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KRIEVIJA 

 

Kopsavilkums 

 

Kopš 1997. gada Eiropas Savienības (ES) politiskās un ekonomiskās attiecības ar Krieviju ir 

balstītas uz Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSL). Nolīguma mērķis ir veicināt abpusēju 

tirdzniecību un investīcijas, kā arī attīstīt saskaņotas ekonomiskās attiecības starp ES un Krieviju. 

2012. gadā, kad Krievija pievienojās PTO, ES un Krievijas tirdzniecības attiecības nosaka arī PTO 

noteikumi. Krievija ir ES ceturtā lielākā tirdzniecības partnervalsts, un ES ir Krievijas lielākais 

tirdzniecības partneris. 

ES un Krievijas tirdzniecība kopš 2012. gada ir pastāvīgi samazinājusies. Laika posmā no 2012. 

gada līdz 2016. gadam tā samazinājās par 44%. No 339 miljardiem euro 2012. gadā līdz 191 

miljardam euro 2016. gadā. 

Kopējais preču tirdzniecības apgrozījums Latvijai ar Krieviju veido nepilnu 2,1 miljardu EURO. 

Krievija ar 8,19 % no kopējā tirdzniecības īpatsvara ir ceturtais lielākais Latvijas preču tirdzniecības 

partneris. Krievija ir trešais lielākais Latvijas preču eksporta partneris. 2017. gadā Latvijas preču 

eksports uz Krieviju veidoja 1 039,19 MEURO, kas ir par 32% vairāk salīdzinājumā ar 2016. gada 

atbilstošo periodu. 

Šajā kopsavilkumā ir apkopota informācija par juridisko pamatu tirdzniecības veikšanai ar 

Krieviju, atbildīgās institūcijas Krievijā 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; 
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• 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: 

• 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; 

• http://www.russian-customs.org/legislation/tariff/index.html - šo saiti var izmantot, lai 

pārbaudītu vai piešķirtais kods Latvijā atbilst kodam Krievijā, jo dažkārt mēdz atšķirties 

produkta pēdējie cipari 

• http://edata.customs.ru – elektroniskais kravu deklarēšanas mājas lapa 

  

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx
http://www.russian-customs.org/legislation/tariff/index.html
http://edata.customs.ru/
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Summary 

 

Since 1997 the EU's political and economic relations with Russia have been based on a 

Partnership and Cooperation Agreement (PCA).  The Agreement aims to promote trade and 

investment and develop harmonious economic relations between the EU and Russia. 

Since 2012, when Russia joined the WTO, EU-Russia trade relations have also been framed by 

WTO rules. 

Russia is the EU's fourth largest trading partner and the EU is Russia's biggest trading partner. EU-

Russia trade has continuously decreased since 2012, dropping by 44% between 2012 and 2016 

from €339 billion in 2012 to €191 billion in 2016. 

Main EU exports to Russia: machinery, transport equipment, chemicals, medicines, 

manufactured products. Main EU imports from Russia: raw materials, especially - oil (crude and 

refined), gas. 

The EU is the biggest investor in Russia. Three quarters of Foreign Direct Investment stocks in 

Russia come from EU Member States, 30% from Cyprus alone 

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

international trade in Russia, 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. 
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• 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. 

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. 

• http://edata.customs.ru – cargo declaration website 

• http://www.russian-customs.org/legislation/tariff/index.html - this link can be used to verify 

that the assigned code is the same as the Russian code, as it may sometimes differ from 

the last digits of the product 

*** 

  

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://edata.customs.ru/
http://www.russian-customs.org/legislation/tariff/index.html
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Juridiskais pamats tirdzniecības veikšanai 

 

Kopš 1997. gada Eiropas Savienības (ES) politiskās un ekonomiskās attiecības ar Krieviju ir 

balstītas uz Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSL). Nolīguma mērķis ir veicināt abpusēju 

tirdzniecību un investīcijas, kā arī attīstīt saskaņotas ekonomiskās attiecības starp ES un Krieviju. 

Kopš 2012. gada, kad Krievija pievienojās PTO, ES un Krievijas tirdzniecības attiecības nosaka arī 

PTO noteikumi.  

Krievija ir ES ceturtā lielākā tirdzniecības partnervalsts, un ES ir Krievijas lielākais tirdzniecības 

partneris. 

ES un Krievijas tirdzniecība kopš 2012. gada ir pastāvīgi samazinājusies. Laika posmā no 2012. 

gada līdz 2016. gadam tā samazinājās par 44%. No 339 miljardiem euro 2012. gadā līdz 191 

miljardam euro 2016. gadā. 
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Valstī par eksportu atbildīgās institūcijas 

 

Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija (Ministry of Industry and Trade) var vērsties, 

lai noskaidrotu esošo situāciju dažādu produktu eksportam uz Krieviju / can turn to see the 

current situation of export of different products to Russia 

T.: +7 495 7105500 

A.: Kitaygorodskiy proezd 7, RU-109074 Moscow 

W.: www.minpromtorg.gov.ru 

Krievijas Federācijas Federālās Muitas dienests (Federal Customes Service of the Russian 

Federation)  tiek iesniegti dokumenti, kas paredzēti produktu eksportam uz Krieviju. Vairāk 

informāciju iespējams iegūt krievu un angļu valodā dienesta mājas lapā. / documents are 

submitted for the export of products to Russia 

T.: +7 495 7401404 

A.: ulitsa Novozavodskaya 11/5, RU-121087 Moscow 

W.: www.customs.ru 

Krievijas Federācijas Tehniskās regulēšanas un metroloģijas Federālā aģentūra (Federal 

Agency for Technical Regulation and Metrology) Informācija par akreditācijas, sertifikācijas un 

licencēšanas likumdošanas aktiem un kārtību. Vietne - krievu un angļu valodā. / Information on 

accreditation, certification and licensing legislation and procedures. 

T.: +7 499 2360300 

A.: Leninskiy prospekt B-49, RU-119991 Moscow 

W.: www.gost.ru 

  

http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.gost.ru/


9 
 

Krievijas valsts akreditācijas dienests (Rosaccreditation State Service)  atbildīgā institūcija par 

dažāda veida akreditācijām / Responsible institution for various types of accreditation. 

T.: +7 495 5392670 

A.: Rosakkreditatsiya, Vavilova 7, RU-117997 Moscow 

W.: www.fsa.gov.ru 

Kokapstrāde 

Valsts ugunsdzēsības dienests (State Fire Fighting Service) var vērsties ar jautājumiem, 

kas saistīti ar produkta ugunsdrošību / can address issues related to product fire safety 

T.: +7 495 6172298 

A.: Teatral'niy prospekt 9, RU-109012 Moscow 

W.: www.mchs.gov.ru 

Pārtika 

Krievijas Federālais Veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienests (Veterinary and 

Phytosanitary Supervision (ROSSEL'KHOZNADZOR)) var vērsties ar jautājumiem, kas 

saistīti ar veterinārajām un fitosanitārajām prasībām / can address issues related to 

veterinary and phytosanitary requirements. 

