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DĀNIJA 

 

Kopsavilkums 

 

Eiropas Savienības (ES)  tirdzniecības politika tiek noteikta vienīgi ES līmenī. Komisija ES uzdevumā 

apspriež nolīgumus saskaņā ar PTO noteikumiem un cieši sadarbojas ar dalībvalstu valdībām un 

Eiropas Parlamentu, lai uzturētu šo globālo sistēmu un pielāgotos pārmaiņām visā pasaulē.1 Ar 

Līgumu par ES darbību un kopējo komercpolitiku (206. un 207.pants) var iepazīties ES mājas lapā2. 

Dānija ir ES dalībvalsts un ES vienotā tirgus dalībniece. Preces, kas tiek ievestas Dānijā tiek 

regulētas pēc ES noteikumiem3.  

2017. gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Dāniju bija 977,4 

milj. EURO, kas ierindoja Dāniju 10. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā. 

Kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Dāniju bija 608,2 milj. EURO, kas veido 3,7% no 

Latvijas kopējā eksporta, savukārt preču un pakalpojumu imports – 369,2 milj. EURO, kas veido 

2,2% no Latvijas importa.  

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; 

                                                           
1https://europa.eu/european-union/topics/trade_lv 28.03.2018. 
2https://europa.eu/european-union/topics/trade_lv 28.03.2018. 
3https://www.export.gov/article?id=Denmark-customs-regulations 26.03.2018. 

https://europa.eu/european-union/topics/trade_lv
https://europa.eu/european-union/topics/trade_lv
https://www.export.gov/article?id=Denmark-customs-regulations


4 
 

• Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus. 

Informācija pieejama šeit. 

• 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: 

• http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes –

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Dāniju iespējams detalizēti 

noskaidrot Eiropas Komisijas mājas lapā ES produktu noteikumi un dalībvalstu nodokļi , 

izvēloties Somijas nosaukumu un ievadot interesējošo preču kodu. 

• https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx - produktu kodu ir 

iespējams noskaidrot šajā saitē ievadot ailē produkta nosaukumu; 

  

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes
https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx
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Summary 

European Union (EU) trade policy is determined solely at EU level. The European Commission is 

negotiating agreements under the WTO rules and working closely with the governments of the 

Member States and the European Parliament to maintain this global system and adapt to changes 

around the world. The Treaty on the Functioning of the EU and the Common Commercial Policy 

(Articles 206 and 207) can be found on the EU homepage. 

Denmark is a member state of the EU and single market. Goods introduced in Denmark are 

subject to EU regulations. 

In 2017, Latvia's total trade in goods and services with Denmark totalled 977.4 mln. EURO, ranked 

Denmark 10th among Latvia's foreign trade partners. 

Total exports of goods and services to Denmark amounted to 608.2 mln. EURO, representing 

3.7% of Latvia's total exports, while imports of goods and services - 369.2 mln. EURO, 

representing 2.2% of Latvian imports. 

This summary summarizes the legal basis for trade with Denmark, authorities responsible for 

international trade in Denmark, 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. 
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• A summary of documents, deadlines and payments submitted, including samples in the 

metalworking and mechanical engineering sectors. Information available here. 

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: 

• http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes - a link 

where it's possible to find out information on import duties, tariffs, rules of origin, etc. 

 

*** 

Juridiskais pamats tirdzniecības veikšanai 

 

Eiropas Savienības (ES)  tirdzniecības politika tiek noteikta vienīgi ES līmenī. Komisija ES uzdevumā 

apspriež nolīgumus saskaņā ar PTO noteikumiem un cieši sadarbojas ar dalībvalstu valdībām un 

Eiropas Parlamentu, lai uzturētu šo globālo sistēmu un pielāgotos pārmaiņām visā pasaulē.4 Ar 

Līgumu par ES darbību un kopējo komercpolitiku (206. un 207.pants) var iepazīties ES mājas lapā5. 

Dānija ir ES dalībvalsts un ES vienotā tirgus dalībniece. Preces, kas tiek ievestas Dānijā tiek 

regulētas pēc ES noteikumiem6.  

  

                                                           
4https://europa.eu/european-union/topics/trade_lv 28.03.2018. 
5https://europa.eu/european-union/topics/trade_lv 28.03.2018. 
6https://www.export.gov/article?id=Denmark-customs-regulations 26.03.2018. 

