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SOMIJA
Kopsavilkums

2017. gadā ES iekšējā tirdzniecība veido 59% no Somijas eksporta (Vācija - 13%, Zviedrija 10% un Nīderlande - 7%), savukārt ārpus ES: 8% - uz Savienotajām Valstīm un 6% - uz
Krieviju. Importa ziņā 73% nāk no ES dalībvalstīm (Vācija - 17%, Zviedrija - 16% un
Nīderlande - 9%), savukārt ārpus ES - 9% no Krievijas un 4% no Ķīnas.
2017. gadā kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Somiju bija 340 milj. EURO, kas veido
2,1% no Latvijas kopējā̄ eksporta. Pēc 2017.gada datiem, 27% no preču eksporta uz Somiju
veido metāli un to izstrādājumi, 16% koksne un tās izstrādājumi, 9% minerālie produkti, 7%
pārtikas rūpniecības produkti un 7% mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas.1
Šajā kopsavilkumā ir apkopota informācija par juridisko pamatu tirdzniecības veikšanai ar
Somiju, atbildīgās institūcijas Somijā 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.

•

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.

1

http://eksports.liaa.gov.lv/files/liaa_export/attachments/2018.03_lv_somija_ekon_sad.pdf 12.06.2018.
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•

Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus
metālapstrādes un mašīnbūves nozarēs. Informācija pieejama šeit.

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

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

–

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Somiju iespējams detalizēti
noskaidrot Eiropas Komisijas mājas lapā ES produktu noteikumi un dalībvalstu nodokļi
, izvēloties Somijas nosaukumu un ievadot interesējošo preču kodu.
•

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

•

http://tulli.fi/en/about-us/contact-information - informāciju par precei piemērotām
nodevām un tarifiem var iegūt sazinoties ar Somijas muitu. Atkarībā no interesējošā
jautājuma un darbības nozares, kontaktinformācija pieejama vietnē
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Summary
In 2017, Intra-EU trade accounts for 59% of Finland’s exports (Germany 13%, Sweden 10%
and the Netherlands 7%), while outside the EU 8% go to the United States and 6% to Russia.
In terms of imports, 73% come from EU Member States (Germany 17%, Sweden 16% and the
Netherlands 9%), while outside the EU 9% come from Russia and 4% from China.
In 2017, total exports of goods and services from Latvia to Finland totalled 340 million. EURO,
representing 2.1% of Latvia's total exports. According to data from 2017, 27% of exports to
Finland are made up of metals and articles of wood, 16% wood and articles of wood, 9%
mineral products, 7% food products and 7% machinery, machinery and electrical equipment.
This summary summarizes the legal basis for trade with the Finland, you will find info on
Finland authorities responsible for international trade, import duties, tariffs, fees, quality
standards and certification in a number of sectors; food industry, textiles, woodworking,
metalworking and machinery.
We have created separate sets of information in the relevant set of rules, and these would
be:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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
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product groups may vary. Therefore, this summary shows a number of places for obtaining
information:
•

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

-

Specific requirements for importing a particular product into Finland can be found in
detail on the European Commission's website for EU product rules and national taxes,
by choosing a Finnish name and entering the code of interest for the item.

• http://tulli.fi/en/about-us/contact-information - this link can be used to verify that the
assigned code is the same as Finland code, as it may sometimes differ from the last
digits of the product.
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Juridiskais pamats mērķa nozaru produktu tirdzniecības veikšanai uz mērķa tirgiem

Eiropas Savienības (ES) tirdzniecības politika tiek noteikta vienīgi ES līmenī. Komisija ES
uzdevumā apspriež nolīgumus saskaņā ar PTO noteikumiem un cieši sadarbojas ar dalībvalstu
valdībām un Eiropas Parlamentu, lai uzturētu šo globālo sistēmu un pielāgotos pārmaiņām
visā pasaulē.2 Ar Līgumu par ES darbību un kopējo komercpolitiku (206. un 207.pants) var
iepazīties ES mājas lapā3.
Somija ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts un ES vienotā tirgus dalībniece. Preces, kas tiek
ievestas Somijā tiek regulētas pēc ES noteikumiem4.

2

https://europa.eu/european-union/topics/trade_lv 28.03.2018.
https://europa.eu/european-union/topics/trade_lv 28.03.2018.
4
https://www.export.gov/article?id=Finland-Customs-Regulations 15.08.2017.
3
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Valstī par eksportu atbildīgās institūcijas

