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UZZIŅA
Rīgā
19.12.2017.
Uz 22.11.2017.

Nr. 30.1-8.7/357783
Nr. b/n
SIA “E”
Paziņošanai EDS

Par uzziņas sniegšanu
Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis SIA “E”, reģ. Nr. 00000000000
(turpmāk – Iesniedzējs), 2017.gada 22.novembra iesniegumu “Iesniegums par
uzziņas sniegšanu” (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu uzziņu.
Iesniedzējs iesniegumā norāda šādu faktu aprakstu.
Iesniedzējs lūdzu sniegt uzziņu sakarā ar to, ka vēlas paplašināt darbību.
Iesniedzējs – komersants, kuram ir tikai speciālā atļauja (licence) alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecībai) vēlas paplašināt savu uzņēmējdarbību un sadarboties
ar uzņēmēju Vācijā, kam ir līdzīga darbība un kurš vēlas savā piedāvājumu klāstā
piedāvāt arī Latvijas produkciju .
Iesniedzējs plāno veikt šādas darbības:
1) iepirkt AS “X” produkciju, kuram ir atļauja tirgot produkciju ar akcīzes
nodokli un bez tā; alus skārda iepakojumā ( vai arī pudelēs) 50 kastes x 24
(pudeles vai bundžas) = 1200 gab.; izlejamais alus 30 litri x 20 gab. = 600
litri;
2) ar transportu piegādāt uz attiecīgo adresi Vācijā, kur atrodas bārs (komersants
ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs Vācijā un kuram ir speciāla atļauja
(licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai), t.i. konkrētais patērētājs
ir ES dalībvalsts.
Iesniedzējam nav uzglabāšanas noliktavas un Iesniedzēja ieskatā tas nebūtu
nepieciešams, jo visa pasūtītā produkcija taisnā ceļā tiks nogādāta gala patērētājam
Vācijā. Katru mēnesi plānotās piegādes varētu būt divas.
Iesniedzējs lūdz sniegt detalizētāku informāciju par nepieciešamajām
atļaujām un dokumentu kārtību, lai veicot šo sadarbību ar Vācijas partneri, nerastos
problēmsituācija vienai vai otrai pusei par nesakārtotām formalitātēm, kas attiecas
uz attiecīgo darījumu veikšanu:
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1. Kādu atļauju Iesniedzējam ir jānokārto, jāiegādājas dotā alkohola piegādes
darījuma veikšanai ?
2. Vai Iesniedzējs drīkst iegādāties preci bez akcīzes nodokļa un kas ir,
pārvietojot akcīzes preci, atliktā nodokļa maksāšanas režīms?
3. Kādi pavaddokumenti nepieciešami pārvietojot ar savu transportu preci no
Latvijas uz Vāciju?
4. Kurš tad no darījuma partneriem šajā gadījumā ir akcīzes nodokļa aprēķinātājs
un kurā brīdī tas rodas?
5. Kā pareizi aprēķināt akcīzes nodokļa summu, ja plānotās piegādes apjoms būs
1200 litri, spirta saturs 4,8%.
Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka saskaņā ar Komisijas Regulu (EEK)
Nr. 3649/92 – ņemot vērā to, ka to akcīzes ražojumu, kas ES dalībvalstīs nodoti
patēriņam, brīva aprite nav ierobežota šīs dalībvalsts teritorijā; tikai gadījumos, kad
šie ražojumi ir paredzēti vai nodoti komerciāliem mērķiem citā dalībvalstī, akcīzes
nodokļus iekasē vēlreiz saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kas
ir par iemeslu nosūtītājā dalībvalstī samaksāto akcīzes nodokļu kompensācijai,
6. Vai Iesniedzējam šajā gadījumā pienākas kompensācija, kādi dokumenti
nepieciešami noformēt, ar kādiem termiņiem jārēķinās?
7. Kā pareizi jāuzskaita autotransporta vadītāja darba uzskaite, kā parastas darba
dienas un komandējums, ja preces piegāde plānota 3 dienu laikā (iekļauta arī
sestdiena, svētdiena)?
8. Kādas atskaites Iesniedzējam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā par
attiecīgo darījumu?