T.: +7 499 9754347 

A.: Orlikov pereulok 1/11, RU-107139 Moscow 

W.: www.fsvps.ru 

  

http://www.fsa.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.fsvps.ru/
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Veselības un sociālās attīstības ministrija (Ministry of Health and Social Development) 

var vērsties ar jautājumiem, par muitas kontroles punktiem caur kuriem iesējams 

pārtikas produktu eksports uz Krieviju / can ask questions about the customs control 

points through which foodstuffs are shipped to Russia 

T.: +7 495 6284453 

A.: Rakhmanovskiy pereulok, dom 3, RU-127994 Moscow 

W.: www.rosminzdrav.ru 

Federālais Patērētāju tiesību aizsardzības un labklājības dienests (Federal Service for 

Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing) var vērsties ar 

jautājumiem, kas saistīti ar dokumentu iesniegšanu, kas nosaka alkohola stiprumu / can 

address issues related to the submission of documents that determine the volume of 

alcohol 

T.: +7 499 9732690 

A.: 18/5 and 7, Vadkovskiy pereulok, RU-127994, Moscow 

W.: www.rospotrebnadzor.ru 

Federālais alkohola tirgus regulācijas dienests (Federal Service for the Regulation of 

the Alcohol Market)  var vērsties ar jautājumiem kas saistīti ar alkohola un alkoholisko 

dzērienu tirdzniecību / can address issues related to the sale of alcohol and alcoholic 

beverages 

T.: +7 495 6625052 

A.: ulitsa Miusskaya 3, RU-125993 Moscow 

W.: www.fsrar.ru 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.fsrar.ru/
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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 Eiropas Komisijas mājās lapā, ierakstot 

atbilstošo valsti un preču kodu norādītajā vietā. Par piemēru paņemot vienu no eksportētākajām 

Latvijas precēm 2017.gadā metālapstrādes un mašīnbūves nozarēs ar preču kodu 7216 33 90 - H 

profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, augstāki par 

180 mm. Ievadot attiecīgos kritērijus, var redzēt, ka šai precei ir noteikts 5% tarifs.1 Papildus 

tarifam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis 18% un muitas nodeva, kuru nosaka pēc preču 

vērtības. Skatīt tabulu zemāk. 

Preču vērtība Muitas nodeva 

Mazāk par 200000 RUB 500 RUB 

Vairāk par 200000 RUB bet mazāk par 450000 RUB 1000 RUB 

Vairāk par 450000 RUB bet mazāk par 1200000 RUB 2000 RUB 

Vairāk par 1200000 RUB bet mazāk par 2500000 RUB 5500 RUB 

Vairāk par 2500000 RUB bet mazāk par 5000000 RUB 7500 RUB 

Vairāk par 5000000 RUB bet mazāk par 10000000 RUB 20000 RUB 

Vairāk par 10000000 RUB 30000 RUB 

 

Ja dokumenti tiek iesniegti elektroniski, muitas nodevām tiek piemērota 25 % samazinājums no 

augstāk minētās summas. 

                                                           
1http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=72163390&countries=RU 03.04.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=72163390&countries=RU
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Katrai precei atbilstošu ievedmuitu, informāciju par piemērotajiem tarifiem, tirdzniecības 

barjerām un preču izcelsmes noteikumiem var noskaidrot Eiropas Komisijas mājas lapā Market 

Access Database – madb.europa.eu, ievadot ailēs valsts nosaukumu un interesējošo preču kodu. 

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 

 

Lai veiktu produktu atmuitošanu, importētājam ir jāpierāda, ka šīs preces atbilst spēkā esošajām 

normām un standartiem. Pašlaik Krievijā ir spēkā divas standartizācijas sistēmas, pirmā ir spēkā 

visām Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EAES) dalībvalstīm, bet otrā sistēma attiecas tikai uz 

Krievijas Federāciju.  

Valsts un EAES līmenī preču atbilstību nosaka Tehnisko regulējumu un metroloģijas Federālā 

aģentūra (Rosstandart), kura ir pakļauta Federālajam muitas dienestam.  Preču atbilstību 

apliecina ar atbilstības sertifikātu (Certificate of Conformity) vai atbilstības deklarāciju 

(Declaration of Conformity). Federālā aģentūra regulē valsts standartizācijas sistēmu un 

sertifikātu izdošanu, tā saucamos GOST (R) sertifikātus (t.i., valsts standartus).2 

Eirāzijas Ekonomiskās savienības dalībvalstis ir izstrādājušas tehniskās prasības atsevišķiem 

produktiem. Atbilstību tehniskajām prasībām var tik apliecināta ar atbilstošu sertifikātu, paša 

uzņēmuma sastādītu deklarāciju vai uzrādot attiecīgās dalībvalsts reģistrācijas dokumentu. 

  

                                                           
2http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=4418&countryid=RU#h34 
03.04.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=4418&countryid=RU#h34
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Muitas kodu atbilstība un salīdzināšanas kārtība 

 

Latvija un Krievija lieto Harmonizēto sistēmu3 muitas kodu noteikšanai. Tātad preces kods, kas 

piešķirts Latvijā atbildīs arī tāds pats preces kods Krievijā. Ir gadījumi, kad izvēlētās preces kods 

atšķiras ar cipariem, kas norādīti beigās, vai kodā ir vairāk ciparu. Tas ir tāpēc, Krievijas sistēma 

šīs preces izdala sīkāk. Šajā gadījumā ieteicams preču kodus arī saskaņot ar preču importētājiem 

Krievijā. 

Papildus var tikt pieprasīts veikt tarifu kodu salīdzināšanu.  

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. Par kodu atbilstību var noskaidrot arī Federālā Muitas 

dienesta mājas lapā. 

 

Valsts / Country Preču kods / 

Code 

Preču nosaukums / Goods 

Latvijas preču kods 7216 33 90 H profili, pēc karstās 

velmēšanas, karstās stiepšanas 

vai presēšanas tālāk 

neapstrādāti, augstāki par 180 

mm4 

Krievijas preču kods 7216 33 900 0 H beams, more than 180 mm 

in height5 

 

                                                           
3http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7204&countryid=TR#h8 03.04.2018. 
4https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/Page.aspx?pid=364 03.04.2018. 
5http://www.russian-customs.org/legislation/tariff/index.html 12.04.2018. 

https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7204&countryid=TR#h8
https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/Page.aspx?pid=364
http://www.russian-customs.org/legislation/tariff/index.html
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Norādot dokumentos preču kodus, būtu jāiekļauj arī atsauce uz izmantoto nomenklatūru, 

piemēram, HS 2012 vai HS 20176. Ja preču kodi pārsniedz sešu ciparu līmeni, tad uzņēmumam 

ieteicams preču kodus saskaņot ar importētāju. 

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 Turcijā. 

  

                                                           
6http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7204&countryid=TR#h823.04.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7204&countryid=TR#h8
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Iesniedzamie dokumenti un atbildīgo institūciju konsultācijas 

 

Atsevišķus dokumentus Federālajam muitas dienestam ir jāiesniedz elektroniski krievu valodā. 

To var izdarīt elektroniskajā kravu deklarēšanas portālā - http://edata.customs.ru 

Lai iesniegtu dokumentu, iepriekš nepieciešams reģistrēties un izveidot lietotāja kontu. Vairāk 

informāciju par reģistrēšanās procesu iespējams iegūt angļu valodā Eiropas Komisijas mājas lapā.7 

Iesniedzot Muitas importa deklarāciju, importētājiem ir jāinformē attiecīgā muitas iestāde. Par 

katru kravas sūtījumu Federālais Muitas dienests patur nodevu, kas tiek iekasēta kopā ar 

nodokļiem un citām muitas nodevām.  

Kopumā formalitātes saistītas ar dokumentu iesniegšanu nepieciešams veikt krievu valodā. Citā 

valodā sastādītus dokumentus nepieciešams oficiāli pārtulkot krievu valodā. Kopijas 

nepieciešams apzīmogot, un iesniedzējam tās ir arī jāparaksta8. 

Eksportētājiem jāpatur prātā, ka papildus oficiāli pieprasītai dokumentācijai, papildu pienākumi 

var rasties no līgumiem ar importētāju. Ja līgumā vai citā dokumentā ir noteikts, ka eksportētājs 

iesniedz citus dokumentus, to iesniegšana ir eksportētāja pienākums, neatkarīgi no oficiālajām 

prasībām. Turklāt muitas vai citas iestādes var pieprasīt papildu dokumentāciju, ja tās uzskata, ka 

oficiālajā dokumentācijā sniegtā informācija nav pietiekama vai apšaubāma.  

