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UZZIŅA
Rīgā
26.05.2020.
Uz 18.05.2020.

Nr. VID.4.1/MP/5352
Nr. b/n
SIA “XXXXXXX”
Reģ. Nr. XXXXXXXXX
Paziņošanai EDS

Par uzziņas sniegšanu
Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis SIA “XXXXXXX” (turpmāk –
Iesniedzējs) 2020. gada 18. maija “Precizēto iesniegumu 14.04.2020. vēstulei
Nr. VID.4.1/MP/4089” (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu uzziņu.
Iesniedzējs iesniegumā sniedz šādu faktu aprakstu.
2019. gada 13. augustā Krievijas Federācijas Maskavas apgabalā, veicot
kravas komercpārvadājumu, avarēja Iesniedzējam piederošais automobilis
DAF XF 95, reģ. Nr. XXXXXXX, VIN XXXXXXX. Ceļu satiksmes negadījuma
rezultātā bojātais automobilis aiztransportēts uz Latvijas Republiku un novietots
stāvēšanai Iesniedzēja stāvlaukumā. Novērtējot bojājumu apjomu, nolemts pārtraukt
automobiļa DAF XF 95, reģ. Nr. XXXXXXX, ekspluatāciju, jo remontdarbu
veikšanas gadījumā izmaksas pārsniegtu transportlīdzekļa tirgus vērtību. Iebraucot
no Krievijas Federācijas, automobiļa DAF XF 95, reģ. Nr. XXXXXX, degvielas
tvertnē atradās septiņi simti litru dīzeļdegvielas, kas no automobiļa degvielas
tvertnes pārlieta uz degvielas uzglabāšanas konteineru.
2019. gada 10. augustā uz Latvijas Republiku no Krievijas Federācijas tika
attransportēts Iesniedzēja kravas automobilis Renault, reģ. Nr. XXXXXXX,
VIN XXXXXXX, ar dīzeļmotora defektu – dzesēšanas šķidruma sūce. Bojājumu
2019. gada 3. augustā konstatēja Krievijas Federācijas OOO “XXXXXXX”
mehāniķis XXXXXXX. Novērtējot bojājumu apjomu, nolemts pārtraukt automobiļa
Renault, reģ. Nr. XXXXXXX, ekspluatāciju, jo remontdarbu veikšanas gadījumā
izmaksas pārsniegtu transportlīdzekļa tirgus vērtību. Iebraucot Latvijas Republikā,
automobiļa Renault, reģ. Nr. XXXXXXX, degvielas tvertnē atradās viens tūkstotis
litru dīzeļdegvielas, kas no automobiļa degvielas tvertnes pārlieta uz degvielas
uzglabāšanas konteineru.
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Minēto dīzeļdegvielu Iesniedzējs uzglabā norādītajā apjomā, bet nav skaidra
turpmākā rīcība.
Norādītie automobiļi ir noņemti no VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
uzskaites.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 98. pantu, Iesniedzējs lūdz
sniegt skaidrojumu par Iesniedzēja turpmāko rīcību ar minēto dīzeļdegvielu viens
tūkstotis septiņi simti litru apjomā – vai Iesniedzējs norādīto degvielu var izmantot
uzņēmumam piederošo transportlīdzekļu komercpārvadājumos, ko uzņēmums veic
no Latvijas Republikas uz Krievijas Federāciju.
Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā ietverto faktu
aprakstu un no minētajiem faktiem izrietošus konkrētus jautājumus, atbildes uz
kuriem ir atkarīgas no to juridiska vērtējuma, sniedz šādu uzziņu.
Saskaņā ar Padomes 2009. gada 16. novembra Regulas Nr. 1186/2009, ar
kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk –
Regula Nr. 1186/2009), 107. panta a) apakšpunktu, ievērojot 108., 109. un
110. pantu, ar atbrīvojumiem no ievedmuitas nodokļiem Savienības muitas teritorijā
ieved degvielu, kas atrodas privātu un komerciālu mehānisko transportlīdzekļu un
motociklu standarttvertnēs un īpašos konteineros.
Atbilstoši Regulas Nr. 1186/2009 110. panta 1. punktā noteiktajam persona,
kas izmanto atbrīvojumu, degvielu, kas saskaņā ar 107., 108. un 109. pantu ievesta
ar atbrīvojumu, nevar izmantot citos transportlīdzekļos, izņemot to, ar kuru tā
ievesta, kā arī nevar izsūknēt no transportlīdzekļa un glabāt, izņemot
transportlīdzekļa nepieciešamo remontu laikā, vai atsavināt par atlīdzību vai par
brīvu. Regulas Nr. 1186/2009 110. panta 2. punktā ir noteikts, ka šā panta 1. punkta
noteikumu pārkāpšana izraisa ievedmuitas nodokļu piemērošanu minētajiem
ražojumiem pēc likmes, kas ir spēkā dienā, kad noteikumus pārkāpj, pamatojoties
uz preču veidu un muitas vērtību, kuru kompetentās iestādes apstiprinājušas vai
atzinušas šajā dienā.
Tā kā Iesniedzējam piederošie transportlīdzekļi DAF XF 95, reģ.
Nr. XXXXXXX, un Renault, reģ. Nr. XXXXXXX, vairs netiks izmantoti
komerciālai darbībai – kravas pārvadāšanai –, transportlīdzekļu degvielas tvertnēs
ievesto dīzeļdegvielu (attiecīgi 700 un 1000 litrus) ar atbrīvojumu no ievedmuitas
nodokļiem pēc tās pārliešanas nevar nodot izmantošanai citos uzņēmuma
transportlīdzekļos, par to nesamaksājot muitas maksājumus.
Ievērojot minēto, lai Iesniedzējs no Krievijas Federācijas ar
transportlīdzekļiem DAF XF 95, reģ. Nr. XXXXXXX, un Renault, reģ.
Nr. XXXXXXX, ievesto dīzeļdegvielu varētu izmantot citos transportlīdzekļos vai