Somijas muita (Tulli) (Finnish Customs) atvieglo preču tirdzniecību, nodrošinot to pareizību,
iekasējot nodokļus, aizsargājot sabiedrību, vidi un iedzīvotājus. / facilitates trade in goods,
ensuring their correctness by charging taxes, protecting society, the environment and
citizens.
T: + 358 295 5200, +358 295 5207 (muitas deklarācijas biznesam)
A: Opastinsilta 12, FI- 00520 Helsinki
E: kirjaamo@tulli.fi
Ml: http://tulli.fi/en/frontpage
Somijas pārtikas drošības inspekcija (Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA) (Finnish Food
Safety Authority) nodrošina pārtikas nekaitīgumu, veicina dzīvnieku veselību un labturību,
izstrādā augu un dzīvnieku ražošanas un augu veselības priekšnoteikumus / ensures food
safety, promotes animal health and welfare, develops plant and animal production and
plant health prerequisites.
A: Mustialankatu 3, FI-00790 Helsinki
T: +358 40 839 8514 / 29 530 5150
E: info@evira.fi ,tuula.maki-valkama@evira.fi, kyosti.siponen@evira.fi
Ml: http://www.evira.fi
Lauku lietu aģentūra (Maaseutuvirasto) (Agency for Rural Affairs) var vērsties ar
jautājumiem saistīti ar lauksaimniecības produkcijas eksportu uz Somiju / can address
related questions to agricultural products export to Finland
A: Alvar Aallon katu 5, P.O. Box 405, FI-60101 Seinäjoki
T: +358 295 31 2000
E: kirjaamo@mavi.fi
Ml: http://www.mavi.fi/en
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Somijas standartizācijas asociācija (Suomen Standardisoimisliitto – SFS) (Finnish Standards
Association) var vērsties ar jautājumiem, kas saistīti ar standartu piemērošanu un
ievērošanu attiecīgajiem produktiem / can address issues related to the application of
standards and compliance with the relevant products
A: Malminkatu 34, P.O. Box 130, FI-00101 Helsinki
T: +358 9 149 9331
E: sfs@sfs.fi
Ml: http://www.sfs.fi
Somijas Vides institūts (Suomen Ympäristökeskus – SYKE) (Finnish Environment Institute)
veic CITIES iekļauto izstrādājumu kontroli un uzraudzību / can address related questions to
CITES
A: PL 140, FI-Helsinki 00251
T: +358 295 251 000
E: cites@ymparisto.fi
Ml: http://www.environment.fi/cites
Somijas konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības iestāde (Kilpailu- ja
Kuluttajavirasto) (Finnish Competition and Consumer Authority) var vērsties ar jautājumiem
kas saistīti ar produkta nosacījumiem / can address questions related to the requirments of
the product
A: P.O.Box 5, FI-00531 Helsinki
T: (+358) 29 505 3000 / 29 505 3100
E: kirjaamo@kkv.fi
Ml: http://www.kkv.fi/
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Somijas Transporta drošības aģentūra, Ceļu satiksmes sektors (Liikenteen
turvallisuusvirasto, Trafi Tieliikenne) (Finnish transport Safety Agency)
A: P.O.Box 320, FIN-00101 Helsinki
T: (+358) 29 534 5000
E: kirjaamo@trafi.fi
Ml: www.trafi.fi
Somijas Vides ministrija (Ympäristöministeriö) (Ministry of the Environment) var vērsties
kas saistīti ar produktu atbilstību videi / can address related questions to products
conformity to the regulations of environment
A: P.O.Box 35, FI-00023 Valtioneuvosto
T: (+358) 2952 50300
E: kirjaamo@ym.fi
Ml: http://www.ym.fi
Somijas Lauksaimniecības un Mežsaimniecības ministrija, Pārtikas departaments (Maaja Metsätalousministeriö, Ruokaosasto)(Ministry of Agriculture and Forestry) var vērsties ar
jautājumiem, kas saistīti ar kokmateriālu un saistīto produktu tirdzniecību / can address issues
related to the marketing of timber and related products
A: P.O.Box 30, FI-Valtioneuvosto 00023
T: (+358) 295 16 2200
E: kirjaamo@mmm.fi
Ml: http://www.mmm.fi
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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 ES produktu noteikumi un
dalībvalstu nodokļi5, izvēloties Somijas nosaukumu un ievadot interesējošo preču kodu.
ES fiskālajā teritorijā, ko pārstāv gan Latvija, gan Somija, Savienības tiesību akti par
saskaņotiem netiešajiem nodokļiem, t.i. PVN un akcīzes nodokli, ir iekļauti dalībvalstu tiesību
aktos. Papildus saskaņotajiem akcīzes nodokļiem ir arī valsts akcīzes nodokļi, uz kuriem
Savienības tiesību akti neattiecas. Saskaņošana nozīmē nodokļa standartizāciju Savienības
fiskālajā teritorijā.6
ES ietver muitas savienību, kas aptver visu preču tirdzniecību un paredz dalībvalstīm aizliegt
savstarpējus ievedmuitas un izvedmuitas nodokļus un visus maksājumus ar līdzvērtīgu
iedarbību, kā arī ieviest kopējus muitas tarifus attiecībās ar trešajām valstīm7.
Ievedmuitas un izvedmuitas nodokļi, kā arī citi maksājumi ar līdzīgu iedarbību dalībvalstu
starpā ir aizliegti. Šis aizliegums attiecas arī uz fiskāliem muitas nodokļiem8. Dalībvalstu starpā
ir aizliegti importa kvantitatīvie ierobežojumi un citi pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību9.
Dalībvalstu starpā ir aizliegti eksporta kvantitatīvie ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu
iedarbību10. Tomēr dalībvalstīm nav aizliegts noteikt importa, eksporta vai tranzīta aizliegumus
vai ierobežojumus, kas pamatojas uz sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai valsts
drošības apsvērumiem, uz cilvēku veselības un dzīvības aizsardzības, kā arī dzīvnieku un augu
aizsardzības, nacionālu mākslas, vēstures vai arheoloģijas bagātību aizsardzības, vai
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības apsvērumiem. Šādus aizliegumus vai

