EKSPORTA NOTEIKUMU APKOPOJUMS
NORVĒĢIJA
PĀRTIKA, TEKSTILS, KOKAPSTRĀDE, MAŠĪNBŪVE UN
METĀLAPSTRĀDE

Rīga 2018

SATURS
NORVĒĢIJA

3
Juridiskais pamats tirdzniecības veikšanai

7

Valstī par eksportu atbildīgās institūcijas

8

Ievedmuitas tarifu nosacījumi

11

Kvalitātes standartu prasības

13

Muitas kodu atbilstība un salīdzināšanas kārtība

14

Iesniedzamie dokumenti un atbildīgo institūciju konsultācijas 15
Pārtikas nozare

20

Tekstils

25

Kokapstrāde

27

Mašīnbūve un metālapstrāde

31

2

NORVĒĢIJA

Kopsavilkums

Norvēģija ir 7. nozīmīgākā preču tirdzniecības partnere ES (pēc ASV, Ķīnas, Šveices, Krievijas,
Turcijas un Japānas). Tā ir nozīmīga metāla eksportētāja un Norvēģijas uzņēmumi ir
nozīmīgākie ferosakausējumu un īpaši alumīnija ražotāji. ES primārais alumīnija avots ir
Norvēģija. Savukārt ES ir pirmais nozīmīgais importa un eksporta partneris Norvēģijai, kas
veido 71,2% no tirdzniecības apjoma.1
2017.gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Norvēgiju bija 416,1 milj.
EURO, kas veido 2,6% no Latvijas kopējā̄ eksporta. 20% no kopējā eksporta apjoma veido
koksne un tās izstrādājumi, 19%- metāli un to izstrādājumi, 13%- dažādas rūpniecības preces,
9%- papīra izstrādājumi un 9% transportlīdzekļi.2
Bez naftas eksporta, Norvēģijas attīstītākās nozares ir kuģniecība (ceturtā lielākā kuģu flote
pasaulē), zivsaimniecībā un zivkopība.3
Šajā kopsavilkumā ir apkopota informācija par juridisko pamatu tirdzniecības veikšanai ar
Norvēģiju, atbildīgās institūcijas Norvēģijā 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

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/norway/ 18.04.2018.
http://eksports.liaa.gov.lv/files/liaa_export/attachments/2018.03_lv_norvegija_ekon_sad.pdf 14.06.2018.
3
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/norway/ 18.04.2018.
2
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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.toll.no/en/corporate/norwegian-customs-tariff/find-the-correctcommodity-code-in-the-customs-tariff/ - informācija par muitas preču kodiem
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Summary

Norway is the EU's 7th most important partner for trade in goods (after USA, China,
Switzerland, Russia, Turkey, Japan). It is important exporter of metals and Norwegian
companies are major producers of ferro-alloys and, in particular, of aluminium. The EU's main
source of primary aluminium is Norway. The EU remains the first major import and export
partner for Norway, capturing 71.2 % of the latter's trade.
In 2017, combined goods and services export from Latvia to Norway was worth of 416,1
million EURO and it accounted for 2,6% of total Latvia’s export. 20% of total export volume
was wood and wood products, 19% - metals and articles thereof, 13% - industrial goods, 9% paper products and 9% vehicle.
In addition to oil exports, Norway's most advanced industry is shipping (the fourth largest
fleet in the world), fisheries and fish farming
This summary summarizes the legal basis for trade with Norway, you will find info on Norway
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 link where it's possible to find out information on import duties,
tariffs, rules of origin, etc.

•

https://www.toll.no/en/corporate/norwegian-customs-tariff/find-the-correctcommodity-code-in-the-customs-tariff/ - this link can be used to verify that the
assigned code is the same as Norway code, as it may sometimes differ from the last
digits of the product.

***
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Juridiskais pamats tirdzniecības veikšanai

ES un Norvēģijas ekonomiskās un tirdzniecības attiecības galvenokārt reglamentē līgums par
Eiropas Ekonomisko zonu4. Norvēģija ir noslēgusi atsevišķu divpusēju līgumu ar Eiropas
Komisiju (EK).5
Norvēģija ir parakstījusi zemāk norādītas starptautiskās tirdzniecības vienošanās, kā arī ir
dalībniece vairākās starptautiskajās tirdzniecības organizācijās:
•

Kopīgā tranzīta procedūra ar Eiropas Kopienu (EC)

•

Muitas konvencija par pagaidu ievešanas dokumentiem (ATA karnetēm)

•

Konvencija par starptautiskajiem preču pārvadājumiem ar TIR karnetēm (TIR

konvencija)
•

Eiropas Ekonomikas zona (EEZ)

•

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija (EBTA)

•

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)
•

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

•

Pasaules Muitas organizācija (PMO)

•

Pasaules tirdzniecības organizācija (PTO)6

4

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/norway/ 11.04.2018.
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=NO#h9Preferential
Treatment 11.04.2018.
6
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=NO#h9International
Agreements 11.04.2018.
5
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Valstī par eksportu atbildīgās institūcijas