citiem mērķiem, piemēram, izmantot citos sava uzņēmuma transportlīdzekļos, tam
ir jāveic muitas maksājumi, t.i., par preces – dīzeļdegvielas – importu normatīvajos
aktos ir noteikti šādi muitas maksājumi:
1) muitas nodoklis – 0 %, pamatojoties uz Komisijas 2019. gada 31. oktobra
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2019/1776, ar ko groza I pielikumu Padomes 1987. gada
23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo
muitas tarifu;
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2) akcīzes nodoklis – 414 EUR par 1000 litriem, pamatojoties uz likuma “Par
akcīzes nodokli” 1. panta otro daļu, 5. panta pirmo un otro daļu, 14. panta pirmās
daļas 4. punktu, 33.panta otro daļu, septīto daļu un devīto daļu;
3) pievienotās vērtības nodoklis – 21 %, pamatojoties uz Pievienotās vērtības
nodokļa likuma 5. panta otro daļu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 36. panta pirmo
daļu un 123. panta pirmo daļu.
Lai samaksātu normatīvajos aktos paredzētos muitas maksājumus,
Iesniedzējam ir jāvēršas VID Muitas pārvaldē ar iesniegumu un jāsniedz muitas
maksājumu aprēķina veikšanai nepieciešamā informācija preces identificēšanai un
muitas vērtības noteikšanai (piemēram, degvielas pirkuma čeki, grāmatvedības
uzskaites dokumenti).
Lai samazinātu iespējamās nokavējuma naudas apmēru, Iesniedzējam ir
iespēja pašam aprēķināt muitas maksājumus un iemaksāt tos šādos budžeta kontos,
Valsts kasē, reģ. Nr. 90000050138, BIC kods TRELL22:
- LV26TREL1060000537000 – akcīzes nodoklis naftas produktiem
(importējot);
- LV66TREL1060000513000 – pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces
brīvā apgrozībā.
Pievienotās vērtības nodokļa aprēķinam nepieciešams noteikt preces muitas
vērtību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas
(ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Regula
Nr. 952/2013), 69.–76. pantam un Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas
regulas Nr. 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai
īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā
Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 127.–146. panta prasībām,
kas paredz preču vērtēšanā izmantot pamatmetodi – darījuma vērtību vai, ja to nav
iespējams izmantot, kādu no piecām palīgmetodēm secīgā kārtībā, līdz pirmajai,
saskaņā ar kuru konkrētajā gadījumā preču muitas vērtību iespējams noteikt.
Regulas Nr. 952/2013 70. pantā minētās darījuma vērtības metodes piemērošanai
var izmantot dīzeļdegvielas iegādes dokumentos norādīto informāciju par preces
cenu.
VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz Iesniedzēja sniegto informāciju,
pieņem lēmumu par muitas parādu.
Pēc attiecīgo nodokļu nomaksas degviela ir izmantojama citiem mērķiem.
Sniedzot uzziņu, izmantotas šādas tiesību normas: Eiropas Parlamenta un
Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido
Savienības Muitas kodeksu, 69.–76. pants; Komisijas 2015. gada 24. novembra
Īstenošanas regulas Nr. 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas
vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā
Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 127.–146. pants; Padomes
2009. gada 16. novembra Regulas Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu
atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, 107. panta a) apakšpunkts, 110. panta
1. punkts; Eiropas Savienības vienotā Kombinētā nomenklatūra, kas 2020. gadā
noteikta ar Komisijas 2019. gada 22. oktobra Īstenošanas regulu (ES)
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Nr. 2019/1776, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par
tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu; likuma “Par akcīzes
nodokli” 1. panta otrā daļa, 5. panta pirmā un otrā daļa, 14. pants, 33. panta otrā daļa,
septītā daļa un devītā daļa un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. panta otrā daļa,
41. panta pirmās daļas 1. punkts, 36. panta pirmā daļa un 123. panta pirmā daļa.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 101. panta ceturtajai daļai uzziņu
var apstrīdēt augstākā iestādē. Ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets,
uzziņa nav apstrīdama. Tā nav pārsūdzama tiesā. Saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 1.panta otro daļu augstāka iestāde ir tiesību subjekts, tā struktūrvienība vai
amatpersona, kas hierarhiskā kārtībā var dot rīkojumu iestādei vai atcelt tās lēmumu.
Ņemot vērā, ka Valsts ieņēmumu dienestam attiecībā uz uzziņu apstrīdēšanu nav
augstākas iestādes, šī uzziņa nav apstrīdama un pārsūdzama.
Ģenerāldirektore

I. Jaunzeme

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