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Krieviju, iespējams detalizēti noskaidrot 

vietnē madb.europa.eu, ievadot valsts nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. 

  

                                                           
7http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?countryid=RU&hscode=7216&doc=reg_ed2.html 12.04.2018. 
8http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=6212&countryid=RU#h34 
23.04.2018. 

http://edata.customs.ru/
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?countryid=RU&hscode=7216&doc=reg_ed2.html
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=6212&countryid=RU#h34
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Dokuments / Document Apraksts / 

Description 

Institūcija / 

Institution 

Kontakti / 

Contacts 

Paraugs / 

Example 

Iepriekšējs paziņojums par 

precēm un piegādes 

transportu/ 

Advanced Notification of 

Arrival for Vehicles and 

Aircraft/ 

Predvaritel'naya 

informatsiya o tovarakh i 

transportnykh sredstvakh 

 

Dokuments, kas 

informē atbildīgās 

iestādes par preču 

ierašanos, to 

transporta veidu, kā 

arī satur 

pamatinformāciju par 

sūtījumu 

Dokumentu sagatavo 

krievu valodā 

autorizētais 

ekonomikas operators 

(AEO), pārvadātājs vai 

muitas aģents. 

Iesniedzams 

elektroniski, ne vēlāk 

kā 2 h pirms kravas 

ierašanās 

Federālais 

muitas dienests 

(Federal 

Customes 

Service of the 

Russian 

Federation)  

T.:+7 499 

4497771, 

4497675 

F.: +7 495 

9139390, 

499 

4497300 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=not_arr

&hscode=7216

&countryid=RU 

 

Preču muitas vērtības 

deklarācija/ 

Declaration of Dutiable 

Value/ 

Declaratsiya tamožennoy 

stoimosti 

Dokuments, kas satur 

visu nepieciešamo 

informāciju lai 

noteiktu sūtījuma 

apliekamo vērtību 

Federālais 

muitas dienests 

(Federal 

Customes 

Service of the 

Russian 

Federation)  

T.:+7 499 

4497771, 

4497675 

F.: +7 495 

9139390, 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=decval

&hscode=7216

&countryid=RU 

 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=not_arr&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=not_arr&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=not_arr&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=not_arr&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=not_arr&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=not_arr&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=decval&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=decval&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=decval&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=decval&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=decval&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=decval&hscode=7216&countryid=RU
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Aizpilda importētājs 

vai muitas aģents 

krievu valodā 

Iesniedzama 

elektroniski ED-2 

sistēmā 

499 

4497300 

Muitas vērtības 

deklarācija/ 

Manifest/ 

Gruzovoy ili frakhtovyy 

manifest/Deklaratsiya ili 

manifest sudovogo gruza 

Dokuments, kas 

nepieciešams, lai 

informētu atbildīgās 

iestādes par kravas 

ierašanos ar kuģi vai 

avio transportu. Kā arī 

satur informāciju par 

kravā esošām precēm 

Iesniedzama 

elektroniski ED-2 

sistēmā 

Iesniedz 24 h laikā 

sākot ar kravas 

ierašanās brīdi 

Federālais 

muitas dienests 

(Federal 

Customes 

Service of the 

Russian 

Federation)  

T.:+7 499 

4497771, 

4497675 

F.: +7 495 

9139390, 

499 

4497300 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=mfest&

hscode=7216&c

ountryid=RU 

 

Muitas importa 

deklarācija/ 

Customs import 

declaration/ 

Deklaratsiya na tovary 

Oficiālā preču 

atmuitošanas forma 

Aizpilda importētājs 

vai aģents krievu 

valodā 

Federālais 

muitas dienests 

(Federal 

Customes 

Service of the 

Russian 

Federation)  

T.:+7 499 

4497771, 

4497675 

F.: +7 495 

9139390, 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=cid&hsc

ode=7216&coun

tryid=RU 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=mfest&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=mfest&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=mfest&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=mfest&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=mfest&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=mfest&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=7216&countryid=RU
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Iesniedzama 

elektroniski ED-2 

sistēmā 

Federālais muitas 

dienests piemēro 

importa nodevu 

499 

4497300 

 

Atbilstības sertifikāts/ 

Certificate of Conformity/ 

Sertifikat sootvestviya 

Dokuments, kas 

apliecina produkta 

atbilstību Krievijas 

standartiem 

Tehniskās 

regulēšanas un 

metroloģijas 

Federālā 

aģentūra 

(Federal Agency 

for Technical 

Regulation and 

Metrology) 

T.: +7 499 

2360300 

 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=cf_con

&hscode=7320

&countryid=RU 

 

EAES atbilstības sertifikāts 

Certificate of Conformity 

of the Euroasian Economic 

Union/ 

Sertifikat sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Ekonomicheskogo Soyuza 

Dokuments, kas 

apliecina, ka produkts 

atbilst Eirāzijas 

Ekonomiskās 

Savienības muitas 

teritorijas standartiem 

un tehniskajiem 

regulējumiem 

Tehniskās 

regulēšanas un 

metroloģijas 

Federālā 

aģentūra 

(Federal Agency 

for Technical 

Regulation and 

Metrology) 

 

T.: +7 499 

2360300 

 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=con_ea

eu&hscode=732

0&countryid=RU 

 

Atbilstības deklarācija/ Dokuments, kas 

deklarē, ka produkts 

Tehniskās 

regulēšanas un 

T.: +7 499 

2360300 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
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Declaration of 

Conformity/ 

Declaratsiya o sootvetstvii 

atbilst Krievijas 

standartiem 

metroloģijas 

Federālā 

aģentūra 

(Federal Agency 

for Technical 

Regulation and 

Metrology) 

 

 ewPageIFPubli.h

tm?doc=dec_co

n&hscode=7320

&countryid=RU 

 

EAES atbilstības 

deklarācija/ 

Declaration of Conformity 

of the Euroasian Economic 

Union/ 

Deklaratsiya sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Ekonomicheskogo Soyuza 

Dokuments, kas 

deklarē, ka produkts 

atbilst Krievijas 

standartiem 

Tehniskās 

regulēšanas un 

metroloģijas 

Federālā 

aģentūra 

(Federal Agency 

for Technical 

Regulation and 

Metrology) 

 

T.: +7 499 

2360300 

 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=dec_ea

eu&hscode=732

0&countryid=RU 

 

Rēķins 

Commercial Invoice/ 

Sčёt-faktura 

Dokuments, kas satur 

informāciju par 

apmaksu 

Var tikt sagatavots 

jebkurā valodā, 

vēlams tulkojums 

krievu valodā 

Iesniedzams vairākos 

eksemplāros, skaitu 

Eksportētājs / 

Exporter 

 http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=invoice

&hscode=7216

&countryid=RU 

 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=7216&countryid=RU
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precizēt ar 

importētāju 

Pro Forma rēķins 

Pro Forma Invoice/ 

Sčёt-proforma 

Dokuments, kas 

apliecina darījuma 

nodomu 

Eksportētājs / 

Exporter 

 http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=pro_inv

&hscode=7216

&countryid=RU 

Preču saraksts 

Packing List/ 

 

Dokuments, kas satur 

detaļas par precēm 

visā sūtījumā 

Eksportētājs / 

Exporter 

 http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=plist&h

scode=7216&co

untryid=RU 

Nepreferenciālais preču 

izcelsmes sertifikāts/ 

Certificate of Non-

Preferential Origin/ 

 

