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KANĀDA

Kopsavilkums

ES un Kanādas tirdzniecības apjoms 2016.gadā bija aptuveni 64,3 miljardi EURO. Eiropa ir
Kanādas otrais lielākais tirdzniecības partneris pēc Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV).
2016.gadā Kanāda veidoja gandrīz 2% no ES kopējās preču ārējās tirdzniecības apjoma.
Galvenās produktu kategorijas, ko savstarpēji eksportē ES un Kanāda (2016.gada dati):
mašinērija (23,6% no eksporta uz Kanādu un 13,7% no tās importa), transporta aprīkojums
(18,7% no ES eksporta un 11,4 no importa), ķīmiskie un farmaceitiskie produkti (16,7% no ES
eksporta un 7,5% no importa). Pakalpojumi, kas visbiežāk savstarpēji tiek eksportēti starp ES
un Kanādu ir transporta pakalpojumi, ceļojumi, apdrošināšana un komunikācija. 1
2017.gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Kanādu bija 47,1 milj. EURO,
kas veido 0,3% no Latvijas kopējā̄ eksporta. 21% no Latvijas eksporta uz Kanādu sastāda
mašīnas, mehāniskās un elektriskās iekārtas, 17% pārtikas rūpniecības produkti, 16% optiskās
ierīces un aparāti, 15% tekstilizstrādājumi un 6% būvmateriāli.2
Šajā kopsavilkumā ir apkopota informācija par juridisko pamatu tirdzniecības veikšanai ar
Kanādu, atbildīgās institūcijas Kanādā 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.

1
2

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/ 05.2018.
http://eksports.liaa.gov.lv/files/liaa_export/attachments/2018.03_lv_kanada_ekon_sad.pdf 05.2018.
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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.cbsa-asfc.gc.ca/import/reflist-listeref-eng.html - visas atbildīgās
institūcijas importa nodrošināšanai un uzraudzībai

•

www.bizpal.ca - nodrošina piekļuvi informācijai par atļaujām, licencēm un citām
prasībām
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Summary

The value of trade in goods between the EU and Canada was €64.3 billion in 2016. The EU is
Canada's second-biggest trading partner after the United States. Canada accounted for
almost 2 % of the EU's total external trade in goods in 2016. The top three categories of
products which the EU and Canada exported to each other in 2016 were: machinery (23.6 %
of EU exports to Canada and 13.7 % of its imports), transport equipment (18.7 % of EU exports
and 11.4 % of its imports), chemical and pharmaceutical products (16.7 % of EU exports and
7.5 % of its imports). Examples of services exported between Canada and the EU are
transport, travel, insurance and communication.
In 2017, combined export of goods and services from Latvia to Canada was €47,1 million, and
it account to 0,3% of Latvia’s total export. 21% of Latvia’s export to Canada is machinery and
mechanical and electrical equipment, 17% food industry products, 16% optical devices, 15%
textiles, 6% building materials.
This summary summarizes the legal basis for trade with the Canada, you will find info on the
Canada 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.
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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:
•

madb.europa.eu – a site where you can find out information on import duties,
tariffs, rules of origin, etc.

•

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/reflist-listeref-eng.html - all responsible
institutions for the provision and monitoring of imports

•

www.bizpal.ca - provides access to information about licenses, licenses and other
requirements

***
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Juridiskais pamats tirdzniecības veikšanai

Kanāda ir parakstījusi zemāk norādītos starptautiskos līgumus un ir dalībniece minētajās
starptautiskajās organizācijās:
•

Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskā sadarbība (APEC)

•

Konvencija par starptautiskajiem preču pārvadājumiem ar TIR karnetēm (TIR

konvencija)
•

Muitas konvencija par pagaidu ievešanas dokumentiem (ATA karnetēm)

•

Starptautiskā konvencija par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto

sistēmu/ International Convention on the Harmonized Commodity Description and
Coding System (HS Convention)
•

Kioto starptautiskā konvencija par muitas procedūru vienkāršošanu un

harmonizēšanu/ International Convention on the Simplification and Harmonization of
Customs Procedures (Revised Kyoto Convention)
•

Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības nolīgums (NAFTA)

•

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

•

Pasaules Muitas organizācija (PMO)

•

Pasaules tirdzniecības organizācija (PTO)3

Kopš 2017.gada 21.septembra provizoriski ir piemērots Eiropas Savienības (ES) un Kanādas
visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA), kas vēl jāapstiprina katrai
dalībvalstij atsevišķi.4

3

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=CA#h3 International
Agreements 05.2018.
4
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=CA#h3 Preferential
Treatment 05.2018.
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Valstī par eksportu atbildīgās institūcijas

Visas atbildīgās institūcijas importa nodrošināšanai un uzraudzībai atrodamas vietnē:
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/reflist-listeref-eng.html.

Kanādas robežsardzes dienests (Canada Border Services Agency) nodrošina valsts drošību un
labklājību pārraugot starptautiskos ceļojumus un tirdzniecību Kanādas teritorijā / monitoring
international travel and trade in Canadian territory
Plašāka informācija par komercimporta nosacījumiem iegūstama mājas lapā angļu valodā:
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/comm-eng.html#_s1

un

https://www.cbsa-

asfc.gc.ca/import/guide-eng.html.
T: 1-204-983-3500, 1-506-636-5064
E: contact@cbsa.gc.ca
A: Canada Border Services Agency, Ottawa, ON, Canada, K1A 0L8
Ml: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html
Kanādas importētāju un eksportētāju asociācija (the Canadian Association of Importers and
Exporters) ir valsts bezpeļņas organizācija, kas pārstāv importētāju un eksportētāju intereses,
apņemoties nodrošināt, ka tirdzniecības noteikumi, politika un procesi ļauj uzņēmumiem
efektīvi importēt un eksportēt / representing the interests of importers and exporters
T: 416-595-5333
E: info@iecanada.com
A: I.E.Canada, the Canadian Association of Importers & Exporters, 777 Bay Street, P.O. Box
149, Toronto, Ontario M5G 2C8
Ml: https://www.iecanada.com
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Kanādas Standartu padome (Standards Council of Canada (SCC)) izstrādā un sniedz
informāciju par Kanādas valsts standartiem / develops and provides information on Canadian
national standards.
T: +1 613 2383222
E: info@scc.ca
A: 55 Metcalfe Street, Suite 600, CA-Ottawa, Ontario, K1P6L5
Ml: https://www.scc.ca/en

