ES faktiski varētu sastāvēt
no uzņēmumu iekšējiem darījumiem.
2017.gada preču kopējais apgrozījums sasniedza 451,38 milj. euro, kas ir par 78% jeb 198 milj.
euro vairāk nekā 2016.gadā. Eksports uz ASV 2017. gadā pieauga par 88% jeb 132 milj. EURO,
savukārt imports no ASV 2017. gadā pieauga par 65% jeb 66 milj. EURO.
Tirdzniecības dinamika starp Latviju un ASV pēdējos gados ir stabila, ar tendenci palielināties.
Latvijas pakalpojumu eksporta apjoms uz ASV 2017. gada 3.ceturkšņa beigās sasniedza 109 milj.
EURO (+36%), savukārt pakalpojumu imports no ASV sastādīja 53 milj. EURO (+2%).
Šajā kopsavilkumā ir apkopota informācija par juridisko pamatu tirdzniecības veikšanai ar ASV,
atbildīgās institūcijas ASV par starptautiskās tirdzniecības veikšanu, ievedmuitām, tarifiem,
nodevām, kvalitātes standartiem un sertifikāciju vairākās nozarēs; pārtikas nozare, tekstils,
kokapstrāde, metālapstrāde un mašīnbūve.
Attiecīgajā noteikumu apkopojumā esam izveidojuši atsevišķus informācijas sakopojumus, un tie
būtu šādi:
•

Noteikumu apkopojumā ir pieejami kontakti uzraugošajām institūcijām dalot gan pa

sektoriem, gan vispārēji. Informācija ir pieejama šeit;
•

Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus.

Informācija pieejama šeit.
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•

Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus

pārtikas nozarē. Informācija pieejama šeit.
•

Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus tekstila

nozarē. Informācija pieejama šeit.
•

Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus

kokapstrādes nozarē. Informācija pieejama šeit.
•

Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus

metālapstrādes un mašīnbūves nozarēs. Informācija pieejama šeit.
Kopumā, ņemot vēra mainīgās aktivitātes starptautiskajā tirdzniecība un pasaules
tautsaimniecībā un politikā, uzņēmējiem ir jāseko līdzi jaunākajām aktivitātēm, kā arī prasības
atsevišķās produktu grupās var atšķirties. Tāpēc šajā kopsavilkumā ir norādītas vairākas
informācijas iegūšanas vietas:
•

madb.europa.eu – saite kurā ir iespējams noskaidrot informāciju par ievedmuitu,
tarifiem, preču izcelsmes noteikumiem, utt.

•

https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx - produktu kodu ir
iespējams noskaidrot šajā saitē ievadot ailē produkta nosaukumu;

•

https://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm - šo saiti var izmantot, lai pārbaudītu vai
piešķirtais kods Latvijā atbilst kodam ASV, jo dažkārt mēdz atšķirties produkta pēdējie
cipari

•

https://erulings.cbp.gov/home - var vērsties ar jautājumiem par konkrētajam
produktam veicamajām procedūrām
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Summary
The EU and the US have the largest bilateral trade and investment relations in the world. EU-US
investment is driving transatlantic relations by promoting growth and employment on both sides
of the ocean. It is believed that a third of the trade between the US and the EU could in fact be
businesses internal trade.
The total turnover in 2017 reached 451.38 mill. euro, which is 78% or 198 mln. Euro more than
2016. Exports to the USA in 2017 increased by 88% or 132 mln. Euro, while imports from the USA
in 2017 increased by 65% or 66 mln. EURO
The dynamics of trade between Latvia and the USA in recent years is stable, with a tendency to
increase. At the end of the 3rd quarter of 2017, exports of Latvian services to the USA amounted
to 109 mln. EURO (+ 36%), while imports from the USA amounted to 53 mln. EURO (+ 2%).
This summary summarizes the legal basis for trade with the US, you will find info on the US
authorities responsible for international trade, import duties, tariffs, fees, quality standards and
certification in a number of sectors; food industry, textiles, woodworking, metalworking and
machinery.
We have created separate sets of information in the relevant set of rules, and these would be:
•

A set of general information and contacts for related institutes you can find here;

•

A summary of the documents, deadlines and payments to be submitted, including
samples. Information available here.

•

A summary of the documents, deadlines and payments to be submitted, including
samples in the food sector. Information available here.

•

A summary of the documents, deadlines and payments to be submitted, including
samples in the textile sector. Information available here.

•

A summary of the documents, deadlines and payments to be submitted, including
examples in the wood processing industry. Information available here.

•

A summary of documents, deadlines and payments submitted, including samples in the
metalworking and mechanical engineering sectors. Information available here.
5

In general, given the changing activity in international trade and global economy and politics,
entrepreneurs need to follow up to the latest activities, as well as requirements for individual
product groups may vary. Therefore, this summary shows a number of places for obtaining
information:
•

madb.europa.eu - a link where it's possible to find out information on import duties,
tariffs, rules of origin, etc.

•

https://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm - this link can be used to verify that the
assigned code is the same as the United States code, as it may sometimes differ from the
last digits of the product.

•

https://erulings.cbp.gov/home - can ask questions about the procedures for the product
in question

***
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Juridiskais pamats tirdzniecības veikšanai

Transatlantiskā ekonomikas padome (The Transatlantic Economic Council (TEC)) tika izveidota
2007. gadā, lai virzītu darbu pie transatlantiskās ekonomikas konverģences. TEC ir vienīgais
Europas Savienības (ES) un Amerikas Savienoto Valstu (ASV) augsta līmeņa forums, kurā
ekonomiskos jautājumus var apspriest saskaņotā veidā. Tas apvieno virkni ekonomiskās
sadarbības pasākumu jautājumos, kas ir abpusēji izdevīgi, un nodrošina platformu, kurā strādāt
abām pusēm.
Transatlantiskās attiecības arī nosaka globālās ekonomikas formu kopumā. ES vai ASV ir lielākais
tirdzniecības un investīciju partneris gandrīz jebkurai citai pasaules ekonomikai.
2011.gada 28.novembrī TEC nolēma izveidot darbu grupa, kurai ir jāuzsāk darbs pie plāna izveides
par jaunu darba vietu un izaugsmes radīšanas iespējām, tāpēc 2013.gada 13.februārī izveidotā
darba grupa piedāvāja noslēgt visaptverošu vienošanos starp ES un ASV jeb TTIP. Šobrīd sarunas
par turpmāko virzību TTIP jautājumā ir apturētas.1

1

Turpat 13.06.2018.
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Valstī par eksportu atbildīgās institūcijas

