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UKRAINA

Kopsavilkums

Kopš 2016. gada 1. janvāra ES un Ukraina ir provizoriski piemērojušas savu padziļināto un
visaptverošo brīvās tirdzniecības nolīgumu (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement
-DCFTA). Šis nolīgums paredz, ka abas puses savstarpēji atver preču un pakalpojumu tirgu,
pamatojoties uz paredzamiem un izpildāmiem tirdzniecības noteikumiem. Tas ir daļa no
plašāka asociācijas līguma (Association Agreement - AA), kura politiskie un sadarbības
noteikumi ir provizoriski piemēroti kopš 2014. gada novembra.
2017. gada oktobrī stājās spēkā autonomie tirdzniecības pasākumi (Autonomous Trade
Measures - ATM) Ukrainai, kas papildina koncesijas, kuras iekļautas ES un Ukrainas AA un
DCFTA vairākām rūpniecības precēm un lauksaimniecības produktiem.
ES ir Ukrainas lielākais tirdzniecības partneris, kas 2016. gadā veido vairāk nekā 40% no tās
tirdzniecības. Ukraina veido 0,9% no ES kopējās tirdzniecības ar 201,6 miljardiem euro.
Ukrainas eksports uz ES 2016. gadā sasniedza 13,1 miljardu euro. Galvenais Ukrainas eksports
ir izejvielas (dzelzs, tērauds, kalnrūpniecības produkti, lauksaimniecības produkti), ķīmiskie
produkti un mašīnas. ES eksports uz Ukrainu 2016. gadā pārsniedza 16,5 miljardus euro.
Galvenais ES eksports uz Ukrainu ir mašīnas un transporta iekārtas, ķīmiskās vielas un
rūpniecības preces.
ES ir liels ieguldītājs Ukrainā. ES ieguldītāji Ukrainā 2015. gadā ieguldīja aptuveni 16,1
miljardus euro.1
2017.gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Ukrainu bija 168,7 milj. EURO,
kas veido 1% no Latvijas kopējā̄ eksporta. 26% no eksporta veido ķīmiskā rūpniecības

1

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/ 31.05.2018.
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produkcija, 26%- pārtikas rūpniecības produkti, 15%- mašīnas, mehānismi un elektriskās
iekārtas, 9%- tekstilizstrādājumi un 5%- transportlīdzekļi.2
Šajā kopsavilkumā ir apkopota informācija par juridisko pamatu tirdzniecības veikšanai ar
ASV, atbildīgās institūcijas ASV par starptautiskās tirdzniecības veikšanu, ievedmuitām,
tarifiem, nodevām, kvalitātes standartiem un sertifikāciju vairākās nozarēs; pārtikas nozare,
tekstils, kokapstrāde, metālapstrāde un mašīnbūve.
Attiecīgajā noteikumu apkopojumā esam izveidojuši atsevišķus informācijas sakopojumus, un
tie būtu šādi:
•

Noteikumu apkopojumā ir pieejami kontakti uzraugošajām institūcijām dalot gan pa
sektoriem, gan vispārēji. Informācija ir pieejama šeit;

•

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.

http://eksports.liaa.gov.lv/files/liaa_export/attachments/2018.03_lv_ukraina_ekon_sad.pdf Preču eksports uz
Ukrainu. 14.06.2018.
2
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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.
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Summary

Since January 1, 2016, the EU and Ukraine have provisionally applied their Deep and
Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA). This agreement provides for mutual opening
of the markets for goods and services between the two parties on the basis of foreseeable
and enforceable trade rules. It is part of the wider Association Agreement (AA), whose
political and cooperation provisions have been provisionally applied since November 2014.
In autumn 2017, Autonomous Trade Measures (ATM) for Ukraine came into force, which
complements the concessions included in the EU-Ukraine AA and DCFTA for several industrial
and agricultural products.
The EU is Ukraine's largest trading partner, which in 2016 accounts for more than 40% of its
trade. Ukraine accounts for 0.9% of the EU's total trade with 201.6 billion euros. Ukraine's
exports to the EU in 2016 amounted to 13.1 billion euros. The main export of Ukraine is the
raw materials (iron, steel, mining products, agricultural products), chemical products and
machinery. EU exports to Ukraine in 2016 exceeded 16.5 billion euros. The main EU exports
to Ukraine are machinery and transport equipment, chemicals and industrial goods.
The EU is a major investor in Ukraine. In 2015, EU investors invested around 16.1 billion euros
in Ukraine.
In 2017, Latvia's exports of goods and services to Ukraine totaled 168.7 million. EURO, which
accounts for 1% of Latvia's total exports. 26% of exports are made from chemical industry
products, 26% - food products, 15% - machinery, machinery and electrical equipment, 9% textiles and 5% - vehicles.
This summary summarizes the legal basis for trade with the US, you will find info on the US
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.
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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
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.
***
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Juridiskais pamats tirdzniecības veikšanai

Ukraina ir šādu līgumu līgumslēdzēja puse un ir parakstījusi turpmāk minētos nolīgumus:
• Konvencija par starptautiskajiem preču pārvadājumiem ar TIR karnetēm (TIR
konvencija)
• Muitas konvencija par pagaidu ievešanas dokumentiem (ATA karnetēm)
• Neatkarīgo Valstu Sadraudzība (NVS)
• Starptautiskā preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas konvencija
(HS konvencija)
• Starptautiskā konvencija par muitas procedūru vienkāršošanu un saskaņošanu
(pārskatīta Kioto konvencija)
• Pasaules Muitas organizācija (PMO)
• Pasaules tirdzniecības organizācija (PTO)3

3

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=UA#h5 International
Agreements 31.05.2018.
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Valstī par eksportu atbildīgās institūcijas

Ukrainas Valsts Fiskālais dienests (Derzavna Fiskal'na Slizhba Ukrainy) (State Fiscal Service of
Ukraine) veic ievesto preču kontroli, veicot muitošanas procedūras / controls the imported
goods through customs clearance procedures
T: +38 (044) 2725159, +38 (044) 2726255
E: Kabmin_doc@sfs.gov.ua
A: plošcad Lvivska 8, UA-04655 Kiev
Ml: http://sfs.gov.ua/en/

Valsts reģistrācijas departaments un notārs (Departament deržavnoy reyestratsii ta
notariatu) (Ministry of Justice, Departement of State Registry and Notary) veic
komercdarbības reģistrēšanu Ukrainā / carries out business registration in Ukraine.
T: +380 44 2336480, +380 44 2336496, +380 44 2336520
E: kov@minjust.gov.ua
A: vulitsya Horodetskokho No. 13, UA-01001 Kiev

Ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministrija, Ārējās tirdzniecības departaments
(Ministerstvo ekonomičnogo razvytku i torgivli) (Ministry of trade and economic
development) izsniedz licences alkoholisko dzērienu un tabakas tirdzniecībai Ukrainā / issues
licenses for the sale of alcoholic beverages and tobacco in Ukraine.
T: +380 44 2539394
A: vulytsya Mikhayla Gruševs'kogo 12/2, UA-01008 Kiev
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Valsts Eksporta kontroles dienests (Deržavna služba ekspornogo kontrolyu) (State Service of
Export Control) reģistrē militārā un divējāda lietojuma preču importētājus / records of
importers of military and dual-use goods.
T: +380 44 4825834
A: vulytcya Kyrylivska 19/21, UA-04080 Kijeva
Ml: http://www.dsecu.gov.ua/control/en/

Valsts pārtikas produktu drošības un patērētāju aizsardzības dienesta reģionālais birojs
(Deržavna služba z pytani bezpechnosti harchovyh productiv ta zahystu spozhyvachiv) (The
State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection) uzrauga ievesto augu un
dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu pārdošanu, uzglabāšanu, pārstrādi; atbilstību Ukrainas
sanitārajiem un epidemioloģiskajiem standartiem / supervises the sale, storage and
processing of imported vegetable and animal food products; Compliance with Ukrainian
sanitary and epidemiological standards.
T: +380 44 2791270
A: vulytsya Grincenko 1, UA-01001 Kiev

Ekoloģijas un dabas resursu ministrija (Ministerstvo ekologii ta pryrodnyh resursiv) (Ministry
of Ecology and Natural Resources) regulē to preču ievešanu, uz kurām attiecas CITES
konvencija / regulates the importation of goods covered by the CITES Convention.
T: +380 44 2063127, 2063126, 2063134
A: vulitsya Vasylya Lypkivskoho 35, UA-03035 Kiev
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Reģionālās attīstības, būvniecības un mājokļu pārvaldes ministrija (Ministerstvo
regional'nogo rozvytku, budivnyctva ta žytlovo-komunalnogo ospodarstva) (Ministry of
Regional Development) uzrauga importēto būvmateriālu atbilstību Ukrainas drošības
standartiem / supervises the conformity of imported building materials with Ukrainian safety
standards.
T: +380 44 2788290
A: vulitsya Velika Žitomirs'ka 9, UA-01025 Kiev
W: http://atu.minregion.gov.ua/
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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.eu4, izvēloties Ukrainas nosaukumu un ievadot interesējošo preču kodu.
Ukrainas Valsts Fiskālais dienests, kas ir atbildīgs par muitas formalitātēm, ir ieviesis vienoto
automatizēto informācijas sistēmu, kas ļauj importētājiem vai to muitas starpniekiem
deklarēt savus sūtījumus elektroniski. Ja importētājs muitas importa deklarāciju iesniedz
papīra formā, tam ir jāiesniedz arī elektroniska kopija digitālajos datu nesējos.5
Uzņēmēji, kas trīs gadu laikā ir pierādījuši, ka ir uzticami un muitas dienestu prasībām
atbilstoši partneri, var pieteikties uz pilnvarota komersanta (an authorised economic
operator- AEO) statusu. Šis statuss uzņēmējiem sniedz noteiktas priekšrocības. Piemēram,
AEO ir atļauts izmantot vienkāršotas muitošanas procedūras un iesniegt muitas iestādēm
mazāk informācijas. Plašāku informāciju par šīm priekšrocībām iespējams saņemt Ukrainas
Valsts Fiskālajā dienestā (Derzhavna Fiskal'na Sluzhba Ukrainy).6
Tirdzniecības rēķinos ir jāiekļauj ārvalstu ražotāja vai eksportētāja zīmogs. Ukrainas muitas
dienesti nosaka preču izcelsmes valsti pamatojoties uz Komerciālajā rēķinā sniegtajiem
datiem, ja deklarētājs neiesniedz nepreferenciālas izcelsmes sertifikātu. Tāpēc, ja atbildīgā
persona nav aizzīmogojusi Komerciālo rēķinu, Ukrainas muitas iestādes izcelsmes valsti var
definēt kā "nezināmu" un attiecīgi liegt muitošanu.7

4

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi 03.04.2018.
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=UA#h9 Customs
Procedures and Regulations, 01.07.2018.
6
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=UA#h9 Customs
Procedures and Regulations, 01.07.2018.
7
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=UA#h38
Requirements for Import Formalities, 01.07.2018.
5
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Prasības, kuras nepieciešams izpildīt, lai pretendētu uz nozaru produkcijas ievešanu
mērķa tirgos un varētu realizēt tirdzniecības ķēdēs vai attiecīgi, iekļaušanos globālās
piegāžu ķēdē

Lai attiecīgā uzņēmuma produkcija varētu tikt realizēta tirdzniecības ķēdēs, uzņēmumam ir
jānoskaidro nepieciešamās prasības produkcijas realizēšanai ķēdē. Prasību skaits var atšķirties
dažādām tirdzniecības ķēdēm, tomēr tās var iedalīt atsevišķās grupās:
•

Produkta atbilstība tirdzniecības ķēdes noteiktajiem standartiem

•

Produkta apjoma nodrošināšana

•

Papildus iegūstamie sertifikāti

•

Produkta iepakojums

•

Produkta marķējums

•

Citas konkrētās tirdzniecības ķēdes prasības

Iegūstot informāciju par katru no augstāk minētajiem punktiem, uzņēmums varēs izvērtēt
savas iespējas realizēt produkciju tirdzniecības ķēdēs.
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Kvalitātes standartu prasības

Lai pakāpeniski panāktu atbilstību Eiropas Savienībā (ES) piemērojamajiem standartiem un
tehniskajiem noteikumiem, Ukraina ir pieņēmusi likumu par standartizāciju. Valsts
standartizācijas organizācija, kas īsteno valsts politiku standartizācijas jomā, ir Ukrainas
Pētniecības un mācību centrs standartizācijas, sertifikācijas un kvalitātes jautājumos
(Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality Issues,
UkrNDNC). Tā veic darbības, kas saistītas ar nacionālo standartu un tehnisko standartu izstrādi
un noteikumu apstiprināšanu. UkrNDNC ir Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO)
un Starptautiskās Elektrotehniskās komisijas (IEC) pilntiesīga locekle.
Ukrainas Nacionālā akreditācijas aģentūra (NAAU) ir atbildīga par iestāžu akreditāciju, lai
veiktu produktu, pakalpojumu un pārvaldības sistēmu sertifikāciju Ukrainā. Tehniski regulētu
produktu importētājiem un ražotājiem ir atļauts pierādīt atbilstību, iesniedzot pašdeklarāciju.
Tomēr šī deklarācija papildus jāreģistrē akreditētā iestādē.
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Muitas kodu atbilstība un salīdzināšanas kārtība

Latvija un Ukraina lieto Harmonizēto sistēmu8 muitas kodu noteikšanai. Tātad preces kods,
kas piešķirts Latvijā, atbildīs preces kodam Ukrainā.
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 Ukrainā.