Norvēģijas muita, muitas un akcīzes direkcija (Norwegian Customs, Customs and Excise
Directorate) regulē un uzrauga preču ievešanu valstī / regulates and monitors the import of
goods into the country
Plašāka informācija par importa nosacījumiem iegūstama direkcijas mājas lapā angļu valodā:
https://www.toll.no/en/corporate/import/.
T: +47 22 86 03 12
E: post@toll.no
A: Schweigaards gate 15, 0191 Oslo, Norway
Ml: www.toll.no/en/

Norvēģijas nodokļu administrācija (Norwegian Tax Administration) veic ārvalstu uzņēmumu
reģistrāciju biznesa nodrošināšanai Norvēģijā / carries out foreign business registration in
Norway.
Plašāka informācija par nepieciešamajām nodokļu iemaksām ārvalstu uzņēmumiem, uzsākot
biznesu

Norvēģijā

atrodama

administrācijas

mājas

lapā

angļu

valodā:

https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/foreign/.
T: +47 22 07 70 00
E: caur formu adresē https://www.skatteetaten.no/en/contact/write/?13887=0
A: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger, Norway (International Tax Collection Office)
Ml: https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/
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Norvēģijas piekrastes administrācija (Norwegian Coastal Administration) apkopo informāciju
par kravu saturošām precēm / collect information on goods containing cargo
T.: +47 33034808
A: Kystverket, Head Office, P.O. Box 1502, NO-6025 Ålesund
E: post@kystverket.no
Ml: www.kystverket.no/en

Biznesa uzņēmumu reģistrs (Register of Business Enterprises) uzņēmuma iekļaušana Biznesa
uzņēmuma reģistrā uzņēmējdarbības veikšanai Norvēģijā / can address questions related to
business registration
T.: +47 75007509
A: Brønnøysund Register Centre, P.O. Box 900, NO-8910 Brønnøysund
E: kontaktforma adresē https://www.brreg.no/home/contact-form/
Ml: www.brreg.no

Norvēģijas pārtikas drošības aģentūra (Norway Food Safety Authority) ir atbildīga par
dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu kontroli. Attiecībā uz pārtikas produktu importu
no ES valstīm un pārtikas produktu importēšanu no trešajām valstīm piemēro dažādus
noteikumus / is responsible for controlling animals and animal products.
T: +47 22 40 00 00
E: postmottak@mattilsynet.no (galvenais birojs Oslo)
A: Mattilsynet, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal, Norway
Ml: https://www.mattilsynet.no
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Norvēģijas Lauksaimniecības aģentūra (The Norwegian Agriculture Agency) administrē
lauksaimniecības produktu importa režīmu un pasākumus, kas paredzēti pārtikas rūpniecībai;
sniedz priekšlikumus un konsultācijas par tirdzniecības nolīgumiem ar tādām starptautiskām
organizācijām kā Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO) un Europas Savienība (ES) /
administers the import regime and measures for agricultural products
T: +47 78 60 60 00
E: postmottak@landbruksdirektoratet.no
A: Stortingsgt. 28, NO-0161 Oslo, Norway
Ml: www.landbruksdirektoratet.no/en/
Norvēģijas Vides aģentūra (Miljødirektoratet) regulē preču ievešanu, kas iekļautas
Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām
(CITES) / regulates the import of goods under CITES
T: +47 73 580500
E: post@miljodir.no
A: P.O. Box 5672 Sluppen, NO-7485 Trondheim
Ml: www.miljodirektoratet.no/en
Norvēģijas Valsts ceļu administrācija (NPRA), Valsts ceļu direkcija (Statens vegwesen,
Vegdirektoratet)

izsniedz

apliecinājumu,

ka

Norvēģijas

tirgū

ievesto

mehānisko

transportlīdzekļu ražojuma modeļi atbilst Norvēģijas standartiem / certifies that models of
motor vehicles imported into the Norwegian market comply with Norwegian standards
T: +47 91 502030, 22 074491
E: firmapost@vegvesen.no
A: P.O. Box 8142 Dep, NO-0033 Oslo
Ml: www.vegvesen.no/en/home
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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.eu7, izvēloties Norvēģijas nosaukumu un ievadot interesējošo preču kodu.
Importējot preces, jāsniedz ziņas Norvēģijas muitas importam. Būtībā ir trīs veidu nodokļi, kas
jāmaksā, ievedot produktus un preces Norvēģijā:
•

ievedmuitas nodoklis,

•

pievienotās vērtības nodoklis (PVN),

•

akcīzes nodoklis.8

Importētājs ir atbildīgs par nodokļu maksājumu un paziņošanu. Ja uzņēmums nav reģistrēts
PVN reģistrā (privātpersonas, ārvalstu uzņēmumi utt.), importa PVN jāmaksā Norvēģijas
muitas iestādēm. Ja uzņēmums reģistrēts Norvēģijas PVN reģistrā, ir jāaprēķina importa PVN
un jāziņo Norvēģijas nodokļu administrācijai, iesniedzot nodokļa deklarāciju.9 Katru gadu
Norvēģijas parlaments nosaka akcīzes nodokli dažām precēm, kas ražotas Norvēģijā vai tiek
importētas valstī. Nodokļu likmes un nodokļu aprēķins būs atkarīgi no tā, kādas akcīzes preces
tiek importētas. Dažām šāda veida precēm, piemēram, alkoholam, jums jāreģistrējas
Norvēģijas nodokļu administrācijā kā akcīzes nodokļa maksātājs. Pēc nodokļu deklarācijas par
akcīzes nodokli jums jāpaziņo un jāmaksā atbilstošs akcīzes nodoklis, kad jūs izņemat preces
no noliktavas, kuru apstiprinājusi Norvēģijas nodokļu administrācija. Noliktava jāapstiprina,
reģistrējoties kā akcīzes nodokļa maksātājs.10

7

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi 03.04.2018.
https://www.toll.no/en/corporate/import/import-guide-for-beginners/#Taxes_that_must 06.06.2018.
9
https://www.toll.no/en/corporate/import/import-guide-for-beginners/#Taxes_that_must 06.06.2018.
10
https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/exports-and-imports/imports/ 06.06.2018.
8
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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.