Kanādas Pārtikas drošības aģentūra (Canadian Food Inspection Agency) nodrošina pārtikas,
augu un dzīvnieku valsts produktu aprites uzraudzību, nosaka marķējuma un iepakojuma
prasības / ensures the monitoring of the circulation of food, plant and animal products, and
the labeling and packaging requirements.
T: 1-800-442-2342
E: Permission@inspection.gc.ca
A: 1400 Merivale Road,Ottawa, Ontario, K1A 0Y9
Ml: www.inspection.gc.ca
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Tirdzniecības kontroles un tehnisko šķēršļu birojs (Trade Controls and Technical Barriers
Bureau) ir atbildīgs par atļauju un sertifikātu izsniegšanu dažādiem produktiem, kas iekļauti
importa kontroles sarakstā (Import Controls List - ICL5). Produkti, uz kuriem attiecas importa
kontrole, ir lauksaimniecības produkti, šaujamieroči, tekstilizstrādājumi un apģērbs, tērauds
/ responsible for issuing permits and certificates for various products included in the import
control list
T: 343-203-6820
E: trade@international.gc.ca
A: 125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0G2
Ml: www.international.gc.ca

Konkurences birojs (Competition Bureau) regulē apģērbu etiķetes, nepārtikas produktu
iepakošanu un marķēšanu / regulates clothing labels, packaging and labeling of non-food
products.
T: 1-800-348-5358
A: Competition Bureau, Place du Portage I, 50 Victoria Street, Room C-114, Gatineau, Quebec,
K1A 0C9
Ml: www.competitionbureau.gc.ca

5

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._604/index.html 05.2018.
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Kanādas Vides un Klimata pārmaiņu, savvaļas dzīvnieku aizsardzības dienests, Atļauju
piešķiršanas birojs (Environment and Climate Change Canada, Canadian Wildlife Service,
Permitting Office) veic atļauju piešķiršanu starptautiskai tirdzniecībai ar dzīviem dzīvniekiem,
dzīvnieku izstrādājumiem un produktiem, kas uzskaitīti Konvencijas par starptautisko
tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES). / authorizes
international trade in live animals, animal products and products
T: + 1-855-869-8670
E: ec.permisscf-cwspermit.ec@canada.ca
A: 351 St. Joseph Blvd, CA-Gatineau, Quebec, K1A0H3
Ml: https://www.canada.ca/en/services/environment/wildlife-plants-species/internationaltrade-protected-animals-plants.html

Kanādas Transports (Transport Canada) veic mehānisko transportlīdzekļu importa
reģistrāciju, uzraugot, ka importētāji ievēro mehānisko transportlīdzekļu drošības likumu un
noteikumus / carries registration of motor vehicles by monitoring that importers comply with
motor vehicle safety laws and regulations
T: +1 613 9988616
E: mvs-sa@tc.gc.ca
A: 330 Sparks Street, Place de Ville, Tower C, CA-Ottawa, ON K1A 0N5
Ml: http://www.tc.gc.ca/en/services/road/importing-vehicle.html
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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

Ievedmuitu, informāciju par piemērotajiem tarifiem, tirdzniecības barjerām un preču
izcelsmes noteikumiem var noskaidrot Eiropas Komisijas mājas lapā Market Access Database
– madb.europa.eu6, izvēloties Kanādas nosaukumu un ievadot interesējošo preču kodu.
Importa kontroles sarakstā iekļautās preces (Import Control List, ICL) uzrauga Globālo lietu
departamenta Tirdzniecības kontroles birojs (TID). Saskaņā ar ICL ir vajadzīga importa atļauja
ne tikai dažādiem produktiem, kas paredzēti personīgai lietošanai (galvenokārt
lauksaimniecības produktiem un personisko vai mājsaimniecības priekšmetu paraugiem), bet
arī vairākām komerciālām precēm. Kā priekšnoteikums importa atļaujas saņemšanai, vienreiz
jāiesniedz EIPA faila numurs. Dažiem preču veidiem, piemēram, tērauda izstrādājumiem, tiek
pieprasīta tikai vispārēja ievešanas atļauja (general import permit, GIP). Šajā gadījumā GIP
numurs ir jānorāda attiecīgā sūtījuma dokumentācijā.7

6

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi 04.2018.
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=CA#h14 Import
Controls 04.2018.
7
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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 produkcija 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 tirdzniecības 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

Kopumā standartu noteikumu sistēma Kanādā ir diezgan sarežģīta, jo pastāv ne tikai
nacionālās normas, bet reģionālajās provincēs tiek izstrādāti vairāki brīvprātīgie standarti.
Aptuveni trešdaļa ir obligāta.
Kanādas nacionālo standartu sistēmu ievieš, popularizē un attīsta Kanādas standartu padome
(Standards Council of Canada (SCC)). Tajā ir dažādas struktūras, kas ir atbildīgas par
izstrādājumu un produktu atbilstības novērtēšanu, piemēram, izmantojot pārbaudes uz vietas
vai testus. Atbilstību valsts standartiem var apliecināt, piemēram, izsniedzot īpašas preču
zīmes.

Iepazīties

ar

pieņemtajiem

standartiem

var

vietnē:

https://www.scc.ca/en/search/standardsdb.8

Muitas kodu atbilstība un salīdzināšanas kārtība

Latvija un Kanāda lieto Harmonizēto sistēmu9 muitas kodu noteikšanai. Tātad preces kods,
kas piešķirts Latvijā, atbildīs preces kodam Kanādā.
Lai varētu veikt preces koda atbilstību, ir nepieciešams zināt produkta kodu. Produkta kodu
var noskaidrot vietnē https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx, pie
nosaukuma ievadot produkta nosaukumu.
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 Kanādā.