8

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=UA#h4 01.07.2018.
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Iesniedzamie dokumenti, kā arī kāda veida konsultācijas atbildīgās institūcija
var sniegt

Tirdzniecības rēķinos jānorāda ārvalstu ražotāja vai eksportētāja zīmogs. Ukrainas muitas
dienesti nosaka preču izcelsmes valsti, pamatojoties uz Komerciālajā rēķinā sniegtajiem
datiem, ja deklarētājs neiesniedz nepreferenciālas izcelsmes sertifikātu. Tāpēc, ja atbildīgā
persona nav aizzīmogojusi Komerciālo rēķinu, Ukrainas muitas iestādes izcelsmes valsti var
definēt kā "nezināmu" un attiecīgi liegt muitošanu.9

Dokuments /

Apraksts / Description

Document

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs /

Institution

Contacts

Example

Muitas importa

Oficiālā veidlapa preču

Ukrainas Valsts T: +380 44

http://madb.eur

deklarācija /

muitošanai. Parasti

Fiskālais

2726334,

opa.eu/madb/vi

jāiesniedz ievešanas

dienests

2725159

ewPageIFPubli.h

muitas iestādē oriģinālā

(Derzavna

kopā ar trim

Fiskal'na

eksemplāriem un

Slizhba

elektroniskajā versijā

Ukrainy) (State

desmit dienu laikā pēc

Fiscal Service

preču saņemšanas.

of Ukraine)

Muitojamās vērtības

Dokuments, kurā ir visa

Ukrainas Valsts T: +380 44

http://madb.eur

deklarācija /

informācija sūtījuma

Fiskālais

2726334,

opa.eu/madb/vi

apliekamās vērtības

dienests

2725159

ewPageIFPubli.h

novērtēšanai.

(Derzavna

Nepieciešams veikt

Fiskal'na

muitošanu, ja preču

Slizhba

Customs Import
Declaration /
Mytna Deklaratsiya

Declaration of Dutiable
Value /
Deklaratsiya mytnoyi
vartosti (DMV)

A: plošcad
Lvivska 8,
UA-04655

tm?doc=cid&hsc
ode=&countryid
=UA

Kiev

A: plošcad
Lvivska 8,

tm?doc=decval&
hscode=&countr
yid=UA

Ukrainy) (State

9

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=UA#h38
Requirements for Import Formalities 14.06.2018.
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Komerciālais rēķins /
Commercial Invoice /

vērtība pārsniedz 5 000

Fiscal Service

UA-04655

EUR.

of Ukraine)

Kiev

Dokuments, kurā ir

http://madb.eur

detalizēta informācija par

opa.eu/madb/vi

darījumu.

ewPageIFPubli.h

Rahunok-faktura

tm?doc=invoice
&hscode=&coun
tryid=UA

Iepakojuma saraksts /
Packing List /
Pakuvalniy List

Dokuments, kurā norādīta

http://madb.eur

informācija par sūtījumu

opa.eu/madb/vi

un uz kuru balstās preču

ewPageIFPubli.h

muitošana.

tm?doc=plist&hs
code=&countryi
d=UA

Pro formas rēķins /

Dokuments, kurā ir

http://madb.eur

detalizēta informācija par

opa.eu/madb/vi

darījumu, kas veikts pirms

ewPageIFPubli.h

pareiza rēķina

tm?doc=pro_inv

izrakstīšanas un papildus

&hscode=&coun

komerciālajam rēķinam.

tryid=UA

Nepreferenciālas

Dokuments, kas apliecina

http://madb.eur

izcelsmes sertifikāts /

ievedamo preču

opa.eu/madb/vi

nepreferenciālo izcelsmi.

ewPageIFPubli.h

Pro Forma Invoice /
Rahunok-proforma

Certificate of Non-

tm?countryid=U

Preferential Origin /

A&hscode=&doc
Sertyfikat pohodženni

=cf_o_eu.html

Preferenciālas

Dokuments, kas apliecina

http://madb.eur

izcelsmes pierādījums /

ievedamo preču

opa.eu/madb/vi

preferenciālo izcelsmi.

ewPageIFPubli.h
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Proof of Preferential

tm?countryid=U

Origin

A&hscode=&doc
=ppo_eu.html

Gaisa satiksmes

Dokuments, kurā ietverti

http://madb.eur

pavadzīme /

dati par starptautiskajiem

opa.eu/madb/vi

preču pārvadājumiem pa

ewPageIFPubli.h

gaisu un pierāda

tm?doc=awb&hs

Aviacijna vantažna

pārvadājuma līgumu starp

code=&countryi

nakladna

nosūtītāju un pārvadātāja

d=UA

Air Waybill /

uzņēmumu.
Kravas saņemšanas

Dokuments, kurā sniegta

http://madb.eur

pavadzīme /

informācija par

opa.eu/madb/vi

starptautiskajiem kravu

ewPageIFPubli.h

pārvadājumiem pa jūru.

tm?doc=bl&hsco

Tas kalpo kā pierādījums

de=&countryid=

tam, ka pārvadātājs ir

UA

Bill of Lading /
Konosament

saņēmis preces.
Dzelzceļa pavadzīme,

Dokuments, kurā sniegta

http://madb.eur

kas atbilst gan COTIF,

informācija par

opa.eu/madb/vi

gan SMGS nolīgumiem

starptautiskajiem preču

ewPageIFPubli.h

/

pārvadājumiem pa

tm?doc=cim_sm

dzelzceļu. Iesniedzams

gs&hscode=&co

sešās kopijās.

untryid=UA

Dokuments, kurā sniegta

http://madb.eur

informācija par preču

opa.eu/madb/vi

starptautisko pārvadāšanu

ewPageIFPubli.h

Rail Waybill
Conforming to Both
COTIF and SMGS
Agreements /
Nakladna CIM/SMGS
Pavadzīme /
Waybill /
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Avtomobil'na nakladna

pa autoceļiem.

tm?doc=cmr&hs

Iesniedzams četrās

code=&countryi

kopijās, kuras parakstījuši

d=UA

nosūtītājs un pārvadātājs.
Komercreģistrācija /

Dokuments, kas apliecina,

Valsts

T: +380 44

http://madb.eur

ka uzņēmums, kas plāno

reģistrācijas

2336480,

opa.eu/madb/vi

veikt komercdarbību

departaments

2336496,

ewPageIFPubli.h

Ukrainā, ir reģistrēts

un notārs

2336520

tm?doc=reg_co

vienotajā valsts juridisko

(Departament

personu, individuālo

deržavnoy

fizych'nykh osib-

uzņēmēju un valsts

reyestratsii ta

pidpryemtsiv ta

organizāciju reģistrā.

notariatu)

gromads'kykh

Jāiesniedz ukraiņu valodā.

