
1939

MUITAS VĒSTNESIS
ŽURNĀLS IZNĀK REIZI NEDĒĻĀ — SEST-

DIENĀS • REDAKCIJA UN EKSPEDĪCIJA:
MUITAS DEPARTAMENTĀ, RĪGĀ, VAL-

DEMĀRA lELĀ 1-A • PASŪTĪJUMUS

PIEŅEM MUITAS DEPARTAMENTĀ UN

VISĀS MUITNĪCĀS

_ABONEŠANAS MAKSA:

AR PIESŪTĪŠANU, GADA . . .
Ls 8,50

„ B _

PUSG_ADA .._ „
5 —

UZ ĀRZEMĒM: AR PIESUT., GADA „10 —

t . ■■

PUSGADA
„

6,60

SAŅEMOT RĪGAS MUITNĪCA, GADA
„

6,50

„ „ ,
PUSGADĀ

,
3,50

NUMURS MAKSA Ls 0,20

31. num. 5. augusts

Muitas lietu padomes lēmumi:

Felicitas Ulpe T. 142. lieta par ceļotāju mantu

muitošanu. 1939. g. 2. augusta Nr. 1134.

Muitas lietu padome 1939. g. 2. augusta sēdē izskatīja Felicitas

U 1 p c pārsūdzību par Rīgas muitnīcas priekšnieka 1939. g. 17. jūlija lē-

mumu 483/T preces pēc preču pārb. dok. 14018 muitošanas lietā. Lie-

tas apstākļi šādi:

Pēc minētā (14018) preču pārbaudes dokumenta pārbaudītas Feli-

citas Ulpe pārbaudei mutiski pieteiktās mantas, kas Rīgas muitnīcā pie-

nākušas pēc bagāžas kvīts 193956. Preču rīkotāja noradījusi, ka tās ir

viņas personīgās mantas, ko viņa kā ceļotāja ievedusi nb Somijas un

tādēļ lūdza mantas izdot bez muitas nodokļa samaksas. Rīgas muitnīcas

priekšnieks nolēma izdot mantas pēc muitas nodokļa samaksas pēc mi-

nimālām likmēm, jo mantas ir bez lietošanas pazīmēm.

Ar šo lēmumu sūdzētāja nav apmierināta, lūdzot mantas izdot bez

muitas nodokļa samaksas uz Muit. lik. 403. panta pamata.

Pēc preču parb. dokumenta 14018 pārbaudītas šādas preces: ragi

izstrādājumos pēc 961. p. b burta, muit. daudz. 0,31 kg; šūti audumi

kokvilnas (soma) pēc 597. p. d burta muit. daudz. 0,5 kg; mājas kurpes no

ādas pēc 601. p. a burta, muitoj. daudz. 0,23 kg un kokvilnas galdauts

pēc 589. p. b burta, muit. daudz. 0,32 kg. Noskaidrojot jautājumu, kādēļ

Valkas muitnīca nav piemērojusi Muit. lik. 403. panta noteikumus, izrā-

dījās, ka muitas dienestpersona, kas izdarijusi ceļotāju mantu kontroli

atzinusi, ka Muit. lik. 403. pants nav piemērojams tādēļ, ka raga izstrā-

dājumus — svečturi ceļotāja nav vedusi savām vajadzībām, bet gan citai

personai, kura nebauda Muit. lik. V sadaļas I. nodaļā ceļotājiem pare-

dzētās tiesības, tādēļ minētā prece jāuzskatot par ievedpreci, kam nav

preču izcelšanās apliecības, t. i. tā muitojamā pēc maksimālam likmēm.

Tā kā maksimālais muitas nodoklis par minēto preci pārsniedzot Ls 30,—,
tad visas mantas nosūtītas Rīgas muitnīcai kopīgai nomuitošanai.

Muitas lietu padome atrod: ka Muit. lik. 397. pantā paredzēts,
ka pie ceļotāja esošās mantas, kas nav brīvas no muitas nodokļiem

(Muit. lik. 395. un 396. p.) muitojamas pēc ievedmuitas tarifa minimālām

likmēm, ja nav piemērojami 400. vai 407. pantu noteikumi, t. i. izņemot



gadijurnus ja mantas ir slēptas, vai ja tās ir ievestas tirdzniecības no-

lūkā; ka saskaņā ar Muit. lik. 403. pantu muitas nodoklis nav ievācams,

ja tas nepārsniedz Ls 30,— pēc minimālām likmēm; ka Muitas likumā

nav paredzēts, ka būtu jārīkojas citādi, ja ceļotājs mantas, kas padotas
Muit. lik. 397. un 403. panta noteikumiem, ved līdz nevis savām perso-

nīgām vajadzībām, bet gan citai personai; ka kontrolējot sūdzētājas

mantas nav sastādīts dokuments, no kura būtu redzams, ka mantas muitas

kontrolei ir slēptas, kādēļ atkrīt Muit. lik. 400 panta piemērošana; ka

mautam, kas pārbaudītas pēc minētā preču pārbaudes dokumenta nav

tirdzniecības preču raksturs, jo tās ievestas nelielos daudzumos, tādēļ arī

Muit. lik. 407. pants nav piemērojams; ka muitas dienestpersonu, kas

kontrolē ceļotāju mantas, pienākumos neietilpst jautājuma noskaidrošana,
kam katra atsevišķa prece ir atvesta; ka par mantām pēc preču pār. dok.