5

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes 01.07.2018.
https://tulli.fi/en/about-us/our-activities/customs-territoriesEU customs and fiscal territory
7
http://euro-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN , 28.pants,
1.punkts, 59.lpp., LĪGUMA PAR EUROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA
8
http://euro-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN , 30.pants,
1.punkts, 60.lpp., LĪGUMA PAR EUROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA
9
http://euro-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN , 34.pants,
1.punkts, 61.lpp., LĪGUMA PAR EUROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA
10
http://euro-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN , 35.pants,
1.punkts, 61.lpp., LĪGUMA PAR EUROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA
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ierobežojumus tomēr nedrīkst piemērot dalībvalstu tirdzniecībā kā patvaļīgas diskriminācijas
vai slēptas ierobežošanas līdzekļus11.
Informāciju par precei piemērotām nodevām un tarifiem var iegūt sazinoties ar Somijas muitu.
Atkarībā no interesējošā jautājuma un darbības nozares, kontaktinformācija pieejama vietnē:
http://tulli.fi/en/about-us/contact-information.

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.

Prasības ražošanai un iesaiņošanai (sertifikācija)

Visiem iepakojumiem ES tirgū, ieskaitot iepakojumus, kas paredzēti rūpnieciskiem,
komerciāliem un sadzīves nolūkiem, jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/62
/ EK (OV L-365, 31.12.1994.) (CELEX 31994L0062) noteiktajām pamatprasībām attiecībā uz
sastāvu un smago metālu ierobežojumiem sastāvā, kuru mērķis ir samazināt iepakojumu
atkritumu ietekmi uz vidi.

11

http://euro-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN , 36.pants,
1.punkts, 61.lpp., LĪGUMA PAR EUROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA
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Papildus šiem obligātajiem noteikumiem kokmateriālu un citu augu produktu iepakojumu
importam ES var piemērot fitosanitāros pasākumus, kas noteikti Padomes Direktīvā 2000/29 /
EK (OV L-169, 10.07.2000.) (CELEX 32000L0029).
Daži fasēti produkti tiek atļauti ES tirgū tikai ar nosacījumu, ka konteinera nominālais
daudzums un tilpums ietilpst vienā no izmēriem, kas ir saskaņā ar ES tiesību aktiem.
Uz etiķetes jānorāda šķidruma produktu tilpums un citu produktu svars. Fasēta produkta etiķetē
jānorāda svara un tilpuma rādītāji, kas izmantoti tirdzniecības praksē vai atbilst galamērķa
valsts tiesību aktiem.
Uz šo preču iepakojuma jābūt konkrētam uzrakstam un marķējumam, piemēram, iepakotājam,
uzņēmumam, kas atbild par iepakojumu, vai importētājam, kas reģistrēts ES, EEK
marķējumam, mazajam ‘e’. EEK marķējums simbolizē atbilstību metroloģiskajām prasībām,
kas noteiktas ar Padomes Direktīvu 76/211 / EEK, lai nodrošinātu, ka patērētāji saņem
iepakojumā norādīto daudzumu.12
Realizējot preces Somijas tirgū, marķējuma saturam jābūt somu un zviedru valodā. Atbilstību
marķēšanas prasībām un marķējumā esošās informācijas precizitāti var pārbaudīt jebkurā
izplatīšanas ķēdes posmā (piemēram, muitošana, izplatītāju noliktavas, vairumtirgotāji vai
mazumtirgotāju tirdzniecības vietas).13

12

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=4401210000&reporter=FI 04.07.2018.
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=0409000000&reporter=FILabelling of foodstuffs
07.2018.
13

13

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Produkti ES tirgū, kas paredzēti patērētājiem vai arī tie, kurus tie varētu izmantot, ir jāatbilst
noteikumiem par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/95 / EK (OV L-11,
15.01.2002.) (CELEX 32001L0095), kuru mērķis ir aizsargāt patērētāju veselību un drošību.14
Kopienas ekomarķējums vai ziedu logotips ir oficiāla preču zīme ES attiecībā uz produktiem
ar viszemāko ietekmi uz vidi produktu klāstā. Tās mērķis ir veicināt, kā arī palīdzēt
patērētājiem identificēt tos produktus, kas būtiski uzlabo galvenos vides aspektus. Dalība ir
brīvprātīga. Tas nozīmē, ka produktus var pārdot ES tirgū bez Ziedu logotipa un nav
noteikumu, kas uzliek par pienākumu pieteikties ekomarķējuma saņemšanai.
Sīkāka

informācija

par

ekomarķējuma

sistēmu

ir

pieejama

vietnē:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html.15

14
15

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=6302210000&reporter=FI 06.07.2018.
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=6302210000&reporter=FI
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Muitas kodu atbilstība un salīdzināšanas kārtība

Latvija un Somija lieto Harmonizēto sistēmu16 muitas kodu noteikšanai. Tātad preces kods,
kas piešķirts Latvijā, atbildīs preces kodam Somijā.
Lai varētu veikt preces koda atbilstību, ir nepieciešams zināt produkta kodu. Produkta kodu
iespējams noskaidrot vietnē
https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx, pie nosaukuma ievadot
produkta nosaukumu. Pēc tam salīdzināšanu var veikt Eiropas Komisijas TARIC 17 datubāzē.
Valsts / Country