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes
https://europa.eu/european-union/topics/trade_lv
https://europa.eu/european-union/topics/trade_lv
https://www.export.gov/article?id=Denmark-customs-regulations
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Valstī par eksportu atbildīgās institūcijas 

 

Eksporta padome (The Trade Council) ir valdības eksporta un investīciju piesaistes organizācija 

Dānijas Ārlietu ministrijas pakļautībā. Šī organizācija aptver visas valdības aktivitātes, kas 

saistītas ar Dānijas eksporta veicināšanu un ārvalstu investīciju piesaisti Dānijā. / Government 

Export and Investment Attraction organization under the Danish Ministry of Foreign Affairs. 

This organization covers all government activities related to promoting Danish exports and 

attracting foreign investment in Denmark. 

T.: +45 33 92 05 00 

E.: eksportraadet@um.dk 

W.:https://thetradecouncil.dk/ 

Dānijas Muitas un nodokļu administrācija (Danish Customs and Tax Administration jeb dāņu 

valodā saīsinājumā "SKAT") ir Dānijas nodokļu administrācija, kas ir nacionālā aģentūra 

atbildīga par nodokļu administrēšanu un likumdošanu. SKAT ir atbildīgi par jautājumiem, kas 

saistīti ar tiešiem un netiešiem nodokļiem, muitu, parāda piedziņu un nekustamā īpašuma un 

transportlīdzekļu nodokļu aprēķinu. SKAT var iegūt informāciju arī par nepieciešamo 

dokumentāciju, ja prece tiek sūtīta no trešajām valstīm ar avio, auto transportu vai kuģi7. / SKAT 

is responsible for matters relating to direct and indirect taxes, customs, debt recovery and the 

calculation of real estate and vehicle taxes 

T: +45 72221212  

A.:Oestbanegade 123, DK-2100 Coepnhagen OE, Denmark 

W.:https://www.skat.dk 

  

                                                           
7http://skat.dk/skat.aspx?oid=2244413 26.03.2018. 

mailto:eksportraadet@um.dk
https://thetradecouncil.dk/
https://www.skat.dk/
http://skat.dk/skat.aspx?oid=2244413
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Danish Business Authority var saņemt konsultācijas par uzņēmuma reģistrēšanu Dānijā8, 

pamatdatus par Dānijas Uzņēmuma reģistrā reģistrētiem uzņēmumiem9, kā arī informāciju par 

obligāto elektronisko pasta adresi, lai saņemtu sūtījumus no Dānijas valsts iestādēm, un 

uzņēmuma sociālo atbildību strādājot Dānijā. Pieejama informācija par citām Dānijas valsts 

iestādēm10. / Can get advice on company registration in Denmark, basic information about 

companies registered in the Danish Company Register. Also available information about other 

Danish institutions 

T: +45 35291000 

A.:Langelinie Allé 17, 2100 Copenhagen, Denmark 

E.: erst@erst.dk 

W.:https://danishbusinessauthority.dk/ 

Dansk Standard var iegūt informāciju par standartiem Dānijā, kā arī informāciju par 

standartiem ASV, Zviedrijā, Lielbritānijā, Vācijā un starptautiskiem standartiem, kas netiek 

piemēroti Dānijā11. / Information on standards in Denmark 

T:  +45 39966101 / +45 39966156 / +45 39966256 

A.:Göteborg Pl. 1, 2150 København, Dānija 

W.:https://www.ds.dk 

  

                                                           
8https://datacvr.virk.dk/data/?language=en-gb& 26.03.2018. 
9https://danishbusinessauthority.dk/business-denmark 26.03.2018. 
10https://danishbusinessauthority.dk/public-authorities 26.03.2018. 
11https://www.ds.dk/en/standards/standard-distribute-your-standards-online 26.03.2018. 

mailto:erst@erst.dk
https://danishbusinessauthority.dk/
https://www.ds.dk/
https://datacvr.virk.dk/data/?language=en-gb&
https://danishbusinessauthority.dk/business-denmark
https://danishbusinessauthority.dk/public-authorities
https://www.ds.dk/en/standards/standard-distribute-your-standards-online
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Tekstils 

Dānijas Vides aizsardzības aģentūra, Ķimikāliju departaments (Danish Environmental 