8

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=CA#h33 Standards,
19.07.2018.
9
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=CA#h3814.06.2018.

14

Iesniedzamie dokumenti un atbildīgo institūciju konsultācijas

Kanādas valdība ir izveidojusi tā dēvēto BizPaL tiešsaistes portālu, kas nodrošina piekļuvi
informācijai par atļaujām, licencēm un citām prasībām, kas jāizpilda, lai uzsāktu un veiktu
uzņēmējdarbību. Portālam var piekļūt bez maksas vietnē: www.bizpal.ca.
Importa dokumenti ir jāsagatavo angļu vai franču valodā.
Kanādas robežsardzes dienests (Canada Border Services Agency, CBSA) piedāvā dažādus
pakalpojumus importētājiem, lai atvieglotu muitošanas procedūras. Daudzas no šīm
iniciatīvām ietver EDI (Electronic Data Intercharge) kā papīra iesniegšanas aizstāšanu.
Eksportētājiem jāpatur prātā, ka papildus oficiāli pieprasītai dokumentācijai, papildu
pienākumi var rasties no līgumiem ar importētāju.10

Dokuments /

Apraksts / Description

Document

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs /

Institution

Contacts

Example

Aviosabiedrību un

Dokuments, kas Kanādas

Kanādas

T.: +1 204

http://madb.euro

gaisa kravu

robežsardzes dienestam

robežsardz

9833500, 506

pa.eu/madb/view

iepriekšējā

(CBSA) sniedz informāciju

es dienests

6365064

PageIFPubli.htm?

komercinfomācija /

par komerclidmašīnu un tā

(Canada

doc=aci_air&hsco

kravu. Iesniedz pārvadātājs

Border

de=&countryid=C

elektroniskā formā

Services

A

Advance
Commercial
Information for
Aircraft and Air

Agency
(CBSA))

Cargo

10

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=CA#h39
Requirements for Import Formalities 14.06.2018.
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Jūras kravu

Dokuments, kas Kanādas

Kanādas

T.: +1 204

http://madb.euro

iepriekšējā

robežsardzes dienestam

robežsardz

9833500, 506

pa.eu/madb/view

komercinfomācija /

(CBSA) sniedz informāciju

es dienests

6365064

PageIFPubli.htm?

par jūras kravu, ko pārvadā

(Canada

doc=aci_sc&hsco

komerckuģis. Iesniedz

Border

de=&countryid=C

pārvadātājs elektroniskā

Services

A

formā

Agency

Advance
Commercial
Information for Sea
Cargo

(CBSA))

Kuģu iepriekšējā

Dokuments, kas Kanādas

Kanādas

T.: +1 204

http://madb.euro

komercinformācija /

robežsardzes dienestam

robežsardz

9833500, 506

pa.eu/madb/view

(CBSA) sniedz informāciju

es dienests

6365064

PageIFPubli.htm?

par kuģi. Iesniedz

(Canada

doc=aci_ves&hsc

pārvadātājs elektroniskā

Border

ode=&countryid=

formā

Services

CA

Advance
Commercial
Information for
Vessels

Agency
(CBSA))
Kravas saraksts /
Manifest

Dokuments, kas paziņo

Kanādas

T.: +1 204

http://madb.euro

iestādēm par kuģa ierašanos robežsardz

9833500, 506

pa.eu/madb/view

un kurā apkopotas tajā

es dienests

6365064

PageIFPubli.htm?

iekrautās preces.

(Canada

doc=mfest&hsco

Iesniedzams elektroniski

Border

de=&countryid=C

angļu vai franču valodā kopā Services

A

ar kuģu iepriekšējo

Agency

komercinformāciju

(CBSA))

Autoceļu vai

Dokuments, kas Kanādas

Kanādas

T.: +1 204

http://madb.euro

dzelzsceļa kravu

robežsardzes dienestam

robežsardz

9833500, 506

pa.eu/madb/view

pārvadājumu

(CBSA) sniedz

es dienests

6365064

PageIFPubli.htm?

saraksts /

autotransporta vai dzelzceļa

(Canada

doc=mfest_r&hsc
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Manifest for Road or kravu pārvadājumu un

Border

ode=&countryid=

Rail Cargo

kravu informāciju. Iesniedz

Services

CA

pārvadātājs elektroniskā

Agency

formā

(CBSA))

Gaisa pārvadājumu

Dokuments, kurā dati par

Kanādas

T.: +1 204

http://madb.euro

vispārējā deklarācija

gaisa pārvadājumu un tā

robežsardz

9833500, 506

pa.eu/madb/view

/

kravu tiek nosūtīti muitas

es dienests

6365064

PageIFPubli.htm?

dienestiem. Iesniedz

(Canada

doc=dec_air&hsc

pārvadātājs elektroniskā

Border

ode=&countryid=

formā angļu vai franču

Services

CA

valodā

Agency

General Declaration
for Aircraft

(CBSA))
Kuģu vispārējā

Dokuments, kurā dati par

deklarācija /
General Declaration
for Vessels

Kanādas

T.: +1 204

http://madb.euro

kuģi un tā kravu tiek nosūtīti robežsardz

9833500, 506

pa.eu/madb/view

muitas dienestiem. Iesniedz

es dienests

6365064

PageIFPubli.htm?

pārvadātājs elektroniskā

(Canada

doc=dec_ves&hsc

formā angļu vai franču

Border

ode=&countryid=

valodā

Services

CA

Agency
(CBSA))
Muitas kravu

Dokuments, kurā apkopotas

Kanādas

T.: +1 204

http://madb.euro

kontrole /

visas preces, kuras tiek

robežsardz

9833500, 506

pa.eu/madb/view

uzrādītas muitas

es dienests

6365064

PageIFPubli.htm?