Preču kods /

Preču nosaukums / Goods

Code
Latvijas preču kods

44012100

Skujkoku koksnes šķeldas vai skaidas18
Havupuuta (Polttopuu, rankoina, pölkkyinä,
halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden

Somijas preču kods

44012100

kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena;
sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi,
pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon
yhteenpuristettu) 19

16

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Nomenclature/Ove
rview/HS%20Contracting%20Parties/List%20of%20Countries/Countries_applying_HS.ashx 26.03.2018.
17
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=lv&SimDate=20180326
27.03.2018.
18
https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx
19
https://tulli.fi/tilastot/cn-nimikkeisto
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Iesniedzamie dokumenti, kā arī kāda veida konsultācijas atbildīgās institūcija var sniegt

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Somiju iespējams detalizēti noskaidrot
Eiropas Komisijas mājas lapā ES produktu noteikumi un dalībvalstu nodokļi20, izvēloties
Somijas nosaukumu un ievadot interesējošo preču kodu.
Importētājs vai pilnvarotais pārstāvis ir atbildīgs par to, lai importētās preces deklarētu
Somijas muitas iestādē. To var izdarīt, izmantojot vienoto administratīvo dokumentu (Single
Administrative Document, SAD). SAD forma ir importa deklarācijas veidlapa visās ES
dalībvalstīs.
Importam Somijā jāuzrāda šādi dokumenti:
•

Muitas deklarācijas veidlapa, ko apstiprinājusi Somijas muita

•

Pārbaudes deklarācija importam, kura vērtība pārsniedz EURO 5 045,64

•

Komercrēķina kopija21

Darbības, kas veicamas pirms preču eksporta uz Somiju:22
•

Sagatavojiet precīzu preču aprakstu un preču kodu. Preču kods nosaka muitas

nodokļa summu un ierobežojumus.
•

Pārbaudiet, kādi ir ierobežojumi un priekšnoteikumi importam un eksportam.

•

Piesakieties atļaujām un reģistrācijām, kas nepieciešamas, lai aizpildītu muitas

deklarāciju. Ja izmantojat Muitas deklarācijas pakalpojumus, ir nepieciešams Katso ID
(Master User ID vai Katso ID). Katso ID var iegūt nodokļu administrācijā
(https://yritys.tunnistus.fi).
•

Pirms preču nosūtīšanas, tās ir jādeklarē muitas iestādē (www.tulli.fi ).

•

Jāsniedz informācija Intrastat. Statistikas deklarācijas dati tiek ievadīti un

nosūtīti, izmantojot pakalpojumu Muitas tīmekļa vietnē, kur jūs varat arī nosūtīt
deklarāciju kā ASCII vai CSV failu. Pakalpojums ir bez maksas, un jūs varat izmantot
savu Katso ID.
Somijas muita (Tulli) atvieglo preču tirdzniecību, nodrošinot to pareizību, iekasējot nodokļus,
aizsargājot sabiedrību, vidi un iedzīvotājus. Muitā var iegūt informāciju arī par nepieciešamo

20

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes 01.07.2018.
https://www.export.gov/article?id=Finland-Import-Requirements-and-Documentation 07.2018.
22
https://tulli.fi/en/businesses/new-importer-exporter
21
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dokumentāciju, ja prece tiek sūtīta no trešajām valstīm ar avio, auto transportu vai kuģi .
Somijas standartizācijas asociācija (Suomen Standardisoimisliitto SFS) ir centrālā
standartizācijas organizācija, kas kontrolē un koordinē nacionālo standartizāciju. SFS ir
Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) un Europas Standartizācijas komitejas
(CEN) locekle.
Somijas ārvalstu tirdzniecības pārstāvju federācija (Ulkomaankaupan Agenttiliitto r.y.) ir
dalības organizācija, kas veicina starptautisko tirdzniecību maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Organizācijas dalībnieki ir tirdzniecības pārstāvji, dažādu rūpniecības nozaru importētāji un
izplatītāji.
Investējiet Somijā birojs sniedz bezmaksas pakalpojumus, lai palīdzētu uzņēmumiem
izveidot uzņēmējdarbību Somijā, izmantojot datu vākšanu un potenciālo iespēju analīzi.
Somijas rūpniecības konfederācija(Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry) sniedz palīdzību
darījumu partnera vai tālākpārdevēja atrašanā produktam vai pakalpojumam Somijā.

17

Pārtikas nozare
NB! Šobrīd ES iekšējā tirdzniecība ar cūkas gaļu un cūkas gaļas produktiem, neapstrādātiem
gaļas produktiem un citiem produktiem, kuros ir šīs sugas dzīvnieku gaļa, ir ierobežota Āfrikas
cūku mēra (ASF) dēļ no dažām Eiropas valstīm, t.sk. Latvijas.23