14018 jāmaksā muitas nodoklis Ls 17,52 pēc minimālām likmēm, t. i.

maksājamais muitas nodoklis nepārsniedz Ls 30,—; ka Muit. lik. 403.

pants nav piemērots vietējā muitas iestādē, kurā sūdzētāja pārgājusi
valsts robežu, muitas dienestpersonas nepareizas rīcības dēļ, kas nodar-

bojusies ar nevajadzīgu jautājumu noskaidrošanu, kādēļ nolēma:

atcelt Rīgas muitnīcas priekšnieka 1939. g. 17. jūlija lēmumu 483/T un

izsniegt mantas, kas pārbaudītas pēc preču pārb. dok. 14018, bez muitas

nodokļu samaksas.

Malvines Š p c r I i ņ š K. 12. lieta par ievesto preču

konfiskāciju. 1939. g. 2. augusta žurn. Nr. 1135.

Muitas lietu padome 1939. g. 2. augusta sēdē izskatija Malvines

Šperliņš pārsūdzību par Meitenes muitnīcas priekšnieka 1939. g. 3. iūlija

lēmumu lietā Nr. 15 — 1939. g. Lietas apstākļi šādi:

1939. g. 1. jūlijā Meitenes muitnīcas darbinieki, kontrolējot Berlīnes-

Rīgas vilcienā iebraucēju rokas bagāžu, atraduši pasažieres Malvines

Šperliņš mēteļa kabatās paslēptas 12 gab. jaunas dakšiņas un 1 gab da-

bīga zīda auduma un bez tam jaunā adītā vilnas segā iešūtus 3 gab. kok-

vilnas tila. Pirms kontroles uz jautājumiem pēc muitojamām mantām,

Šperliņš atbildējusi, ka viņai nekā jauna neesot, kādēļ uzskaitītās mantas

aizturētas.

Noklaušināta Malvine Šperliņš paskaidrojusi, ka aizturētās mantas

vedusi no Dānijas un tās novietojusi protokolā minētā veidā, lai iebraucot

Latvijā nebūtu jāmaksā muitas nodoklis.

Meitenes muitnīcas priekšnieks atzinis visas pie Šperliņas aizturētās

mantas par slēptām un neuzrādītām muitas kontrolei un nolēmis tās kon-

fiscēt uz Muit. nol. 401. p. pamata.

Savā pārsūdzībā Malvine Šperliņš norāda, ka aizturētā adītā vilnas

sega un dakšiņas neesot jaunas, bet lietotas, ko varot apliecināt lieciniece

Jansona, dzīvojoša Rīgā, Parka ielā 2-8. Dakšiņu un zīda auduma ievie-

tošanu kabatās, neuzskatijusi par šo priekšmetu slēpšanu. Latvijas mui-

tas likumi un noteikumi viņai neesot bijuši zināmi un iešujot kokvilnas

audumus segā varbūt esot izdarijusi pārkāpumu savas nezināšanas dēļ*

jo tagad cik zinot, visas minētās mantas varējusi ievest uz pasažieru

normas pamata, kādēļ lūdz vilnas segu, dakšiņas un zīda audumus izdot
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bez muitas nodokļu samaksas, bet kokvilnas mežģinu audumus pret mi-

nimālo muitas nodokļu samaksu.

Apsvērusi lietas apstākļus un aplūkojusi aizturētās mantas, Muitas
lietu padome atrada: ka aizturētais adītais vilnas lakats ir lietots, jo ce-

ļojumā kalpojis kā sega un lietā nav nekādu norādījumu par šīs segas

slēpšanu, kādēļ to arī nevar atzīt par neuzrādītu un slēptu no muitas

kontroles; ka saskaņā ar Muit. nol. 395. p. reizē ar ceļotājiem no ār-

zemēm pienākušās lietotās segas ir brīvas no muitas un citiem nodokļiem,

kādēļ attiecībā uz aizturēto pie Špcrliņas adīto vilnas lakatu — segu,

nav pamata piemērot Muit. nol. 401. p. un to konfiscēt. Aizturētā sega

no konfiskācijas atsvabināma un izsniedzama atpakaļ bez muitas un citu

nodokļu samaksas; ka pārējās aizturētās mantas, kā zīda audums, kok-

vilnas tils un 12 gab. dakšiņas nepieder pie ceļojumā nepieciešamiem
priekšmetiem, kuri ielaižami bez muitas nodokļu samaksas un tā kā šie

priekšmeti nav muitas kontrolei uzrādīti, bet speciāli slēpti ar nolūku iz-

vairīties no muitas nodokļu samaksas, kā to pie aizturēšanas arī paskaid-

rojusi pati sūdzētāja, tad šo priekšmetu konfiskācija atzīstama par pa-

matotu un apstiprināma.
Sūdzībā pievestam norādijumam uz to, ka aizturētās 12 dakšiņas

esot lietotas, nav izšķirošas nozīmes. Kā jau augstāk norādīts, 12 gab.

dakšiņas nepieder pie tiem priekšmetiem, kurus saskaņā ar Muit. nol.