Dokuments, kas 

apliecina preces 

nepreferenciālo 

izcelsmi 

Eksportētājs / 

Exporter 

 http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=cf_npo

&hscode=7216

&countryid=RU 

 

Preču izcelsmes 

sertifikāts/ 

Proof of Preferential 

Origin/ 

 

Dokuments, kas 

apliecina preces 

preferenciālo izcelsmi 

Eksportētājs / 

Exporter 

 http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=ppo&hs

code=7216&cou

ntryid=RU 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pro_inv&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pro_inv&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pro_inv&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pro_inv&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pro_inv&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pro_inv&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_npo&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_npo&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_npo&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_npo&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_npo&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_npo&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=7216&countryid=RU
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Gaisa pavadzīme/ 

Air Waybill 

Dokuments, kas satur 

info par starptautiski 

preču pārvadājumu 

pa gaisu 

Eksportētājs / 

Exporter 

 http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=awb&h

scode=7216&co

untryid=RU 

 

Jūras pavadzīme/ 

Bill of Lading 

Dokuments, kas satur 

info par starptautiski 

preču pārvadājumu 

pa jūru 

Eksportētājs / 

Exporter 

 http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=bl&hsc

ode=7216&coun

tryid=RU 

Dzelzceļa pavadzīme/ 

Rail Waybill Conforming to 

Both COTIF and SMGS 

Agreements/ 

Železnodorožnaya 

nakladnaya 

 

Dokuments, kas satur 

info par starptautiski 

preču pārvadājumu 

pa dzelzceļu 

Eksportētājs / 

Exporter 

 http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=cim&hs

code=8455&cou

ntryid=TR 

Pavadzīme 

Waybill 

Dokuments, kas satur 

info par starptautiski 

preču pārvadājumu 

pa ceļu 

Eksportētājs / 

Exporter 

 http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=cim_sm

gs&hscode=721

6&countryid=RU 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim&hscode=8455&countryid=TR
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim&hscode=8455&countryid=TR
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim&hscode=8455&countryid=TR
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim&hscode=8455&countryid=TR
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim&hscode=8455&countryid=TR
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim&hscode=8455&countryid=TR
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim_smgs&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim_smgs&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim_smgs&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim_smgs&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim_smgs&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim_smgs&hscode=7216&countryid=RU
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Uzņēmuma reģistrācijas 

sertifikāts/ 

Business Registration 

Certificate/ 

Svidetel'stvo o 

gosudarstvennoy 

registratsii yuridičeskogo 

litsa 

Dokuments, kas 

apliecina, ka 

uzņēmums, kurš 

plāno veikt 

uzņēmējdarbību 

Krievijā, ir reģistrēts 

Vienotajā valsts 

juridisko personu 

reģistrā 

Pieteikums aizpildāms 

krieviski papīra un 

elektroniskā formā 

Maksa - 4000 RUB 

Federālais 

ieņēmumu 

dienests 

(Federal 

Customes 

Service of the 

Russian 

Federation)   

T.:+7 495 

9130009, 

9130321 

 

F.: +7 495 

9130005, 

9130006 

 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=reg_co

m&hscode=721

6&countryid=RU 

 

  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=7216&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=7216&countryid=RU
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Pārtikas nozare 

 

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Pārtikas produktiem, kas tiek eksportēti uz Krieviju, ir jāatbilst Krievijas noteiktajām 

veterinārajām un fitosanitārajām prasībām. Dažādas pārtikas piedevas un bioloģiski aktīvas 

pārtikas piedevas ir nepieciešams reģistrēt Krievijas valsts reģistrā. Krievija piemēro importa 

kvotas gaļai un gaļas produktiem, tāpēc, lai varētu eksportēt šos produktus, ir nepieciešams iegūt 

importa licenci, ko izsniedz Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas birojs.9 

Saskaņā ar tehniskajām prasībām nr. TR TS 021/2011 EAES pārtikas drošības sistēma strādā pēc 

HACCP (pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei) principa. 

Ražotājiem ir jānodrošina periodiska ražošanas telpu un iekārtu, kas paredzētas pārtikas 

produktu ražošanai, tīrīšana un dezinfekcija. Šo iemeslu dēļ, ražotājam ir jāspēj uzrādīt atbilstošu 

sertifikātu, kas apstiprina tā darbības pēc HACCP principa. 

Valsts un EAES līmenī preču atbilstību nosaka Tehnisko regulējumu un metroloģijas Federālā 

aģentūra (Rosstandart), kura ir pakļauta Federālajam muitas dienestam.  Preču atbilstību 

apliecina ar atbilstības sertifikātu (Certificate of Conformity) vai atbilstības deklarāciju 

(Declaration of Conformity). Federālā aģentūra regulē valsts standartizācijas sistēmu un 

sertifikātu izdošanu, tā saucamos GOST (R) sertifikātus (t.i., valsts standartus).  

Eirāzijas Ekonomiskās savienības dalībvalstis ir izstrādājušas tehniskās prasības atsevišķiem 

produktiem. Atbilstību tehniskajām prasībām var tik apliecināta ar atbilstošu sertifikātu, paša 

uzņēmuma sastādītu deklarāciju vai uzrādot attiecīgās dalībvalsts reģistrācijas dokumentu. 

  

                                                           
9http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2208&countryid=RU#h18 
24.04.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2208&countryid=RU#h18
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Šobrīd spēkā tehniskās prasības ir produktiem no sekojošām sadaļām: 

• pārtika (TR TS 021/2011); 

• augļu un dārzeņu sulu produkti (TR TS 023/2011); 

• tauku un eļļas produkti  (TR TS 024/2011); 

• pārtikas piedevas, garšvielas un tehnoloģiskās piedevas (TR TS 029/2012); 

• piens un piena produkti (TR TS 033/2013); 

• gaļa un gaļas produkti (TR TS 034/2013); 

• zivis un zivs produkti (TR TS 040/2016) 

Preču apjoms, kurām jāatbilst tehniskajām prasībām var pieaugt, jo var stāties spēkā jauni 

regulējumi, kas var noteikt sarakstā vēl nepieminēto preču atbilstību.10 

Uzņēmumam ir jāņem vērā, ja attiecīgajai precei šobrīd nav izstrādātas EAES tehniskās prasības, 

tad to atbilstību var noteikt atsaucoties uz nacionālo likumdošanu. 

Pārtikas produktu eksports uz Krieviju ir iespējams tikai caur norādītajiem muitas kontroles 

punktiem. Sarakstu ar atbilstošajiem muitas kontroles punktiem, caur kuriem var eksportēt 

pārtikas produktus, var iegūt Veselības un sociālās attīstības ministrijā. Kontaktus skatiet 

vispārīgās informācijas sadaļā par atbildīgajām iestādēm. 