12

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Norvēģija ir pieņēmusi CE marķēšanas direktīvas. Tādējādi visiem importētajiem produktiem,
uz kuriem attiecas CE pasākumi, jāatbilst ES prasībām. Obligātā atbilstības deklarācija, kas
jāpievieno katram šo produktu piegādei, piemēram, produkta katalogā atspoguļo ražotāja
atbildību ievērot piemērojamos standartus un normas.11
Kopš 2009. gada janvāra koka iepakojuma materiāls (WPM), ko izmanto visu veidu sūtījumu
importam, ir jāapstrādā un jāmarķē saskaņā ar Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu
(ISPM) Nr. 15 iestādē, ko apstiprinājusi eksportētājvalsts augu aizsardzības iestāde. Norvēģu
augu aizsardzības noteikumi, kas īsteno šos pasākumus, ir 2000. gada 1. decembra noteikumi
Nr. 1333 un tā grozījumi.
Minētie noteikumi aizliedz izmantot zāles, sienu un salmus kā iepakojuma materiālu augu un
augu daļu ievešanai. Ja to izmanto citiem iepakojuma mērķiem, var būt nepieciešams
fitosanitārais sertifikāts.
Marķēšanas prasības ietver dažu patēriņa preču obligāto marķēšanu norvēģu valodā,
piemēram, informācija par medicīnas ierīcēm, kas paredzētas patērētāju tiešai lietošanai,
jābūt norvēģu valodā.12

11

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=5801&countryid=NO#h28 Norms
and Standarts, 10.07.2018.
12
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=5801&countryid=NO#h39
Packing and Labeling Requirements, 10.07.2018.
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Muitas kodu atbilstība un salīdzināšanas kārtība

Latvija un Norvēģija lieto Harmonizēto sistēmu13 muitas kodu noteikšanai. Tātad preces kods,
kas piešķirts Latvijā, atbildīs preces kodam Norvēģijā.
Lai varētu veikt preces koda atbilstību, ir nepieciešams zināt produkta kodu. Produkta kodu
var noskaidrot saitē 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 Norvēģijā.
Papildus

informācija

par

muitas

kodiem

Norvēgijā:

https://www.toll.no/en/corporate/norwegian-customs-tariff/find-the-correct-commoditycode-in-the-customs-tariff/ .

13

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=NO#kap44
03.04.2018.
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Iesniedzamie dokumenti, kā arī kāda veida konsultācijas atbildīgās institūcija
var sniegt

Visi ar importu saistītie dokumenti jāiesniedz oriģinālformās, jo kopijas bieži netiek
pieņemtas. Pielikumi jāpievieno tikai gadījumos, kad tiek īpaši pieprasīti. Muitas kodiem un
aprakstiem jāiekļauj atsauce uz preču nomenklatūru, atbilstoši Harmonizētai sistēmai.14
Lielāko daļu patēriņa preču var importēt Norvēģijā bez jebkādas importa licences vai atļaujas.
Tomēr attiecībā uz daudziem produktiem un produktu veidiem reģistrācija un apstiprināšana
ir obligāta, vai uz produktiem attiecas īpašas prasības. Parasti Norvēģijas pievienotās vērtības
nodoklis (PVN) jāpievieno, kad preces ieved Norvēģijā. Dažiem preču veidiem, piemēram,
alkoholam un tabakas izstrādājumiem, akcīzes nodokļi tiks maksāti pēc importa.
Tekstilizstrādājumu, pārtikas produktu un dzīvnieku izcelsmes importam parasti piemēro
muitas

nodokļus

(plašāk

skatīt

https://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/StartPage.aspx?id=312480&epslangu
age=en).15
Dokuments /

Apraksts / Description

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs /

Institution

Contacts

Example

Dokuments, kas apkopo

Norvēģijas

T.: +47

http://madb.e

informāciju par kravu

piekrastes

33034808 A:

uropa.eu/mad

saturošām precēm.

administrāci P.O. Box 1502,

b/viewPageIFP

Jāiesniedz kopā ar vispārējo

ja

NO-6025

ubli.htm?doc=c

deklarāciju norvēģu vai

(Kystverket)

Ålesund

arg_dec&hsco

angļu valodā elektroniski

(Norwegian

de=&countryid

Coastal

=NO

Document
Kravas deklarācija/
Cargo Declaration/
Lastedeklarasjon

SafeSeaNet Norway adresē
https://shiprep.no.
Deklarācija jāiesniedz 24

Administrati
on)

14

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=NO#h35Requirement
s for Import Formalities 06.04.2018.
15
https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/exports-and-imports/imports/ 18.04.2018.

