
EU27 Flow (not IE, FR or Nordics)_LV  

  

Kā jūsu piegādātājs Apvienotajā Karalistē mēs esam raduši lielisku risinājumu, lai pēc Brexit padarītu iegādi no 
mūsu uzņēmuma ļoti vienkāršu. 

Mūsu pārvadājumu uzņēmums “Europa Road” ir izstrādājis patiešām efektīvu muitas procesu, kuram vajadzētu 
samazināt papildu izmaksas un novērst pārvadāšanas laika kavējumus. Viņi to sauc par 

  

Šis ir dokuments, kas palīdzēs izskaidrot, kā tas darbojas un kas mūsu uzņēmumiem kopā jādara, lai izmantotu 
viņu risinājumu. 

Ko “Europa” dara citādi? 

Viņi ir izveidojuši 2 stratēģiski izvietotus muitas brokeru uzņēmumus, lai tie veiktu eksporta un importa 
deklarācijas – vienu Francijā un vienu Beļģijā (kā arī viņu Apvienotās Karalistes brokeru uzņēmumu). 

• Katram uzņēmumam ir savs muitas nodokļa atlikto maksājumu konts. 

• Francijā un Beļģijā esošie uzņēmumi ir reģistrēti, lai tie darbotos kā globāls PVN pārstāvis.  

Šī infrastruktūra kopā ar viņu procesu ļauj mūsu uzņēmumam veikt eksportu no Apvienotās Karalistes uz ES, 
balstoties uz DDP un atvieglojot piegāžu veikšanu ES klientiem pēc 2021. gada 1. janvāra. “Deloitte” ir 
apstiprinājis šo procesu. 

  

Ar “Europa Flow” mūsu uzņēmums var eksportēt preces klientiem, 
izmantojot DDP, lai arī mūsu uzņēmums nav izveidots Eiropā. Kā? 

Tas ir ļoti vienkāršs process ar dažiem posmiem.  

1. Mūsu Apvienotās Karalistes uzņēmums reģistrēsies ES EORI numuram – tam nepieciešamas tikai 
dažas dienas, un “Europa” mums palīdzēs to izdarīt. 

2. Mēs iecelsim “Europa”, lai tas darbotos kā mūsu globālais PVN pārstāvis, kā arī veiktu eksporta un 
importa muitas procesus.  

3. Mēs izmantosim viņu Francijas atlikto maksājumu kontu, lai samaksātu muitas nodokli pēc 
ierašanās ES.  

4. Kad mēs eksportēsim preces jums, viņi izveidos eksporta deklarāciju Apvienotajā Karalistē, 
importa deklarāciju Francijā, un muitas nodokļa samaksa tiks veikta, izmantojot to atlikto 
maksājumu kontus. 

  

...Bet kā ar importa PVN? 

Procesā tiek izmantots kopienas iekšējais PVN režīms, radot atbrīvojumu no PVN attiecībā uz precēm, kas 
tikušas importētas brīvā apgrozībā ES valstī, kas nav galamērķa ES valsts, bet tikai tur, kur tiek izmantots 
globālais PVN pārstāvis. Tas ir atbrīvojums no PVN saskaņā ar ES PVN Direktīvas 138. pantu (pazīstams kā 
režīms 42-00).  

Izmantojot šo procesu, jūsu uzņēmumam importējot nebūs jāmaksā PVN. Jūs vienkārši deklarēsiet pirkumu 
savā PVN deklarācijā, kā jūs to darītu šodien, iegādājoties preces no Apvienotās Karalistes. 



Šo PVN režīmu katru dienu izmanto uzņēmumi ārpus ES, importējot preces Eiropas jūras ostās, kuras var 
neatrasties preču galamērķa valstī. 

Tāpēc to preču vietā, kas atvestas, piemēram no Tālajiem Austrumiem uz Roterdamu galīgajai piegādei Vācijā, 
tās būs preces no Apvienotās Karalistes, kas importētas Francijā piegādei jūsu ES valstī. Viņu procesu ir 
apstiprinājis “Deloitte”, izmantojot PVN un muitas speciālistu komandu.  

  

Kas jūsu uzņēmumam būs jādara citādi? 

Īsumā – nekas! Jums būs vienkārši jādeklarē pirkums savā PVN deklarācijā, kā jūs to darītu šodien. Nav nekādu 
izmaiņu. 

  

Kas mūsu uzņēmumam būs jādara citādi? 

Mums jādara nedaudz vairāk, bet tas nekas, jo apzināmies ieguvumus mūsu ES klientiem. 

Ja mēs veiksim eksportu, izmantojot DDP, mūsu rēķinā būs atsauce uz PVN režīmu (režīms 42-00). 

Mēs vienkārši parūpēsimies par eksporta deklarāciju, importa deklarāciju un pārvaldīsim muitas nodokļa 
samaksu. 

  

Tas izklausās tehniski, bet, lūdzu, neraizējieties. 

“Europa”, paveicot lielu darbu kopā ar “Deloitte”, ir mums apliecinājusi, ka PVN apstrāde šī procesa ietvaros 
pilnībā un visos veidos atbilst tiesību aktu prasībām. 

Process vienkārši izmanto esošos PVN režīmus preču piegādei un iegādei, un šie procesi tiek izmantoti katru 
dienu. 

Īsāk sakot, infrastruktūras, PVN režīmu un procesa kombinācijas izmantošana saglabā pašreizējos tirdzniecības 
nosacījumus ES uzņēmumiem – tas nozīmē, ka jums vienkārši jādeklarē jūsu pirkums PVN deklarācijā, kā jūs to 
darītu šodien. 

Šis process sniedz jūsu uzņēmumam priekšrocības arī attiecībā uz naudas plūsmu, jo jums nebūs jāmaksā PVN, 
importējot preces. 

Ja jūs vēl neesat pārliecināts, lūdzu, konsultējieties ar savu globālo PVN atbilstības komandu, savu grāmatvedi 
vai PVN speciālistu, vai līdzīgiem speciālistiem savā uzņēmumā.  

  

Lūk, kādi ir kopējie ieguvumi. 

• Šajā režīmā jūsu uzņēmumam nebūs jāraizējas par… 

• muitas brokera iecelšanu (mēs apzināmies, ka piegāde no Apvienotās Karalistes varētu būt tikai 
neliela jūsu uzņēmējdarbības daļa, un mēs vēlamies to padarīt pēc iespējas vienkāršāku); 

• muitošanas nodevu maksāšanu; 

• PVN un muitas nodokļa maksāšanu pirms preču piegādes. 

• Jūs vienkārši deklarēsiet pirkumu savā PVN deklarācijā, kā jūs to darītu šodien. 

Process saglabā pašreizējos tirdzniecības nosacījumus attiecībā uz PVN, lai arī pēc 1. janvāra sistēma tiks 
mainīta. 

Jūs varat pieņemt preču piegādes bez kavējumiem. 