Protection Agency, Chemicals Division) var vērsties ar jautājumiem, kas saistīti ar 

atļauto ķimikāliju izmantošanu tekstilzistrādājumos. / can address issues related to the 

use of authorized chemicals in textiles 

T.: +45 7254 40 00 

A.: Haraldsgade 53, DK-2100 København Ø 

W.:http://www.mst.dk 

Kokapstrāde 

Dānijas Lauksaimniecības aģentūra (Danish Agricutural Agency) atbildīgā iestāde par 

augu fitosanitārajiem sertifikātiem un saistītajiem jautājumiem / responsible authority 

for phytosanitary certificates and related issues 

T.: +45 3395 8000 

A.: Nyropsgade 30, DK-1780 København V 

E.: planter@lfst.dk 

W.: http://lfst.dk 

  

mailto:planter@lfst.dk


10 
 

Pārtika 

Vides un pārtikas ministrija, Pārtikas un veterinārā pārvalde (Ministry of Environment 

and Food of Denmark, Danish Veterinary and Food Administration) atbildīgā iestāde 

par pārtikas, dzīvu dzīvnieku, augu un to izcelsmes produktu importu Dānijā, kā arī var 

vērsties ar jautājumiem par sertifikāciju un citiem atbilstības noteikumiem / competent 

authority for the import of food, live animals, plants and products of their origin in 

Denmark 

T.: +45 72 27 69 00 

A.: Stationsparken 31-33, DK 2600 Glostrup, Denmark 

W.: https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ 

Vides un pārtikas ministrija, Dānijas Lauksaimniecības aģentūra (Ministry of 

Environment and Food of Denmark, Danish Agricultural Agency) var vērsties ar 

jautājumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības produktu importu un dokumentāciju / can 

address issues related to imports of agricultural products and documentation 

T.: +45 3395 8000 

A.: Nyropsgade 30, DK-1780 København V, Denmark 

W.: www.lbst.dk 

  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/
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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 

 

ES ietver muitas savienību, kas aptver visu preču tirdzniecību un paredz dalībvalstīm aizliegt 

savstarpējus ievedmuitas un izvedmuitas nodokļus un visus maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, 

kā arī ieviest kopējus muitas tarifus attiecībās ar trešajām valstīm12.  

Ražojumus, kas ievesti no trešajām valstīm, uzskata par esošiem brīvā apgrozībā dalībvalstī, ja 

attiecībā uz šādiem ražojumiem ir ievērotas visas vajadzīgās importa formalitātes un dalībvalstī 

ir iekasēti visi vajadzīgie muitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu iedarbību, un ja par šiem 

ražojumiem šādi nodokļi vai maksājumi nav pilnīgi vai daļēji atmaksāti13.  

Ievedmuitas un izvedmuitas nodokļi, kā arī citi maksājumi ar līdzīgu iedarbību dalībvalstu starpā 

ir aizliegti. Šis aizliegums attiecas arī uz fiskāliem muitas nodokļiem14.  

Dalībvalstu starpā ir aizliegti importa kvantitatīvie ierobežojumi un citi pasākumi ar līdzvērtīgu 

iedarbību15. 

Dalībvalstu starpā ir aizliegti eksporta kvantitatīvie ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu 

iedarbību16. 

Tomēr dalībvalstīm nav aizliegts noteikt importa, eksporta vai tranzīta aizliegumus vai 

ierobežojumus, kas pamatojas uz sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības 

apsvērumiem, uz cilvēku veselības un dzīvības aizsardzības, kā arī dzīvnieku un augu aizsardzības, 

                                                           
12http://euro-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN , 28.pants, 1.punkts, 
59.lpp., LĪGUMA PAR EUROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 
13http://euro-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN , 29.pants, 1.punkts, 
60.lpp., LĪGUMA PAR EUROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 
14http://euro-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN , 30.pants, 1.punkts, 
60.lpp., LĪGUMA PAR EUROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 
15http://euro-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN , 34.pants, 1.punkts, 
61.lpp., LĪGUMA PAR EUROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 
16http://euro-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN , 35.pants, 1.punkts, 
61.lpp., LĪGUMA PAR EUROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
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nacionālu mākslas, vēstures vai arheoloģijas bagātību aizsardzības, vai rūpnieciskā un komerciālā 

īpašuma aizsardzības apsvērumiem. Šādus aizliegumus vai ierobežojumus tomēr nedrīkst 

piemērot dalībvalstu tirdzniecībā kā patvaļīgas diskriminācijas vai slēptas ierobežošanas 

līdzekļus17. 