  

                                                           
10http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7216&countryid=RU#h34 
12.04.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7216&countryid=RU#h34
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Nepieciešamie sertifikāti 

Eirāzijas Ekonomiskās Savienības (EAES) dalībvalstis ir ratificējušas savstarpēju vienošanos par 

vienoto veterināro prasību kontroli EAES teritorijā. Vienošanās mērķis ir samazināt lipīgu 

dzīvnieku slimību izplatību. Saskaņā ar šo vienošanos visiem dzīvu dzīvnieku selekcionāriem un 

dzīvnieku produktu un dzīvnieku barības ražotājiem, ir jāreģistrējas vienotajā elektroniskajā EAES 

reģistrā, pirms produkti tiek ievesti EAES teritorijā. Lai reģistrētos, eksportētājam nepieciešamas 

sazināties ar iestādi, kas ir atbildīga par veterināro prasību kontroli. Šī iestāde piesakās ārvalstu 

piegādātāju sertifikācijai ROSSEL'KHOZNADZOR. Dienesta pārstāvis veiks attiecīgo pārbaudi 

eksportētāja uzņēmumā, un, veiksmīgas pārbaudes rezultātā tiks izsniegts sertifikāts, ka 

uzņēmums ir reģistrēts vienotajā elektroniskajā reģistrā. Tikai reģistrētiem ārvalstu 

piegādātājiem ir atļauts eksportēt produkciju uz EAES.11 

Visiem dzīvnieku un dzīvnieku produktiem ir nepieciešams Dzīvu dzīvnieku Veterinārās veselības 

sertifikāts (Veterinary Health Certificate for Live Animals) vai Dzīvnieku produktu Veterinārās 

veselības serifikāts, kas tiek izsniegti produkta izcelsmes valstī. Sertifikāti, kas izsniegti citās EAES 

dalībvalstīs tiek atzīti arī Krievijā. Augstāk minētie produkti tiek pārbaudīti arī uz robežas, veicot 

obligāto veterināro pārbaudi.  

Ar jautājumiem, kas ir saistīti ar Sanitārajiem un fitosanitārajiem noteikumiem, var vērsties 

Krievijas Federālajā Veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienestā (Veterinary and 

Phytosanitary Supervision (ROSSEL'KHOZNADZOR)). 

Īpašas cita veida aizsardzības noteikumi var tikt piemēroti augstāk minētajai produkcijai, 

piemēram, pamatojoties uz iespējamo lipīgo slimību izplatību. Tāpēc ir ieteicams jau iepriekš 

sazināties ar ROSSEL'KHOZNADZOR, un iegūt informāciju par esošo situāciju attiecīga produkta 

eksportēšanai uz Krieviju. ROSSEL'KHOZNADZOR kontaktus skatiet vispārīgās informācijas sadaļā 

pie atbildīgajām iestādēm.  

                                                           
11http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2208&countryid=RU#h18 
23.04.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2208&countryid=RU#h18
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Atsevišķām produktu grupām var tikt pieprasīts iesniegt arī Atbilstības sertifikātu (Certificat of 

Conformity). Šis ir dokuments, kas apliecina produkta atbilstību Krievijas standartiem, un 

iesniedzams kā oriģināls. Dokumenta apstrādes process ir atkarīgs no eksportējamā produkta, 

kuram tiks piemērotas pārbaudes un testi. Atbildīgā aģentūra dokumentus izvērtē un sniedz 

atbildi par veicamajām pārbaudēm aptuveni viena mēneša laikā. Izmaksas ir atkarīgas no 

uzņēmuma, kas veic nepieciešamās pārbaudes un testus. Derīguma termiņš ir atkarīgs no 

sertificēšanas tipa, tomēr to var iedalīt trijās grupās; sērijas produktu ražošana uz trīs gadiem, 

sērijas produktu ražošana uz gadu, atbilstības sertifikāts vienai partijai.  

Krievijā pastāv arī aizliegums ievest atsevišķus produktus. Vairāk informācijas par produktiem 

iespējams noskaidrot Eiropas Komisijas mājas lapā – madb.europa.eu 

  

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
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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. Kokapstrādes nozares produktiem ir jāiesniedz arī zemāk 

norādītie dokumenti. 

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Krieviju, iespējams detalizēti noskaidrot 

vietnē madb.europa.eu, ievadot valsts nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. 

 

Dokuments / 

Document 

Apraksts / 

Description 

Institūcija / 

Institution 

Kontakti / 

Contacts 

Paraugs / 

Example 

EAES atbilstības 

sertifikāts 

Certificate of 

Conformity of the 

Euroasian Economic 

Union/ 

Sertifikat 

sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Ekonomicheskogo 

Soyuza 

Dokuments, kas 

apliecina, ka produkts 

atbilst Eirāzijas 

Ekonomiskās 

Savienības muitas 

teritorijas standartiem 

un tehniskajiem 

regulējumiem 

Tehniskās 

regulēšanas un 

metroloģijas 

Federālā 

aģentūra (Federal 

Agency for 

Technical 

Regulation and 

Metrology) 

 

T.: +7 499 

2360300 

 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=dec_ea

eu&hscode=220

8&countryid=RU 

 

Licence tirgoties ar 

alkoholu un 

alkoholiskajiem 

dzērieniem/ 

Licence, kas apliecina 

atļauju tirgoties ar 

alkoholu un 

alkoholiskajiem 

dzērieniem 

Federālais 

alkohola tirgus 

regulācijas 

dienests (Federal 

Service for the 

T.: +7 495 

6625052 

 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=l_d_alc

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_d_alc&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_d_alc&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_d_alc&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_d_alc&hscode=2208&countryid=RU
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Licence to Deal in 

Alcohol and Alcoholic 

Beverages/ 

Litsenziya na zakupku, 

hraneniye i postavku 

alkogolnoy produktsii 

Dokuments 

aizpildāms krievu 

valodā 

Apstrādes laiks līdz 30 

dienām 

Maksa -  800 000 RUB 

Derīgs līdz 5 gadiem 

Regulation of the 

Alcohol Market)  

 

 

&hscode=2208&

countryid=RU 

 

Muitas importa 

deklarācijas izziņa/ 

Official Note to the 

Customs Import 

Declaration/ 

Spravka, 

prilagaemaya k 

gruzovoy 

tamožnennoy 

deklaracii 

Dokuments, kas 

informē atbildīgās 

iestādes par etil 

alkohola, alkoholisko 

dzērienu, alkoholu un 

tabaku saturošu 

produktu eksportu. 

Izziņa pievienojama 

Muitas importa 

deklarācijai. 

Dokumentu apstrādes 

laiks atšķiras 

Bezmaksas 

Derīgs vienreizējai 

ievešanai 

Federālais muitas 

dienests (Federal 

Customes Service 

of the Russian 

Federation) 

T.:+7 499 

4497771, 

4497675 

F.: +7 495 

9139390, 

499 4497300 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=cid_not

&hscode=2208&

countryid=RU 

 

Federālais 

Patērētāju tiesību 

aizsardzības un 

labklājības 

dienests (Federal 

Service for 

Surveillance on 

Consumer Rights 

Protection and 

Human 

Wellbeing) 

 

+7 499 

973269 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_d_alc&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_d_alc&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid_not&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid_not&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid_not&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid_not&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid_not&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid_not&hscode=2208&countryid=RU
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Slēdziens par alkohola 

saturošu produktu/ 

Conclusion on Alcohol 

Content/ 

Zaklyučenie o 

spirtosoderžanii 

Dokuments, kurā ir 

minēta informācija 

par alkohola stiprumu 

etil alkoholā, par 

alkoholiskajiem 

dzērieniem un 

alkoholu saturošiem 

produktiem 

Iesniedzams krievu 

valodā 

Apstrādes laiks un 

izmaksas ir atkarīgs no 

veicamajiem testiem 

Derīgs vienreizējai 

ievešanai 

Federālais 

Patērētāju tiesību 

aizsardzības un 

labklājības 

dienests (Federal 

Service for 

Surveillance on 

Consumer Rights 

Protection and 

Human 

Wellbeing) 

+7 499 

973269 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=conc_ac

&hscode=2208&

countryid=RU 

 

  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=conc_ac&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=conc_ac&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=conc_ac&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=conc_ac&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=conc_ac&hscode=2208&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=conc_ac&hscode=2208&countryid=RU
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Tekstils 

 

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Lai veiktu produktu atmuitošanu, importētājam ir jāpierāda, ka šīs preces atbilst spēkā esošajām 

normām un standartiem. Pašlaik Krievijā ir spēkā divas standartizācijas sistēmas, pirmā ir spēkā 

visām Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EAES) dalībvalstīm, bet otrā sistēma attiecas tikai uz 

Krievijas Federāciju.  

