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Kods IMP320

Nosaukums Muitas darbības pamati

Studiju kursa statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles

Atbildīgais mācībspēks Aivars Gulbis - Docents (praktiskais)

Mācībspēks Taivo Hanzens - Augstskolas darbinieks ar uzņēmuma līgumiem

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti

Studiju kursa īstenošanas valodas LV

Anotācija Studiju kurss dod priekšstatu par muitas vietu starptautiskajā preču apritē, muitas darbības
pamatprincipiem, starptautisko prasību muitas jomā ievērošanu un normatīvo dokumentu
piemērošanu.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Studiju kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par muitas dienesta darbību kā valsts pārvaldes
instrumentu un ietekmi uz starptautisko tirdzniecību un valsts ekonomiku.
Studiju kursa uzdevumi:
1) Parādīt muitas vietu un lomu valsts pārvaldes sistēmā.
2) Iepazīstināt ar muitas funkcijām un to nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā.
3) Izveidot priekštatu par starptautisko ar muitas jomu saistīto konvenciju darbības principiem.
4) Iepazīstināt ar robežas šķērsošanu saistīto valsts kontroles dienestu funkcijām, pienākumiem un
tiesībām.
5) Sniegt izpratni par pāri muitas robežai pārvietojamo preču uzskaites un muitas kontroles
pamatprincipiem.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Katras tēmas ietvaros studentam papildus lekciju materiālam jāizmanto literatūra, starptautiskie
reģionālie un nacionālie normatīvie dokumenti, jārisina praktiski uzdevumi un jāveic situāciju
analīze un jāizpilda testi.

Literatūra Obligātā/Obligatory:
1) International normative documents (KIOTO, CMR, TIR, ATA un CITES konventions).
2) Savienības Muitas kodekss (SMK) (EPP regula Nr. 952/2013).
3) SMK Komisijas Deleģētā regula (DA) (regula Nr. 2015/2446),
https://www.vid.gov.lv/lv/delegeta-regula-da
4) SMK Komisijas Īstenošanas regula (IA) (regula Nr. 2015/2447),
https://www.vid.gov.lv/lv/istenosanas-regula-ia
5) Padomes regula (EEK) Nr. 2658/87par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas
tarifu
6) PADOMES REGULA (EK) Nr. 1186/2009 (2009. gada 16. novembris), ar kuru izveido
Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem
7) LR Muitas likums, stājies spēkā 02.06.2016.
8) Likums „Par Valsts ieņēmumu dienestu”, „Latvijas Vēstnesis”, Nr.105, 1993.
9) A.Gulbis, A.Čevers, Muitas darbības pamati, RTU, R, 2006. - 2014.
Papildu/Additional:
10) EU, WCO un LR normatīve dokument.
Other sources of information:
https://www.youtube.com/customs+control

Nepieciešamās priekšzināšanas Pamatzināšanas ekonomikā, starptautiskos sakaros, muitas likumdošanā.
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Ievaddaļa: muitas funkcijas, to raksturojums; muita kā iekšējā tirgus aizsardzības instruments. 6 6 4 6

Ar robežas šķērsošanu saistīto valsts kontroles dienestu funkcijas, pienākumi un tiesības. 4 4 4 6

Ar muitas jomu saistīto starptautisko konvenciju darbības pamatprincipi. 14 14 8 14

Preču pārvietošana pāri muitas robežai. 4 4 4 6

Preču deklarēšanas pamatprincipi. 6 6 6 8

Muitas kontroles pamatprincipi. 6 6 6 8

Kopā: 40 40 32 48

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes

Spēj izprast muitas funkcijas un to nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā un valsts iekšējā tirgus
aizsardzībā.

Tests, eksāmens.

Pārvalda ar muitas jomu saistīto starptautisko konvenciju nepieciešamību un darbības principus. Tests, kontroldarbs, eksāmens.

Pārzina ar robežas šķērsošanu saistīto valsts kontroles dienestu funkcijas, pienākumus un tiesības. Tests, eksāmens.



Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa plānojums

Izprot pāri muitas robežai pārvietojamo preču uzskaites pamatprincipus. Tests, eksāmens.

Pārzina muitas kontroles pamatprincipus. Tests, kontroldarbs, eksāmens.

Kritērijs % no kopējā vērtējuma

Līdzdalība nodarbībās (apmeklētība, aktivitāte un atbilžu kvalitāte) 10

Starppārbaudījums (testu vidējais vērtējums) 30

Kontroldarbi 30

Eksāmens 30

Kopā: 100

Daļa KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi

Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs
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