Informāciju par precei piemērotām nodevām un tarifiem var iegūt sazinoties ar Dānijas Muitas 

un nodokļu administrāciju (Danish Customs and Tax Administration jeb dāņu valodā saīsinājumā 

"SKAT")18.  

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. 

  

                                                           
17http://euro-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN , 36.pants, 1.punkts, 
61.lpp., LĪGUMA PAR EUROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 
18https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2362&lang=us26.03.2018. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2362&lang=us
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Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Ražotājiem vajadzētu pārliecināties, ka to ražotā produkcija atbilst ES drošības, veselības un vides 

prasībām. Ražotājs ir atbildīgs par atbilstības novērtēšanu, tehnisko specifikāciju, ES deklarācijas 

atbilstības izdošanu un “CE” marķējuma norādīšanu uz produkta19.  

Eiropas Komisija iesaka sekot 6 soļiem, lai norādītu “CE” marķējumu. 

1. Noskaidro piemērojamās direktīvas un harmonizētos standartus20; 

2. Noskaidro produktam raksturīgās prasības; 

3. Noskaidro vai neatkarīga atbilstības novērtēšana ir nepieciešama21; 

4. Pārbaudi produktu un tā atbilstību; 

5. Izveido un uzglabā tehnisko dokumentāciju; 

6. Norādi “CE” marķējumu22 uz produkta un izdod ES atbilstības deklarāciju23. 

Par citiem produktam nepieciešamajiem standartiem visprecīzāko informāciju jums var iedot 

potenciālais klients. Tomēr pastāv iespējas arī iegūt informāciju no Dānijas Standarta. Dānijas 

Standarts ir organizācija, kas izstrādā dažādus standartus. Šajā organizācijā jūs variet iegūt 

informāciju kā standarti tiek veidoti un kā tos iegūt.  

  

                                                           
19https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_lv 28.03.2018. 
20https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards_en 28.03.2018. 
21https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/conformity-assessment_en 28.03.2018. 
22https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en 28.03.2018. 
23http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9781/attachments/1/translations 28.03.2018. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_lv
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/conformity-assessment_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9781/attachments/1/translations
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Muitas kodu atbilstība un salīdzināšanas kārtība 

 

Latvija un Dānija lieto Harmonizēto sistēmu24 muitas kodu noteikšanai. Tātad preces kods, kas 

piešķirts Latvijā atbildīs arī tāds pats preces kods Dānijā.  

Lai varētu veikt preces koda atbilstību, tad ir nepieciešams zināt produkta kodu. Produkta kodu 

variet noskaidrot saitē - https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx, pie 

nosaukuma ievadot produkta nosaukumu. Pēc tam salīdzināšanu var veikt Eiropas Komisijas 

TARIC25 datubāzē. 

Valsts / Country Preču kods / 

Code 

Preču nosaukums / Goods 

Latvijas preču kods 84551000 Metāla cauruļu velmēšanas 

stāvi26 

Dānijas preču kods 8455 10 00 Valsemaskiner til valsning af 

metalrør27 

 

Par kodu atbilstību var pārliecināties Dānijas Statistikā (Danmarks Statistik) salīdzinot kodus un 

kategorijas. Šī informācija pieejama tikai dāņu valodā28. Kā arī var sazināties ar Dānijas Statistikas 

Ārējas ekonomikas nodaļu rakstot Bente Ottosen uz bbo@dst.dk vai zvanot uz +45 39 17 36 08 

  

                                                           
24http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Nomenclature/Ove
rview/HS%20Contracting%20Parties/List%20of%20Countries/Countries_applying_HS.ashx 26.03.2018. 
25http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=lv&SimDate=20180326 
27.03.2018. 
26https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx Nosaukā ierakstot “metāla” 
27https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/kn--den-kombinerede-nomenklatur# 
27.03.2018. 
28https://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/kn--den-kombinerede-nomenklatur?# 
26.03.2018. 

https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx
mailto:bbo@dst.dk
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Nomenclature/Overview/HS%20Contracting%20Parties/List%20of%20Countries/Countries_applying_HS.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Nomenclature/Overview/HS%20Contracting%20Parties/List%20of%20Countries/Countries_applying_HS.ashx
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=lv&SimDate=20180326
https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/kn--den-kombinerede-nomenklatur
https://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/kn--den-kombinerede-nomenklatur?
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Iesniedzamie dokumenti un atbildīgo institūciju konsultācijas 

 

Aizpildāmo dokumentāciju var iedalīt obligātajā un papildus pievienojamajā. Lai preci varētu 

nosūtīt uz Dāniju uzņēmumam ir nepieciešams sagatavot sekojošus dokumentus. 