(Ministry of

formuvan'

Informācijas apstrāde

Justice,

aizņem vienu dienu un ir

Departement

bez maksas.

of State

Commercial
Registration /
Deržavna reyestratsiya
yurydych'nykh osib ta

A: vulitsya
Horodetsk

m&hscode=&co
untryid=UA

okho No.
13, UA01001
Kiev

Registry and
Notary)
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Pārtikas nozare

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Pārtikas produktu un bezalkoholisko dzērienu etiķetēs jānorāda šāda informācija:
•

produkta nosaukums,

•

sastāvs,

•

dažādu sastāvdaļu daudzums (ja piemērojams),

•

produkta daudzums, norādot mērvienību,

•

derīguma termiņš,

•

uzglabāšanas nosacījumi (ja piemērojams),

•

lietošanas nosacījumi un ieteikumi,

•

ražotāja vai importētāja nosaukums, adrese un tālruņa numurs,

•

uzņēmuma nosaukums, adrese un tālruņa numurs, ar kuru patērētājs var

iesniegt sūdzību (ja tas nav ražotājs),
•

partijas numurs,

•

informācija par ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO),

•

produktu izcelsmes valsts,

•

uzturvērtība, norādot proteīnu, ogļhidrātu, tauku daudzumu uz 100 gramiem

(vai mililitriem) produkta,
•

informācija patērētājiem par konkrētām patērētāju grupām (piemēram, bērni,

grūtnieces, sportisti vai alerģiski patērētāji, ja tādi ir),
•

preces zīmes nosaukums (ja piemērojams).10

10

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=UA#h42 Packing,
Marking and Labeling Requirements 11.07.2018.
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Nepieciešamie sertifikāti

Importētiem pārtikas produktiem, nepieciešams sanitārais epidemioloģiskais sertifikāts, kas
apliecina, ka produkti atbilst Ukrainas sanitārajiem un epidemioloģiskajiem standartiem. Visi
dokumenti, kas nepieciešami sanitārā epidemioloģiskā sertifikāta iegūšanai, jāiesniedz
oriģinālformā vai notariāli apliecināti ukraiņu valodā, ja vien nav norādīts citādi. Pieteikums
sanitārajai epidemioloģiskajai pārbaudei ir brīvprātīgs pārtikas produktu muitošanai un var
atvieglot un paātrināt muitas procedūras. Sertifikāta maksa ir 200 UAH. Sertifikāta derīguma
termiņš atšķiras atkarībā no produkta. Parasti sanitārā epidemioloģiskā sertifikāta derīguma
termiņš atbilst produkta saistītajiem tehniskajiem noteikumiem un normām, bet nav ilgāks
par pieciem gadiem.
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Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas
saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Ukrainu, iespējams detalizēti noskaidrot
vietnē madb.europa.eu ievadot Ukrainas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu.
Piemēram, nedenaturēta etilspirta, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāka nekā 80%,
eksportam (preču kods 2208), kas ir 2. un 3. eksporta prece no Latvijas 9,1 milj. EURO apjomā
2017.gadā11, nepieciešams aizpildīt šādu dokumentāciju:
Dokuments /

Apraksts / Description

Document

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs /

Institution

Contacts

Example

Etilspirta, alkoholisko

Dokuments, kas

Ekonomiskās

T: +380 44

http://madb.

dzērienu un tabakas

apliecina, ka tā

attīstības un

2539394

europa.eu/m

izstrādājumu importa

turētājam ir atļauts

tirdzniecības

licence /

ievest etilspirtu,

ministrija, Ārējās

alkoholiskos dzērienus

tirdzniecības

vai tabakas

departaments

izstrādājumus.

(Ministerstvo

Pieteikums aizpildāms

ekonomičnogo

ukraiņu valodā.

razvytku i torgivli)

Licenziya na pravo

Informācijas apstrādes

(Ministry of trade

importu etylovogo

laiks ir līdz 10 dienām,

and economic

spyrtu, kon'yačnogo i

maksa- 780 UAH par

development)

plodovogo spirtu

katru uzņēmējdarbības

etilovogo

gadu.

Licence to Import Ethyl
Alcohol, Alcoholic
Beverages and Tobacco
Products /

A: vulytsya
Mikhayla
Gruševs'kogo
12/2, UA01008 Kiev

adb/viewPag
eIFPubli.htm?
doc=l_i_alc&
hscode=2208
&countryid=U
A

rektifikovanogo
vinogradnogo, spirtu
etilovanogo plodovogo,

11

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/
?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0Preču eksports uz Ukrainu 2017.gadā, 19.06.2018.
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alkogol'nyh napoiv ta
tyutyunobih vyrobiv
*Nav nepieciešams
preču grupai 22082089
Telpu reģistrācija

Dokuments, kas

Valsts pārtikas

T: +380 44

http://madb.

pārtikas produktiem /

apliecina, ka atbildīgā

produktu

2791270

europa.eu/m

iestāde ir reģistrējusi

drošības un

ievesto augu izcelsmes

patērētāju

pārtikas produktu un

aizsardzības

dzīvnieku izcelsmes

dienesta

pārstrādātu pārtikas

reģionālais birojs

08&countryid

produktu pārdošanas,

(Deržavna služba

=UA

uzglabāšanas,

z pytani

pārstrādes vai

bezpechnosti

pirkšanas telpas vai

harchovyh

objektu. Pieteikums

productiv ta

aizpildāms ukraiņu

zahystu

valodā. Informācijas

spozhyvachiv)

apstrādes laiks ir 15

(The State Service

dienas, bez maksas.

of Ukraine on

Premises Registration
for Foodstuffs /
Deržavna reestatsiya
potuzhnostey

A: vulytsya
Grincenko 1,
UA-01001
Kiev

adb/viewPag
eIFPubli.htm?
doc=reg_p_fo
o&hscode=22

Food Safety and
Consumer
Protection)
Sanitārais

Dokuments, kas

Valsts pārtikas

T: +380 44

http://madb.

epidemioloģiskais

apliecina, ka importētie

produktu

2791270

europa.eu/m

sertifikāts /

pārtikas produkti, kā arī

drošības un

nepārtikas produkti,

patērētāju

piemēram, smaržas un

aizsardzības

papildu kosmētika,

dienests

preces bērniem un

(Deržavna služba

Sanitary
Epidemiological
Certificate /

A: vulytsya
Grincenko 1,
UA-01001
Kiev

adb/viewPag
eIFPubli.htm?
doc=cf_san&
hscode=2208
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Vysnovok deržavnoy

mājsaimniecības

z pytani

&countryid=U

sanitarno-gigieničnoy

produktiem, atbilst

bezpechnosti

A

ekspertyzy

Ukrainas sanitārajiem

harchovyh

un epidemioloģiskajiem productiv ta
standartiem.

zahystu

Pieteikums aizpildāms

spozhyvachiv)

ukraiņu valodā.