Iekšzemes drošības departaments, Muitas un robežkontroles birojs (U.S. Department of
Homeland Security, Bureau of Customs and Border Protection (CBP)) var saņemt informāciju
par iesniedzamajiem dokumentiem, kas saistīti ar preces ierašanās veidu un citiem jautājumiem
/ can receive information on the documents to be submitted, related to the type of arrival of
the goods and other issues.
T.: +1 202 3443950
A.: 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., US-Washington, DC 20229
W.: https://www.cbp.gov/
Muitas un robežkontroles galvenā mītne, Ikdienas operāciju birojs (U.S. Customs and Border
Protection Headquarters, Office of Field Operations) var saņemt informāciju par
iesniedzamajiem dokumentiem, kas saistīti ar importētāja atbilstību noteiktajām prasībām / can
receive information on the documents to be submitted regarding the compliance of the
importer with the specified requirements
T.: +1 202 3441620
A.: 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., US-Washington, DC 20229
E.: Security_Filing_General@cbp.dhs.gov
W.: https://www.cbp.gov/
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ACE Secure Data Portal, Muitas un robežkontrole (U.S. Customs and Border Protection)
informācija par reģistrēšanos elektroniskajā datu sistēmā (EDI) / Registration Information in the
Electronic Data System (EDI)
T.: +1 571 4685262
A.: Beauregard Building, 7681 Boston Blvd., US-Springfield, VA 20598
W.: https://ace.cbp.dhs.gov/
Muitas un robežkontrole, Galvojuma nodaļa (U.S. Customs and Border Protection, Office of
Administration, Revenue Division, Bond Team) atbildīgi par jautājumiem, kas saistīti ar preču
galvojumu iesniegšanu / responsible for matters relating to the lodging of commodity
guarantees
T.: +1 317 6144880 (automātiskais atbildētājs)
A.: 6650 Telecom Drive, N.W., US-Indianapolis, IN 46278
E.: cbp.bondquestions@dhs.gov
W.: https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/revenue/bonds#
Nacionālā preču speciālistu divīzija (National Commodity Specialist Division, Office of
Regulations and Rulings (ORR), CIE Rulings Request under the U.S. CBP, Office of Trade)
vērsties ar jautājumiem, kas saistīti ar preču kodu saskaņošanu / to address issues related to
the harmonization of product codes
T.: +1 202 3250100
A.: 1100 Raymond Boulevard, US-Newark, New Jersey 07102
W.: https://erulings.cbp.gov/home
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Patērētāju produktu drošības komisija (Consumer Product Safety Commission (CPSC)) var
vērsties ar jautājumiem, kas saistīti ar patērētāju preču standartiem / can address issues related
to consumer product standards
T.: +1 301 5047923
A.: 4330 East West Highway, US-Bethesda, MD 20814
W.: https://www.cpsc.gov/
Federālā Komunikāciju komisija (Federal Communications Commission) var vērsties ar
jautājumiem, kas saistīti ar dažādu komunikāciju iekārtu atbilstību ASV tirgus prasībām / can
address issues related to the conformity of different communication equipment to the
requirements of the US market
T.: +1 888 2255322
A.: 445 12th Street, SW, US-Washington, DC 20554
W.: https://www.fcc.gov/
Amerikas Nacionālajam standartu institūtam (American National Standards Institute (ANSI))
var vērsties ar jautājumiem, kas saistīti ar dažādu produktu standartiem / can address issues
related to the standards of different products
T.: +1 202 293 8020
A.: 1899 L Street, NW, 11th Floor, Washington, DC 20036
W.: https://www.ansi.org
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Metālapstrāde un mašīnbūve
Federālā komunikāciju komisija (Federal Communications Commission (FCC)) var
vērsties ar jautājumiem, kais saistīti ar FCC reģistrācijas numura un citu atļauju iegūšanu
/ can contact questions related to the FCC registration number and other permissions.
T.: +1 888 2255322
A.: 445 12th Street, SW, US-Washington, DC 20554
W.: https://www.fcc.gov/
Tekstils
Pārtikas un zāļu pārvalde (Food and Drug Administration (FDA)) var saņemt informāciju
par atsevišķu tekstilizstrādājumu atbilstību, un to iespējas eksportēt uz ASV / can receive
information on the relevance of individual textiles and their ability to export to the
United States
T.: +1 888 4636332
A.: 10903 New Hampshire Avenue, US-Silver Spring, MD 20993-0002
W.:https://www.fda.gov/
Kokapstrāde
Lauksaimniecības ministrija (Department of Agriculture, Animal and Plant Health
Inspection Service (APHIS), Plant Protection and Quarantine, Permit Services) atbildīgā
iestāde par augu fitosanitārajiem sertifikātiem un citām atļaujām. / responsible
authority for phytosanitary certificates and other permits
T.: +1 301 8512046
A.: 700 River Road, Unit 136, US-Riverdale, MD 20737-1236
W.: https://www.usda.gov/

11

Dzīvnieku un augu veselības inspekcijas dienests (Department of Agriculture, Animal
and Plant Health Inspection Service (APHIS)) var vērsties ar jautājumiem, kas saistīti ar
dažādu kokmateriālu un augu importa atļaujām ASV / can address issues related to US
import licenses for different types of timber and plants
T.: +1 301 8512046
A.: 4700 River Road, Unit 133, US-Riverdale, MD 20737-1236
W.: https://www.aphis.usda.gov/aphis/home/
Pārtika
Pārtikas un zāļu pārvalde (Food and Drug Administration (FDA)) var saņemt informāciju
par dažādiem pārtikas produktiem piemērotām atļaujām un prasībām / can get
information on the different permits and requirements for different food products
T.: +1 888 4636332
A.: 10903 New Hampshire Avenue, US-Silver Spring, MD 20993-0002
W.:https://www.fda.gov/
Nacionālais Zivsaimniecības dienests(National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA)'s National Marine Fisheries Service (NMFS) under the
Department of Commerce, e.g. at the Office of International Affairs) var vērsties ar
jautājumiem, kas saistīti ar zivs un tās produkcijas importu ASV / can address issues
related to the import of fish and its products into the USA
T.: +1 301 4278364
A.: 1315 East West Highway, US-Silver Spring, MD 20910-3282
W.:https://www.fisheries.noaa.gov/
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Alkohola un tabakas nodokļa un tirdzniecības birojs (Department of the Treasury,
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)) var vērsties ar jautājumiem, kas
saistīti ar alkohola un tabakas tirdzniecību / can address issues related to alcohol and
tobacco trade
T.: +1 513 8823277
A.: National Revenue Center, 8002 Federal Office Building, 550 Main Street, USCincinnati, OH 45202-5215
W.:https://www.ttb.gov/
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Ievedmuitas tarifu nosacījumi, nodevas u.c. veicamie maksājumi un to piemērošanas
kārtība un organizācijas, kurām jāiesniedz pieteikumi, sertifikāti, nozaru produkcijas
ievešanas atļaujas saņemšanai mērķa tirgos, kontaktinformācija

Eksportēto preču ievedmuitas tarifu var pārbaudīt Europas Komisijas mājās lapā, ierakstot
atbilstošo valsti un preču kodu norādītajā vietā. Par piemēru ņemot vienu no eksportētākajām
Latvijas precēm 2017.gadā metālapstrādes un mašīnbūves nozarēs ar preču kodu 8517 62 00 iekārtas balss, attēlu vai citu datu uztveršanai, konversijai un pārraidei vai reģenerācijai, ieskaitot
komutācijas un maršrutēšanas aparātus. Ievadot attiecīgos kritērijus, var redzēt, ka šai precei ir
noteikts 35% tarifs no FOB2 vērtības.3 Papildus jārēķinās ar produkta apstrādes nodevu, kas
sastāda 0,3464% no produkta vērtības, bet nevar būt zemāka par 25,67 USD un augstāka par
497,99 USD.4 Ja prece tiek ievesta ar kuģi, tad klāt ir jāņem vēl ostas uzturēšanas nodeva, kas
sastāda 0,125% no produkta vērtības.
Ievedmuitu un informāciju par piemērotajiem tarifiem, tirdzniecības barjerām un preču izcelsmes
noteikumiem var noskaidrot Europas Komisijas mājas lapā Market Access Database –
madb.europa.eu Ievadot ailēs valsts nosaukumu un interesējošo preču kodu.