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni, pārtikas produktu importam ES jāatbilst
ES tiesību aktiem, kas izstrādāti, lai nodrošinātu, ka pārtikas produkti ir droši ēdami, un tie
nesatur cilvēkam bīstamas vielas tādā līmenī, kas var apdraudēt cilvēka veselību. Eiropas
Padomes Regula (EEK) Nr. 315/93 (1993. gada 8. februāris), ar ko nosaka Kopienas
procedūras attiecībā uz bīstamām vielām pārtikā (OV L 37, 13.02.1993.) (CELEX
31993R0315), regulē šādu vielu klātbūtni ES pārtikas produktos, kas ir jāievēro visiem
pārtikas ražotājiem, kas tirgo pārtiku ES.
Eksportējot dzīvniekus vai dzīvnieku izcelsmes produktus ES dalībvalstīm var atļaut tikai tad,
ja tie atbilst ES tiesību aktiem, kam pievienoti arī klāt attiecīgi veselības sertifikāti, kas
apliecina atbilstību sanitārajām prasībām.
Marķējums
Visiem pārtikas produktiem, ko tirgo ES, jāatbilst ES marķēšanas noteikumiem, kuru mērķis
ir nodrošināt, ka patērētāji saņem visu būtisko informāciju, lai, iegādājoties pārtikas
produktus, izdarītu apzinātu izvēli.
Pastāv divu veidu marķēšanas noteikumi, kas attiecas uz pārtikas produktiem:
1) Vispārīgi noteikumi par pārtikas produktu marķēšanu
2) Īpaši noteikumi dažām produktu grupām:
•

Ģenētiski modificētu (GM) pārtikas un jaunā pārtikas produktu marķēšana,

•

Īpašas diētas pārtikas produktu marķēšana,

•

Pārtikas piedevu un aromatizētāju marķēšana,

•

Materiālu marķēšana, kas paredzēti saskarei ar pārtiku,

23

https://www.evira.fi/en/foodstuff/import-and-export/eu-member-countries-norway-andswitzerland/controlling-the-places-of-first-arrivals/ensisaapumistoimijoille/ For first arrival operators, 07.2018.
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•

Īpašu pārtikas produktu marķēšana.24

Detalizētāku informāciju skatīt vietnē: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/labelling-andpackaging.

Nepieciešamie sertifikāti
Atbildīgā iestāde eksportētājvalstī par pārtikas un veterinārās uzraudzības jautājumiem
(Latvijā Pārtikas un veterinārais dienests) ir atbildīga par pārtikas nekaitīgumu un dzīvnieku
veselību dzīvnieku izcelsmes produktos, kas tiek eksportēti uz Somiju. Šai iestādei ir jābūt
pieejamai informācijai par valstī reģistrētām un apstiprinātām pārtikas ražotnēm, kā arī
ražotnēm ir jābūt pašreizējo oficiālo iestāžu uzraudzībā. Atkarībā no produkta veida,
eksportētājs vai iestāde izdod attiecīgo tirdzniecības dokumentu vai veselības sertifikātu, kas
apliecina produktu atbilstību. Ja tiek eksportēti dzīvi dzīvnieki, tad sertifikātam ir jābūt
reģistrētam Eiropas Komisijas reģistrā TRACES. Somijas atbildīgās iestādes var veikt izlases
veidā kontroli attiecībā uz importētajiem produktiem, tāpēc importētājiem ir jāsniedz
informācija Somijas pārtikas drošības inspekcijai ikreiz, kad tie importē pārtikas produktus.
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu saņemšana no citām ES dalībvalstīm:
•

Preces saņēmējam ir jānosūta ziņojums Somijas pārtikas drošības inspekcijai

vismaz 14 dienas pirms preces nosūtīšanas uz pirmo saņemšanas punktu Somijā.
•

Preces saņēmējam ir jāsastāda iekšējās kontroles plāns un jānosūta tas Somijas

pārtikas drošības inspekcijai.
•

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus drīkst saņemt tikai no ES apstiprinātas

iestādes.
•

Saņemtie dzīvnieku izcelsmes produkti jāziņo Somijas pārtikas drošības

inspekcijai katru mēnesi vēlākais 15. dienā nākamajā mēnesī.
•

Preces saņēmējam jānodrošina produktu glabāšana, piemēram, noliktavā,

veikalā vai jebkurās telpās, kas tiek pieņemtas kā pārtikas telpas vietējās pārtikas
kontroles iestādēm. Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti tiek pārbaudīti, kā arī tiek
pārbaudīti pavaddokumenti. Pavaddokumentiem jābūt pieejamiem oficiālai kontrolei
jebkurā brīdī.

24

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/labelling-and-packaging 18.07.2018.
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•

Svaigas un saldētas cūkgaļas, liellopu un putnu gaļas produktiem jāpievieno

tirdzniecības dokumentus, kas ir saskaņā ar Komisijas Regulas 1688/2005 IV pielikumu
par salmonellas garantijām un negatīvu laboratorijas rezultātu par salmonellas
testēšanu. Papildus tam uzņēmējam jāveic iekšējā salmonellu pārbaude saskaņā ar
plānu, kas pamatojas uz riska novērtējumu.25
Bioloģiskas izcelsmes produkti (brīvprātīgi)
Importētājam vai viņa pārstāvim vēlākais līdz inspekcijas sertifikāta iesniegšanas dienai
jāinformē kontroles iestāde par katru ievesto sūtījumu, norādot pirmā saņēmēja nosaukumu
un adresi, kā arī papildus informāciju, ko iestādē var prasīt. Kontroles iestāde pārbaudīs, vai
pārbaudes sertifikāts somu vai zviedru valodā atbilst prasībām, atbilstoši ES tiesību aktiem. Ja
nepieciešams, produktus var fiziski pārbaudīt, lai nodrošinātu vajadzīgo atbilstību šīm
prasībām.26