dienestiem. Iesniedz

(Canada

doc=car_con&hsc

pārvadātājs elektroniskā

Border

ode=&countryid=

formā angļu vai franču

Services

CA

valodā

Agency

Customs Cargo
Control

(CBSA))
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Muitas importa

Oficiāla forma, kas

Kanādas

T.: +1 204

http://madb.euro

deklarācija /

iesniedzama preču

robežsardz

9833500, 506

pa.eu/madb/view

muitošanai. Iesniedz

es dienests

6365064

PageIFPubli.htm?

importētājs vai preču

(Canada

doc=cid&hscode=

īpašnieks angļu vai franču

Border

&countryid=CA

valodā

Services

Customs Import
Declaration

Agency
(CBSA))
Kanādas muitas

Dokuments, kas satur

Kanādas

T.: +1 204

http://madb.euro

rēķins /

informāciju par darījumu.

robežsardz

9833500, 506

pa.eu/madb/view

Nepieciešams, ja darījuma

es dienests

6365064

PageIFPubli.htm?

vērtība pārsniedz 2,500 CAD

(Canada

doc=cus_inv&hsc

un komercrēķins nesatur

Border

ode=&countryid=

visu nepieciešamo

Services

CA

informāciju

Agency

Canadian Customs
Invoice

(CBSA))
Komercrēķins /
Commercial Invoice

Dokuments, kas satur

Kanādas

T.: +1 204

http://madb.euro

informāciju par apmaksu, ja

robežsardz

9833500, 506

pa.eu/madb/view

darījuma vērtība ir zemāka

es dienests

6365064

PageIFPubli.htm?

par 2,500 CAD. Var tikt

(Canada

doc=invoice&hsc

aizstāts ar komenrcrēķinu,

Border

ode=&countryid=

ja tas satur visu

Services

CA

nepieciešamo informāciju.

Agency

Sagatavojams angļu vai

(CBSA))

franču valodā
Preču saraksts /
Packing List

Dokuments, kas satur

Kanādas

T.: +1 204

http://madb.euro

detaļas par precēm visā

robežsardz

9833500, 506

pa.eu/madb/view

sūtījumā. Ja komercrēķins

es dienests

6365064

PageIFPubli.htm?

iekļauj šo informāciju,

(Canada

atsevišķšs saraksts nav

Border
18

jāiesniedz. Sagatavo

Services

doc=plist&hscode

eksportētājs angļu vai

Agency

=&countryid=CA

franču valodā.

(CBSA))

Nepreferenciālais

Dokuments, kas apliecina

http://madb.euro

preču izcelsmes

preces nepreferenciālo

pa.eu/madb/view

sertifikāts/

izcelsmi. Iesniedz

PageIFPubli.htm?

eksportētājs, ja to pieprasa

doc=cf_npo&hsco

importētājs vai citu iemeslu

de=&countryid=C

dēļ

A

Preču izcelsmes

Dokuments, kas apliecina

http://madb.euro

sertifikāts /

preces preferenciālo

pa.eu/madb/view

izcelsmi. Iesniedz

PageIFPubli.htm?

eksportētājs.

doc=ppo&hscode

Certificate of NonPreferential Origin

Proof of Preferential
Origin

=&countryid=CA

Gaisa pavadzīme /
Air Waybill

Dokuments, kas satur

http://madb.euro

informāciju par

pa.eu/madb/view

starptautisku preču

PageIFPubli.htm?

pārvadājumu pa gaisu.

doc=awb&hscode

Sagatavo pārvadātājs angļu

=&countryid=CA

valodā

Jūras pavadzīme/
Bill of Lading

Dokuments, kas satur info

http://madb.euro

par starptautiski preču

pa.eu/madb/view

pārvadājumu pa jūru.

PageIFPubli.htm?

Sagatavo pārvadātājs angļu

doc=bl&hscode=

valodā

&countryid=CA
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Pārtikas nozare

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Kanādas likumi nosaka pamata kritērijus olbaltumvielu avotu noteikšanai un ierobežošanai
siera ražošanā. Pieņemto noteikumu ietekme ir ierobežot eksporta iespējas piena
olbaltumvielām, piemēram, piena olbaltumvielu koncentrātiem (MPK) un piena pulverim no
ES. Tas ir tāpēc, ka Kanādas ražotājiem būs jāierobežo šīs izejvielas savos iekšzemē ražotajos
sieros. Pasākums var arī ierobežot citu esošo vai jauno neatbilstīgo ES sieru eksportu uz
Kanādu.11 Papildus siera ievešanai ir jāievēro CFIA noteiktie sastāva standarti attiecībā uz siera
izgatavošanā atļauto sastāvdaļu daudzumu. Ir nepieciešama arī importa licence, ko izsniedz
CFIA reģionālais birojs.12
Informāciju par Kanādas standartiem var pieprasīt Kanādas Standartu padomei (the
Standards Council of Canada (SCC)): 55 Metcalfe Street, Suite 600, CA-Ottawa, Ontario,
K1P6L5, tālr.: +1 613 2383222, fakss: +1 613 5697808, e-pasts: global@ihs.com, kā arī
iepazīties ar tiem vietnē: https://www.scc.ca/en/search/standardsdb.