Valsts un EAES līmenī preču atbilstību nosaka Tehnisko regulējumu un metroloģijas Federālā 

aģentūra (Rosstandart), kura ir pakļauta Federālajam muitas dienestam.  Preču atbilstību 

apliecina ar atbilstības sertifikātu (Certificate of Conformity) vai atbilstības deklarāciju 

(Declaration of Conformity). Federālā aģentūra regulē valsts standartizācijas sistēmu un 

sertifikātu izdošanu, tā saucamos GOST (R) sertifikātus (t.i., valsts standartus).  

Eirāzijas Ekonomiskās savienības dalībvalstis ir izstrādājušas tehniskās prasības atsevišķiem 

produktiem. Atbilstību tehniskajām prasībām var tik apliecināta ar atbilstošu sertifikātu, paša 

uzņēmuma sastādītu deklarāciju vai uzrādot attiecīgās dalībvalsts reģistrācijas dokumentu. 

Šobrīd spēkā tehniskās prasības ir produktiem no sekojošām sadaļām: 

• vieglās rūpniecības produkti (TR TS 017/2011); 

• darba aizsardzības apģērbs un aprīkojums (TR TS 019/2011) 

Preču apjoms, kurām jāatbilst tehniskajām prasībām var pieaugt, jo var stāties spēkā jauni 

regulējumi, kas var noteikt sarakstā vēl nepieminēto preču atbilstību.12 

Uzņēmumam ir jāņem vērā, ja attiecīgajai precei šobrīd nav izstrādātas EAES tehniskās prasības, 

tad to atbilstību var noteikt atsaucoties uz nacionālo likumdošanu. 

                                                           
12http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7216&countryid=RU#h34 
12.04.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7216&countryid=RU#h34
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Ja produkts atbilsts attiecīgajām tehniskajām prasībām, tad ir jānorāda EAC (Euroasian 

conformaty logo) logotips uz katra produkta un pavadošās dokumentācijas. EAC logotips ir 

analogs CE sertifikātam, un tas norāda uz to, ka produkts ir pārbaudīts un atbilsts tehniskajām 

prasībām. Logotipa izmērs nedrīkst būt mazāks par 5mm, un tam ir jābūt uzdrukātam vienā krāsā, 

kas kontrastē ar fonu. Atbilstošās tehniskās prasības nosaka precīzu vietu un citas detaļas, kas 

jāievēro norādot EAC logotipu.13 

                                                           
13http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=1211&countryid=RU#kap86 
23.04.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=1211&countryid=RU#kap86
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Nepieciešamie sertifikāti 

 

Var tikt prasīts arī dokuments, kas apliecina, ka produkts atbilst Eirāzijas Ekonomiskās Savienības 

muitas teritorijas standartiem un tehniskajiem regulējumiem, jeb EAES atbilstības sertifikāts 

(Certificate of Conformity of the Euroasian Economic Union). Dokumentu iesniedz importētājs 

vai eksportētāja pārstāvis, un iesniedzējam ir jābūt Krievijā reģistrētai juridiskai personai, kā arī 

dokumentam ir jābūt reģistrētam Krievijā akreditētā institūcijā. Dokumentu apstrādes laiks ir 

atšķirīgs dažādiem produktiem, bet atbildīgā aģentūra dokumentus izvērtē un sniedz atbildi par 

veicamajām pārbaudēm aptuveni viena mēneša laikā. Izmaksas ir atkarīgas no uzņēmuma, kas 

veic nepieciešamās pārbaudes un testus. Derīguma termiņš ir pieci gadi14. 

Atsevišķiem nozares produktiem var tikt pieprasīti arī citi dokumenti un sertifikāti, tāpēc 

ieteicams iepazīties ar pamatinformāciju par attiecīgajam produktam nepieciešamajiem 

sertifikātiem.  

Pamatinformāciju var iegūt Eiropas Komisijas mājas lapā madb.europa.eu vai arī pie importētāja. 

  

                                                           
14 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
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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. Tekstila nozares produktiem ir jāiesniedz arī zemāk norādītie 

dokumenti. 

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Krieviju, iespējams detalizēti noskaidrot 

vietnē madb.europa.eu, ievadot Krievijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. 

Dokuments / Document Apraksts / 

Description 

Institūcija / 

Institution 

Kontakti / 

Contacts 

Paraugs / 

Example 

EAES atbilstības sertifikāts 

Certificate of Conformity of 

the Euroasian Economic 

Union/ 

Sertifikat sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Ekonomicheskogo Soyuza 

Dokuments, kas 

apliecina, ka 

produkts atbilst 

Eirāzijas 

Ekonomiskās 

Savienības muitas 

teritorijas 

standartiem un 

tehniskajiem 

regulējumiem 

Tehniskās 

regulēšanas un 

metroloģijas 

Federālā aģentūra 

(Federal Agency for 

Technical 

Regulation and 

Metrology) 

T.: +7 499 

2360300 

 

http://madb.e

uropa.eu/mad

b/viewPageIFP

ubli.htm?doc=c

on_eaeu&hsco

de=7320&coun

tryid=RU 

 

EAES atbilstības deklarācija/ 

Declaration of Conformity of 

the Euroasian Economic 

Union/ 

Deklaratsiya sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Ekonomicheskogo Soyuza 

Dokuments, kas 

deklarē, ka 

produkts atbilst 

Krievijas 

standartiem 

Tehniskās 

regulēšanas un 

metroloģijas 

Federālā aģentūra 

(Federal Agency for 

Technical 

Regulation and 

Metrology) 

T.: +7 499 

2360300 

 

http://madb.e

uropa.eu/mad

b/viewPageIFP

ubli.htm?doc=

dec_eaeu&hsc

ode=7320&cou

ntryid=RU 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
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Kokapstrāde 

 

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Lai veiktu produktu atmuitošanu, importētājam ir jāpierāda, ka šīs preces atbilst spēkā esošajām 

normām un standartiem. Pašlaik Krievijā ir spēkā divas standartizācijas sistēmas, pirmā ir spēkā 

visām Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EAES) dalībvalstīm, bet otrā sistēma attiecas tikai uz 

Krievijas Federāciju.  

Valsts un EAES līmenī preču atbilstību nosaka Tehnisko regulējumu un metroloģijas Federālā 

aģentūra (Rosstandart), kura ir pakļauta Federālajam muitas dienestam.  Preču atbilstību 

apliecina ar atbilstības sertifikātu (Certificate of Conformity) vai atbilstības deklarāciju 

(Declaration of Conformity). Federālā aģentūra regulē valsts standartizācijas sistēmu un 

sertifikātu izdošanu, tā saucamos GOST (R) sertifikātus (t.i., valsts standartus).  

Eirāzijas Ekonomiskās savienības dalībvalstis ir izstrādājušas tehniskās prasības atsevišķiem 

produktiem. Atbilstību tehniskajām prasībām var tik apliecināta ar atbilstošu sertifikātu, paša 

uzņēmuma sastādītu deklarāciju vai uzrādot attiecīgās dalībvalsts reģistrācijas dokumentu. 

Preču apjoms, kurām jāatbilst tehniskajām prasībām var pieaugt, jo var stāties spēkā jauni 

regulējumi, kas var noteikt sarakstā vēl nepieminēto preču atbilstību.15 

  

                                                           
15http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7216&countryid=RU#h34 
12.04.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7216&countryid=RU#h34
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Uzņēmumam ir jāņem vērā, ja attiecīgajai precei šobrīd nav izstrādātas EAES tehniskās prasības, 

tad to atbilstību var noteikt atsaucoties uz nacionālo likumdošanu. 