9. Vai nepieciešams iesniegt akcīzes nodokļa deklarāciju un akcīzes preču
aprites pārskatu?
Valsts ieņēmumu dienests izvērtējot iesniegumā sniegto informāciju,
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 56.panta otrajā daļā noteikto,
iesniegumu par Iesniedzēja uzdoto 7.jautājumu ir nosūtījis pēc piekritības Valsts
darba inspekcijai atbildes sniegšanai. Iesniedzējs par minēto informēts 2017.gada
8.decembra vēstulē Nr.30.1-8.7/345926.
Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā sniegto faktu
aprakstu un no minētajiem faktiem izrietošus konkrētus jautājumus, atbildes uz
kuriem ir atkarīgas no to juridiska vērtējuma, sniedz uzziņu par iesniegumā uzdoto
1.-6., 8. un 9. jautājumu.
Atbildot uz iesniegumā uzdoto 1.jautājumu, paskaidrojam.
Atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli” 1.panta otrās daļas 12.punktam
pārsūtītājtirgotājs ir persona, kura saskaņā ar šā likuma 10. un 26.pantu no vienas
dalībvalsts nosūta akcīzes preces uz citu dalībvalsti tādai personai, kurai nav
apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja vai īslaicīgi reģistrēta saņēmēja
statusa.
Likuma “Par akcīzes nodokli” 10.panta otrajā daļā noteikts, ka
pārsūtītājtirgotājs, kas no Latvijas Republikas nosūta akcīzes preces uz citām
dalībvalstīm, atbild par nodokļa samaksu attiecīgajā dalībvalstī.
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Atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli” 2.panta septītās daļas 3.punktam,
Ministru kabinets nosaka akcīzes preču aprites kārtību, tajā skaitā prasības
importētāja, īslaicīgi reģistrēta saņēmēja un pārsūtītājtirgotāja darbībai.
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču
aprites kārtība” (turpmāk – Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi
Nr.662) 110.punktā noteikts, ka pārsūtītājtirgotājs var būt tikai tāds komersants,
kuram ir speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar akcīzes precēm, izņemot
komersantus, kuriem ir speciālā atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai.
Turklāt Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662
111.punktā noteikts, ka pārsūtītājtirgotājs var nosūtīt uz citu dalībvalsti tikai tādu
akcīzes preci, par kuru Latvijas Republikā ir samaksāts nodoklis.
Iesniedzējam ir izsniegta speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai.
Alus piegādātājam – AS “X” ir speciāla atļauja (licence) apstiprināta
noliktavas turētāja darbībai.
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 96.puntā noteikts,
ka komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas
turētāja darbībai, ir tiesīgi realizēt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai
degvielu (izņemot gāzi, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju
darbināšanai) vairumtirdzniecībā tikai tādam komersantam, kuram ir speciālā atļauja
(licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālā atļauja (licence) reģistrēta
saņēmēja darbībai, speciālā atļauja (licence) attiecīgo akcīzes preču
vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai, kā arī realizēt degvielu tās lietotājam,
izņemot fiziskās personas, kuras nav komersanti, ja akcīzes preču apriti
reglamentējošos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Minētais realizācijas
ierobežojums neattiecas uz kuģu un lidmašīnu apgādi ar tabakas izstrādājumiem un
alkoholiskajiem dzērieniem.
Savukārt Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662
88.punktā noteikts, ka akcīzes preču pieņemšana vai uzglabāšana ir atļauta tikai
speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās vietās. Akcīzes preču realizācija vai
pārvietošana ir atļauta tikai no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām vietām.
Nefasēto degvielu uzglabā tikai licencē norādītajās tvertnēs, kas atrodas speciālajā
atļaujā (licencē) norādītajās vietās. Nefasēto degvielu atļauts pieņemt, iekraut
(iepildīt), realizēt (izkraut) tikai no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām tvertnēm
vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm, izņemot komersantus, kas realizē degvielu,
kuru normatīvajos aktos akcīzes nodokļa piemērošanas jomā noteiktajā kārtībā
atbrīvo no akcīzes nodokļa un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai
kurināmo, kā arī komersantus, kuri realizē degvieleļļu (mazutu) tā lietotājiem.