Lai eksportētu šo produktu uz Dāniju ir nepieciešams: 

• Uzņēmuma rēķins 

• Starptautiskā preču-transporta pavadzīme jeb CMR.  

Papildus klients var prasīt pēc saviem ieskatiem citus papildus dokumentus. Daži no 

izplatītākajiem ir minēti zemāk:  

• Packing list, saraksts ar nosūtītajām precēm, daudzumu 

• Data sheet, saraksts ar detalizētu informāciju par katru artikulu 

• Safety sheet, saraksts, kas apliecina, ka produkts atbilsts drošības vai citām 

prasībām 

Ja produktam ir sastāvdaļas no trešajām valstīm, tad ir nepieciešams arī Preču izcelsmes 

sertifikāts, kas apliecina preču izcelsmi.  

Detalizētāku informāciju par konkrētajam produktam nepieciešamajiem dokumentiem skatīt 

vietnē: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/.  

Eksporta padome (The Trade Council) ir valdības eksporta un investīciju piesaistes organizācija 

Dānijas Ārlietu ministrijas pakļautībā. Šī organizācija aptver visas valdības aktivitātes, kas saistītas 

ar Dānijas eksporta veicināšanu un ārvalstu investīciju piesaisti Dānijā. 

Dānijas Muitas un nodokļu administrācija (Danish Customs and Tax Administration jeb dāņu 

valodā saīsinājumā "SKAT") ir Dānijas nodokļu administrācija, kas ir nacionālā aģentūra atbildīga 

par nodokļu administrēšanu un likumdošanu. SKAT ir atbildīgi par jautājumiem, kas saistīti ar 

tiešiem un netiešiem nodokļiem, muitu, parāda piedziņu un nekustamā īpašuma un 

transportlīdzekļu nodokļu aprēķinu. SKAT var iegūt informāciju arī par nepieciešamo 

dokumentāciju, ja prece tiek sūtīta no trešajām valstīm ar avio, auto transportu vai kuģi . 
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Danish Business Authority var saņemt konsultācijas par uzņēmuma reģistrēšanu Dānijā , 

pamatdatus par Dānijas Uzņēmuma reģistrā reģistrētiem uzņēmumiem , kā arī informāciju par 

obligāto elektronisko pasta adresi, lai saņemtu sūtījumus no Dānijas valsts iestādēm, un 

uzņēmuma sociālo atbildību strādājot Dānijā. Pieejama informācija par citām Dānijas valsts 

iestādēm . 

Dansk Standard var iegūt informāciju par standartiem Dānijā, kā arī informāciju par standartiem 

ASV, Zviedrijā, Lielbritānijā, Vācijā un starptautiskiem standartiem, kas netiek piemēroti Dānijā . 
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Pārtikas nozare 

 

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni, pārtikas produktu importam ES jāatbilst ES 

tiesību aktiem, kas paredzēti, lai nodrošinātu, ka tirgū laistai pārtikas produkti ir droši ēdami, un 

tie nesatur cilvēkam bīstamas vielas tādā līmenī, kas var apdraudēt cilvēka veselību. 

Dažādos ražošanas, iepakošanas, transportēšanas vai uzglabāšanas posmos pārtikas produkti 

(tostarp augļi un dārzeņi, gaļa, zivis, graudaugi, garšvielas, piena produkti u.c.) var būt 

piesārņotāji, vai arī tie var tikt piesārņoti vides un citu apstākļu ietekmes dēļ. 

Eiropas Padomes Regula (EEK) Nr. 315/93 (1993. gada 8. februāris), ar ko nosaka Kopienas 

procedūras attiecībā uz bīstamām vielām pārtikā (OV L 37, 13.02.1993.) (CELEX 31993R0315), 

regulē šādu vielu klātbūtni ES pārtikas produktos, kas ir jāievēro visiem pārtikas ražotājiem, kas 

tirgo pārtiku ES. 

Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importu Dānijā svarīgu lomu pilda Dānijas veterinārā 

un pārtikas pārvalde ( The Danish Veterinary and Food Administration), kuras uzdevums ir 

nepieļaut nopietnu slimību ieviešanu. 

Eksportējot dzīvniekus vai dzīvnieku izcelsmes produktus ES dalībvalstīm var atļaut tikai tad, ja tie 

atbilst ES tiesību aktiem, kam pievienoti arī klāt attiecīgi veselības sertifikāti, kas apliecina 

atbilstību sanitārajām prasībām. 