2

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/ 07.05.2018.
http://madb.europa.eu/madb/atDutyOverviewPubli.htm?hscode=8517&countries=US 03.04.2018.
4
http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=851711&countries=US 13.06.2018.
3
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Prasības, kuras nepieciešams izpildīt, lai pretendētu uz nozaru produkcijas ievešanu
mērķa tirgos un varētu realizēt tirdzniecības ķēdēs vai attiecīgi, iekļaušanos globālās
piegāžu ķēdē

Lai attiecīgā uzņēmuma produkciju varētu tikt realizēta tirdzniecības ķēdēs, uzņēmumam ir
jānoskaidro nepieciešamās prasības produkcijas realizēšanai ķēdē. Prasību skaits var atšķirties
dažādām tirdzniecības ķēdēm, tomēr tās var iedalīt atsevišķās grupās.
•

Produkta atbilstība ķēdes noteiktajiem standartiem

•

Produkta apjoma nodrošināšana

•

Papildus iegūstamie sertifikāti

•

Produkta iepakojums

•

Produkta marķējums

•

Citas konkrētās tirdzniecības ķēdes prasības

Iegūstot informāciju par katru no augstāk minētajiem punktiem, uzņēmums varēs izvērtēt savas
iespējas realizēt produkciju tirdzniecības ķēdēs.
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Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Patērētāju produktu drošības komisija (Consumer Product Safety Commission (CPSC)) ir atbildīga
par patēriņa preču standartu uzraudzību ASV. Saskaņā ar 2008. gada Patēriņa preču drošības
uzlabošanas likumu (CPSIA) vairākiem produktiem atbilstības sertifikāts ir obligāts, lai pierādītu,
ka attiecīgās preces ir pārbaudītas un atbilst ASV drošības prasībām un standartiem.
Neatkarīgi no tā, vai uz patēriņa produktiem attiecas sertifikācija, uzņēmuma pienākums ir ziņot
CPSC par potenciāli nedrošiem, bīstamiem vai neatbilstīgiem ražojumiem.
Papildus patēriņa precēm daudziem citiem produktiem jāatbilst dažādiem ASV tirgus
standartiem, lai tās varētu eksportēt un pārdot. Par šo standartu uzturēšanu ir atbildīgas dažādas
iestādes.
Tomēr svarīga loma standartu un atbilstības novērtēšanas jomā ASV ir Amerikas Nacionālajam
standartu institūtam (American National Standards Institute (ANSI)), kas izsludina un pārrauga
normu un standartu izmantošanu.
ES un ASV noslēgušas savstarpēju standartu atzīšanas nolīgumu (MRA) šādām nozarēm:
•

telekomunikāciju iekārtas

•

elektromagnētiskā savietojamība (EMC)

•

elektriskā drošība

•

atpūtas kuģu ražošana

•

laba ražošanas prakse farmācijā (GMP)

•

medicīniskās ierīces.

Atbilstību ASV standartiem var pierādīt ar atbilstošu ES sertifikātu, ko izdevusi kompetentā
iestāde Latvijā. Produktiem, uz kuriem attiecas šādi sertifikāti, var tikt piešķirta piekļuve ASV
tirgum bez papildu atbilstības novērtēšanas. Sīkāka informācija par produktu drošības
standartiem ir pieejama sazinoties ar ASV Patērētāju produktu drošības komisiju.
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ASV muitas likumi nosaka, ka uz katra importētā produkta, kas ražots, iepakots, papildināts vai
būtiski pārveidots vai pilnveidots ārvalstī, būtu skaidri salasāma, neizdzēšama un marķēta skaidri
redzamā vietā ar norādītu izcelsmes valsts nosaukumu angļu valodā. Parasti izcelsmes valsti
norāda uz produkta, vai arī uz ārējā iepakojuma.
Lai norādītu izcelsmes valsti var izmantot jebkuru marķēšanas veidu, ko nevar viegli izmainīt,
aizsegt vai izdzēst transportēšanas vai apstrādes procesa laikā. Dažādiem produkta veidiem
marķēšanas veids var atšķirties. Piemēram, galda piederumiem, caurulēm, rokas instrumentiem
un tērauda vai metāla izstrādājumiem, kā arī gāzes baloniem, vakuuma traukiem, ķirurģiskiem,
zobārstniecības un laboratorijas instrumentiem izcelsmes valsts ir jānorāda, izmantojot jebkuru
metodi, kas veido pastāvīgu marķējumu, piemēram, gravēšana, metāla plākšņu piestiprināšana
vai cita.
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Muitas kodu atbilstība un salīdzināšanas kārtība

Latvija un ASV lieto Harmonizēto sistēmu7 muitas kodu noteikšanai. ASV šī sistēma tiek saukta
arī par Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS). Tātad preces kods, kas piešķirts
Latvijā atbildīs arī tāds pats preces kods ASV. Ir gadījumi, kad izvēlētās preces kods atšķiras ar
cipariem, kas norādīti beigās, vai kodā ir vairāk ciparu. Tas ir tāpēc, ka ASV sistēma statistikas un
tarifu piemērošanas nolūkā, šīs preces izdala sīkāk. Šajā gadījumā ieteicams preču kodus arī
saskaņot ar preču importētājiem ASV.