Ja produkts atbilsts attiecīgajām tehniskajām prasībām, tad ir jānorāda EAC (Euroasian 

conformity logo) logotips uz katra produkta un pavadošās dokumentācijas. EAC logotips ir 

analogs CE sertifikātam, un tas norāda uz to, ka produkts ir pārbaudīts un atbilsts tehniskajām 

prasībām. Logotipa izmērs nedrīkst būt mazāks par 5mm, un tam ir jābūt uzdrukātam vienā krāsā, 

kas kontrastē ar fonu. Atbilstošās tehniskās prasības nosaka precīzu vietu un citas detaļas, kas 

jāievēro norādot EAC logotipu.16 

  

                                                           
16http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=1211&countryid=RU#kap86 
23.04.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=1211&countryid=RU#kap86
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Nepieciešamie sertifikāti 

 

Atsevišķām produktu grupām var tikt pieprasīts iesniegt arī Atbilstības sertifikātu (Certificate of 

Conformity). Šis ir dokuments, kas apliecina produkta atbilstību Krievijas standartiem, un 

iesniedzams kā oriģināls. Dokumenta apstrādes process ir atkarīgs no eksportējamā produkta, 

kuram tiks piemērotas pārbaudes un testi. Atbildīgā aģentūra dokumentus izvērtē un sniedz 

atbildi par veicamajām pārbaudēm aptuveni viena mēneša laikā. Izmaksas ir atkarīgas no 

uzņēmuma, kas veic nepieciešamās pārbaudes un testus. Derīguma termiņš ir atkarīgs no 

sertificēšanas tipa, tomēr to var iedalīt trijās grupās; sērijas produktu ražošana uz trīs gadiem, 

sērijas produktu ražošana uz gadu, atbilstības sertifikāts vienai partijai.  

Patieso produkta sertificēšanu veic Krievijā akreditētās institūcijas, un oficiālais saraksts ir 

pieejams Federālajā aģentūrā vai to var iegūt arī Krievijas akreditācijas valsts dienestā 

(Rosaccreditation State Service). Kontaktus skatiet sadaļā pie atbildīgajām institūcijā. 

Atbilstības deklarāciju(Declaration of Conformity) uzņēmums sagatavo pats, apliecinot 

produkta atbilstību standartiem, un tai ir jābūt reģistrētai Krievijā akreditētā institūcijā.  

Deklarācija aizpildāma krievu valodā, un iesniedz tiek iesniegta kopija. Dokumentu apstrādes laiks 

ir trīs darba dienas.   

Krievijā pastāv arī aizliegums ievest atsevišķus produktus. Vairāk informācijas par produktiem 

iespējams noskaidrot Eiropas komisijas mājas lapā – madb.europa.eu 

  

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
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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. Kokapstrādes nozares produktiem ir jāiesniedz arī zemāk 

norādītie dokumenti. 

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Krieviju, iespējams detalizēti noskaidrot 

vietnē madb.europa.eu, ievadot Krievijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. 

 

Dokuments / 

Document 

Apraksts / 

Description 

Institūcija / 

Institution 

Kontakti / 

Contacts 

Paraugs / 

Example 

Atbilstības sertifikāts/ 

Certificate of 

Conformity/ 

Sertifikat sootvestviya 

Dokuments, kas 

apliecina produkta 

atbilstību Krievijas 

standartiem 

Tehniskās 

regulēšanas un 

metroloģijas 

Federālā aģentūra 

(Federal Agency for 

Technical 

Regulation and 

Metrology) 

T.: +7 499 

2360300 

 

http://madb.e

uropa.eu/mad

b/viewPageIFP

ubli.htm?doc=c

f_con&hscode

=7320&countr

yid=RU 

 

Atbilstības deklarācija/ 

Declaration of 

Conformity/ 

Declaratsiya o 

sootvetstvii 

Dokuments, kas 

deklarē, ka produkts 

atbilst Krievijas 

standartiem 

Tehniskās 

regulēšanas un 

metroloģijas 

Federālā aģentūra 

(Federal Agency for 

Technical 

Regulation and 

Metrology) 

T.: +7 499 

2360300 

 

http://madb.e

uropa.eu/mad

b/viewPageIFP

ubli.htm?doc=

dec_con&hsco

de=7320&coun

tryid=RU 

 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
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Ugunsdrošības 

sertifikāts/ 

Certificate of Fire 

Safety / 

Sertifikat požarnoy 

bezopasnoti 

Dokuments, kas 

apliecina produkta 

atbilstību Krievijā 

noteiktajām 

ugunsdrošības 

normām 

Aizpildāms krievu 

valodā 

Dokumentu 

apstrādes laiks ir 

atkarīgs no 

veicamajām 

pārbaudēm 

Izmaksas ir atkarīgas 

no veicamajām 

pārbaudēm, bet 

cena variē 1500-

3000 USD 

Valsts 

ugunsdzēsības 

dienests (State Fire 

Fighting Service) 

T.: +7 495 

6172298 

http://madb.e

uropa.eu/mad

b/viewPageIFP

ubli.htm?doc=c

f_fir&hscode=4

411&countryid

=RU 

 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fir&hscode=4411&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fir&hscode=4411&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fir&hscode=4411&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fir&hscode=4411&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fir&hscode=4411&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fir&hscode=4411&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fir&hscode=4411&countryid=RU
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Mašīnbūve un metālapstrāde 

 

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Lai veiktu produktu atmuitošanu, importētājam ir jāpierāda, ka šīs preces atbilst spēkā esošajām 

normām un standartiem. Pašlaik Krievijā ir spēkā divas standartizācijas sistēmas, pirmā ir spēkā 

visām Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EAES) dalībvalstīm, bet otrā sistēma attiecas tikai uz 

Krievijas Federāciju.  

Valsts un EAES līmenī preču atbilstību nosaka Tehnisko regulējumu un metroloģijas Federālā 

aģentūra (Rosstandart), kura ir pakļauta Federālajam muitas dienestam.  Preču atbilstību 

apliecina ar atbilstības sertifikātu (Certificate of Conformity) vai atbilstības deklarāciju 

(Declaration of Conformity). Federālā aģentūra regulē valsts standartizācijas sistēmu un 

sertifikātu izdošanu, tā saucamos GOST (R) sertifikātus (t.i., valsts standartus).  

Eirāzijas Ekonomiskās savienības dalībvalstis ir izstrādājušas tehniskās prasības atsevišķiem 

produktiem. Atbilstību tehniskajām prasībām var tik apliecināta ar atbilstošu sertifikātu, paša 

uzņēmuma sastādītu deklarāciju vai uzrādot attiecīgās dalībvalsts reģistrācijas dokumentu. 

Šobrīd spēkā tehniskās prasības ir produktiem no sekojošām sadaļām: 

• dzelzceļa ritošais sastāvs un to aprīkojums (TR TS 001/2011) 

• ātrgaitas dzelzceļa transportlīdzekļi (TR TS 002/2011) 

• dzelzceļa infrastruktūra (TR TS 003/2011) 

• zemsprieguma aprīkojums (TR TS 004/2011) 

• mašīnas un iekārtas (TR TS 010/2011) 

• lifti (TR TS 011/2011) 

• autotransportā izmantojamās iekārtas (TR TS 014/2011) 

• mehāniskie transportlīdzekļi un šasijas (TR TS 018/2011) 

• tehnisko līdzekļu elektromagnētiskā savietojamība (TR TS 020/2011) 
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Preču apjoms, kurām jāatbilst tehniskajām prasībām var pieaugt, jo var stāties spēkā jauni 

regulējumi, kas var noteikt sarakstā vēl nepieminēto preču atbilstību.17 

Uzņēmumam ir jāņem vērā, ja attiecīgajai precei šobrīd nav izstrādātas EAES tehniskās prasības, 

tad to atbilstību var noteikt atsaucoties uz nacionālo likumdošanu. 