Dānijā tiek importēts mazs skaits dzīvnieku, kā arī importa sūtījumiem ES savstarpējā tirdzniecībā 

tiek piemērotas izlases kārtā dažādas pārbaudes.29 

Ja ES tiesību akti par konkrētās preces importu nav noteikti, tad pārtikas importēšana var notikt 

tikai saskaņā ar Dānijas attiecīgajiem tiesību aktiem. 

                                                           
29https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Import_of_animals_and_animalproducts/Pages/defau
lt.aspx 25.06.2018. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Import_of_animals_and_animalproducts/Pages/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Import_of_animals_and_animalproducts/Pages/default.aspx
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Nepieciešamie sertifikāti 

 

Atbildīgā iestāde eksportētājvalstī par pārtikas un veterinārās uzraudzības jautājumiem,  ir 

atbildīga par pārtikas nekaitīgumu un dzīvnieku veselību dzīvnieku izcelsmes produktos, kas tiek 

eksportēti uz Dāniju. Šai iestādei ir jābūt pieejamai informācijai par valstī reģistrētām un 

apstiprinātām pārtikas ražotnēm, kā arī ražotnēm ir jābūt pašreizējo oficiālo iestāžu uzraudzībā. 

Atkarībā no produkta veida eksportētājs vai iestāde izdod attiecīgo tirdzniecības dokumentu vai 

veselības sertifikātu, kas apliecina produktu atbilstību. Ja tiek eksportēti dzīvi dzīvnieki, tad 

sertifikātam ir jābūt reģistrētam Eiropas Komisijas reģistrā TRACES.30 eksporta sertifikāts jāuzrāda 

TRACES. Dānijas atbildīgās iestādes var veikt izlases veidā kontroli attiecībā uz importētajiem 

produktiem, tāpēc importētājiem ir jāziņo reģionālajām veterinārijas un pārtikas kontroles 

iestādēm ikreiz, kad tie importē pārtikas produktus.  

Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai 

 

Specifiskas prasības konkrēta produkta importam Dānijā, un papildus informāciju par 

konkrētajam produktam nepieciešamajiem dokumentiem var iegūt Eiropas Komisijas mājas lapā 

– http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes ievadot 

Dānijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. 

  

                                                           
30https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en 25.06.2018. 

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes
https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
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Tekstils 

 

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Tekstilizstrādājumus drīkst ievietot tikai Eiropas Savienības (ES) tirgū, ja tie ir marķēti vai tiem ir 

pievienoti attiecīgie dokumenti, kas ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Regulu 

Nr. 1007/2011 (OV L-272 18.10.2011.) (CELEX 32011R1007) (Regulation (EU) No 1007/2011 of 

the European Parliament and of the Council (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 32011R1007)). 

Regulas galvenais mērķis ir nodrošināt, ka patērētājiem, iegādājoties tekstilizstrādājumus, tiek 

precīzi norādīts izmantoto šķiedru sastāvs. 

Marķējumam ir jābūt izturīgam, viegli salasāmam, redzamam, pieejamam un etiķetes gadījumā 

droši piestiprinātam. Turklāt to norāda tās dalībvalsts valsts valodā vai vairākās valodās, kur 

produktu piedāvā patērētājam, ja vien attiecīgā dalībvalsts to nav paredzējusi citādi. 

Uz etiķetēm norādītā informācija nedrīkst saturēt saīsinājumus, izņemot mehāniskos apstrādes 

kodus vai gadījumos, kad saīsinājumi ir noteikti starptautiskajos standartos. 

Tikai produktiem, kas paredzēti pārdošanai gala patērētājam, jābūt marķētiem, citiem 

produktiem marķējumu var aizstāt vai papildināt ar pavaddokumentiem. 

Lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, ir aizliegts vai stingri ierobežots tekstilizstrādājumu un ādas 

izstrādājumu pārdošana ES tirgū, kas satur noteiktas ķīmiskās vielas, vielu grupu vai maisījumus. 