(The State Service

Informācijas apstrādes

of Ukraine on

laiks ir līdz 10 dienām,

Food Safety and

maksa- 200 UAH.

Consumer
Protection)

*Atbilstības

Dokuments, kas

Akreditēto

T: +380 44

http://madb.

deklarācija/

deklarē, ka importētie

laboratoriju

3693470

europa.eu/m

produkti atbilst

sarakstu skatīt

attiecīgajam Ukrainas

Ukrainas

Valsts Standartam

Nacionālā

(DSTU). Sagatavo

akreditācijas

vidpovidnost'

importētājs, tomēr tas

aģentūrā (NAAU)

8&countryid=

*Nepieciešams, ja

pirms importēšanas tas

(National

UA

nedenaturēts etilspirts

jāreģistrē Ukrainas

Accreditation

paredzēts zālēm vai

iestādēs. Pieteikums

Agency of

farmaceitiskajai

aizpildāms ukraiņu

Ukraine)

rūpniecībai

valodā. Informācijas

Declaration of
Conformity /
Deklaratsiya pro

A: vulitsya
Kutuzova
18/7, UA01133 Kiev

adb/viewPag
eIFPubli.htm?
doc=dec_con
&hscode=220

apstrādes laiks ir 5
dienas, bez maksas.
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Tekstils

Nepieciešamie sertifikāti

CITES I pielikumā uzskaitītajām augu sugām ir vajadzīga gan ievešanas atļauja, gan iepriekšēja
CITES eksporta atļauja no eksporta valsts kompetentās iestādes. Latvijas CITES uzraudzības
institūcija ir Dabas aizsardzības pārvalde, kura ir atbildīga par CITES un ES regulu īstenošanu.
Tās pienākumos ietilpst CITES atļauju un sertifikātu izsniegšana.12
Importētiem nepārtikas produktiem, piemēram, bērnu un mājsaimniecības produktiem,
nepieciešams sanitārais epidemioloģiskais sertifikāts, kas apliecina, ka produkti atbilst
Ukrainas sanitārajiem un epidemioloģiskajiem standartiem. Visi dokumenti, kas nepieciešami
sanitārā epidemioloģiskā sertifikāta iegūšanai, jāiesniedz oriģinālformā vai notariāli
apliecināti ukraiņu valodā,

ja vien nav norādīts citādi. Pieteikums sanitārajai

epidemioloģiskajai pārbaudei ir brīvprātīgs pārtikas produktu muitošanai un var atvieglot un
paātrināt muitas procedūras. Sertifikāta maksa ir 200 UAH. Sertifikāta derīguma termiņš
atšķiras atkarībā no produkta. Parasti sanitārā epidemioloģiskā sertifikāta derīguma termiņš
atbilst produkta saistītajiem tehniskajiem noteikumiem un normām, bet nav ilgāks par
pieciem gadiem.

12

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 Ukrainu, iespējams detalizēti noskaidrot
vietnē
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi,
ievadot Ukrainas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. Piemēram, zeķu un zeķbikšu
eksportam (preču kods 6115), kas 2017.gadā no Latvijas eksportēts 120 tūkst. EURO apjomā13,
nepieciešams aizpildīt šādu dokumentāciju:
Dokuments /

Apraksts / Description

Document

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs /

Institution

Contacts

Example

*Atļauja importēt

Dokuments, kas ļauj ievest

Ekoloģijas un dabas

T: +380 44

http://madb.

sugas, uz kurām

sugas, uz kurām attiecas

resursu ministrija

2063127,

europa.eu/m

attiecas CITES /

CITES konvencija, un to

(Ministerstvo

2063126,

adb/viewPag

produktus. Pieteikums

ekologii ta

2063134

eIFPubli.htm?

aizpildāms ukraiņu valodā.

pryrodnyh resursiv)

Informācijas apstrādes laiks

(Ministry of Ecology

ir 30 dienas, maksa-

and Natural

atkarībā no konkrētiem

Resources)

Permit to Import
Species Covered by
CITES /
Dozvil na
vvezennya v
Ukrayinu zrazkiv
vydiv dykoy fauny i

produktiem.

A: vulitsya
Vasylya
Lypkivsko
ho 35, UA-

doc=p_i_cites
&hscode=611
5&countryid=
UA

03035
Kiev

flory, yaki ye
ob'yektamy
regulyuvannya CIT
ES
*Attiecas uz preču
grupām 611529,

13

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/
?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0Preču eksports uz Ukrainu 2017.gadā, 19.06.2018.
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611530, 611594,
611599, ja to
piemēro CITES
Sanitārais

Dokuments, kas apliecina,

Valsts pārtikas

T: +380 44

http://madb.

epidemioloģiskais

ka importētie pārtikas

produktu drošības

2791270

europa.eu/m

sertifikāts /

produkti, kā arī nepārtikas

un patērētāju

produkti, piemēram,

aizsardzības dienests

smaržas un papildu

(Deržavna služba z

kosmētika, preces bērniem

pytani bezpechnosti

un mājsaimniecības

harchovyh productiv

Vysnovok

produktiem, atbilst

ta zahystu

deržavnoy

Ukrainas sanitārajiem un

spozhyvachiv) (The

sanitarno-

epidemioloģiskajiem

State Service of

gigieničnoy

standartiem. Pieteikums

Ukraine on Food

ekspertyzy

aizpildāms ukraiņu valodā.

Safety and

Informācijas apstrādes laiks

Consumer

ir līdz 10 dienām, maksa-

Protection)

Sanitary
Epidemiological
Certificate /

A: vulytsya
Grincenko
1, UA01001
Kiev

adb/viewPag
eIFPubli.htm?
doc=cf_san&
hscode=6115
&countryid=U
A

200 UAH.
Atbilstības

Dokuments, kas deklarē, ka

Akreditēto

T: +380 44

http://madb.

deklarācija /

importētie produkti atbilst

laboratoriju sarakstu

3693470

europa.eu/m

attiecīgajam Ukrainas Valsts

skatīt Ukrainas

Standartam (DSTU).

Nacionālā

Sagatavo importētājs,

akreditācijas

tomēr tas pirms

aģentūrā (NAAU)

importēšanas tas jāreģistrē

(National

Ukrainas iestādēs.