11

http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?isSps=false&barrier_id=11341 Trade Barriers, 07.2018.
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=CA#h15 Animals and
Products of Animal Origin 14.06.2018.
12
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Nepieciešamie sertifikāti

Kanādas Pārtikas drošības aģentūra (CFIA) izdod importa atļaujas dzīviem dzīvniekiem,
dzīvnieku izcelsmes produktiem un blakusproduktiem, un inkubējamām olām. Sūtījumiem,
kuros ir šādas preces, jāpievieno veterinārās veselības sertifikāts, kas izdots eksportētājvalstī,
un pierāda, ka nav infekcijas slimību. Var būt nepieciešami dažādu veidu papildu sertifikāti.
Zivju un zivju produktu importētājiem jāsaņem importa licence no CFIA un jāziņo minētajai
iestādei par faktisko importu. Tirgus piekļuve tiks piešķirta tikai tad, ja produktiem ir veikta
pārbaudes procedūra, kas apliecina atbilstību Kanādas prasībām attiecībā uz veselību un
marķēšanu. Konkrētajā dzīvu ūdensdzīvnieku un to subproduktu gadījumā, ko paredzēts
izmantot barošanas nozarē, no CFIA ir jāiegūst importa atļauja.
Svaigus augļus un dārzeņus var importēt tikai ar CFIA izsniegtu importa licenci.
Dažām lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes precēm ir nepieciešama importa deklarācija,
kurā norādītas sūtījuma specifikācijas. Skatiet šādos dokumentos:
•

GSE sertifikāts

•

Zivju importa licence

•

Zivju importa paziņojums

•

Deklarācija par importa dažām lauksaimniecības precēm

•

Importa licence sieram

•

Importa zivju un zivju produktu pārbaude

•

Cilts sertifikāts

•

Atļauja importēt dzīvniekus un dzīvnieku produktus

•

Atļauja importēt ūdensdzīvniekus

•

Veterināro zāļu veselības sertifikāts dzīvnieku izcelsmes produktiem

•

Veterināro veselības sertifikāts dzīviem dzīvniekiem.13

13

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=CA#h15 Animals and
Products of Animal Origin 14.06.2018.
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Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Kanādu, iespējams detalizēti noskaidrot
vietnē
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi,
ievadot Kanādas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu, sadaļā Speciālās prasības (Specific
requirements).
Piemēram, sagatavotu vai konservētu zivju, kaviārs un kaviāra aizstājēju eksportam (preču
kods 1601), kas 2017.gadā no Latvijas eksportēts 391 tūkst. EURO apjomā 14, nepieciešams
aizpildīt šādu dokumentāciju:

Dokuments /

Apraksts / Description

Document

Institūcija /

Kontakti /

Institution

Contacts

Paraugs / Example

Zivju importa

Dokuments, kas pierāda,

Kanādas Pārtikas

T: +1 613

http://madb.europ

licence /

ka tās turētājam ir atļauts

inspekcijas

2252342

a.eu/madb/viewPa

importēt zivis un zivju

aģentūra (CFIA),

produktus. Informācijas

zivju inspekcijas

apstrādes laiks ir aptuveni

direkcija

10 darba dienas, gada

(Canadian Food

licences maksa- 500 CAD.

Inspection Agency

Fish Import
Licence

(CFIA), Fish

A: 59
Camelot
Drive, CA-

geIFPubli.htm?doc
=l_i_fis&hscode=1
604&countryid=CA

Ottawa,
Ontario,
K1A0Y9

Inspection
Directorate)
CITES atļauja

Dokuments, kas atļauj

Kanādas Kanādas

T: +1 855

http://madb.europ

dzīvniekiem un

ievest dzīvos dzīvniekus,

Vides un Klimata

8698670

a.eu/madb/viewPa

dzīvnieku

dzīvnieku daļas un

pārmaiņu,

produktiem /

produktus, kas uzskaitīti

Kanādas savvaļas

A: 351 St.

geIFPubli.htm?doc

Joseph

14

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/
?rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe Preču eksports uz Kanādu 2017.gadā, 20.06.2018.
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CITES Permit for

Konvencijas par

dzīvnieku

Blvd, CA-

=cit_ani&hscode=1

Animals and

starptautisko tirdzniecību

aizsardzības

Gatineau,

604&countryid=CA

Animal Products

ar apdraudētajām savvaļas dienests, Atļauju

Quebec,

dzīvnieku un augu sugām

piešķiršanas birojs K1A0H3

(CITES) I pielikumā.

(Environment and

*Nepieciešams,

Informācijas apstrādes

Climate Change

ja produkts

laiks ir līdz 40 dienām, bez

Canada, Canadian

maksas.

Wildlife Service,

norādīts CITES
konvencijas I

Permitting Office)

pielikumā

Zivju importa

Dokumentu, ar ko

Kanādas Pārtikas

T: +1 613

http://madb.europ

paziņojums /

Kanādas Pārtikas

inspekcijas

2252342

a.eu/madb/viewPa

inspekcijas aģentūrai

aģentūra (CFIA),

(CFIA) paziņo par zivju un

zivju inspekcijas

zivju produktu ievešanu.

direkcija

Paziņojums iesniedzams

(Canadian Food

pirms ievešanas vai 48

Inspection Agency

stundu laikā pēc

(CFIA), Fish

ievešanas. Par paziņojumu

Inspection

nav jāmaksā, bet

Directorate)

Fish Import
Notification

A: 59
Camelot
Drive, CA-

geIFPubli.htm?doc
=not_fis&hscode=1
604&countryid=CA

Ottawa,
Ontario,
K1A0Y9

importētājiem jāmaksā
obligātās pārbaudes
maksa.

Importa zivju un

Dokuments, kas apliecina,

Kanādas Pārtikas

T: +1 613

http://madb.europ

zivju produktu

ka Kanādas Pārtikas

inspekcijas

2252342

a.eu/madb/viewPa

pārbaude /

inspekcijas aģentūra

aģentūra (CFIA),

(CFIA) ir pārbaudījusi

zivju inspekcijas

importētās zivis un zivju

direkcija

A: 59
Camelot
Drive, CA-

geIFPubli.htm?doc
=ins_fis&hscode=1
604&countryid=CA
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Inspection of

produktus, un

(Canadian Food

Imported Fish

konstatējusi, ka tie atbilst

Inspection Agency Ontario,

and Fish Products Kanādas prasībām

(CFIA), Fish

attiecībā uz produktu

Inspection

marķēšanu un neto

Directorate)