Aizliegtās vielas ir minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 (2006. 

gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 

ierobežošanu, 17.pielikumā.31 

                                                           
31http://trade.ec.europa.eu/services/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_chemkt_reach_annex17.pdf/ 
26.06.2018. 

http://trade.ec.europa.eu/services/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_chemkt_reach_annex17.pdf/
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Nepieciešamie sertifikāti 

 

Kopienas ekomarķējums vai ziedu logotips (The Community Eco-label or "Flower logo") ir oficiāla 

preču zīme ES attiecībā uz produktiem ar viszemāko ietekmi uz vidi produktu klāstā. Tās mērķis 

ir veicināt, kā arī palīdzēt patērētājiem identificēt tos produktus, kas būtiski uzlabo galvenos vides 

aspektus. 

Dalība ir brīvprātīga. Tas nozīmē, ka produktus var pārdot ES tirgū bez Ziedu logotipa un ka nav 

noteikumu, kas uzliek par pienākumu pieteikties ekomarķējuma saņemšanai. 

Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai 

 

Specifiskas prasības konkrēta produkta importam Dānijā, un papildus informāciju par 

konkrētajam produktam nepieciešamajiem dokumentiem var iegūt Eiropas Komisijas mājas lapā 

– http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes ievadot 

Dānijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. 

  

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes
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Kokapstrāde 

 

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Importējot ES augu, augu produktus un jebkura cita veida produktus, kas var saturēt augu 

kaitēkļus (piemēram, koka izstrādājumus un iepakojumus, augsni utml.) var tikt piemērotas šādi 

aizsardzības pasākumi, kas ir noteikti Eiropas Padomes Direktīvā 2000 / 29 / EK (OV L-169, 

10.07.2000.) (CELEX 32000L0029) (Council Directive 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 

32000L0029)) 

• Importa aizliegumi; 

• Fitosanitārais sertifikāts un / vai fitosanitārais sertifikāts reeksportam; 

• Muitas inspekcija un augu veselības pārbaudes; 

• Importētāju reģistrs; 

• Iepriekšējs paziņojums par importu. 

Šie fitosanitārie pasākumi ir paredzēti, lai novērstu augu vai augu produktu kaitēkļu un organismu 

izplatīšanos dalībvalsti vai visas ES robežās. Šos pasākumus nosaka Starptautisko augu 

aizsardzības konvencija (International Plant Protection Convention (IPPC)), un ES dalībvalstis ir 

apņēmušās ievērot noteiktos standartus. IPPC ir izklāstīti pamatnoteikumi un kontroles 

procedūras, lai nodrošinātu kopīgu un efektīvu rīcību, lai aizsargātu valstu lauksaimniecības un 

mežsaimniecības resursus. 

TRACES (Trade Control an Expert System) ir ES pārvaldības instruments dzīvnieku barības un 

pārtikas, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu, augu, sēklu un pavairošanas materiālu 

veselības sertifikācijai ES iekšējā tirdzniecībā un importam. Tās mērķis ir digitalizēt visu sanitārās 

sertifikācijas procesu un saistītās procedūras, kā arī pārbaudīt izcelsmes valstī izdoto sertifikātu. 

TRACES veicina informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm ES un Europas Brīvās 

tirdzniecības līguma valstīm, kā arī starp valstīm, kas nav ES dalībvalstis. TRACES ir izveidots, lai 

varētu veikt pārbaudes un pārliecināties, ka noteikumi Veselības un patērētāju 
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ģenerāldirektorāta politikas jomās "Dzīvnieku veselība", "Dzīvnieku labturība", "Veterinārās 

zāles" un " Sabiedrības veselība" tiek ievēroti.  

Fitosanitāros sertifikātus izsniedz saskaņā ar IPPC noteikumiem, un Pārtikas un lauksaimniecības 

organizācijas (FAO) fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu Nr. 12 par fitosanitāro 

sertifikātu pamatnostādnēm. 
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Nepieciešamie sertifikāti 

 

Augu un augu produktu importam citās ES dalībvalstīs, kas uzskaitīts Europas Padomes Direktīvas 

2000/29 /EK, V pielikuma, B daļā (Annex V, Part B to Council Directive 2000/29/EC), jāpievieno 

oficiāls fitosanitārais sertifikāts. Šis dokuments apliecina augu un augu produktu fitosanitāros 

apstākļus, kā arī to, ka sūtījums ir oficiāli pārbaudīts, atbilst likumā noteiktajām prasībām, un tajā 

nav karantīnas kaitēkļu un citu kaitīgu patogēnu. 