15

stundas pirms kravas
ierašanās.
Vispārējā deklarācija/
General Declaration/
Fartøysdeklarasjon

Dokuments, kurā jānorāda

Norvēģijas

T.: +47

http://madb.e

informācija par kravu,

piekrastes

33034808 A:

uropa.eu/mad

ņemot vērā vispārējās

administrāci P.O. Box 1502,

b/viewPageIFP

īpašības.

ja

NO-6025

ubli.htm?doc=

(Kystverket)

Ålesund

gen_dec&hsco

Iesniedzams norvēģu vai
angļu valodā orģinālformā

(Norwegian

un elektroniski SafeSeaNet-

Coastal

Norway adresē

Administrati

https://shiprep.no.

on)

de=&countryid
=NO

Deklarācija jāiesniedz 24
stundas pirms kravas
ierašanās.
Muitas importa

Oficiāla forma, kas

Norvēģijas

T.: +47 22

http://madb.e

deklarācija/

iesniedzama preču

muitas un

860312

uropa.eu/mad

muitošanai.

akcīzes

Customs Import
Declaration/

Iesniedzami norvēģu valodā

Innførselsdeklarasjon

elektroniskā formā
Tollvesenets

direkcija
(Tollvesenet
) (Customs)

Informasjonssystem med

A:
Schweigaards
Gate 15, P.O.
Box 8122, NO-

b/viewPageIFP
ubli.htm?doc=c
id&hscode=&c
ountryid=NO

0032 Oslo

Naeringslivet (TVINN)
sistēmā vai arī papīra
formā.
Muitas vērtības

Dokuments, kas satur visu

Norvēģijas

T.: +47 22

http://madb.e

deklarācija/

info, lai varētu piemērot

muitas un

860312

uropa.eu/mad

nodevas.

akcīzes

Aizpilda importētājs
norvēģu valodā,

direkcija

A:
Schweigaards
Gate 15, P.O.

b/viewPageIFP
ubli.htm?doc=
decval&hscode
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Declaration of

iesniedzams vienā

(Tollvesenet Box 8122, NO-

=&countryid=N

Dutiable Value/

eksemplārā.

) (Customs)

O

0032 Oslo

Tollverdierklæring
Rēķins/
Commercial Invoice/
Handelsfaktura

Dokuments, kas satur

http://madb.e

informāciju par apmaksu.

uropa.eu/mad

Var tikt sagatavots norvēģu

b/viewPageIFP

vai angļu valodā, nav

ubli.htm?doc=i

specifiska forma. Jāiesniedz

nvoice&hscode

muitai orģinālformā.

=&countryid=N
O

Preču saraksts
Packing List/
Lasteliste

Dokuments, kas satur

http://madb.e

detaļas par precēm visā

uropa.eu/mad

sūtījumā. Ja komercrēķins

b/viewPageIFP

iekļauj šo informāciju,

ubli.htm?doc=

atsevišķšs saraksts nav

plist&hscode=

jāiesniedz. Sagatavo

&countryid=N

eksportētājs norvēģu, angļu

O

vai vācu valodā.
Nepreferenciālais

Dokuments, kas apliecina

http://madb.e

preču izcelsmes

preces nepreferenciālo

uropa.eu/mad

sertifikāts/

izcelsmi. Iesniedz

b/viewPageIFP

eksportētājs.

ubli.htm?doc=c

Certificate of Non-

f_npo&hscode

Preferential Origin/

=&countryid=N
O
Preču izcelsmes

Dokuments, kas apliecina

http://madb.e

sertifikāts/

preces preferenciālo

uropa.eu/mad

izcelsmi. Iesniedz

b/viewPageIFP

eksportētājs.

ubli.htm?doc=

Proof of Preferential
Origin/

17

ppo&hscode=
&countryid=N
O
Gaisa pavadzīme/
Air Waybill/
Luftfraktbrev

Dokuments, kas satur info

http://madb.e

par starptautiski preču

uropa.eu/mad

pārvadājumu pa gaisu.

b/viewPageIFP

Informācija sagatavojama

ubli.htm?doc=

angļu valodā.

awb&hscode=
&countryid=N
O

Jūras pavadzīme/
Bill of Lading/
Lastedeklararasjon

Dokuments, kas satur info

http://madb.e

par starptautiski preču

uropa.eu/mad

pārvadājumu pa jūru.

b/viewPageIFP

Informācija sagatavojama

ubli.htm?doc=

angļu valodā.

bl&hscode=&c
ountryid=NO

Dzelzceļa pavadzīme/
Rail Waybill/
Fraktbrev

Dokuments, kas satur info

http://madb.e

par starptautiski preču

uropa.eu/mad

pārvadājumu pa dzelzceļu.

b/viewPageIFP

Informācija sagatavojama

ubli.htm?doc=c

divās valodās, kur viena ir

im&hscode=&c

franču, angļu vai vācu

ountryid=NO

valoda.
Pavadzīme/
Waybill/
Fraktbrev

Dokuments, kas satur info

http://madb.e

par starptautiski preču

uropa.eu/mad

pārvadājumu pa ceļu.

b/viewPageIFP
ubli.htm?doc=c
mr&hscode=&
countryid=NO

18

Biznesa uzņēmumu

Dokuments, kas apliecina,

Biznesa

T.: +47

http://madb.e

reģistrs/

ka komercsabiedrība ir

uzņēmumu

75007509 A:

uropa.eu/mad

iekļauta Biznesa uzņēmumu

reģistrs

P.O. Box 900,

b/viewPageIFP

reģistrā. Reģistrācija ir

(Brønnøysu

NO-8910

ubli.htm?doc=r

jāveic pirms

nd Register

Brønnøysund

eg_com&hscod

Registermelding for

uzņēmējdarbības

Centre)

e=&countryid=

Foretaksregisteret

uzsākšanas norvēģu valodā

(Business

NO

vietnē www.brreg.no.

