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UZZIŅA
Rīgā
17.06.2019.
Uz 13.05.2019.

Nr. 10-10/2755
Nr.01-06/2019
SIA "Komersants"
Paziņošanai EDS

Par uzziņas sniegšanu
SIA "Komersants"
Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis SIA "Komersants",reģ.Nr.00000000000
(turpmāk – Iesniedzējs) 2019.gada 13.maija iesniegumu Nr.01-06/669 “Par uzziņas
sniegšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 98.pantu” (turpmāk – iesniegums) un
sniedz šādu uzziņu.
Iesniedzējs iesniegumā sniedz šādu faktu aprakstu.
Iesniedzējs nodarbojas ar sašķidrinātās naftas gāzes, t.sk. gāzes balonu,
vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību fiziskām un juridiskām personām.
Sabiedrība ir akcīzes preču noliktavas turētāja Rīgā, Lāču ielā 20 un gāzes
saņemšanas un izsniegšanas vietas ir:
− Dzelzceļa estakāde, kur tiek saņemta un izsniegta gāze uz/no dzelzceļa
vagoniem.
− Uzpildes postenis, kur notiek gāzes saņemšana un izsniegšana un/no gāzes
vedējiem.
− Piestātne, kur notiek saņemšanas un izsniegšanas uz/no tankkuģiem.
Ministru kabineta 2018.gada 4.decembra noteikumos Nr.760 "Grozījumi Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība"" 99.3
punktā ir noteikts, ka "Apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic darbības ar naftas
produktiem vai alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot alkoholisko dzērienu ražošanu),
uzstāda videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā,
nodrošinot noliktavas teritorijā iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru
skaidru saskatāmību, kā arī noliktavas teritorijā izvietoto naftas produktu saņemšanas un
izsniegšanas vietas pārskatāmību". Ņemot vērā, ka Iesniedzēja akcīzes preču noliktavā ir
vairākas gāzes saņemšanas un izsniegšanas vietas, Iesniedzējam nav īsti skaidrs un
saprotams vai videonovērošanas kamerām ir jābūt uzstādītām uz visām saņemšanas izsniegšanas vietām.
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Tādejādi Iesniedzējs ir spiests vērsties pie Finanšu ministrijas saņemt uzziņu
konkrētajā tiesiskajā situācijā, lai varētu godprātīgi un pareizi, atbilstoši normatīvo aktu
regulējumam izpildīt tai uzlikto pienākumu.
Iesniedzējs lūdz sniegt uzziņu par Ministru kabineta 2018.gada 4.decembra
noteikumu Nr.760 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos
Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība"" 99.3 punkta piemērošanu, atbildot uz šādiem
jautājumiem:
1. Vai videonovērošanas kamerām ir jābūt uzstādītam visās Iesniedzēja gāzes
saņemšanas un izsniegšanas vietās, konkrēti:
− Dzelzceļa estakāde, kur tiek saņemta un izsniegta gāze uz/no dzelzceļa
vagoniem;
− Uzpildes postenis, kur notiek gāzes saņemšana un izsniegšana uz/no gāzes
vedējiem;
− Piestātne, kur notiek saņemšanas un izsniegšanas uz/no tankkuģiem?
2. Ja jā, tad videonovērošanas kameras ir jāuzstāda tā, lai pārskatītu tikai gāzes
saņemšanas un izsniegšanas vietu (pašu teritoriju), vai tā, lai varētu saredzēt dzelzceļa
vagonu numurus, transportlīdzekļu valsts numuru un tankkuģa IMO numuru?
Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot iesniegumā ietverto faktu aprakstu, no
minētajiem faktiem izrietošus konkrētus jautājumus, atbildes uz kuriem ir atkarīgas no to
juridiska vērtējuma, sniedz šādu uzziņu.
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites
kārtība” 99.3 punktā noteikts, ka apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic darbības ar naftas
produktiem vai alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot alkoholisko dzērienu ražošanu),
uzstāda videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā,
nodrošinot noliktavas teritorijā iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru
skaidru saskatāmību, kā arī noliktavas teritorijā izvietoto naftas produktu saņemšanas un
izsniegšanas vietas pārskatāmību.
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.
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 Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošai informācijai, Iesniedzējs ir
apstiprināts noliktavas turētājs (apstiprināta noliktavas turētāja identifikācijas numurs
LV00000000000).
2019.gada 10.jūnijā Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes
amatpersonas veica Iesniedzēja iesniegumā norādītās akcīzes preču noliktavas un tajā
norādīto gāzes saņemšanas un izsniegšanas vietu apsekošanu (turpmāk – apsekošana) un
konstatēja, ka:
1. Dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde, kur tiek saņemta un izsniegta gāze uz/no
dzelzceļa vagoniem pa tehnoloģiskajiem pārvadiem gan uz muitas, gan uz akcīzes preču
noliktavu, atrodas Iesniedzēja muitas noliktavas teritorijā;
2. Uzpildes postenis, kur notiek gāzes saņemšana un izsniegšana uz/no gāzes
vedējiem, atrodas Iesniedzēja akcīzes preču noliktavas teritorijā;
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3. Piestātne, kur notiek gāzes saņemšana un izsniegšana uz/no tankkuģiem pa
tehnoloģisko gāzes vadu, neatrodas akcīzes preču noliktavas teritorijā.
Ievērojot Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes
preču aprites kārtība” 99.3 punktā noteikto, Iesniedzējam ir pienākums uzstādīt
videonovērošanas kameras speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta noliktavas turētāja
darbībai norādītajā vietā.
Atbilstoši Iesniedzēja akcīzes preču noliktavas teritorijas apsekošanas rezultātā
konstatētajam, no Iesniedzēja iesniegumā uzskaitītajām trijām gāzes saņemšanas un
izsniegšanas vietām akcīzes preču noliktavas vietā (teritorijā) atrodas tikai uzpildes
postenis, kur notiek gāzes saņemšana un izsniegšana uz/no gāzes vedējiem.
Līdz ar to, Iesniedzējam videonovērošanas kameras nepieciešams uzstādīt akcīzes
preču noliktavas vietā (teritorijā), kurā atrodas uzpildes postenis, kur notiek gāzes
saņemšana un izsniegšana uz/no gāzes vedējiem.
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes
preču aprites kārtība” 99.3 punktā noteiktajam, akcīzes preču noliktavas vietā (teritorijā),
kurā atrodas uzpildes postenis, kurā nodrošina gāzes saņemšanu un izsniegšanu,
Iesniedzējam nepieciešams uzstādīt tādas videonovērošanas kameras, kuras darbosies
nepārtrauktā diennakts režīmā, nodrošinot gāzes saņemšanas un izsniegšanas vietas
pārskatāmību, savukārt Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 99.3 punktā ietvertais nosacījums par automobiļu
numuru skaidras saskatāmības nodrošināšanu, attiecas uz akcīzes preču noliktavas
teritorijā iebraucošajiem un izbraucošajiem automobiļiem.
Sniedzot uzziņu, izmantotas šādas tiesību normas: Likuma “Par akcīzes nodokli”
1.panta otrās daļas 7. un 9.punkts, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 99.3 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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