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Jūsu uzņēmuma sniegto datu nepieciešamība
Jūsu uzņēmuma dati sniedz būtisku ieguldījumu informācijas sagatavošanā
ikmēneša statistikā par preču ārējo tirdzniecību (importu un eksportu), un
iegūtā informācija sniedz iespēju operatīvi novērtēt starpvalstu tirdzniecību
sadalījuma pa preču veidiem un valstu grupām. Ārējās tirdzniecības datus
izmanto valsts tirdzniecības partneru, svarīgāko eksportpreču un importpreču
noteikšanā.
Kopsavilkuma datus izmanto dažādas institūcijas, starptautiskās organizācijas
un citi datu lietotāji preču ārējās tirdzniecības statistikas analīzei,
salīdzināšanai, statistisko ziņojumu un preses ziņojumu sagatavošanai,
prognožu izstrādei, kā arī citiem mērķiem. Piemēram, Eiropas Savienības
Statistikas birojs (Eurostat) savā tīmekļa vietnē publicē ikmēneša preses
relīzes, balstoties uz oficiāli pieejamiem dalībvalstu preču ārējās tirdzniecības
statistikas datiem mēneša griezumā.
Kopsavilkuma datus izmanto arī:
 Eksporta vienības vērtības un importa cenu indeksu aprēķiniem;
 Naftas produktu importa, eksporta un patēriņa datu aprēķiniem;
 Cieto kurināmo ražošanas, importa, eksporta un patēriņa datu
aprēķiniem;
 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu importa un
eksporta aprēķiniem;
 Nacionālo kontu statistikas rādītāju aprēķiniem;
 dažādos pētījumos.

Tiesiskais pamatojums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 638/2004 (2004. gada 31.
marts) par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā
un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu.

Administratīvo datu izmantošana
VID muitas deklarāciju dati tiek izmantoti apkopojuma veidošanai par
tirdzniecību ar trešajām valstīm, kā arī Intrastat datu papildināšanai ar
darījumiem par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm, kas notiek muitas
kontrolē.
VID PVN deklarāciju dati tiek izmantoti Intrastat respondentu saraksta
noteikšanai, datu pārbaudei, kā arī neiegūtās informācijas pierēķina
veikšanai.
Civilās aviācijas aģentūras informācija tiek izmantota datu apkopošanai
un analīzei par lidmašīnām.
VAS “Latvijas Jūras administrācijas” informācija tiek izmantota datu
apkopošanai un analīzei par kuģiem.
Pārvades sistēmas operatora ikmēneša informācija par elektroenerģijas
pārvadi pāri Latvijas robežai un elektroenerģijas biržas informācija tiek
izmantota elektroenerģijas uzskaitei.









Apsekojuma izlase
Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri saņem
preces no ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Ieveduma
tirdzniecības apjoma robežvērtību (230 000 EUR).

Datu publicēšana


Oficiālās statistikas portālā:




Preču ārējā tirdzniecība (imports, eksports)

ES Statistikas biroja (Eurostat)

Galvenie datu lietotāji


Ekonomikas ministrija



Latvijas Banka



Ārlietu ministrija



Zemkopības ministrija



Apvienoto Nāciju Organizācija



Starptautiskais Valūtas fonds