Register)

Register of Business
Enterprises/

Informācijas apstrādes
maksa: 5320 NOK par AS un
SIA, 2127 NOK par IK.

19

Pārtikas nozare

Ir stingri ierobežotas pārstrādātu lauksaimniecības produktu (processed agricultural products,
PAPs) eksporta iespējas augsto muitas tarifu dēļ, pamatojoties uz EEZ līguma 3. protokolu.
Neskatoties uz to, ka Protokolā ir paredzētas ikgadējas konsultācijas, lai pārliecinātos, ka
esošie nosacījumi ir pielāgoti tirgus attīstībai un jaunām koncesijām, kopš līguma stāšanās
spēkā 1994. gadā ir bijuši tikai divi pielāgojumi.16

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Importētai produkcijai jābūt marķētai un iepakotai atbilstoši ES nosacījumiem. Kopš 2009.
gada janvāra koksnes iepakojuma materiāls, kas tiek izmantots visa veida sūtījumiem, ir
jāmarķē saskaņā ar Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu (ISPM) Nr. 15 iestādē, ko
apstiprinājusi eksportētājvalsts augu aizsardzības iestāde.17
Minētie noteikumi aizliedz izmantot zāli, salmu un sienu kā iepakojuma materiālu augiem un
augu izstrādājumu ievešanai. Ja tas tiek izmantots citiem iepakojuma mērķiem, Fitosanitārais
sertifikāts var būt nepieciešams.18
Fasētiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem ar salasāmām un noturīgām etiķetēm, kas
satur šādu informāciju norvēģu valodā:
•

pārtikas produkta apraksts saskaņā ar marķēšanas noteikumiem,

•

sastāvdaļu saraksts,

•

neto saturs,

•

derīguma termiņš,

•

īpašie uzglabāšanas un lietošanas nosacījumi, ja piemērojams,

•

nosaukums vai uzņēmuma nosaukums, adrese un izcelsme

16

http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?isSps=false&barrier_id=12641 18.07.2018.
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=NO#h35Packaging
and Labelling Requirements 06.04.2018.
18
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=NO#h35Packaging
and Labelling Requirements 06.04.2018.
17
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•

lietošanas instrukcijas,

•

informācija par piedevām, ja piemērojama,

•

apstaroti pārtikas produkti vai produkti, kuros ir ģenētiski modificēti organismi

(ĢMO), ir attiecīgi jāmarķē kā tādi,
•

alkohola saturs, ja tas ir lielāks par 1,2 tilpuma procentiem.19

Nepieciešamie sertifikāti

Dzīvnieku un to produktu eksportētājiem uz Norvēģiju tiek piemērotas sekojošas prasības:
•

visiem dzīvo dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu un pārtikas produktu
izplatītājiem ir jāreģistrējas Norvēģijas pārtikas drošības aģentūrā (Norwegian Food
Safety Authority) un jāpaziņo par minēto darbību uzsākšanu. Turklāt visām
uzņēmējdarbības vienībām, kas iesaistītas pārrobežu tirdzniecībā ar šiem produktiem,
jāveic tiešsaistes reģistrācija Eiropas Tirdzniecības kontroles un ekspertīzes sistēmā
(TRACES), kas ir priekšnoteikums kopējam veterinārajam dokumentam par dzīviem
dzīvniekiem (CVED dzīvnieki) vai attiecīgi, dzīvnieku izcelsmes produktu veterinārijas
iekļaušanas dokuments (CVED).

•

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti ir jāpaziņo Eiropas Tirdzniecības kontroles un
ekspertīžu sistēmā (TRACES), izmantojot Kopējo veterināro ievaddokumentu par
dzīvnieku izcelsmes produktiem. Savukārt, pārtika, kas nav dzīvnieku izcelsmes,
parasti jāpaziņo, izmantojot Norvēģijas pārtikas drošības aģentūras (Norwegian Food
Safety Authority) veidlapas (Mattilsynets skjematenester).20

19

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=NO#kap52 Packing
and Labelling Requirements – Foodstuffs 06.06.2018.
20
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=NO#h16