25

https://www.evira.fi/en/foodstuff/import-and-export/eu-member-countries-norway-andswitzerland/controlling-the-places-of-first-arrivals/ensisaapumistoimijoille/ For first arrival operators, 07.2018.
26
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=0409000000&reporter=FI Products from Organic
Production, 07.2018.
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Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Somiju iespējams detalizēti noskaidrot
Eiropas Komisijas mājas lapā ES produktu noteikumi un dalībvalstu nodokļi27, izvēloties
Somijas nosaukumu un ievadot interesējošo preču kodu.
Veselības pārbaudes procedūra
Noteiktos robežkontroles punktos tiek veikta dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu veselības
kontrole. Importētājam vai viņa pārstāvim iepriekš jāpieprasa veselības pārbaude, iesniedzot
ES saskaņotā kopējā veterinārā ievešanas dokumenta (Common Veterinary Entry Document,
CVED) 1. daļu kopā ar visiem vajadzīgajiem sertifikātiem, kas attiecas uz sūtījumu. Pēc
dokumentu pārbaudes produktam tiek veikta identitātes un fiziska pārbaude, kas var novest pie
parauga ņemšanas analīzei. Pārbaudes rezultāts tiek atspoguļots CVED 2. daļā. Pēc labvēlīga
rezultāta produktu var izlaist patēriņam Somijas tirgū.28

27

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes 01.07.2018.
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=0409000000&reporter=FIHealth control of products of
animal origin for human consumption, 07.2018.
28
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Tekstils
Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Tekstilizstrādājumiem jābūt marķētiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(ES) Nr. 1007/2011 (OV L-272 18.10.2011.) (CELEX 32011R1007). Regulas galvenais
mērķis ir nodrošināt, ka patērētājiem, iegādājoties tekstilizstrādājumus, tiek precīzi norādīts to
šķiedru sastāvs.
Realizējot tekstilizstrādājumus tirgū, ražotājam, izplatītājam vai importētājam jānodrošina, ka
etiķetes vai marķējums satur informāciju par produkta šķiedru sastāvu. Informācijai jābūt
precīzai, viegli saprotamai, tā nedrīkst būt maldinoša. Etiķetei vai marķējumam jābūt
izturīgam, viegli salasāmam, redzamam, pieejamam un droši piestiprinātam. Turklāt to sniedz
tās dalībvalsts valsts valodā vai valodās, kur produktu piedāvā patērētājam, ja vien attiecīgā
dalībvalsts to nav paredzējusi citādi. Uz etiķetēm norādītā informācija nedrīkst saturēt
saīsinājumus, izņemot mehāniskos apstrādes kodus vai gadījumos, kad saīsinājumi ir noteikti
starptautiskos standartos.29
Eksportējot tekstilizstrādājumus uz Somiju, visai informācijai uz etiķetēm jābūt somu un
zviedru valodā. Uzraudzība un pārbaude attiecībā uz to, vai tekstilizstrādājumu sastāvs atbilst
marķējumā sniegtajai informācijai, var notikt jebkurā tirdzniecības posmā (piemēram,
muitošana, izplatītāju noliktavas, vairumtirgotāji vai mazumtirgotāju noieta tirgi).30
Lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, ir aizliegts vai stingri ierobežota tekstilizstrādājumu un
ādas izstrādājumu laišana ES tirgū, kas satur noteiktas ķīmiskās vielas, vielu grupu vai
maisījumus. Ķīmiskās vielas vai vielu maisījumi, kas nav atļauti tekstilizstrādājumos un ādas
izstrādājumos ir uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006
(REACH regula) XVII pielikumā (OV L-396, 30.12.2006.) (CELEX 32006R1907).

Nepieciešamie sertifikāti

Kopienas ekomarķējums vai ziedu logotips ir oficiāla preču zīme Eiropas Savienībā (ES)
attiecībā uz produktiem ar viszemāko ietekmi uz vidi produktu klāstā. Tās mērķis ir veicināt,
29

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=6302210000&reporter=FI 06.07.2018.
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=6302210000&reporter=FI Additional Information for
Finland, 06.07.2018.
30
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kā arī palīdzēt patērētājiem identificēt tos produktus, kas būtiski uzlabo galvenos vides
aspektus. Dalība ir brīvprātīga. Tas nozīmē, ka produktus var pārdot ES tirgū bez Ziedu
logotipa un nav noteikumu, kas uzliek par pienākumu pieteikties ekomarķējuma saņemšanai.
Sīkāka

informācija

par

ekomarķējuma

sistēmu

ir

pieejama

vietnē:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html.31

Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Somiju iespējams detalizēti noskaidrot
Eiropas Komisijas mājas lapā ES produktu noteikumi un dalībvalstu nodokļi32, izvēloties
Somijas nosaukumu un ievadot interesējošo preču kodu.

31
32

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=6302210000&reporter=FI
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes 01.07.2018.
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Kokapstrāde
Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai
Importējot ES augu, augu produktus un jebkura cita veida produktus, kas var saturēt augu
kaitēkļus (piemēram, koka izstrādājumus un iepakojumus, augsni u.tml.) var tikt piemēroti
aizsardzības pasākumi, kas ir noteikti Eiropas Padomes Direktīvā 2000 / 29 / EK (OV L-169,
10.07.2000.) (CELEX 32000L0029) (Council Directive 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000)
(CELEX 32000L0029)):
•

Importa aizliegumi,

•

Fitosanitārais sertifikāts un / vai fitosanitārais sertifikāts reeksportam,

•

Muitas inspekcija un augu veselības pārbaudes,

•

Importētāju reģistrs,

•

Iepriekšējs paziņojums par importu.