Ņemot vērā minēto, Iesniedzējs kā komersants, kuram ir speciāla atļauja
(licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs iegādāties alu no
AS “X” kā komersanta, kuram ir speciāla atļauja (licence) apstiprināta noliktavas
turētāja darbībai, saņemot alu speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai norādītajā vietā.
Kā arī Iesniedzējs ir tiesīgs veikt pārsūtītājtirgotāja darbību, nosūtot alu, par
kuru Latvijā ir samaksāts akcīzes nodoklis, uz Vāciju komersantam, kuram ir
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speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai. Alu jānosūta no
Iesniedzēja speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
norādītās vietas.
Atbildot uz iesniegumā uzdoto 2. jautājumu, paskaidrojam.
Likuma “Par akcīzes nodokli” 1.panta otrās daļas 3.puntā noteikts, ka atliktā
nodokļa maksāšana ir akcīzes nodokļa samaksas atlikšana attiecībā uz akcīzes preču
ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu, pārvietošanu un citām darbībām saskaņā ar
likumu.
Savukārt likuma “Par akcīzes nodokli” 1.panta otrās daļas 7.punktā noteikts,
ka akcīzes preču noliktava ir vieta, kur apstiprināts noliktavas turētājs ražo,
pārstrādā, uzglabā, ieved, saņem, nosūta vai veic citas darbības ar akcīzes precēm,
piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu.
Atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli” 1.panta otrās daļas 9.punktam
apstiprināts noliktavas turētājs ir persona, kurai ir tiesības turēt tās īpašumā vai
valdījumā esošu akcīzes preču noliktavu.
Tā kā Iesniedzējam nav speciālas atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas
turētāja darbībai (apstiprināta noliktavas turētāja statusa), tas nav tiesīgs saņemt
(iegādāties) alu un nosūtīt uz Vāciju, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu.
Atbildot uz iesniegumā uzdoto 3. jautājumu, paskaidrojam.
Atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli” 26.panta ceturtajā daļā noteiktajam,
par akcīzes precēm, kuras nodotas patēriņam Latvijas Republikā un par kurām ir
samaksāts nodoklis, bet kuras komersanti komerciāliem nolūkiem izved no Latvijas
Republikas uz citu dalībvalsti, izmanto dokumentus, kas noteikti Komisijas
1992.gada 17.decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem
pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti
patēriņam nosūtītājā dalībvalstī. Dokumentu aprites un kontroles kārtību, kā arī citus
nosacījumus par šajā pantā minēto akcīzes preču pārvietošanu paredz Ministru
kabinets.
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu
Nr.957 “Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība”
(turpmāk – Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.957) 1.punktam
noteikumi nosaka Komisijas 1992.gada 17.decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par
vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes
ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītāja dalībvalstī (turpmāk – regula
Nr.3649/92), noteiktā dokumenta (turpmāk – vienkāršotais pavaddokuments) aprites
un kontroles kārtību, kā arī citus likuma “Par akcīzes nodokli” 26.pantā minēto
akcīzes preču pārvietošanas nosacījumus.
Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.957 2.2.apakšpunktā
noteikts, ka noteikumos reglamentētā vienkāršoto pavaddokumentu aprites kārtība
neatkarīgi no tā, vai persona pieprasa akcīzes nodokļa atmaksu vai ne, attiecas uz
pārsūtītājtirgotāju, kas no Latvijas Republikas nosūta akcīzes preces, kuras nodotas
patēriņam, uz citu dalībvalsti personai, kurai nav apstiprināta noliktavas turētāja,
reģistrēta saņēmēja vai īslaicīgi reģistrēta saņēmēja statusa.
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Ņemot vērā minēto, pārvietojot alu, par kuru ir samaksāts akcīzes nodoklis,
uz Vāciju komersantam, kuram ir speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai, Iesniedzējam jānoformē dokumenti, kas noteikti Komisijas
1992.gada 17.decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem
pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti
patēriņam nosūtītājā dalībvalstī.
Atbildot uz iesniegumā uzdoto 4. un 5. jautājumu, paskaidrojam.