Valsts / Country

Preču kods /

Preču nosaukums / Goods

Code
Latvijas preču kods

8517 62 00

Iekārtas balss, attēlu vai citu datu
uztveršanai, konversijai un pārraidei
vai reģenerācijai, ieskaitot
komutācijas un maršrutēšanas
aparātus5

ASV preču kods

8517.62.00

Machines for the reception,
conversion and transmission or
regeneration of voice, images or other
data, including switching and routing
apparatus6

Lai varētu veikt preces koda atbilstību, tad ir nepieciešams zināt produkta kodu. Produkta kodu
variet noskaidrot linkā - https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx, pie
nosaukuma ievadot produkta nosaukumu. Par kodu atbilstību ASV var noskaidrot ASV
Starptautiskās tirdzniecības komisijā (United States International Trade Commission)8 un datu

5

https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/Page.aspx?pid=352 13.06.2018.
https://hts.usitc.gov/?query=85176200 13.06.2018.
7
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=US#h3 03.04.2018.
8
https://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm 13.06.2018.
6
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bāze Harmonized Tariff Schedule ievadot attiecīgo preču kodu. attiecīgo preču kodu. Jāpatur
prātā, ka Harmonizētā sistēma 2017.gadā tika atjaunota, tāpēc faktiskā sistēmas ieviešana var
atšķirties katrā valstī atsevišķi. Papildus, ieteicams preču kodus arī saskaņot ar preču
importētājiem
Nepieciešamības gadījumā var vērsties Nacionālajā preču speciālistu divīzijā, kura var sniegt
informāciju par to, kādas procedūras tiks piemērotas plānotajai importētajai precei. Pieprasījums
var tikt iesniegts elektroniski vai kā pieprasījuma vēstules, to var izdarīt Muitas un robežkontroles
biroja izveidotajā elektroniskajā vidē, kas ir pieejama saitē - https://erulings.cbp.gov/home
Pieprasījuma saņemšana tiek apstiprināta vienas dienas laikā. Informāciju var saņemt 30
kalendāro dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Gadījumā, ja Muita un robežkontrole (CBP)
uzskata par nepieciešamu konsultēties ar laboratoriju, var rasties aizkavēšanās līdz pat 90
dienām.9Maksa par apstrādi un pieprasījumu netiek piemērota.

9

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?countryid=US&hscode=8517&doc=ruling.html 13.06.2018.
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Iesniedzamie dokumenti un atbildīgo institūciju konsultācijas

Papildus zemāk minētajiem dokumentiem un federālajām atļaujām, uzņēmuma ir jārēķinās, ka
atsevišķu štatu likumdošana var paredzēt papildus vai citu dokumentu iesniegšanu. Lai saņemtu
sīkāku informāciju, ir jāsazinās ar atbildīgo iestādi noskaidrojot to federālās nozīmes iestādē.
Dokuments / Name of

Apraksts / Description Institūcija /

the document

Institution

Kontakti /

Paraugs /

Contacts

Example

Reģistrēties kā EDI

Dokuments, kas

ACE Secure Data T.: +1 571

http://madb.eur

lietotājs / Registration

apliecina, ka lietotājs

Portal,

opa.eu/madb/vi

as EDI user

ir reģistrēts kā
elektroniskās datu
sistēmas (EDI) lietotājs

Muitas un
robežkontrole
(U.S. Customs

Nepieciešams, lai

and Border

varētu dokumentus

Protection)

4685500

ewPageIFPubli.h
tm?countryid=U
S&hscode=8517
&doc=edi.html

iesniegt elektroniski
Lai reģistrētos ir
jāpiesakās ACE Secure
Data Portal
Reģistrācijas process
var aizņemt 3 nedēļas
Var būt izmaksas, kas
saistītas ar
programmatūras
lejupielādi
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Muitas importa

Dokuments, kas

Muitas un

T.: +1 877

http://madb.eur

deklarācija / Customs

nepieciešamas preču

robežkontrole

2275511

opa.eu/madb/vi

Import Declaration

atmuitošanai. Satur

(U.S. Customs

(info centre)

ewPageIFPubli.h

visu nepieciešamo

and Border

informāciju par

Protection)

precēm

T.: 202
3258000
(international

Dokuments

tm?doc=cid&hsc
ode=8517&coun
tryid=US

callers)

nepieciešams ja preču

T.: 202

vērtība pārsniedz

8636000

2500 USD

(office of

Aizpilda importētājs

international

vai pārstāvis angļu

trade)

valodā
Iesniedzama
elektroniski EDI
sistēmā
Iesniedzama un visas
nodevas jānomaksā 10
darba dienu laikā no
preču ierašanās brīža
Rēķins / Commercial

Dokuments, kas satur

Eksportētājs /

http://madb.eur

Invoice

informāciju par

Exporter

opa.eu/madb/vi

pirkumu
Rēķinu ieteicams
sagatavot angļu
valodā. Citā valodā

ewPageIFPubli.h
tm?doc=invoice
&hscode=8517
&countryid=US
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iesniegtus rēķinus var
pieprasīt tulkot
Iesniedzams oriģināls
ar kopijām
Proforma rēķins /
Pro forma Invoice

Dokuments, kas satur

Eksportētājs /

http://madb.eur

informāciju par

Exporter

opa.eu/madb/vi

plānoto darījumu, un

ewPageIFPubli.h

sagatavots pirms

tm?doc=pro_inv

rēķina

&hscode=8517
&countryid=US

Dokumentu ieteicams
sagatavot angļu
valodā. Citā valodā
iesniegtus rēķinus var
pieprasīt tulkot
Preču saraksts /
Packing list

Dokuments, kas satur

Eksportētājs /

http://madb.eur

detaļas par precēm

Exporter

opa.eu/madb/vi

visā sūtījumā

ewPageIFPubli.h
tm?doc=plist&h
scode=8517&co
untryid=US

Nepreferenciālais

Dokuments, kas

Eksportētājs /

http://madb.eur

preču izcelsmes

apliecina preces

Exporter

opa.eu/madb/vi

sertifikāts / Certificate

nepreferenciālo

ewPageIFPubli.h

of Non-Preferential

izcelsmi

tm?doc=cf_npo

Origin
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&hscode=8517
&countryid=US
Preču izcelsmes

Dokuments, kas

Eksportētājs /

http://madb.eur

sertifikāts / Proof of

apliecina preces

Exporter

opa.eu/madb/vi

Preferential Origin

preferenciālo izcelsmi

ewPageIFPubli.h
tm?doc=ppo&hs
code=8517&cou
ntryid=US

Gaisa pavadzīme / Air

Dokuments, kas satur

Eksportētājs /

http://madb.eur

Waybill

info par starptautiski

Exporter

opa.eu/madb/vi

preču pārvadājumu pa

ewPageIFPubli.h

gaisu

tm?doc=awb&h
scode=8517&co
untryid=US

Jūras pavadzīme / Bill

Dokuments, kas satur

Eksportētājs /

http://madb.eur

of Lading

info par starptautiski

Exporter

opa.eu/madb/vi

preču pārvadājumu pa

ewPageIFPubli.h

jūru

tm?doc=bl&hsc
ode=8517&coun
tryid=US

Muitas galvojums /

Dokuments, kas

Muitas un

E.:

http://madb.eur

Customs Bond

apliecina, ka ir

robežkontrole

cbp.bondque

opa.eu/madb/vi

iemaksāts galvojums

(U.S. Customs

stions@dhs.g

ewPageIFPubli.h

par konkrēto

and Border

ov

tm?doc=cus_bo

sūtījumu, un

Protection)

nepieciešamības

n&hscode=8517
&countryid=US

gadījumā tiks
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nomaksātas visas
nodevas
Iespēja preces
atmuitot pirms visu
nodevu nomaksāšanas
Iesniedz atbildīgā
galvojumu sabiedrība
ASV
Pastāv iespēja iesniegt
galvojumu
vienreizējam
sūtījumam vai
vairākiem sūtījumiem
1 gada ietvarā
Pārvietošanas atļauja /