21

Alkoholiskie dzērieni
Norvēģijā valsts monopolam Vinmonopolet AS ir ekskluzīvas tiesības pārdot alkoholiskos
dzērienus, kuru alkohola saturs mazumtirdzniecības veikalos ir lielāks par 4,7 procentiem. Lai
kļūtu par Vinmonopolet piegādātāju, uzņēmumiem jābūt reģistrētiem monopolistē. Turklāt
uzņēmumiem, kas importē vai tirgo etilspirtu un dzērienus, kuros ir vairāk nekā 2,5 tilpuma
procenti alkohola, Norvēģijas muitas iestādē jāreģistrē.
Atbrīvojumi no reģistrācijas prasībām pastāv alkoholisko dzērienu pārdevējiem, kuriem ir
derīga izklaides atļauja un kuri pēc viņu rakstiskas atļaujas saņemšanas var importēt viņu
piedāvātos dzērienus. Dzērienu izplatīšanai, kuru sastāvā ir vairāk nekā 60 tilpuma procenti
tīra spirta, ir nepieciešama Norvēģijas Veselības direktorāta izsniegta licence.21

21

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=NO#h1 Ethyl
Alcohol and Alcoholic Beverages 11.07.2018.
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Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas
saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Norvēģiju, iespējams detalizēti
noskaidrot

vietnē

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi,
ievadot Norvēģijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu, sadaļā Speciālās prasības
(Specific requirements).
Piemēram, eļļas raušu un citu cieto atlikumu eksportam (preču kods 2306), kas 2017.gadā no
Latvijas eksportēts 11 milj. EURO apjomā22, nepieciešams aizpildīt šādu papildus
dokumentāciju:
Dokuments /

Apraksts / Description

Document

Institūcija /

Kontakti /

Institution

Contacts

Paraugs / Example

Importētāju

Dokuments, kas apliecina,

Norvēģijas

T: +47 22 40

http://madb.europa.

reģistrācija

ka dzīvu dzīvnieku un

Pārtikas

00 00

eu/madb/viewPageI

Norvēģijas

dzīvnieku izcelsmes

drošības

Pārtikas drošības

produktu, augu un augu

aģentūra

aģentūrā /

produktu, pārtikas

(Mattilsynet)

produktu un lopbarības

(Norwegian

importētāji ir reģistrēti

Food Safety

Norvēģijas Pārtikas

Authority)

Registration of
Importers with
the Norwegian
Food Safety
Authority /

A:
Mattilsynet,
P.O. Box 383,

FPubli.htm?doc=r_i_
fsa&hscode=2306&c
ountryid=NO

NO-2381
Brumunddal

drošības aģentūrā.
Informācija jāsniedz vietnē
www.altinn.no norvēģu

Registrering av

valodā.

nye importør

22

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 Norvēģiju 2017.gadā, 06.06.2018.
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Paziņojums par

Dokuments, kas apliecina,

Norvēģijas

T: +47 22 40

http://madb.europa.

darbībām ar

ka dzīvo dzīvnieku, augu,

Pārtikas

00 00

eu/madb/viewPageI

lauksaimnicības

dzīvnieku un augu

drošības

precēm /

produktu, sēklu un

aģentūra

pārtikas produktu

(Mattilsynet)

importētāji un tirgotāji ir

(Norwegian

informējuši

Food Safety

Notification to
Deal in
Agricultural
Goods/
Meldeskjema til
mattilsynet

Norvēģijas Pārtikas

A:
Mattilsynet,
P.O. Box 383,

FPubli.htm?doc=not
_d_agr&hscode=230
6&countryid=NO

NO-2381
Brumunddal

Authority)

drošības aģentūru par
savu darbību uzsākšanu.
Informācija jāsniedz vietnē

*Nav

www.altinn.no.

nepieciešams, ja
paredzēts
dzīvnieku barībai

Informācijas apstrādes
laiks parasti ir viena diena,
bez maksas.
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Tekstils

Nepieciešamie sertifikāti

CITES I pielikumā uzskaitītajām 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.23

Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas
saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Norvēģiju, iespējams detalizēti
noskaidrot

vietnē

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi,
ievadot Norvēģijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. Piemēram, austu un šenila
audumu eksportam (preču kods 5801), kas 2017.gadā no Latvijas eksportēts 21,7 tūkst. EURO
apjomā24, nepieciešams aizpildīt šādu papildus dokumentāciju:

Dokuments /

Apraksts /

Institūcija /

Kontakti /

Document

Description

Institution

Contacts

Dokuments, kas

Norvēģijas

CITES aptverto

ļauj ievest sugas,

Vides aģentūra

preču importa

uz kurām attiecas

(Miljødirektora

atļauja /

Konvencija par
starptautisko

tet)
(Norwegian

Paraugs / Example

T: +47 73

http://madb.europa.eu/m

580500

adb/viewPageIFPubli.htm?

A: P.O. Box
5672

doc=p_i_cs&hscode=5801
&countryid=NO

23

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 Norvēģiju 2017.gadā, 06.06.2018.
24

25

Import Permit for

tirdzniecību ar

Environment

Sluppen,

Goods Covered by

apdraudētajām

Agency)

NO-7485

CITES /

savvaļas dzīvnieku

Import av arter,
eller deres
produkter,
omfattet av
konvensjonen om
handel og
transport med
truede plante- og
dyrearter (CITES)

Trondheim

un augu sugām
(CITES). Informācija
iesniedzama
norvēģu valodā.
Informācijas
apstrādes laiks ir
no vienas līdz trim
nedēļām, bez
maksas.