Kā iepriekš norādīts, pārsūtītājtirgotājs, kas no Latvijas Republikas nosūta
akcīzes preces uz citām dalībvalstīm, atbild par nodokļa samaksu attiecīgajā
dalībvalstī.
Savukārt Padomes Direktīvas 2008. gada 16. decembra 2008/118/EK par
akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK
(turpmāk – Direktīva 2008/118 EK), 36.panta 1.punktā noteikts, ka akcīzes preces,
kuras jau ir nodotas patēriņam vienā dalībvalstī un kuras iegādājas persona, kas nav
apstiprināts noliktavas turētājs vai reģistrēts saņēmējs, kurš veic uzņēmējdarbību
citā dalībvalstī, un kas neveic patstāvīgu ekonomisku darbību, un kuras pārdevējs
vai cita persona viņa vārdā tieši vai netieši nosūta vai transportē uz citu dalībvalsti,
ar akcīzes nodokli apliek galamērķa valstī. Šajā pantā “galamērķa dalībvalsts”
nozīmē dalībvalsti, kurā nogādā sūtījumu vai kravu.
Direktīvas 2008/118 EK 36.panta 2.punktā noteikts, ka gadījumā, kas minēts
1.punktā, akcīzes nodoklis galamērķa dalībvalstī kļūst iekasējams akcīzes preču
piegādes brīdī. Nodokļa iekasējamības nosacījumi un piemērojamā nodokļa likme ir
tā, kas ir spēkā dienā, kad rodas akcīzes nodokļa uzlikšanas iespēja. Akcīzes nodokli
maksā saskaņā ar galamērķa dalībvalsts noteikto procedūru.
Savukārt Direktīvas 2008/118 EK 36.panata 3.punktā noteikts, ka persona,
kas ir atbildīga par akcīzes nodokļa maksāšanu galamērķa dalībvalstī, ir pārdevējs.
Tomēr galamērķa dalībvalsts var paredzēt, ka nodokļa maksātājs ir nodokļa
pārstāvis, kas veic uzņēmējdarbību galamērķa dalībvalstī un ko apstiprinājušas
attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes, vai, ja pārdevējs nav ievērojis 4. punkta
a) apakšpunkta noteikumus, – akcīzes preču saņēmējs.
Tādējādi Iesniedzējam Vācijā jāsamaksā vai jānodrošina akcīzes nodokļa
samaksa saskaņā ar Vācijas normatīvo aktu prasībām. Parasti akcīzes nodokļa
samaksu saņēmējā dalībvalstī veic vai nodrošina akcīzes preču saņēmējs, par to
informējot nosūtītāju. Attiecīgi nosūtītājs vienkāršotā pavaddokumenta 6.ailē
“Atsauces numurs un deklarācijas datums” norāda informāciju par deklarāciju
un/vai atļauju, ko dod kompetenta iestāde saņēmēja dalībvalstī pirms pārvadājuma
uzsākšanas.
Atbildot uz iesniegumā uzdoto 6. jautājumu, paskaidrojam.
Likuma “Par akcīzes nodokli” 26.panta trešajā daļā noteikts, ka par akcīzes
precēm, kuras nodotas patēriņam Latvijas Republikā un par kurām ir samaksāts
nodoklis, bet kuras komersanti komerciāliem nolūkiem izved no Latvijas Republikas
uz citu dalībvalsti, pēc attiecīgās personas rakstveida pieprasījuma nodokli pārskaita
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nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem, citu nodokļu
maksājumiem vai nodokli atmaksā.
Atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli” 26.panta piektajai daļai, Ministru
kabinets nosaka kārtību (iesniedzamos dokumentus, nodokļa atmaksāšanas
termiņus, prasības nodokļa samaksas apliecinājumam un citus nosacījumus), kādā
nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem,
citu nodokļu maksājumiem vai nodokli atmaksā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.310 “Kārtība,
kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu
segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu
maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas
izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi” (turpmāk – Ministru kabineta 2010.gada
30.marta noteikumi Nr.310) 1.1.1.apakšpunktu, noteikumi nosaka kārtību, kādā
atmaksā vai pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa
maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem akcīzes nodokli (turpmāk – nodoklis),
kas samaksāts par akcīzes precēm, kuras laistas brīvā apgrozībā vai nodotas
patēriņam un kuras izvestas no Latvijas Republikas uz Eiropas Savienības
dalībvalstīm.