Dokuments

Importētājs vai

http://madb.eur

Transportation Entry

nepieciešams, ja

pārstāvis /

opa.eu/madb/vi

sūtījums ir jāpārved

Importer or

ewPageIFPubli.h

no preces ierašanās

representative

tm?doc=tra_ent

ostas uz paredzēto

&hscode=8517

ienākšanas ostu

&countryid=US

Importētāja drošības

Dokuments, kuru

Muitas un

T.: +1 202

http://madb.eur

dokumentu

nepieciešams aizpildīt

robežkontrole

3441620

opa.eu/madb/vi

noformēšana un

pieprasīto informāciju, (U.S. Customs

ewPageIFPubli.h

papildu prasības

lai Muitas un

and Border

tm?doc=isf&hsc

pārvadātājiem /

robežkontrole var

Protection)

ode=8517&coun

Importer Security Filing

pārliecināties, ka

tryid=US
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and Additional Carrier

uzņēmums atbilst

Requirements

prasībām
Jāiesniedz ne vēlāk kā
24 stundas pirms
preces izkraušanas
ostā
Dokuments jāiesniedz
importētājam vai
pārstāvim Muitas un
robežekontrolei angļu
valodā
Attiecās vienīgi uz
kravu, kas ievesta ar
okeāna laineriem

Ziņojums par preces

Dokuments, kurā

Muitas un

T.: +1 202

http://madb.eur

ierašanos ar lidmašīnu

norādīta informācija

robežkontrole

3443950

opa.eu/madb/vi

/ Manifest for Aircraft

par lidmašīnu, kas

(U.S. Customs

ewPageIFPubli.h

ieradīsies ASV

and Border

tm?doc=man_ai

Protection)

r&hscode=8517

Dokumentu aizpilda
lidmašīnās kapteinis

&countryid=US

vai viņa pārstāvis
angļu valodā, un tālāk
šo dokumentu
iesniedz muitas
pārstāvim
Dokuments jāiesniedz
ne vēlāk kā 4 stundas
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pirms lidmašīnās
nolaišanās
Ziņojums par preces

Dokuments, kurā

Muitas un

T.: +1 202

http://madb.eur

ierašanos ar kuģi /

norādīta informācija

robežkontrole

3441770

opa.eu/madb/vi

Manifest for Vessel

par kuģi, kas ieradīsies

(U.S. Customs

ewPageIFPubli.h

ASV

and Border

tm?doc=man_v

Protection)

es&hscode=851

Dokumentu aizpilda
kuģa kapteinis vai viņa

7&countryid=US

pārstāvis angļu valodā
Dokuments jāiesniedz
ne vēlāk kā 24 stundas
pirms preces
iekraušanas kuģi
Importētājam vai
brokerim ir jābūt
reģistrētam EDI
lietotājam
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Pārtikas nozare

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Lai importētu pārtikas produktus, nepieciešams ievērot vairākus noteikumus, no kuriem
nozīmīgākais ir 2002. gadā pieņemtais likums par Bioterorismu un 2010. gadā pieņemtais likums
par pārtikas drošības modernizāciju (Food Safety Modernization Act (FSMA)). FSMA mērķis ir
samazināt pārtikas izraisītu slimību izplatību, un nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, izmantojot
dažādus kontroles un pārbaudes mehānismus.
Uzņēmumi, kas ražo, pārstrādā, iesaiņo vai uzglabā dzīvnieku barību vai pārtiku, kas paredzēta
cilvēkiem, reizi divos gados jāreģistrējas Pārtikas un zāļu pārvaldē (FDA). Ārvalstu uzņēmumiem
ASV ir nepieciešams vietējais pārstāvis. Pirms pārtikas produkta eksporta uz ASV, uzņēmumam
var lūgt uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka attiecīgās pārtikas preces var brīvi pārdot izcelsmes
valsts tirgū (Latvijā). Par nodomu eksportēt pārtikas produktus uz ASV, iepriekš nepieciešams
informēt elektroniski FDA.
ASV importētie pārtikas produkti tiek regulēti pēc ārvalstu piegādātāju verifikācijas programmas
(Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)), kuru īsteno vairākos posmos no laika periodā no
2017. gada 30. maija līdz 2020. gada 27. jūlijam. Tajā tiek ņemts vērā ASV importētāja ārvalstu
piegādātāja (eksportētāja) lielums, importētāja raksturs, kā arī prasības, kas ārvalstu
piegādātājam piemērojamas attiecībā uz labu ražošanas praksi (good manufacturing practice
(GMP)), riska analīzi un paredzētājām kontrolēm produktiem, kas domāti cilvēkiem vai dzīvnieku
barībai. Tiek vērtēti arī audzēšanas vide, novākšanas veidi, iesaiņošanas un uzglabāšanas process.
Ievērojot FSVP noteikumus, pārtikas ražotāju un piegādātāju ķēdei visiem posmiem un procesiem
ir jāatbilst drošības standartiem. Ja uzņēmumam ir HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point) sertifikāts, tas var atvieglot produkta sertifikācijas un atbilstības novērtēšanas procesu.
Dzīvnieku un noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai ir nepieciešama ievešanas atļauja,
ko izsniedz Dzīvnieku un augu veselības inspekcijas dienests (APHIS). Attiecībā uz gaļu,
27

mājputniem un olu produktiem Pārtikas nekaitīguma un inspekcijas dienests (Food Safety and
Inspection Service (FSIS)), kas atrodas Lauksaimniecības departamenta (USDA) pakļautībā, ir
atbildīgs par to, lai šie produkti būtu droši un pareizi marķēti. Tāpēc šādas preces var importēt
tikai no valstīm, kurās ražošana atbilst normām. Gaļas un mājputnu produktu gadījumā, tie tiek
pārbaudīti eksportētājvalstī pirms nosūtīšanas, un FSIS veic atkārtotu pārbaudi jau pēc ierašanās
ASV.
Alkohols un alkoholiskie dzērieni var tikt importēti ASV, ja Alkohola un tabakas nodokļa un
tirdzniecības birojs (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)) ir izsniedzis atbilstošu
atļauju. Lai saņemtu šo importa atļauju, uzņēmumam nepieciešams izveidot un algot
darbiniekugood manufacturing practice ies uzņēmuma pārstāvniecībā ASV. Uzņēmums var arī
vienoties ar importētāju un izplatītāju ASV, kas ir ieguvis šo licenci par produkta izplatību.
Tādejādi novēršot nepieciešamību veidot uzņēmuma pārstāvniecību ASV. Neskatoties uz
noteikumiem, FDA patur tiesības atmuitot pārtikas produktus tikai pēc to ierašanās muitā.
Atsevišķiem pārtikas preču kodam var būt nepieciešams pievienot papildus dokumentus un
sertifikātus. Informāciju par tiem var noskaidrot madb.europa.eu ierakstot atbilstošo preču kodu
sadaļā “product code”, un sadaļā “country” ASV.
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Nepieciešamie sertifikāti

Ja uzņēmums eksportē pārtikas produktus, kas iegūti no apdraudēto sugu dzīvniekiem, tam ir
jārēķinās ar papildus dokumentu un atļauju iegūšanu (Import Licence for Wildlife, Import Permit
for Endegered Animals and Products Thereof, Prior Notice of Food imports, CITES Document u.c).

Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai

Dokuments / Name of

Apraksts /

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs / Example

the document

Description

Institution

Contacts

Pārtikas

Dokuments, kas

Pārtikas un zāļu

T.: +1 800

http://madb.europ

apstrādes/ražotnes

apliecina, ka pārtikas

pārvalde (U S

2167331

a.eu/madb/viewPa

reģistrācija /

ražošanā vai

Food and Drug

geIFPubli.htm?doc=

Registration of Food

apstrādē iesaistītais

Administration)

rg_e_foo&hscode=

Facility

uzņēmums ir

1604&countryid=U

reģistrēts FDA

S

Forma aizpildāma
angļu valodā
elektroniski vai
papīra formā
Aizpildot elektroniski
tiek samazināts
dokumentu
apstrādes laiks
Reģistrācija derīga 2
gadus
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Ārvalstu
uzņēmumiem
nepieciešams
pārstāvis ASV
Starptautiskā

Dokuments, kas

Nacionālais

T.: +1 301

http://madb.europ

zivsaimniecības

apliecina, ka

Zivsaimniecības

4278364

a.eu/madb/viewPa

tirdzniecības atļauja /

importētājs ir tiesīgs

dienests

geIFPubli.htm?doc=

International Fisheries

importēt attiecīgo

(National

iftp_nmfs&hscode=

Trade Permit

produkciju

Marine

1604&countryid=U

Fisheries

S

Atļauja piesakās
importētājs tuvākajā

Service)

Nacionālajā
Zivsaimniecības
dienestā
Atļaujas izsniegšana
aptuveni 30 dienas
Atļaujas izsniegšanas
maksa ir 30 USD
Atļauja derīga uz 1
gadu, to var atjaunot
15 pirms termiņa
beigām
Ražotāja identifikācijas

Kods, kas identificē,

Muitas un

T.: +1 877

http://madb.europ

(MID) kods /

ka ārvalstu ražotāja

robežkontrole

2275511

a.eu/madb/viewPa

Manufacturer

ražotā produkcija

(U.S. Customs

geIFPubli.htm?doc=

atbilst prasībām
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Identification (MID)

and Border

mid&hscode=1604

Code

Protection )

&countryid=US

Dzīvnieku izcelsmes

Dokuments, kas

Dzīvnieku un

T.: +1 202

http://madb.europ

produktu veterinārās

apliecina, ka

augu veselības

7202791

a.eu/madb/viewPa

veselības sertifikāts /

attiecīgajam

inspekcijas

geIFPubli.htm?doc=

Veterinary Health

produktam ir veikta

dienests

cf_anp&hscode=16

Certificate for Animal

pārbaude atbilstoši

(United States

04&countryid=US

Products

noteiktajām

Department of

procedūrām

Agriculture,
Animal and
Plant Health
Inspection
Service)

Izziņa no FDA / Notice of

Izziņa, kas norāda

Pārtikas un zāļu

T.:++1 888

http://madb.europ

FDA Action

par FDA pieņemto

pārvalde (Food

4636332

a.eu/madb/viewPa

lēmumu un rīcību uz

and Drug

geIFPubli.htm?doc=

attiecīgo

Administration )

act_fda&hscode=1

tekstilizstrādājumu

604&countryid=US

importu ASV
Izziņas saņemšanas
laiks nav minēts
Maksa netiek
piemērota
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Iepriekšējs paziņojums

Dokuments, kas

Pārtikas un zāļu

T.:++1 888

http://madb.europ

par pārtikas produktu

informē FDA par

pārvalde (Food

4636332

a.eu/madb/viewPa

importu / Prior Notice of

plānoto importu

and Drug

geIFPubli.htm?doc=

Administration )

adv_foo&hscode=1

Food Imports

Paziņojums

108&countryid=US

iesniedzams
elektroniski EDI
sistēmā vai FDA
sistēmā Prior Notice
System Interface www.access.fda.gov
Nepieciešama
iepriekšēja
reģistrācija
Iesniedzams ne vēlāk
kā 2 stundas pirms
preces ierašanās pa
sauszemi / 4 stundas
pa dzelzceļu vai gaisu
/ 8 stundas pa jūru
Alkohola tirdzniecības

Dokuments, kas

Alkohola un

reģistrācija / Alcohol

apliecina, ka

tabakas nodokļa 8823277

a.eu/madb/viewPa

Dealer Registration

importētājs ir

un tirdzniecības

geIFPubli.htm?doc=

reģistrēts TTB

birojs

reg_alc&hscode=22

(Department of

08&countryid=US

Pieteikšanās
elektroniski angļu
valodā TTB -

T.: +1 513

http://madb.europ

the Treasury,
Alcohol and
Tobacco Tax
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www.ttbonline.gov/

and Trade

permitsonline

Bureau)

Nepieciešama
iepriekšēja
reģistrācija
Apstrādes laiku un
samaksu nosaka TTB
Alkohola importēšanas

Dokuments, kas

Alkohola un

atļauja / Import Permit

apliecina atļauju

tabakas nodokļa 8823277

a.eu/madb/viewPa

for Alcohol

importēt attiecīgo

un tirdzniecības

geIFPubli.htm?doc=

preci ASV

birojs

p_i_alc&hscode=22

(Department of

08&countryid=US

Forma aizpildāma
angļu valodā
elektroniski www.ttbonline.gov/
permitsonline

T.: +1 513

http://madb.europ

the Treasury,
Alcohol and
Tobacco Tax
and Trade
Bureau)

Nepieciešama
iepriekšēja
reģistrācija
Dokumentu apstrāde
65 dienas
Alkohola marķējuma

Visiem

Alkohola un

T.: +1 513

http://madb.europ

apstiprināšana / Alcohol

importētājiem

tabakas nodokļa 8823277

a.eu/madb/viewPa

Label Approval

iepriekš

un tirdzniecības

geIFPubli.htm?doc=

nepieciešams

birojs

lab_alc&hscode=22

saņemt marķējuma

(Department of

08&countryid=US
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apstiprinājumu

the Treasury,

alkoholiskajiem

Alcohol and

dzērieniem, pirms to

Tobacco Tax

ievešanas ASV

and Trade

Forma aizpildāma

Bureau)

angļu valodā
elektroniski www.ttbonline.gov/c
olasonline
Nepieciešama
iepriekšēja
reģistrācija
Dokumentu
apstrādes laiks ir
atkarīgs no
importētā alkohola –
vīns, 5 dienas
Degvīns, 9 dienas
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Tekstils