ES ir aizliegts laist tirgū nelikumīgi iegūtu koksni un tās saistītos produktus, tāpēc uzņēmējiem, 

kas pirmoreiz uzsāk kokmateriālus un koksnes izstrādājumu tirdzniecību ES, būs jāievēro Eiropas 

Parlamenta un Eiropas Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010 noteiktie pienākumi (OV L 295, 

12.11.1999., 1. lpp.). 2010) (CELEX 32010R0995) (Regulation (EU) No 995/2010 of the European 

Parliament and of the Council (OJ L-295 12/11/2010)(CELEX 32010R0995)), un jāveic visas 

nepieciešamās darbības pirms tirdzniecības uzsākšanas.32 

Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai 

Specifiskas prasības konkrēta produkta importam Dānijā, un papildus informāciju par 

konkrētajam produktam nepieciešamajiem dokumentiem var iegūt Eiropas Komisijas mājas lapā 

– http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes ievadot 

Dānijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. 

  

                                                           
32http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=4401310000&reporter=DK 27.06.2018. 

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=4401310000&reporter=DK
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Mašīnbūve un metālapstrāde 

 

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Ražotājiem ir pienākums laist tirgū tikai drošus produktus. Ja ražotājs nav reģistrēts ES, šis 

pienākums attiecas uz viņa pārstāvi ES vai, ja pārstāvis nav pārstāvēts ES, tad atbildību uzņemas 

importētājs. 

Par drošs produktu tiek uzskatīts tāds produkts, kas nerada draudus vai rada tikai samazinātu 

apdraudējumu, ņemot vērā produkta specifisko pielietošanas veidu, un kas ir pieņemams, lai 

saglabātu augstu aizsardzības līmeni cilvēku veselībai un drošībai.  

Papildus pamatprasībām par drošu produktu laišanu tirgū, ražotājiem ir jāinformē patērētāji par 

riskiem, kas saistīti ar produktiem, kurus viņi piegādā īpaši, ja šādi riski nav acīmredzami. 

Ražotājiem ir jāveic pasākumi, lai patērētāji būtu informēti par produktu radītajiem riskiem, kā 

arī jāveic attiecīgie pasākumi, lai novērstu šādus riskus (piemēram, izņemt produktus no tirgus, 

brīdināt patērētājus, atsauktu produktus, kas jau ir piegādāti patērētājiem utt.). 

Ražotāju pienākumi attiecas uz visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem profesionāļiem, kas var 

ietekmēt produkta drošības īpašības. Jo īpaši tiem ir pienākums uzraudzīt produktu drošību un 

nodrošināt nepieciešamos dokumentus, kas nodrošina produktu izsekojamību. 

Produktiem ir jāatbilst Saskaņotajiem Eiropas standartiem (Harmonised European standards), kas 

nodrošina tehnisko bāzi, lai novērtētu būvizstrādājumu veiktspēju. Tie ļauj ražotājiem izstrādāt 

ekspluatācijas īpašību deklarāciju, kā noteikts Būvizstrādājumu regulā, un piestiprināt CE 

marķējumu produktam.33 

  

                                                           
33http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=7326909800&reporter=DK 26.06.2018. 

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=7326909800&reporter=DK
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Nepieciešamie sertifikāti 

Ekspluatācijas īpašību deklarāciju ( The Declaration of Performance (DoP)) ražotājs izsniedz, ja 

produktu laiž tirgū, un uz to attiecas Saskaņotie Europas standarti (Harmonised European 

standards),  vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam (European Technical Assessment 

(ETA)).  

Izstrādājot ekspluatācijas īpašību deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par produkta atbilstību 

noteiktajiem standartiem un tehniskajām specifikācijām. Ekspluatācijas īpašību deklarāciju 

sagatavo, izmantojot ES Regulas No 305/2011  III Pielikumā (Regulation (EU) No 305/2011 of the 

European Parliament and of the Council of 9 March 2011, Annex III) pievienoto paraugu. 34 

Ja ražotājs ir izstrādājis ekspluatācijas īpašību deklarāciju, tad CE marķējums ir obligāts 

attiecīgajiem produktiem. 

Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai 

 

Specifiskas prasības konkrēta produkta importam Dānijā, un papildus informāciju par 

konkrētajam produktam nepieciešamajiem dokumentiem var iegūt Europas Komisijas mājas lapā 

– http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes ievadot 

Dānijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. 

 

                                                           
34http://trade.ec.europa.eu/services/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_stdconst_annex3.pdf/ 26.06.2018. 

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes
http://trade.ec.europa.eu/services/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_stdconst_annex3.pdf/