Accreditation

Pieteikums aizpildāms

Agency of Ukraine)

Declaration of
Conformity /
Deklaratsiya pro
vidpovidnost'

A: vulitsya
Kutuzova
18/7, UA01133
Kiev

adb/viewPag
eIFPubli.htm?
doc=dec_con
&hscode=611
5&countryid=
UA

ukraiņu valodā. Informācijas
apstrādes laiks ir 5 dienas,
bez maksas.
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*Labas ražošanas

Dokuments, kas apliecina,

Farmaceitiskie

T: +380 44

http://madb.

prakses sertifikāts

ka ražošanas vieta un

produkti cilvēkiem:

4501266,

europa.eu/m

/

metodes atbilst labas

Ukrainas Valsts

3932147,

adb/viewPag

ražošanas prakses (LRP)

pārvalde zāļu un

4502167

eIFPubli.htm?

prasībām.

narkotiku kontrolei

Certificate of Good
Manufacturing
Practice /

(State Service of
Ukraine on

*Preču grupām
61151010,

Medicinal Products
and Drugs Control)

61151090, 611529,
61159610, 611599

Veterinārie

A:
prospect
Peremogy
120, UA-

doc=cf_gmp&
hscode=6115
&countryid=U
A

03115
Kiev

medikamenti: Valsts
pārtikas produktu
drošības un

T: +380 44

patērētāju

2791270

aizsardzības dienests A: vulytsya
(State Service for

Grincenko

Foodstuff Safety and

1, UA-

Consumer

01001

Protection)

Kiev
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Kokapstrāde

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Ukraina ir pieņēmusi starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu (ISPM) Nr. 15 attiecībā
uz koka iepakojuma materiālu (WPM). Attiecīgi visi ievesto preču iepakojuma materiāli
jāapstrādā saskaņā ar Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas (IPNK) noteikumiem un
tiem jābūt skaidri redzamai apstrādes zīmei. Apstrāde jāveic apstākļos, ko apstiprinājusi
eksportētājvalsts augu aizsardzības iestāde.14

Nepieciešamie sertifikāti

CITES I pielikumā uzskaitītajām augu sugām ir vajadzīga gan ievešanas atļauja, gan iepriekšēja
CITES eksporta atļauja no eksporta valsts kompetentās iestādes. Latvijas CITES uzraudzības
institūcija ir Dabas aizsardzības pārvalde, kura ir atbildīga par CITES un ES regulu īstenošanu.
Tās pienākumos ietilpst CITES atļauju un sertifikātu izsniegšana.15
Importētiem nepārtikas produktiem, piemēram, bērnu un mājsaimniecības produktiem,
nepieciešams sanitārais epidemioloģiskais sertifikāts, kas apliecina, ka produkti atbilst
Ukrainas sanitārajiem un epidemioloģiskajiem standartiem. Visi dokumenti, kas nepieciešami
sanitārā epidemioloģiskā sertifikāta iegūšanai, jāiesniedz oriģinālformā vai notariāli
apliecināti ukraiņu valodā,

ja vien nav norādīts citādi. Pieteikums sanitārajai

epidemioloģiskajai pārbaudei ir brīvprātīgs pārtikas produktu muitošanai un var atvieglot un
paātrināt muitas procedūras. Sertifikāta maksa ir 200 UAH. Sertifikāta derīguma termiņš
atšķiras atkarībā no produkta. Parasti sanitārā epidemioloģiskā sertifikāta derīguma termiņš
atbilst produkta saistītajiem tehniskajiem noteikumiem un normām, bet nav ilgāks par
pieciem gadiem.

14

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=UA#h42 Packing,
Marking and Labeling Requirements, 11.07.2018.
15
https://www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/cites/cites_latvija/ 18.07.2018.
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Ja kokmateriāli paredzēti būvniecībai, ir nepieciešams būvmateriālu tehniskais sertifikāts. Tas
ir dokuments, kas apliecina, ka importētie būvmateriāli atbilst Ukrainas drošības standartiem.
Sertifikāts jāiesniedz Reģionālās attīstības, būvniecības un mājokļu pārvaldes ministrijā
(Ministerstvo regional'nogo rozvytku, budivnyctva ta žytlovo-komunalnogo ospodarstva):
vulytcy Velika Žitomirs'ka 9, UA-01025 Kijeva, tālr.: +380 44 2788290, fakss: +380 44 2788390.
Pieteikums jāsagatavo kā pieprasījuma vēstule ukraiņu valodā. Informācijas apstrādes laiks ir
līdz vienam mēnesim, bez maksas, tomēr jāmaksā par laboratorijas testiem.

30

Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas
saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Ukrainu, iespējams detalizēti noskaidrot
vietnē
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi,
ievadot Ukrainas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. Piemēram, saplākšņa, finierētu
plātņu un tamlīdzīgas laminētas koksnes eksportam (preču kods 4412), kas 2017.gadā no
Latvijas eksportēts 263 tūkst. EURO apjomā16, papildus galvenajām prasībām nepieciešams
aizpildīt šādu dokumentāciju:
Dokuments /

Apraksts / Description

Document

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs /

Institution

Contacts

Example

*Atļauja importēt

Dokuments, kas ļauj ievest

Ekoloģijas un

T: +380 44

http://madb

sugas, uz kurām

sugas, uz kurām attiecas CITES

dabas resursu

2063127,

.europa.eu/

attiecas CITES /

konvencija, un to produktus.

ministrija

2063126,

madb/viewP

Pieteikums aizpildāms ukraiņu

(Ministerstvo

2063134

ageIFPubli.h

valodā. Informācijas apstrādes

ekologii ta

laiks ir 30 dienas, maksa

pryrodnyh

Permit to Import
Species Covered by
CITES /

mainās atkarībā no konkrētiem resursiv)
Dozvil na vvezennya v
Ukrayinu zrazkiv vydiv

produktiem.

(Ministry of
Ecology and

dykoy fauny i flory,

Natural

yaki ye ob'yektamy

Resources)

A: vulitsya
Vasylya
Lypkivskoho
35, UA03035 Kiev

tm?doc=p_i
_cites&hsco
de=4412&c
ountryid=U
A

regulyuvannya CITES
*Preču grupām
441231, 441232,
441239, 441294,

16

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/
?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0Preču eksports uz Ukrainu 2017.gadā, 19.06.2018.
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441299, ja pakļautas
CITIES
Sanitārais

Dokuments, kas apliecina, ka

Valsts pārtikas

T: +380 44

http://madb

epidemioloģiskais

importētie pārtikas produkti,

produktu

2791270

.europa.eu/

sertifikāts /

kā arī nepārtikas produkti,

drošības un

piemēram, smaržas un papildu

patērētāju

kosmētika, preces bērniem un

aizsardzības

mājsaimniecības produktiem,

dienests (The

atbilst Ukrainas sanitārajiem

State Service

=4412&cou

Vysnovok deržavnoy

un epidemioloģiskajiem

of Ukraine on

ntryid=UA

sanitarno-gigieničnoy

standartiem. Pieteikums

Food Safety

ekspertyzy

aizpildāms ukraiņu valodā.