Nepieciešamie sertifikāti

Atsevišķiem apģērbu un citiem tekstila nozares izstrādājumiem var būt nepieciešams izveidot
ražotāja identifikācijas kodu (Manufacturer Identification (MID) Code). Šo kodu parasti izveido
importētājas, un tas ir jāveido pēc federālo noteikumu koda (Code of Federal Regulations) 19 CFR
102 (Rules of Origin) vadlīnijām.
MID kods sastāv no 15 zīmēm bez atstarpēm, iekļaujot sekojošu informāciju:
•

ISO valsts kods (2 zīmes)

•

Ražotāja nosaukums (iekļaujot pirmās 3 zīmes no pirmajiem diviem vārdiem
uzņēmuma nosaukumā; 6 zīmes)

•

Ražotāja adrese (iekļaujot pirmās 4 zīmes no lielākā skaitļa, kas norādīt adresē; 4
zīmes)

•

Pilsētas nosaukums (pirmie 3 burti; 3 zīmes)

Ja sūtījumā ir vairāku ražotāju tekstila produkti, MID kods ir jānorāda katram ražotājam atsevišķi,
un visiem tekstilizstrādājumu un apģērbu sūtījumiem ir jānorāda MID kods saskaņā ar rēķinā
norādīto informāciju.
ASV Muitas un robežkontroles (CBP) pārstāvji seko stingri noteiktajām vadlīnijām, kas jo īpaši
regulē importētos tekstilizstrādājumus. Neatkarīgi no veiktajām dokumentu un paraugu
pārbaudēm, CBP darbinieki var doties uz ārvalstu rūpnīcām, lai veiktu tur pārbaudes, pirms
tekstilizstrādājumu eksporta uz ASV.
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Papildus atsevišķiem tekstilizstrādājumiem var būt nepieciešama izziņa no Pārtikas un zāļu
administrācijas (Food and Drug Administration (FDA), ka attiecīgie tekstilizstrādājumi atbilst
prasībām.
Konkrētam preču kodam, iespējamos, papildus dokumentus un sertifikātus var noskaidrot
madb.europa.eu ierakstot atbilstošo preču kodu sadaļā “product code”, un sadaļā “country” ASV.
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Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai

Atsevišķu preču eksportētājiem var tikt prasīts iesniegta arī citus dokumentus, papildus vispārīgi
iesniedzamajiem dokumentiem, kas ir apkopoti vispārīgās informācijas sadaļā pie
iesniedzamajiem dokumenti.:

Dokuments / Name of the Apraksts /

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs /

document

Description

Institution

Contacts

Example

Ražotāja identifikācijas

Kods, kas

Muitas un

T.: +1 877

http://madb.euro

(MID) kods /

identificē, ka

robežkontrole

2275511

pa.eu/madb/view

Manufacturer

ārvalstu ražotāja

(U.S. Customs

PageIFPubli.htm?

Identification (MID) Code

ražotā produkcija

and Border

doc=mid&hscode

atbilst prasībām

Protection )

=5402&countryid
=US

Izziņa no FDA / Notice of

Izziņa, kas norāda

Pārtikas un zāļu

T.:++1 888

http://madb.euro

FDA Action

par FDA pieņemto

pārvalde (Food

4636332

pa.eu/madb/view

lēmumu un rīcību

and Drug

PageIFPubli.htm?

uz attiecīgo

Administration )

doc=act_fda&hsc

tekstilizstrādājumu

ode=5402&count

importu ASV

ryid=US

Izziņas saņemšanas
laiks nav minēts
Maksa netiek
piemērota
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Kokapstrāde

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Kokapstrādes nozares produktiem ir nepieciešams veikt pārbaudes un iegūt atļaujas, kas saistītas
ar dažādām sanitārajām prasībām. Uzņēmumam ir nepieciešams iegūt atļauju eksportēt preci,
kas pakļauta karantīnas prasībām (Import Permit for Timber and Timber Products, Phytosanitary
Certificate, CITES Document u.c.). Šie dokumenti apliecina produkta atbilstību attiecīgajām
prasībā, un ļauj faktiski ievest produktu teritorijā. Dokumentu aizpilda elektroniski tiešsaistē,
tāpēc ir jābūt reģistrētam lietotājam EDI sistēmā. Skatiet informāciju pie vispārīgi
iesniedzamajiem dokumentiem kā reģistrēties EDI sistēmā.
Zāģmateriāliem ar mizu, pirms importa, nepieciešams veikt fumigāciju. Papildus apstrādes tiek
piemērotas skujukoku zāģmateriāliem, piemēram, tie var tikt termiski apstrādāti. Pirms eksporta
uzsākšanas, ieteicams noskaidrotu konkrētā sūtījuma piemērotās procedūras. To var izdarīt
vēršoties Lauksaimniecības ministrijā (Department of Agriculture, Animal and Plant Health
Inspection Service (APHIS), Plant Protection and Quarantine, Permit Services).
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Nepieciešamie sertifikāti

Kokapstrādes nozares produktiem var būt nepieciešams fitosanitārais sertifikāts (Phytosanitary
Certificate), kas apliecina ka produkts ir apstrādāts veicot atbilstošas procedūras, lai atbrīvotu to
no kaitēkļiem, un tas tiek uzskatīts par atbilstošu fitosanitārajam regulējumam.

Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai

Dokuments /

Apraksts / Description

Name of the

Institūcija /

Kontakti

Institution

/

document

Paraugs / Example

Contacts

Atļauja importēt

Dokuments, kas apliecina Lauksaimniecī

T.: +1

http://madb.europa.eu

koksni un tās

atļauju importēt

bas ministrija

301

/madb/viewPageIFPubli

produktus / Import norādīto produkciju

(Department

8512046

.htm?doc=p_i_tim&hsc

Permit for Timber

of Agriculture,

ode=4401&countryid=

Animal and

US

and Timber

Aizpildāma elektroniski
EDI angļu valodā

Products

Plant Health
Dokumentu apstrādes

Inspection

laiks ir aptuveni 30

Service

dienas

(APHIS), Plant

Dokuments ir derīgs 3

Protection and

gadus

Quarantine,

Atļaujas tiek izsniegtas
vienīgi ASV rezidentiem

Permit
Services)

Augu un augu

Dokuments, kas satur

Dzīvnieku un

T.: +1

http://madb.europa.eu

produktu

informāciju par

augu veselības

301

/madb/viewPageIFPubli

inspekcijas

8512046

.htm?doc=dec_plt&hsc

deklarācija / Plant
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and Plant Product

importētajiem augiem

dienests

ode=4401&countryid=

Declaration

un to produktiem

(Department

US

Aizpildāma angļu valodā
un iesniedzama papīra
formā muitā

of Agriculture,
Animal and
Plant Health
Inspection

Derīga vienam

Service

sūtījumam

(APHIS))