Šie fitosanitārie pasākumi ir paredzēti, lai novērstu augu vai augu produktu kaitēkļu un
organismu izplatīšanos dalībvalsts vai visas ES robežās. Šos pasākumus nosaka Starptautisko
augu aizsardzības konvencija (International Plant Protection Convention (IPPC)), un ES
dalībvalstis ir apņēmušās ievērot noteiktos standartus. IPPC ir izklāstīti pamatnoteikumi un
kontroles procedūras, lai nodrošinātu kopīgu un efektīvu rīcību, lai aizsargātu valstu
lauksaimniecības un mežsaimniecības resursus.33
TRACES (Trade Control an Expert System) ir ES pārvaldības instruments dzīvnieku barības un
pārtikas, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu, augu, sēklu un pavairošanas materiālu
veselības sertifikācijai ES iekšējā tirdzniecībā un importam. Tās mērķis ir digitalizēt visu
sanitārās sertifikācijas procesu un saistītās procedūras, kā arī pārbaudīt izcelsmes valstī izdoto
sertifikātu. TRACES veicina informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm ES un
Eiropas Brīvās tirdzniecības līguma valstīm, kā arī starp valstīm, kas nav ES dalībvalstis. TRACES
ir izveidots, lai varētu veikt pārbaudes un pārliecināties, ka noteikumi Veselības un patērētāju
33

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=4401310000&reporter=FIPlant health control,
07.2018.
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ģenerāldirektorāta politikas jomās "Dzīvnieku veselība", "Dzīvnieku labturība", "Veterinārās
zāles" un " Sabiedrības veselība" tiek ievēroti.
Fitosanitāros sertifikātus izsniedz saskaņā ar IPPC noteikumiem, un Pārtikas un
lauksaimniecības organizācijas (FAO) fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu Nr. 12
par fitosanitāro sertifikātu pamatnostādnēm.

Nepieciešamie sertifikāti

Augu un augu produktu importam citās ES dalībvalstīs, kas uzskaitīts Eiropas Padomes
Direktīvas 2000/29 /EK, V pielikuma, B daļā (Annex V, Part B to Council Directive 2000/29/EC),
jāpievieno oficiāls fitosanitārais sertifikāts. Šis dokuments apliecina augu un augu produktu
fitosanitāros apstākļus, kā arī to, ka sūtījums ir oficiāli pārbaudīts, atbilst likumā noteiktajām
prasībām, un tajā nav karantīnas kaitēkļu un citu kaitīgu patogēnu.34
ES ir aizliegts laist tirgū nelikumīgi iegūtu koksni un tās saistītos produktus, tāpēc
uzņēmējiem, kas pirmoreiz uzsāk kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību ES,
jāievēro Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010 noteiktie
pienākumi (OV L 295, 12.11.1999., 1. lpp.). 2010) (CELEX 32010R0995), un jāveic visas
nepieciešamās darbības pirms tirdzniecības uzsākšanas.35

34

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=4401310000&reporter=FIPhytosanitary certificate
and/or phytosanitary certificate for re-export, 07.2018.
35
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=4401310000&reporter=FIControl on illegal timber and
timber products, 07.2018.
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Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Somiju iespējams detalizēti noskaidrot
Eiropas Komisijas mājas lapā ES produktu noteikumi un dalībvalstu nodokļi36, izvēloties
Somijas nosaukumu un ievadot interesējošo preču kodu.
Augu un augu produktu importu drīkst veikt tikai caur atļautiem ievešanas punktiem, un no
brīža, kad tie tiek saņemti, tos uzraudzīs muitas iestāžu uzraudzībā esošās iestādes. Ievešanas
punkti atrodas Helsinkos, Karigasniemi, Kotkā, Lappeenrantā, Nirālā, Nuijamā, Näätämö
(Neiden), Raahe, Tamperē, Turku, Vaalimā, Vainikkālē, Vantajā un Vartijā. Importētājam vai
tā pārstāvim iepriekš jābrīdina par ierašanos un jāiesniedz pārbaudes pieprasījums, kurā būtu
jāietver vismaz:
•

"TARIC" kods (produkta identifikācija Eiropas integrētajā tarifu nomenklatūrā),

•

Paziņojums, kas norāda, ka sūtījums satur fitosanitāras nozīmes produktu,

•

Vajadzīgās fitosanitārās dokumentācijas atsauces numurs (-i),

•

Importētāja oficiālais reģistrācijas numurs.

Tiek veiktas dokumentārās pārbaudes, identitātes pārbaudes un, ja kompetentie ierēdņi to
uzskata par vajadzīgu, arī augu veselības pārbaudes. Atbrīvošana no muitas var notikt tikai pēc
labvēlīga rezultāta.37
Apdraudēto augu sugu izcelsmes produktus, kas minēti CITES, var ievest tikai caur noteiktiem
robožpunktiem.