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.310 11.punktā noteikts,
ka nodokļa maksātājs, kuram ir speciālā atļauja (licence) darbībai ar akcīzes precēm,
pirms nemarķējamo akcīzes preču izvešanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā
rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda:
11.1. ziņas par nodokļa maksātāju (nosaukums, adrese, nodokļa maksātāja
reģistrācijas kods, speciālās atļaujas (licences) numurs komercdarbībai ar attiecīgām
akcīzes precēm);
11.2. attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbības vietu, no
kuras ir paredzēts izvest akcīzes preces;
11.3. ziņas par akcīzes precēm (veids, daudzums, nodokļa apmērs);
11.4. ziņas par akcīzes preču saņēmēju (nosaukums, adrese, dalībvalsts,
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);
11.5. attiecīgās dalībvalsts nodokļu administrāciju (nosaukums, adrese,
dalībvalsts, tālrunis, fakss);
11.6. transportlīdzekļa veidu;
11.7. akcīzes preces pārvietošanas maršrutu un laiku;
11.8. ja tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, – kredītiestādi (nosaukums, kods) un
konta numuru, uz kuru pārskaita attiecīgo naudas summu.
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.310 12.punktā noteikts,
ka nodokļa maksātājs šo noteikumu 11.punktā minētajam iesniegumam pievieno
nodokļa samaksu apliecinoša dokumenta kopiju par iesniegumā minētajām akcīzes
precēm un dokumentu, kas apliecina, ka nodokļa samaksa ir nodrošināta saņēmēja
dalībvalstī.
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.310 4.punktā
noteiktajam, Valsts ieņēmumu dienests ar dienu, kad nodokļa maksātājs ir izpildījis
šo noteikumu prasības, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem
lēmumu par samaksātā nodokļa pārskaitīšanu nodokļu parādu segšanai,
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turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā
samaksāto nodokli.
Ievērojot minēto, tā kā Iesniedzējs par iesniegumā minētajām akcīzes precēm
nemaksā valsts budžetā akcīzes nodokli, tas nevar iesniegt nodokļa samaksu
apliecinoša dokumenta kopiju, tāpēc nevar saņemt samaksāto akcīzes nodokli.
Akcīzes nodokli par Iesniedzēja iesniegumā minētajām akcīzes precēm (alu) valsts
budžetā būs samaksājis piegādātājs – AS “X”, nevis Iesniedzējs.
Atbildot uz iesniegumā uzdoto 8. un 9. jautājumu, paskaidrojam.
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.957
20.punktam, pārsūtītājtirgotājs pēc vienkāršotā pavaddokumenta trešā eksemplāra
saņemšanas atpakaļ no citas dalībvalsts iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā
nekavējoties, bet ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no akcīzes preču nosūtīšanas dienas.
Tādējādi Iesniedzējam pēc vienkāršotā pavaddokumenta trešā eksemplāra
saņemšanas atpakaļ no citas dalībvalsts jāiesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā
nekavējoties, bet ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no akcīzes preču nosūtīšanas dienas.
Citi akcīzes preču aprites pārskati vai akcīzes nodokļa deklarācija
Iesniedzējam par uzziņā minēto darījumu nav jāiesniedz.
Sniedzot uzziņu, piemērotas šādas tiesību normas: Direktīvas 2008/118 EK
36.panta 1., 2. un 3.punkts; likuma “Par akcīzes nodokli” 1.panta otrās daļas 3., 7.,
9. un 12.punkts, 2.panta septītās daļas 3.punkts, 10.panta otrā daļa, 26.panta trešā,
ceturtā un piektā daļa, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662
“Akcīzes preču aprites kārtība” 88., 96., 110. un 111.punkts, Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.957 “Vienkāršoto akcīzes preču
pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība” 1.punkts, 2.2.apakšpunkts un
20.punkts, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.310 “Kārtība, kādā
par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai,
turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai
atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu
iznīcināšanu vai pārstrādi” 1.1.1.apakšpunkts, 4., 11.un 12.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.
Ģenerāldirektore
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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