395. p. var ielaist bez muitas nodokļu samaksas un tādēļ šādi priekšmeti pie
ievešanas Latvijā ir muitojami, vienalga vai tie ir jauni vai lietoti, bet ja
tādi nav uzrādīti muitas kontrolei, bet speciāli slēpti, kā tas ir šinī gadi-

jumā, — tad saskaņā ar Muit. nol. 401. p. konfiscējami.

Pamatojoties uz sacīto nolēma: Meitenes muitnīcas priekšnieka
1939. g. 3. jūlija lēmumu daļā par viena adīta vilnas lakata-segas konfis-

kāciju atcelt un segu izsniegt Malvinei Šperliņš atpakaļ bez muitas un

citu nodokļu samaksas. Pārējā daļā minēto lēmumu apstiprināt.

Muitas iestādēm zināšanai un izpildīšanai.
Finansu ministrijas paskaidrojums valsts darbi-

nieku paradu lieta.

Izslud. 1939. 27. VII. „V. V." 166. num.

Likumā par valsts darbinieku parādiem un to pārjaunošanu nolūks

bija atvieglot valsts darbinieku materiālo stāvokli un novērst nevēlamo

parādību — ierēdņu pārmērīgo krcditēšanos dažādās īstermiņu kredīt-

iestādēs un dzīvošanu pāri saviem līdzekļiem.
Pēc šī likuma izvešanas dzīvē vairākkārt nācies novērot, ka darbi-

nieki un pat daži valsts darbinieki parādu pārjaunošanas komisiju locekļi
nav pareizi izpratuši šī likuma būtību un nolūkus.

Likums nosaka, ka pēc 15. pantā paredzētā solijuma parakstīšanas
valsts darbinieki var uzņemties jaunas parādu saistības tikai tad, ja viņu
paradu kopsumā ir mazāka par viņu 6 mēnešu algas apmēriem. Jaunas

saistības tā tad var uzņemties tikai ar tādu aprēķinu, lai jaunie parādi
kopā ar agrākiem parādiem nepārsniegtu darbinieka 6 mēnešu algas kop-
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sumu. Parādu kopsumā jāieskaita arī Latvijas kreditbankā pārjaunotie

parādi, kā arī parādi ārpus kreditiestādēm — privātām firmām, personām

etc. Arī galvojumu saistības darbinieki var uzņemties tikai ar tādu ap-

svērumu, ka šo saistību realizēšanas gadijumā darbinieks-galvotājs spē-
jīgs visu pieprasīto sumu samaksāt, neradot parādus, kas kopsumā ar

viņa iepriekšējiem parādiem pārsniegtu viņa 6 mēnešu algas apmērus.
Darbinieki, kas pārkāpuši iepriekš minētos likuma noteikumus, var

palikt valsts dienestā tikai ar katrreizēju resora vadītāju piekrišanu.
No likuma izriet, ka tiem darbiniekiem, kuru parādi nav pārjaunoti

Latvijas kreditbankā, 5 gadu laikā savi parādi jāsamazina līdz 6 mēnešu

algas apmēriem. Šie noteikumi attiecas arī uz tiem darbiniekiem, kam

dala parādu pārjaunota, bet daļa nav pārjaunota. Nepārjaunotā daļa
viņiem 5 gadu laikā jānomaksā, izņemot gadījumus, ja Latvijas kredit-

bankā pārjaunotā parādu suma pēc 5 gadiem bus mazāka par 6 mēnešu

algas apmēriem. Tādā gadijumā ārpus Latvijas kreditbankā pārjauno-
tiem parādiem darbiniekam varēs palikt parādi, kas kopā ar pārjaunotiem

parādiem sastādīs 6 mēnešu algas apmērus.

Izņēmumi pielaižami vienīgi darbiniekam piederošo nekustamo īpa-

šumu ar parādiem neapgrūtinātās vērtības apmērā.

Darbinieki, kas 5 gadu laikā savas parādu saistības nebūs nokār-

tojuši līdz 6 mēnešu algas normai, varēs palikt valsts dienestā tikai ar

katrreizēju resora vadītāja piekrišanu.

Šie paskaidrojumi, sakarā ar likumu par pašvaldību darbinieku

parādiem un to pārjaunošanu, attiecas arī uz pašvaldību un kameru

darbiniekiem.

Rīgā, 1939. g. 26. jūlijā.
Finansu ministrija.

Atbildīgais redaktors: Arnolds Landovskis.

Izdevējs: Muitas departaments.

Grāmatu spiestuves paju sab. ..Grāmatrūpnieks" Rīgā, Pils ielā 14.
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