and Consumer

Informācijas apstrādes laiks ir

Protection)

Sanitary
Epidemiological
Certificate /

A: vulytsya
Grincenko
1, UA01001 Kiev

madb/viewP
ageIFPubli.h
tm?doc=cf_
san&hscode

līdz 10 dienām, maksa- 200
UAH.
*Būvmateriālu

Dokuments, kas apliecina, ka

Reģionālās

T: +380 44

http://madb

tehniskais sertifikāts /

importētie būvmateriāli atbilst

attīstības,

2788290

.europa.eu/

Technical Certificate
for Construction
Materials /
Tehnične svidoctvo

Ukrainas drošības standartiem. būvniecības un
Informācijas apstrādes laiks ir

mājokļu

līdz vienam mēnesim, bez

pārvaldes

maksas, tomēr jāmaksā par

ministrija

laboratorijas testiem.

(Ministry of

A: vulitsya
Velika
Žitomirs'ka
9, UA01025 Kiev

madb/viewP
ageIFPubli.h
tm?doc=tcf
_cons&hsco
de=4412&c

*Nepieciešams, ja

Regional

ountryid=U

materiāli paredzēti

Development)

A

būvniecībai
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Mašīnbūve un metālapstrāde

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai

Ukrainas Nacionālā akreditācijas aģentūra (National Accreditation Agency of Ukraine, NAAU)
ir atbildīga par iestāžu akreditāciju, lai veiktu produktu, pakalpojumu un pārvaldības sistēmu
sertifikāciju Ukrainā. Tehniski regulētu produktu importētājiem un ražotājiem ir atļauts
pierādīt atbilstību, iesniedzot pašdeklarāciju. Tomēr šī deklarācija papildus jāreģistrē
akreditētā iestādē.
Mehānisko transportlīdzekļu un šasiju importētājiem ir jāpieprasa standarta atbilstības
apstiprinājums. Kompetentā iestāde ir Ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministrija
(Ministerstvo ekonomichnogo razvytku i torgivli: vulytsya Mikhayla Gruševs'kogo 12/2, UA01008 Kijeva, tālr.: +380 44 2539394, fakss: +380 44 2536371). 17
Ukrainā ir piemērojams Euro 4 izplūdes gāzu standarts, aizliedzot ražot vai importēt
transportlīdzekļus, kas neatbilst šīm prasībām. Paredzams, ka emisijas standarti Euro 5 un
Euro 6 tiks piemēroti 2018. gada laikā.18

17

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=6115&countryid=UA#h33
Standardization, 07.2018.
18
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=6115&countryid=UA#h29 Motor
Vehicles, 07.2018.
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Nepieciešamie sertifikāti

Ja preces paredzētas būvniecībai, nepieciešams Būvmateriālu tehniskais sertifikāts. Tas ir
dokuments, kas apliecina, ka importētie būvmateriāli atbilst Ukrainas drošības standartiem.
Pieteikums sertifikātam jāsagatavo kā pieprasījuma vēstule ukraiņu valodā Reģionālās
attīstības, būvniecības un mājokļu pārvaldes ministrijai. Informācijas apstrādes laiks mainās
atkarībā no vajadzīgajiem testiem, tomēr aptuveni tas ir viens mēnesis. Maksa par
informācijas apstrādi nav, tomēr importētājam jāmaksā par laboratorijas testiem. Sertifikāta
derīguma termiņš ir trīs gadi. Tā kā sertificēto celtniecības materiālu saraksts tiek pastāvīgi
grozīts, ir ieteicams sazināties ar Reģionālās attīstības, būvniecības un mājokļu pārvaldes
ministriju par produktu pašreizējo statusu. Ministrija arī sniedz savu atsauksmi, ja iesniegtie
dokumenti un pierādījumi ir pietiekami tehniskajam apliecinājumam piecu dienu laikā pēc
pieteikuma iesniegšanas.19
Specifiskus sertifikātus preču grupai 730830, ja ir stratēģiskas vai divējāda lietojuma preces,
skatīt zemāk sadaļā ‘Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz
atļaujas saņemšanai’.

19

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=tcf_cons&hscode=7308&countryid=UA
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Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas
saņemšanai

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Ukrainu, iespējams detalizēti noskaidrot
vietnē
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi,
ievadot Ukrainas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. Piemēram, dzelzs vai tērauda
konstrukciju eksportam (preču kods 7308), kas 2017.gadā no Latvijas eksportēts 121 tūkst.
EURO apjomā20, papildus galvenajām prasībām nepieciešams aizpildīt šādu dokumentāciju:
Dokuments /

Apraksts / Description

Document

Institūcija /

Kontakti /

Paraugs /

Institution

Contacts

Example

Reģionālās

T: +380 44

http://madb.euro

2788290

pa.eu/madb/view

Būvmateriālu

Dokuments, kas apliecina,

tehniskais sertifikāts /

ka importētie būvmateriāli attīstības,
atbilst Ukrainas drošības

būvniecības un

standartiem. Pieteikums

mājokļu

jāsagatavo kā

pārvaldes

pieprasījuma vēstule

ministrija

Tehnične svidoctvo

ukraiņu valodā.

(Ministry of

*Ja preces paredzētas

Informācijas apstrādes

Regional

būvniecībai

laiks mainās atkarībā no

Development)

Technical Certificate
for Construction
Materials /

A: vulytcy
Velika
Žitomirs'ka
9, UA-

PageIFPubli.htm?
doc=tcf_cons&hs
code=7308&coun
tryid=UA

01025 Kiev

vajadzīgajiem testiem,
aptuveni viens mēnesis.
Maksa par apstrādi nav,
tomēr importētājam
jāmaksā par laboratorijas
testiem.

20

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/
?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0Preču eksports uz Ukrainu 2017.gadā, 19.06.2018.
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Atbilstības deklarācija

Dokuments, kas apliecina,

Akreditēto

T: +380 44

http://madb.euro

/

ka importētie produkti

laboratoriju

3693470

pa.eu/madb/view

atbilst attiecīgajam

sarakstu skatīt

Ukrainas Valsts

Ukrainas

Standartam (DSTU).

Nacionālā

Sagatavo importētājs,

akreditācijas

vidpovidnost'

tomēr tas pirms

aģentūrā

*Preču grupām

importēšanas ir jāreģistrē

(NAAU)

730810, 730820,

Ukrainas iestādēs.