Ja produkts atbilsts attiecīgajām tehniskajām prasībām, tad ir jānorāda EAC (Euroasian 

Conformity Logo) logotips uz katra produkta un pavadošās dokumentācijas. EAC logotips ir 

analogs CE sertifikātam, un tas norāda uz to, ka produkts ir pārbaudīts un atbilsts tehniskajām 

prasībām. Logotipa izmērs nedrīkst būt mazāks par 5mm, un tam ir jābūt uzdrukātam vienā krāsā, 

kas kontrastē ar fonu. Atbilstošās tehniskās prasības nosaka precīzu vietu un citas detaļas, kas 

jāievēro norādot EAC logotipu.18 

  

                                                           
17http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7216&countryid=RU#h34 
12.04.2018. 
18http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=1211&countryid=RU#kap86 28 
28.03.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7216&countryid=RU#h34
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=1211&countryid=RU#kap86
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Nepieciešamie sertifikāti 

 

Produkta atbilstību tirgus prasībām nosaka lielā mērā pēc kvalitātes standartiem, tomēr var tikt 

piemērotas arī papildus prasības, ko pieprasa importētājs un pircējs.  Visas nepieciešamās 

papildus prasības ir jānoskaidro no importētāja un pircēja, un jāveic atbilstoša produkta 

sertificēšana. 

Atsevišķām produktu grupām var tikt pieprasīts iesniegta arī Atbilstības sertifikātu (Certificat of 

Conformity). Šis ir dokuments, kas apliecina produkta atbilstību Krievijas standartiem, un 

iesniedzams kā oriģināls. Dokumenta apstrādes process ir atkarīgs no eksportējamā produkta, 

kuram tiks piemērotas pārbaudes un testi. Atbildīgā aģentūra dokumentus izvērtē un sniedz 

atbildi par veicamajām pārbaudēm aptuveni viena mēneša laikā. Izmaksas ir atkarīgas no 

uzņēmuma, kas veic nepieciešamās pārbaudes un testus. Derīguma termiņš ir atkarīgs no 

sertificēšanas tipa, tomēr to var iedalīt trijās grupās; sērijas produktu ražošana uz trīs gadiem, 

sērijas produktu ražošana uz gadu, atbilstības sertifikāts vienai partijai.  

Patieso produkta sertificēšanu veic Krievijā akreditētās institūcijas, un oficiālais saraksts ir 

pieejams Federālajā aģentūrā vai to var iegūt arī Krievijas akreditācijas valsts dienestā 

(Rosaccreditation State Service). Kontaktus skatiet sadaļā pie atbildīgajām institūcijā. 

Var tikt prasīts arī dokuments, kas apliecina, ka produkts atbilst Eirāzijas Ekonomiskās Savienības 

muitas teritorijas standartiem un tehniskajiem regulējumiem, jeb EAES atbilstības sertifikāts 

(Certificate of Conformity of the Euroasian Economic Union). Dokumentu iesniedz importētājs 

vai eksportētāja pārstāvis, un iesniedzējam ir jābūt Krievijā reģistrētai juridiskai personai, kā arī 

dokumentam ir jābūt reģistrētam Krievijā akreditētā institūcijā. Dokumentu apstrādes laiks ir 

atšķirīgs dažādiem produktiem, bet atbildīgā aģentūra dokumentus izvērtē un sniedz atbildi par 

veicamajām pārbaudēm aptuveni viena mēneša laikā. Izmaksas ir atkarīgas no uzņēmuma, kas 

veic nepieciešamās pārbaudes un testus. Derīguma termiņš ir pieci gadi. 
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Atbilstības deklarāciju (Declaration of Conformity) uzņēmums sagatavo pats, apliecinot 

produkta atbilstību standartiem, un tai ir jābūt reģistrētai Krievijā akreditētā institūcijā.  

Deklarācija aizpildāma krievu valodā, un iesniedz tiek iesniegta kopija. Dokumentu apstrādes laiks 

ir trīs darba dienas. 

EAES atbilstības deklarāciju (Declaration of Conformity of the Euroasian Economic Union) 

sagatavo importētājs pats, un iesniedz Krievijā akreditētā institūcijā. Deklarācija iesniedzams kā 

oriģināls krievu valodā, un to var izdarīt tikai Krievijā reģistrēta juridiskā persona. Dokumentu 

apstrādes laiks ir piecas darba dienas, un tā derīguma termiņš ir desmit gadi, ja attiecīgajos 

tehniskajos regulējumos nav minēts citādāk. 
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Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai 

 

Par precēm, kas ievestas Krievijas teritorijā, nepieciešams aizpildīt vairākus dokumentus. Daži no 

tiem ir iesniedzami elektroniski un fiziski pirms preces ierašanās muitā. Vairāk informāciju par 

iesniedzamajiem dokumentiem skatiet vispārīgās informācijas sadaļā par iesniedzamajiem 

dokumentiem un atbildīgajām institūcijām.  

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Krieviju, iespējams detalizēti noskaidrot 

vietnē madb.europa.eu, ievadot Krieviju nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. 

 

Dokuments / 

Document 

Apraksts / 

Description 

Institūcija / 

Institution 

Kontakti / 

Contacts 

Paraugs / 

Example 

Atbilstības 

sertifikāts/ 

Certificate of 

Conformity/ 

Sertifikat 

sootvestviya 

Dokuments, kas 

apliecina 

produkta 

atbilstību 

Krievijas 

standartiem 

Tehniskās 

regulēšanas un 

metroloģijas 

Federālā aģentūra 

(Federal Agency for 

Technical Regulation 

and Metrology) 

T.: +7 499 

2360300 

 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=cf_con

&hscode=7320&

countryid=RU 

 

Atbilstības 

deklarācija/ 

Declaration of 

Conformity/ 

Declaratsiya o 

sootvetstvii 

Dokuments, kas 

deklarē, ka 

produkts atbilst 

Krievijas 

standartiem 

Tehniskās 

regulēšanas un 

metroloģijas 

Federālā aģentūra 

(Federal Agency for 

Technical Regulation 

and Metrology) 

 

T.: +7 499 

2360300 

 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=dec_co

n&hscode=7320

&countryid=RU 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_con&hscode=7320&countryid=RU
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EAES atbilstības 

deklarācija/ 

Declaration of 

Conformity of the 

Euroasian Economic 

Union/ 

Deklaratsiya 

sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Ekonomicheskogo 

Soyuza 

 

Dokuments, kas 

deklarē, ka 

produkts atbilst 

Krievijas 

standartiem 

Tehniskās 

regulēšanas un 

metroloģijas 

Federālā aģentūra 

(Federal Agency for 

Technical Regulation 

and Metrology) 

 

T.: +7 499 

2360300 

 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=dec_ea

eu&hscode=732

0&countryid=RU 

 

EAES atbilstības 

deklarācija/ 

Declaration of 

Conformity of the 

Euroasian Economic 

Union/ 

Deklaratsiya 

sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Ekonomicheskogo 

Soyuza 

 

Dokuments, kas 

deklarē, ka 

produkts atbilst 

Krievijas 

standartiem 

Tehniskās 

regulēšanas un 

metroloģijas 

Federālā aģentūra 

(Federal Agency for 

Technical Regulation 

and Metrology) 

 

T.: +7 499 

2360300 

 

http://madb.eur

opa.eu/madb/vi

ewPageIFPubli.h

tm?doc=dec_ea

eu&hscode=732

0&countryid=RU 

 

 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
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http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=7320&countryid=RU

