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UZZIŅA
Rīgā
28.03.2018.
Uz 26.02.2018.

Nr. 10-10/782
Nr. 52850779
SIA "X"
Paziņošanai EDS

Par uzziņas sniegšanu
Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis SIA "X" reģistrācijas
Nr.44444444444 (turpmāk – Iesniedzējs) 2018.gada 26.februāra iesniegumu par
uzziņas sniegšanu (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu uzziņu.
Iesniedzējs iesniegumā sniedz šādu faktu aprakstu.
Viens no Iesniedzēja darbības virzieniem ir alus mazumtirdzniecība.
Iesniedzējam šobrīd ir mazumtirdzniecības licences alus tirgošanai divās
tirdzniecības vietās – Y ielā 1, Rīgā un Z ielā 2, Rīgā. Abos veikalos tiek tirgots alus
gan 0,5 l stikla pudeļu iepakojumā, gan arī uzņēmuma “TTT alus" alus, kas
veikaliem tiek piegādāts 10 l un 30 l metāla mucās, no kurām alu uz vietas veikalos
pēc pircēju pieprasījuma iepilda dažādu tilpumu (no 1-3 litri) PET iepakojuma
pudelēs. Rūpnieciski pildītās PET pudelēs Iesniedzējs alu netirgo.
2017.gada 8.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites
likumā, kuros citā starpā šī likuma 6.pants tika papildināts ar 1.3 un 1.4 daļu šādā
redakcijā:
"(13) Alu, raudzētos dzērienus, starpproduktus un pārējos alkoholiskos
dzērienus aizliegts pārdot iepakojuma vienībā, kuras tilpums pārsniedz:
1) 0,5 litrus, ja absolūtā spirta daudzums minētajos alkoholiskajos dzērienos
pārsniedz 5,8 tilpumprocentus;
2) 1 litru, ja absolūtā spirta daudzums minētajos alkoholiskajos dzērienos
nepārsniedz 5,8 tilpumprocentus.
(14) Šā panta 1.3 daļā minēto iepakojuma tilpuma ierobežojumu alkoholisko
dzērienu tirdzniecībā nepiemēro, ja:
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1) iepakojuma vienība ir izgatavota no stikla, keramikas, koka, metāla vai
kompleksā iepakojuma, kas sastāv no polimēra vai lamināta maisa, kurš iepakots
kartona kastē;
2) alu, raudzētos dzērienus, starpproduktus un pārējos alkoholiskos
dzērienus tirgo to ražošanas vietā vai ražotāja struktūrvienībā.".
Tā kā Iesniedzējs nav alus ražotājs, bet ir mazumtirgotājs, kurš savos veikalos
pēc pircēja pieprasījuma pilda līdznešanai alu PET pudelēs, tad no minētajiem
likuma grozījumiem izriet, ka Iesniedzējs no š.g. 1.aprīļa nedrīkstēs šādu
tirdzniecības praksi turpināt, ja PET pudeles tilpums pārsniegs 11.
Telefoniski konsultējoties ar VID Akcīzes preču daļas darbiniekiem,
Iesniedzējs saņēma informāciju, ka minētie likuma grozījumi tomēr neattiecas uz
PET iepakojumu, kas ir lielāks par 11, ja alus šajā iepakojumā tiek pildīts pēc pircēja
pieprasījuma veikalā.
Ņemot vērā, to ka no likuma grozījumiem šāds regulējums nepārprotami
neizriet, Iesniedzējs vēlas saņemt no VID rakstisku atbildi uz jautājumu – vai
2017.gada 8.jūnija grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā (stājās spēkā
30.07.2017) neattiecas uz alus pildīšanu PET pudelēs pēc pircēja pieprasījuma
mazumtirdzniecības vietā un vai Iesniedzējs, ievērojot noteiktos absolūtā spirta
tilpumprocentus, var turpināt pārdot alu līdznešanai neierobežota izmēra PET
pudelēs arī pēc šī gada 1.aprīļa?
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.
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6.panta 1.3 daļā noteikts, ka alu,
raudzētos dzērienus, starpproduktus un pārējos alkoholiskos dzērienus aizliegts
pārdot iepakojuma vienībā, kuras tilpums pārsniedz:
1) 0,5 litrus, ja absolūtā spirta daudzums minētajos alkoholiskajos dzērienos
pārsniedz 5,8 tilpumprocentus;
2) 1 litru, ja absolūtā spirta daudzums minētajos alkoholiskajos dzērienos
nepārsniedz 5,8 tilpumprocentus.
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta sestajā daļā noteikts, ka
alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licences, alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības licences un alus mazumtirdzniecības licences izsniegšanas,
pārreģistrēšanas, anulēšanas un izmantošanas kārtību, atvieglotus nosacījumus
licences apstiprināta noliktavas turētāja darbībai saņemšanai, atvieglojumus akcīzes
nodokļa nodrošinājuma reģistrēšanai, kā arī kārtību, kādā atbrīvo no akcīzes nodokļa
nodrošinājuma iesniegšanas, nosaka Ministru kabinets.
Savukārt Ministru kabineta 2005.gada 30.augsta noteikumu Nr.662 “Akcīzes
preču aprites kārtība” 121.1 punktā noteikts, ka komersants, kas saņēmis speciālo
atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs realizēt alu, vīnu
un raudzētos dzērienus izlejamā veidā promnešanai patērētāja iepakojumā, ja
speciālajā atļaujā (licencē) deklarētajā darbības vietā ir atļauta alkoholisko dzērienu
realizācija promnešanai.
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Ievērojot minēto, alkoholiskos dzērienus atļauts pārdot izlejamā veidā
patērētāja iepakojumā, ja speciālajā atļaujā (licencē) deklarētajā darbības vietā ir
atļauta alkoholisko dzērienu realizācija promnešanai. Attiecīgi Alkoholisko
dzērienu aprites likuma 6.panta 1.3 daļā noteiktais ierobežojums attiecas uz
alkoholisko dzērienu tirdzniecību iepakojuma vienībā nevis izlejamā veidā.
Iesniedzējam ir izsniegta speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai MT 00000000000, kas dod tiesības veikt alkoholisko dzērienu,
t.sk. alus, realizāciju promnešanai mazumtirdzniecības vietās Y ielā 1, Rīgā un Z
ielā 2, Rīgā.
Iesniegumā aprakstītajā konkrētajā tiesiskajā situācijā Iesniedzējs alu tirgo
izlejamā veidā, iepildot to patērētāja iepakojumā. Līdz ar to Alkoholisko dzērienu
aprites likuma 6.panta 1.3 daļā noteiktais ierobežojums nav piemērojams Iesniedzēja
aprakstītajai konkrētajai tiesiskajai situācijai.
Ievērojot minēto, iesniegumā aprakstītajā konkrētajā tiesiskajā situācijā
Iesniedzējs ir tiesīgs arī pēc 2018.gada 31.marta realizēt alu izlejamā veidā
promnešanai, iepildot to dažāda tilpuma patērētāja iepakojumā (PET pudelēs).
Sniedzot uzziņu, izmantotas šādas tiesību normas: Alkoholisko dzērienu
aprites likuma 3.panta sestā daļa, 6.panta 1.3 daļa; Ministru kabineta 2005.gada
30.augsta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 121.1 punkts.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 101.panta ceturtajai daļai uzziņu var
apstrīdēt augstākā iestādē. Ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets, tad
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 to, ka Valsts ieņēmumu dienestam attiecībā uz uzziņu apstrīdēšanu nav
augstākas iestādes, šī uzziņa nav apstrīdama un pārsūdzama.
Ģenerāldirektora p.i.
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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