* Nepieciešams
preču grupai
580110, ja tiek
piemērots CITES

26

Kokapstrāde

Nepieciešamie sertifikāti

Importējot kokmateriālus, ir jāinformē Norvēģijas Pārtikas drošības aģentūra par savu darbību
uzsākšanu: Mattilsynet, P.O. Box 383, NO-2381 Brumunddal, tālr.: +47 22 400000, fakss: +47
23 216801. Pēc sākotnējās informācijas sniegšanas, jāreģistrējas vietnē www.altinn.no
norvēģu valodā. Atkarībā no uzņēmējdarbības veida, ir jāsniedz informācija par preču veidu
un veikto darbību veidu (piemēram, ievešanu, pārdošanu, izplatīšanu).
CITES I pielikumā uzskaitītajām 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.25
Atsevišķām kokmateriālu grupām (piem., priedei, balteglei, ozolam) nepieciešams
fitosanitārais sertifikāts. 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 norvēģu,
zviedru, dāņu vai angļu valodā.

25

https://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/cites/cites_latvija/ 18.07.2018.
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Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas
saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Norvēģiju, iespējams detalizēti
noskaidrot

vietnē

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi,
ievadot Norvēģijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. Piemēram, garumā sazāģētu
vai šķeldotu kokmateriālu eksportam (preču kods 4407), kas 2017.gadā no Latvijas
eksportēts 2,6 milj. EURO apjomā26, nepieciešams aizpildīt šādu papildus dokumentāciju:

Dokuments /

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs /

Document

Institution

Contacts

Example

Importētāju reģistrācija Dokuments, kas apliecina,

Norvēģijas

T: +47 22 40 http://madb.eur

Norvēģijas Pārtikas

ka dzīvu dzīvnieku un

Pārtikas

00 00

drošības aģentūrā /

dzīvnieku izcelsmes

drošības

produktu, augu un augu

aģentūra

produktu, pārtikas

(Mattilsynet)

Registration of
Importers with the
Norwegian Food Safety
Authority /

Apraksts / Description

produktu un lopbarības
importētāji ir reģistrēti
Norvēģijas Pārtikas

Registrering av nye

drošības aģentūrā.

importør

Informācija jāsniedz vietnē

A: P.O. Box
383, NO2381

(Norwegian

Brumundda

Food Safety

l

opa.eu/madb/vi
ewPageIFPubli.h
tm?doc=r_i_fsa
&hscode=0406&
countryid=NO

Authority)

www.altinn.no norvēģu
valodā.
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Paziņojums par

Dokuments, kas apliecina,

Norvēģijas

T: +47 22 40 http://madb.eur

darbībām ar

ka dzīvo dzīvnieku, augu,

Pārtikas

00 00

lauksaimnicības

dzīvnieku un augu

drošības

precēm /

produktu, sēklu un

aģentūra

pārtikas produktu

(Mattilsynet)

importētāji un tirgotāji ir

(Norwegian

informējuši Norvēģijas

Food Safety

Pārtikas drošības aģentūru

Authority)

Notification to Deal in
Agricultural Goods/
Meldeskjema til
mattilsynet

A: P.O. Box
383, NO2381
Brumundda

opa.eu/madb/vi
ewPageIFPubli.h
tm?doc=not_d_
agr&hscode=040
6&countryid=NO

l

par savu darbību
uzsākšanu. Informācija
jāsniedz vietnē
www.altinn.no norvēģu
valodā. Paziņojums tiek
saņemts dienas laikā, bez
maksas.

*CITES aptverto preču

Dokuments, kas ļauj

Norvēģijas

T: +47 73

http://madb.eur

importa atļauja /

faktiski ievest sugas, uz

Vides

580500

opa.eu/madb/vi

kurām attiecas Konvencija

aģentūra

par starptautisko

(Miljødirekto

tirdzniecību ar

ratet)

apdraudētajām savvaļas

(Norwegian

dzīvnieku un augu sugām

Environment

deres produkter,

(CITES). Pieteikums

Agency)

omfattet av

aizpildāms norvēģu

konvensjonen om

valodā. Informācijas

handel og transport

apstrādes laiks ir no vienas

med truede plante- og

līdz trim nedēļām, bez

dyrearter (CITES)

maksas.

Import Permit for
Goods Covered by
CITES /
Import av arter, eller

A: P.O. Box
5672
Sluppen,
NO-7485

ewPageIFPubli.h
tm?doc=p_i_cs&
hscode=4407&c
ountryid=NO

Trondheim

*Nepieciešams tikai
440711, 440712,
440719, 440721,
29

440729, 440799 preču
grupām, ja tiek
piemērots CITES
*Fitosanitārais

Dokuments, kas apliecina,

Norvēģijas

T: +47 22 40 http://madb.eur

sertifikāts /

ka importētie augi un

Pārtikas

00 00

augu produkti ir

drošības

pārbaudīti saskaņā ar

aģentūra

atbilstošām procedūrām,

(Mattilsynet)

Phytosanitary
Certificate /

Plantesunnhetssertifika ir brīvi no karantīnas
*Nepieciešams tikai

kaitēkļiem un praktiski nav

440711, 440712,

bojāti no citiem

440719, 440791,

kaitējošiem kaitēkļiem un

440799 preču grupām

tiek uzskatīti par

A: P.O. Box
383, NO2381

(Norwegian

Brumundda

Food Safety

l

opa.eu/madb/vi
ewPageIFPubli.h
tm?doc=cf_phyt
&hscode=4407&
countryid=NO

Authority)

atbilstošiem
importētājvalsts spēkā
esošajiem fitosanitārajiem
noteikumiem. Sertifikāts
var tikt sagatavots
norvēģu, zviedru, dāņu vai
angļu valodā. Izsniedzams
ne ātrāk kā 14 dienas
pirms attiecīgo preču
nosūtīšanas.