Ottawa,

K1A0Y9

saturu, kā arī sensoru un
fizisko atbilstību kvalitātei
standartiem.
Standarta pārbaudes laiks
ir apmēram piecas darba
dienas.
CFIA iekasēs pārbaudes
maksu par importētajiem
produktiem, atkarībā no
produkta veida un svara:
0,15 CAD / kg gataviem
produktiem, 0,02 CAD / kg
konservētiem produktiem,
0,01 CAD / kg
svaigiem produktiem, 0,01
CAD / kg
jēlādas mīkstmiešu
vēžveidīgajiem, 0,01 CAD /
kg
visiem citiem zivju veidiem
un 30 CAD par sūtījumu
visām zivīm, kas
paredzētas turpmākai
pārstrādei.
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Dokumentācijas

Dokuments, ko pieprasa

Kanādas Pārtikas

T: +1 905

http://madb.europ

pārskatīšanas

Kanādas Pārtikas drošības

drošības

7957834

a.eu/madb/viewPa

pieprasījums /

aģentūra (CFIA) muitas

aģentūras (CFIA)

atļaujas saņemšanai.

Nacionālais

Request for
Documentation

Pieprasījumu var iesniegt

Review

iepriekš, bet to jāuzrāda
ierašanās brīdī ne vēlāk kā

importa
pakalpojumu
centrs (NISC)

A: 1050
Courtney
Park Drive

geIFPubli.htm?doc
=req_dr&hscode=1
604&countryid=CA

East, CAMississaug

pirmajā iebraukšanas

a, Ontario,

vietā.

L5T2R4

Veterināro zāļu

Dokuments, kas apliecina,

http://madb.europ

veselības

ka importētie dzīvnieku

a.eu/madb/viewPa

sertifikāts

izcelsmes produkti ir

geIFPubli.htm?doc

dzīvnieku

pārbaudīti saskaņā ar

=cf_anp&hscode=1

izcelsmes

atbilstošām procedūrām,

604&countryid=CA

produktiem /

nav piesārņoti un tiem nav

Veterinary Health
Certificate for
Animal Products

nekādas lipīgas slimības un
tiek uzskatītas par
atbilstošām
importētājvalsts spēkā
esošajiem veterinārajiem
noteikumiem.
Izsniedz eksportētājvalsts
sanitārā institūcija.

Pirms piegādes

Ļauj importētājiem un

http://madb.europ

pārskatīšanas

mākleriem iesniegt visu

a.eu/madb/viewPa

sistēma /

attiecīgo informāciju

geIFPubli.htm?doc

Kanādas robežsardzes

=pars&hscode=160

dienestam (CBSA)

4&countryid=CA

Pre-Arrival
Review System

pārskatīšanai un apstrādei
pirms preču ierašanās
25

Kanādā. Sistēma ir
ieviesta, lai samazinātu
gaidīšanas laiku uz robežas
dzīvu dzīvnieku (tostarp
zivju), augu, pārtikas
produktu un citu dzīvnieku
un augu izcelsmes
produktu, kā arī noteiktu
lauksaimniecības tehnikas
importēšanai.
Nav obligāta.
Jāiesniedz maksimums 30
dienas pirms preču
piegādes.
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Tekstils

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Visiem importējamiem tekstilizstrādājumiem jābūt marķētiem saskaņā ar Tekstilizstrādājumu
marķēšanas likumā un tās noteikumos izklāstītajiem noteikumiem:
•

tekstilšķiedru saturs pēc tā vispārējā nosaukuma (un brīvprātīgi reģistrētā

preču zīme),
•

izcelsmes valsts,

•

izplatītāja vārds, uzvārds un adrese (var aizstāt ar izplatītāja CA identifikācijas

numuru, kuru iesniedz Konkurences birojā,
•

informācija par izmēru (brīvprātīgi),

•

tīrīšanas instrukcijas (brīvprātīgi).

Atsevišķu veidu tekstilizstrādājumiem var piemērot papildu marķēšanas prasības, piemēram,
veselības un patērētāju drošības apsvērumu dēļ, kas var atšķirties atkarībā no attiecīgās
provinces jurisdikcijas.15
Informāciju par Kanādas standartiem var pieprasīt Kanādas Standartu padomei (the
Standards Council of Canada (SCC)): 55 Metcalfe Street, Suite 600, CA-Ottawa, Ontario,
K1P6L5, tālr.: +1 613 2383222, fakss: +1 613 5697808, e-pasts: global@ihs.com, kā arī
iepazīties ar tiem vietnē: https://www.scc.ca/en/search/standardsdb.

15

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=1601&countryid=CA#h44
Labeling Requirements, 11.07.2018.
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Nepieciešamie sertifikāti

CITES I pielikumā uzskaitītajām augu sugām ir vajadzīga gan ievešanas atļauja, gan iepriekšēja
CITES eksporta atļauja no eksporta valsts kompetentās iestādes.
Latvijas CITES uzraudzības institūcija ir Dabas aizsardzības pārvalde, kura ir atbildīga par CITES
un ES regulu īstenošanu. Tās pienākumos ietilpst CITES atļauju un sertifikātu izsniegšana. 16

Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Kanādu, iespējams detalizēti noskaidrot
vietnē
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi,
ievadot Kanādas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu, sadaļā Speciālās prasības (Specific
requirements).
Piemēram, vīriešu vai zēnu apģērba no tekstilaudumiem, gumijoti vai impregnēti eksportam
(preču kods 6210), kas 2017.gadā eksportēts no Latvijas 299 tūkst. EURO apmērā17, papildus
pamata prasībām nepieciešams saņemt šādas atļaujas:

Dokuments /

Apraksts / Description

Document
Dokuments, kas atļauj

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs /

Institution

Contacts

Example

Kanādas Vides un

T: +1 855

http://madb.eur
opa.eu/madb/vi

CITES atļauja

ievest dzīvos dzīvniekus, Klimata pārmaiņu,

8698670

dzīvniekiem un

dzīvnieku daļas un

A: 351 St.