36

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes 01.07.2018.
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=4401210000&reporter=FI Inspection Procedure
04.07.2018.
37
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Mašīnbūve un metālapstrāde

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Ražotājiem ir pienākums laist tirgū tikai drošus produktus. Ja ražotājs nav reģistrēts ES, šis
pienākums attiecas uz viņa pārstāvi ES vai, ja pārstāvis nav pārstāvēts ES, tad atbildību
uzņemas importētājs.
Par drošu produktu tiek uzskatīts tāds produkts, kas nerada draudus vai rada tikai samazinātu
apdraudējumu, ņemot vērā produkta specifisko pielietošanas veidu, un kas ir pieņemams, lai
saglabātu augstu aizsardzības līmeni cilvēku veselībai un drošībai.38
Papildus pamatprasībām par drošu produktu laišanu tirgū, ražotājiem ir jāinformē patērētāji
par riskiem, kas saistīti ar produktiem, kurus viņi piegādā; īpaši, ja šādi riski nav acīmredzami.
Ražotājiem ir jāveic pasākumi, lai patērētāji būtu informēti par produktu radītajiem riskiem,
kā arī jāveic attiecīgie pasākumi, lai novērstu šādus riskus (piemēram, izņemt produktus no
tirgus, brīdināt patērētājus, atsauktu produktus, kas jau ir piegādāti patērētājiem utt.).
Ražotāju pienākumi attiecas uz visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem profesionāļiem, kas var
ietekmēt produkta drošības īpašības. Jo īpaši tiem ir pienākums uzraudzīt produktu drošību
un nodrošināt nepieciešamos dokumentus, kas nodrošina produktu izsekojamību.

38

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=7326909800&reporter=FI General Safety
Requirements, 07.2018.
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Produktiem ir jāatbilst Saskaņotajiem Eiropas standartiem (Harmonised European standards),
kas nodrošina tehnisko bāzi, lai novērtētu būvizstrādājumu veiktspēju. Tie ļauj ražotājiem
izstrādāt ekspluatācijas īpašību deklarāciju, kā noteikts Būvizstrādājumu regulā, un
piestiprināt CE marķējumu produktam.39
Ja produkcija paredzēta būvniecībai, tai jāatbilst prasībām, kas noteiktas ar Regulu (ES) Nr.
305/2011 (OV L-88 04/04/2011) (CELEX 32011R0305). Regulā ir noteiktas būvniecības
pamatprasības. Būvizstrādājumiem jāatbilst pamatprasībām, lai tos varētu iekļaut celtniecības
darbos.

Nepieciešamie sertifikāti

Ekspluatācijas īpašību deklarāciju (the Declaration of Performance (DoP)) ražotājs izsniedz, ja
produktu laiž tirgū, un uz to attiecas Saskaņotie Eiropas standarti (Harmonised European
standards), vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam (European Technical
Assessment (ETA)). Izstrādājot ekspluatācijas īpašību deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību
par produkta atbilstību noteiktajiem standartiem un tehniskajām specifikācijām.
Ekspluatācijas īpašību deklarāciju sagatavo izmantojot ES Regulas No 305/2011 III Pielikumā
(Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011,
Annex III) pievienoto paraugu.40
Ja ražotājs ir izstrādājis ekspluatācijas īpašību deklarāciju, tad CE marķējums ir obligāts
attiecīgajiem produktiem. Jebkuram būvizstrādājumam, uz ko attiecas saskaņotais standarts
vai kuram ir izdots Europas tehniskais novērtējums, CE marķējums ir vienīgais marķējums, kas
apliecina būvizstrādājuma atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām attiecībā uz
būtiskajiem raksturlielumiem, uz kuriem attiecas šis saskaņotais standarts vai Eiropas
tehniskais novērtējums.41
Noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu laišanai Eiropas Savienības (ES) tirgū jāatbilst
ES tiesību aktos noteiktajām tehniskajām prasībām. ES tiesību aktos ir saskaņotas tehniskās
prasības trim mehānisko

transportlīdzekļu kategorijām:

vieglajiem

automobiļiem,

motocikliem un traktoriem, kā arī to piekabēm, sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām
39

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=7326909800&reporter=FIAdditional manufacturer and
distributor obligations, 07.2018.
40
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=7326909800&reporter=FIDeclaration of Performance
(DoP), 07.2018.
41
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=7326909800&reporter=FICE marking, 07.2018.
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vienībām. Mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas procedūra ir noteikta, lai
pārbaudītu atbilstību saskaņotajām tehniskajām prasībām (EK tipa apstiprinājums). Ražotāji,
kuriem vienā dalībvalstī ir apstiprināts "tipa" transportlīdzeklis, var tirgot transportlīdzekli
visās dalībvalstīs. Tomēr autobusiem, pasažieru autobusiem, kravas automobiļiem un kravas
automašīnām nav ES saskaņotu tehnisko prasību, tāpēc katra dalībvalsts izveido savas
tehniskās apstiprināšanas procedūras.42

Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Somiju iespējams detalizēti noskaidrot
Europas Komisijas mājas lapā ES produktu noteikumi un dalībvalstu nodokļi43, izvēloties
Somijas nosaukumu un ievadot interesējošo preču kodu.

42

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=7326909800&reporter=FITechnical standards for
motor vehicles, 07.2018.
43
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-rules-and-member-states-taxes 01.07.2018.
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