Fitosanitārais

Dokuments, kas

Dzīvnieku un

sertifikāts /

T.: +1

http://madb.europa.eu

apliecina, ka attiecīgajam augu veselības

202

/madb/viewPageIFPubli

Phytosanitary

produktam ir veikta

inspekcijas

7202791

.htm?doc=cf_phyt&hsc

Certificate

pārbaude atbilstoši

dienests

ode=4401&countryid=

noteiktajām procedūrām

(Department

US

of Agriculture,
Animal and
Plant Health
Inspection
Service
(APHIS))
CITES dokumenst /

Dokuments, kas

Eksportētājs /

http://madb.europa.eu

CITES Document

apliecina, ka savvaļas

Exporter

/madb/viewPageIFPubli

augi un to produkti

.htm?doc=cites&hscod

atbilst CITES konvencijai

e=4401&countryid=US
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Mašīnbūve un metālapstrāde

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Dažām mājsaimniecības ierīcēm un tirdzniecības iekārtām tiek piemēroti energoefektivitātes
iekārtu standarti, kurus pārrauga Enerģētikas departaments (Department of Energy (DOE)). Šī
iestāde nosaka testa procedūras un efektivitātes standartus iekārtām, kā arī uz šīm
precēm/iekārtām attiecas īpašas marķēšanas prasības. Papildus, DOE ir izveidojusi kopīgu
programmu ar Vides aizsardzības aģentūru (Environmental Protection Agency (EPA)), tā saukto
"enerģijas zvaigzni", lai veicinātu energoefektivitāti.
ASV ar 2018. gada 1. jūniju sāka piemērot paaugstinātus importa tarifus tēraudam un alumīnijam
attiecīgi 25% un 10% apmērā, tai skaitā ES izcelsmes tērauda un alumīnija izstrādājumiem.
Saistībā ar ES un ASV tirdzniecības attiecību aktualitātēm 22.jūnijā spēkā stājās ES līdzsvara
atjaunošanas pasākumi.
Nolūkā mazināt ASV paaugstināto tarifu tēraudam un alumīnijam negatīvo ietekmi uz ES
ekonomiku, Europas Komisija ar visu dalībvalstu vienprātīgu atbalstu ir pieņēmusi Īstenošanas
Regulu Nr. 2018/886. Saskaņā ar to, sākot ar 2018. gada 22. jūniju, ES piemēro paaugstinātus
importa tarifus atsevišķām ASV izcelsmes precēm.
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Nepieciešamie sertifikāti

Iekārtām, kurās izmanto radiofrekvenču spektru, ir nepieciešams saņemt rakstisku atļauju, kas
apliecina tās atbilstību ASV noteiktajām normām un tirgum. Šādu atļauju ir iespējams iegūt divos
veidos. Atkarībā no produkta veida, atbilstības atļauju var izsniegt pats ražotājs kā produkta
atbilstības

deklarāciju

vai

ir

nepieciešams

veikt

sertifikāciju

kādā

no

iestādēm

(telecommunications certification body), ko atzīst ASV Federālā komunikāciju komisija (Federal
Communications Commission (FCC)). Ja nepieciešams veikt sertifikāciju kādā no iestādēm, tad ir
nepieciešams FCC reģistrācijas numurs, to mēdz dēvēt arī CORES numuru (Commission
Registration System (CORES) number). Reģistrējoties komisijā un iegūstot numuru, pēc FCC
pieprasījuma, var rasties nepieciešamība iesniegt citus dokumentus, kas apliecina atbilstību.
Preču klāsts uz kuriem var attiekties reģistrēšanās var būt plašs, jo tie attiecas arī uz precēm, kas
satur digitālo elektronisko loģiku, bezvadu iespējas, un lietu interneta produktiem (IoT).
Konkrētam preču kodam, iespējamos, papildus dokumentus un sertifikātus var noskaidrot
madb.europa.eu ierakstot atbilstošo preču kodu sadaļā “product code”, un sadaļā “country” ASV.
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Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai

Papildus vispārīgi iesniedzamajiem dokumentiem, kas ir apkopoti vispārīgās informācijas sadaļā
pie iesniedzamajiem dokumenti. Atsevišķu preču eksportētājiem var tikt prasīts iesniegta arī citus
dokumentus:

Dokuments /

Apraksts / Description

Name of the

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs /

Institution

Contacts

Example

document
Tērauda importa

Dokuments, kas apliecina

Tirdzniecības

T.: +1 202

http://madb.euro

licence / Steel

atļauju importēt attiecīgo

ministrija,

4822105

pa.eu/madb/view

Import Licence

tērauda produktu

Starptautiskās

PageIFPubli.htm?

tirdzniecības

doc=l_i_ste&hsco

pārvalde

de=7220&countr

(Department

yid=US

Iesniedzama elektroniski
Starptautiskās tirdzniecības
administrācijā

of Commerce,
Dokumenta apstrāde ierasti

International

notiek nekavējoties, ieteicams

Trade

to iesniegt 60 dienas pirms

Administration

produkta ievešanas

(ITA))

Derīga vienreizējam eksportam
75 dienu periodā
Ja sūtījuma vērtība zemāka par
5000 USD, var pretendēt uz
zemāk izmaksu importa licenci
Vairāk info ITA
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Materiālu

Dokuments, kas apliecina

Eksportētājs /

http://madb.euro

atbilstības

produkta atbilstību ķīmiskajam

Exporter

pa.eu/madb/view

sertifikāts / Mill

un citām prasībām

Test Certificate

PageIFPubli.htm?
doc=cf_mill&hsco

Izsniedz ražotājs vai

de=7220&countr

laboratorija

yid=US

FCC reģistrācijas

Dokuments, kas apliecina

Federālā

T.: +1 888

http://madb.euro

numurs / FCC

reģistrāciju FCC.

komunikāciju

2255322

pa.eu/madb/view

Registration
Number

Aizpildāma angļu valodā
elektroniski saitē https://apps.fcc.gov/coresWeb
/publicHome.do , var tikt
pieprasīta arī papīra forma

komisija

PageIFPubli.htm?

(Federal

countryid=US&hs

Communicatio

code=8525&doc=

ns

reg_fcc.html

Commission)

Maksa netiek piemērota
Iekārtu

Dokuments, kas apliecina

Federālā

T.: +1 888

http://madb.euro

atbilstības

iekārtas atbilstību ASV

komunikāciju

2255322

pa.eu/madb/view

apstiprināšana /

standartiem

komisija

PageIFPubli.htm?

(Federal

countryid=US&hs

Communicatio

code=8525&doc=

ns

a_equip.html

Equipment
Authorisation

Aizpildāms elektroniski vai
papīra formā angļu valodā
Maksa un apstrādes laiks

Commission)

atkarīgs no preces
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