dzīvnieku

produktus, kas uzskaitīti Dzīves

Joseph

produktiem /

Konvencijas par

Pakalpojumu,

Blvd, CA-

starptautisko

atļauju

Gatineau,

Kanādas Savvaļas

ewPageIFPubli.h
tm?doc=cit_ani
&hscode=6210&
countryid=CA

16

https://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/cites/cites_latvija/ 18.07.2018.
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/
?rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe Preču eksports uz Kanādu 2017.gadā, 14.06.2018.
17

28

CITES Permit for

tirdzniecību ar

piešķiršanas birojs

Quebec,

Animals and Animal

apdraudētajām savvaļas (Environment and

K1A0H3

Products

dzīvnieku un augu

Climate Change

sugām (CITES) I

Canada, Canadian

pielikumā. Pieteikuma

Wildlife Service,

apstrādes laiks- līdz 40

Permitting Office)

dienām.
Dokuments, kas atļauj
ievest dzīvus augus,
augu daļas un
CITES atļauja
augiem un augu
produktiem /

produktus, kas uzskaitīti
Konvencijas par
starptautisko
tirdzniecību ar

CITES Permit for
Plants and Plant
Products

apdraudētajām savvaļas
dzīvnieku un augu
sugām (CITES) I
pielikumā. Pieteikuma
apstrādes laiks- līdz 40
dienām.

Kanādas Vides un
Klimata pārmaiņu,
Kanādas Savvaļas

T: +1 855

Dzīves

8698670

http://madb.eur

Pakalpojumu,

A: 351 St.

opa.eu/madb/vi

atļauju

Joseph

ewPageIFPubli.h

piešķiršanas birojs

Blvd, CA-

tm?doc=cit_plt&

(Environment and

Gatineau,

hscode=6210&c

Climate Change

Quebec,

ountryid=CA

Canada, Canadian

K1A0H3

Wildlife Service,
Permitting Office)
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Kokapstrāde

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Informāciju par Kanādas standartiem var pieprasīt Kanādas Standartu padomei (the
Standards Council of Canada (SCC)): 55 Metcalfe Street, Suite 600, CA-Ottawa, Ontario,
K1P6L5, tālr.: +1 613 2383222, fakss: +1 613 5697808, e-pasts: global@ihs.com, kā arī
iepazīties ar tiem vietnē: https://www.scc.ca/en/search/standardsdb.

Nepieciešamie sertifikāti

Augu un augu produktu importētājiem jāiegūst Kanādas Pārtikas inspekcijas aģentūras (CFIA)
Augu bioloģiskās drošības un mežsaimniecības nodaļas importa atļauja un jāuzrāda
fitosanitārās veselības sertifikāts, kas izdots eksportētājvalstī. Tas ir dokuments, kas apliecina,
ka importētie augi un augu produkti ir pārbaudīti saskaņā ar atbilstošām procedūrām, ir brīvi
no karantīnas kaitēkļiem, nav bojāti, un tiek uzskatīti par atbilstošiem importētājvalsts spēkā
esošajiem fitosanitārajiem noteikumiem. Latvijā to izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests
(Lielvārdes iela 36, Rīga; tālr.: 67027098, 67027098; e-pasts: info@vaad.gov.lv). Sertifikāts var
tikt sagatavots jebkurā valodā, tomēr var būt nepieciešams tulkojums angļu vai franču valodā.
Attiecībā uz kokmateriāliem un koksnes izstrādājumiem ir jāuzrāda sertifikāts, kas pierāda
fumigācijas apstrādi saskaņā ar Kanādas karantīnas prasībām. Šis sertifikāts nav nepieciešams
koka iepakojuma materiālam (WPM).18

18

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=1601&countryid=CA#h15 Plants
and Plant Products, 11.07.2018.
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Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Kanādu, iespējams detalizēti noskaidrot
vietnē
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi,
ievadot Kanādas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu.
Piemēram, saplākšņa tikai no koka loksnēm eksportam (preču kods 4412), kas 2017.gadā no
Latvijas eksportēta 1 milj. EURO apjomā19, papildus pamata prasībām nepaciešams saņemt
šādas atļaujas:

Dokuments /

Apraksts / Description

Document
Dokuments, kas atļauj ievest
dzīvus augus, augu daļas un
CITES atļauja

produktus, kas uzskaitīti

augiem un
augu
produktiem /

for Plants and

Kontakti /

Paraugs /

Institution

Contacts

Example

Kanādas Vides un
Klimata pārmaiņu,
Kanādas Savvaļas

Konvencijas par starptautisko
tirdzniecību ar

dzīvnieku un augu sugām
(CITES) I pielikumā.

Plant Products
Pieteikuma apstrādes laiks-

T: +1 855
8698670

http://madb.eur

atļauju piešķiršanas

A: 351 St.

opa.eu/madb/vi

birojs (Environment

Joseph

ewPageIFPubli.h

and Climate Change

Blvd, CA-

tm?doc=cit_plt&

Canada, Canadian

Gatineau,

hscode=4412&c

Wildlife Service,

Quebec,

ountryid=CA

Permitting Office)

K1A0H3

Dzīves Pakalpojumu,

apdraudētajām savvaļas
CITES Permit

Institūcija /

līdz 40 dienām.
Kanādas Pārtikas

http://madb.eur

Dokumentācij

Dokuments, ko pieprasa

drošības aģentūras

T: +1 905

opa.eu/madb/vi

as

Kanādas Pārtikas drošības

(CFIA) Nacionālais

7957834

ewPageIFPubli.h

importa

tm?doc=req_dr

19

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/
?rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe Preču eksports uz Kanādu 2017.gadā, 14.06.2018.
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pārskatīšanas

aģentūra (CFIA) muitas

pakalpojumu centrs

pieprasījums /

atļaujas saņemšanai.