30

Mašīnbūve un metālapstrāde

Nepieciešamie sertifikāti

Ievedot Norvēģijā mehāniskos transportlīdzekļus, nepieciešams Mehānisko transportlīdzekļu
tipa apstiprinājums. Tas ir dokuments, kas apliecina, ka Norvēģijas tirgū ievesto mehānisko
transportlīdzekļu

ražojuma

modeļi

atbilst

Norvēģijas

standartiem.

Importētājam

apstiprinājums jāsaņem no Norvēģijas Valsts ceļu administrācijas (NPRA), Sabiedrisko ceļu
direkcijas (Statens vegwesen): Vegdirektoratet, P.O. Box 8142 Dep, NO-0033 Oslo, tālr.: +47
91 502030, 22 074491. Informācijas apstrādes maksa: 1620 NOK transportlīdzekļiem ar
pieļaujamo maksimālo svaru līdz 3500 kg un 2430 NOK citiem transportlīdzekļiem.
Apstiprināšanas

process

attiecas uz

identiskiem,

sērijveidā

ražotiem

mehānisko

transportlīdzekļu tipiem, ja tie nav saņēmuši iepriekšēju ES tipa apstiprinājumu vai iepriekšēju
reģistrāciju Norvēģijā.
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Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas
saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Norvēģiju, iespējams detalizēti
noskaidrot

vietnē

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi,
ievadot Norvēģijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. Piemēram, mehānisko
transportlīdzekļu preču pārvadāšanai eksportam (preču kods 8704), kas 2017.gadā no
Latvijas eksportēts 5,9 milj. EURO apjomā27, nepieciešams aizpildīt šādu papildus
dokumentāciju:

Dokuments /

Apraksts / Description

Document

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs /

Institution

Contacts

Example

Mehānisko

Dokuments, kas apliecina,

Norvēģijas

T: +47 91

http://madb.e

transportlīdzekļu

ka Norvēģijas tirgū ievesto

Valsts ceļu

502030, 22

uropa.eu/mad

administrācija

074491

b/viewPageIFP

tipa apstiprinājums / mehānisko
Type Approval for
Motor Vehicles

transportlīdzekļu ražojuma

(NPRA), Valsts

modeļi atbilst Norvēģijas

ceļu direkcija

standartiem. Pieteikums

(Statens

aizpildāms norvēģu valodā.

vegwesen,

Informācijas apstrādes laiks

Vegdirektorate

ir maksimums 4 nedēļas,

t) (Norwegian

maksa- 1620 NOK

Public Roads

transportlīdzekļiem ar

Administration

pieļaujamo maksimālo

)

A: P.O. Box
8142 Dep,
NO-0033
Oslo

ubli.htm?doc=
app_veh&hsco
de=8704&coun
tryid=NO

svaru līdz 3500 kg un 2430

27

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/
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NOK citiem
transportlīdzekļiem.

*Paziņojums par

Dokuments, kas Norvēģijas

Norvēģijas

T: +47 73

http://madb.e

atkritumu pārrobežu Vides aģentūrai sniedz

Vides aģentūra 580500

uropa.eu/mad

pārvietošanu /

informāciju, kas vajadzīga,

(Miljødirektora

b/viewPageIFP

lai novērtētu ierosinātās

tet)

atkritumu pārvietošanas

(Norwegian

pieņemamību galīgai

Environment

noglabāšanai vai

Agency)

Notification of
Transboundary
Movements of
Waste /

A: P.O. Box
5672
Sluppen, NO7485
Trondheim

ubli.htm?doc=
not_was&hsco
de=8704&coun
tryid=NO

reģenerācijai. Dokuments
sagatavojams angļu valodā.
*Nepieciešams, ja ir

Maksa par atļaujas

bīstamie atkritumi

izsniegšanu ir 3800 NOK.

*Pārvietošanas

Dokuments, kas jāpievieno

Norvēģijas

dokuments

reģenerācijas darbībām vai

Vides aģentūra 580500

uropa.eu/mad

atkritumu pārrobežu noglabāšanai paredzētu

(Miljødirektora

b/viewPageIFP

pārvadājumiem /

atkritumu sūtījumiem. Tas

tet)

sniedz attiecīgajām

(Norwegian

iestādēm informāciju, kas

Environment

vajadzīga, lai kontrolētu

Agency)

Movement
Document for
Transboundary
Movements of
Waste

T: +47 73

A: P.O. Box
5672
Sluppen, NO7485
Trondheim

http://madb.e

ubli.htm?doc=
mov_was&hsc
ode=8704&cou
ntryid=NO

atkritumu pārrobežu apriti.
Informācija sagatavojama
norvēģu vai angļu valodā un
uzrādāma muitas iestādēm

*Nepieciešams, ja ir

pirms iesniegšanas Vides

bīstamie atkritumi

aģentūrai.
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