(National

730840, 73089051,

Deklarācijas reģistrāciju

Accreditation

73089098

var veikt jebkurā iestādē

Agency of

vai laboratorijā, kas

Ukraine)

Declaration of
Conformity /
Deklaratsiya pro

A: vulitsya
Kutuzova
18/7, UA01133 Kiev

PageIFPubli.htm?
doc=dec_con&hs
code=7308&coun
tryid=UA

akreditēta valsts
sertifikācijas sistēmā
(UkrSEPRO). Pieteikums
jāpabeidz ukraiņu valodā,
vienā eksemplārā.
Informācijas pstrādes laiks
ir piecas dienas, bez
maksas.
Atļauja ievest ieročus

Dokuments, kas atļauj

Valsts Eksporta T: +380 44

http://madb.euro

un militārās preces /

ieroču un preču ievešanu

kontroles

pa.eu/madb/view

militāriem un valsts

dienests

mērķiem. Pieteikums

(Deržavna

jāpabeidz ukraiņu valodā

služba

vienā eksemplārā.

ekspornogo

Dozvil na pravo

Informācijas apstrādes

kontrolyu)

zdiysnennya

laiks ir līdz 10 dienām;

(State Service

maksa- atkarīga no

of Export

Permit to Import
Arms and Military
Goods /

eksportu, importu
tovariv viyjs'kovogo

4825834
A: vulytcya
Kyrylivska
19/21, UA04080 Kiev

PageIFPubli.htm?
doc=p_i_arms&hs
code=7308&coun
tryid=UA

Control)

pryznačennya ta

36

tovariv, yaki mistyat'

pārdošanas līgumā

vidomosti, ščo

norādīto preču vērtības.

stanovlyat' deržavnu
tayemnytsu
*Preču grupām
730810, 73089098
Divējāda lietojuma

Dokuments, kas apliecina,

Valsts Eksporta T: +380 44

http://madb.euro

preču importētāju

ka militāro un divējāda

kontroles

pa.eu/madb/view

reģistrācija /

lietojuma preču

dienests

importētājs ir reģistrēts

(Deržavna

Valsts Eksporta kontroles

služba

dienestā. Pieteikums

ekspornogo

jāpabeidz ukraiņu valodā

kontrolyu)

Reyestratsiya

vienā eksemplārā.

(State Service

sub'yektiv

Informācijas apstrādes

of Export

zdiysnennya

laiks ir 30 dienas; maksa-

Control)

mižnarodnyh peredač

200 minimālās beznodokļu

tovariv viys'kovogo

ienākumu vienības.

Registration of
Importers of Dual-Use
Goods /

4825834
A: vulytcya
Kyrylivska
19/21, UA04080 Kiev

PageIFPubli.htm?
doc=reg_dua&hsc
ode=7308&count
ryid=UA

pryznačennya
*Preču grupai
730830, ja ir
stratēģiskas vai
divējāda lietojuma
preces
Atļauja importēt

Dokuments, kas atļauj

Valsts Eksporta T: +380 44

http://madb.euro

divējāda lietojuma

ievest militārās un

kontroles

pa.eu/madb/view

preces /

divējāda lietojuma preces.

dienests

Pieteikums jāpabeidz

(Deržavna

ukraiņu valodā vienā

služba

ode=7308&count

eksemplārā. Informācijas

ekspornogo

ryid=UA

Permit to Import
Dual-Use Goods /

4825834
A: vulytcya
Kyrylivska

PageIFPubli.htm?
doc=p_i_dua&hsc
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Dozvil na import

apstrādes laiks ir līdz 10

kontrolyu)

19/21, UA-

tovariv podviynogo

dienām; maksa- atkarīga

(State Service

04080 Kiev

vykorystannya

no pārdošanas līgumā

of Export

norādīto preču vērtības.

Control)

Gala lietotāja

Dokuments, kas apliecina,

Valsts Eksporta T: +380 44

http://madb.euro

sertifikāts /

ka gala lietotājs apņemas

kontroles

pa.eu/madb/view

importēt ieročus, militāro

dienests

aprīkojumu un divējāda

(Deržavna

lietojuma preces ar

služba

vērtību un norādītajā

ekspornogo

*Preču grupai

daudzumā, un izmantot

kontrolyu)

730830, ja ir

preces tikai norādītajam

(State Service

stratēģiskas vai

nolūkam, nevis novirzīt

of Export

divējāda lietojuma

preces no paredzētā

Control)

preces

galamērķa. Jāsagatavo

*Preču grupai
730830, ja ir
stratēģiskas vai
divējāda lietojuma
preces

End User Certificate /
Sertyfikat kyntsevogo
spoživača

4825834
A: vulytcya
Kyrylivska
19/21, UA04080 Kiev

PageIFPubli.htm?
doc=cf_end&hsco
de=7308&countr
yid=UA

ukraiņu vai angļu valodā
trīs eksemplāros.
Piegādes

Dokuments, kas apliecina,

Ukrainas Valsts T: +380 44

http://madb.euro

apliecinājuma

ka saņēmējs ir saņēmis

Fiskālais

2726334,

pa.eu/madb/view

sertifikāts /

militārās un divējāda

dienests

2725159

PageIFPubli.htm?

lietojuma preces ar

(Derzavna

vērtību un norādītajā

Fiskal'na

daudzumā un ka viņš

Slizhba

nenovirzīs preces no

Ukrainy) (State

pidtverdžennya

paredzētā galamērķa.

Fiscal Service

dostavky

Jāaizpilda ukraiņu vai

of Ukraine)

Delivery Verification
Certificate /
Sertyfikat

A: plošcad
Lvivska 8,
UA-04655

doc=delv_cer&hs
code=7308&coun
tryid=UA

Kiev

38

*Preču grupai

angļu valodā oriģinālā 10

730830, ja ir

dienu laikā pēc importēto

stratēģiskas vai

preču muitošanas.

divējāda lietojuma

Informācijas apstrādes

preces

laiks ir desmit dienas, bez
maksas.

Starptautiskais

Dokuments, kas apliecina,

Valsts Eksporta T: +380 44

http://madb.euro

importa sertifikāts /

ka Ukrainas iestādes ir

kontroles

pa.eu/madb/view

atļāvušas ievest militārās

dienests

un divējāda lietojuma

(Deržavna

preces. Jāaizpilda ukraiņu

služba

valodā, jāiesniedz

ekspornogo

importniy sertyfikat

oriģinālā. Informācijas

kontrolyu)

*Preču grupai

apstrādes laiks ir 30

(State Service

730830, ja ir

dienas; maksa- 50

of Export

stratēģiskas vai

minimālās beznodokļu

Control)

divējāda lietojuma

ienākuma vienības.

International Import
Certificate /
Mižnarodniy

4825834
A: vulytcya
Kyrylivska
19/21, UA04080 Kiev

PageIFPubli.htm?
doc=i_i_cer&hsco
de=7308&countr
yid=UA

preces
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