(NISC) (CFIA National Courtney

Request for
Documentatio

A: 1050

Import Service

Park Drive

Centre)

East, CA-

&hscode=4412&
countryid=CA

Mississaug

n Review

a, Ontario,
L5T2R4
Dokuments, kas apliecina, ka
importētie augi un augu
produkti ir pārbaudīti
saskaņā ar atbilstošām

http://madb.eur

Fitosanitārais

procedūrām, ir brīvi no

opa.eu/madb/vi

sertifikāts /

karantīnas kaitēkļiem un

ewPageIFPubli.h

Phytosanitary

praktiski nav bojāti no citiem

tm?doc=cf_phyt

Certificate

kaitējošiem kaitēkļiem un

&hscode=4412&

tiek uzskatīti par atbilstošiem

countryid=CA

importētājvalsts spēkā
esošajiem fitosanitārajiem
noteikumiem.
Ļauj importētājiem un
mākleriem iesniegt visu
Pirms

attiecīgo informāciju Kanādas

piegādes

robežsardzes dienestam

pārskatīšanas

(CBSA) pārskatīšanai un

sistēma /

apstrādei pirms preču

Pre-Arrival

ierašanās Kanādā.

Review

Sistēma ir ieviesta, lai

System

samazinātu gaidīšanas laiku

http://madb.eur
opa.eu/madb/vi
ewPageIFPubli.h
tm?doc=pars&h
scode=4412&co
untryid=CA

uz robežas dzīvu dzīvnieku
(tostarp zivju), augu, pārtikas

32

produktu un citu dzīvnieku
un augu izcelsmes produktu,
kā arī noteiktu
lauksaimniecības tehnikas
importēšanai.
Nav obligāta.
Jāiesniedz maksimums 30
dienas pirms preču piegādes.
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Mašīnbūve un metālapstrāde

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Informāciju par Kanādas standartiem var pieprasīt Kanādas Standartu padomei (the
Standards Council of Canada (SCC)): 55 Metcalfe Street, Suite 600, CA-Ottawa, Ontario,
K1P6L5, tālr.: +1 613 2383222, fakss: +1 613 5697808, e-pasts: global@ihs.com, kā arī
iepazīties ar tiem vietnē: https://www.scc.ca/en/search/standardsdb.

Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Kanādu, iespējams detalizēti noskaidrot
vietnē madb.europa.eu, ievadot Kanādas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu.
Piemēram, speciālo mehānisko transportlīdzekļu eksportam (preču kods 8705), kas
2017.gadā eksportēts no Latvijas 591 tūkst. EURO apmērā20, papildus pamata prasībām
nepaciešams aizpildīt šādu dokumentāciju:

Dokuments /

Apraksts /

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs /

Document

Description

Institution

Contacts

Example

Reģistrācija saskaņā

Dokuments, kas

Kanādas

ar mehānisko

apliecina, ka

Transports, Ceļu

T: +1 613

http://madb.euro
pa.eu/madb/view

transportlīdzekļu

importētāji ievēro

satiksmes

9988616

pirmsapdrošināšana

mehānisko

drošības un

A: 330 Sparks

s programmu /

doc=pre_mv&hsc

transportlīdzekļu

mehānisko

Street, Place

ode=8705&countr

Registration under

drošības likumu un

transportlīdzekļ

de Ville, Tower

yid=CA

the Pre-Clearance

noteikumus, un ka

u regula,

PageIFPubli.htm?

20

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/
?rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe Preču eksports uz Kanādu 2017.gadā, 14.06.2018.

34

Programme for

viņi var piedalīties

atbilstības

C, CA-Ottawa,

Motor Vehicles

mehānisko

pārbaudes

ON K1A 0N5

transportlīdzekļu

amatpersona

apritē. Pieteikums

(Transport

aizpildāms angļu vai

Canada, Road

franču valodā.

Safety and

Informācijas

Motor Vehicle

apstrādes laiks ir 4-6

Regulation,

nedēļas, bez maksas.

Compliance
Verification
Officer)

Dokuments, kurā
ietverti dati par
importējamiem
mehāniskiem
transportlīdzekļiem.
Dokuments pierāda
T: +1 416

provinču /
teritoriālajām

Importēto

6266812

http://madb.euro

Transportlīdzekļa

iestādēm, ka visas

transportlīdzekļ

A: 405 The

pa.eu/madb/view

importa forma /

piemērojamās muitas

u reģistrs (RIV)

West Mall,

PageIFPubli.htm?

prasības ir izpildītas

(Registrar of

Suite 500, CA-

doc=imp_mv&hsc

vai tiks izpildītas.

Imported

Toronto,

ode=8705&countr

Tomēr importētājiem

Vehicles)

Ontario M9C

yid=CA

Vehicle Import Form

jāņem vērā, ka var būt

5K7

papildu provinces /
teritoriālās prasības
attiecībā uz piekļuvi
tirgum. Informāciju
var iesniegt RIV
tiešsaistes vietnē
35

www.riv.ca/OnlineFor
ms/Home/Landing.
Apstrādes maksa ir
295 CAD + nodokļi.
Dokuments, kurā ir
informācija par
mehāniskajiem
transportlīdzekļiem
Importa veidlapa

attiecībā uz

daļām importētiem

importējamām

transportlīdzekļiem

detaļām. Dokuments

/

pierāda provinču /

Import Form for
Vehicles Imported
for Parts

teritoriālajām
iestādēm, ka ir
izpildītas visas
piemērojamās muitas
prasības. Informāciju

*Nepieciešams tikai

var iesniegt RIV

detaļu importam

tiešsaistes vietnē

T: +1 416
Importēto

6266812

http://madb.euro

transportlīdzekļ

A: 405 The

pa.eu/madb/view

u reģistrs (RIV)

West Mall,

PageIFPubli.htm?

(Registrar of

Suite 500, CA-

doc=imp_pmv&hs

Imported

Toronto,

code=8705&coun

Vehicles)

Ontario M9C

tryid=CA

5K7

www.riv.ca/OnlineFor
ms/Home/Landing.
Apstrādes maksa ir 90
CAD + nodokļi.
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