Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194
“Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai
(marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes
apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem
zivju dīķiem”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
18. panta piekto, 6. 1 un 6.2 daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 “Kārtība,
kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai
(gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības
zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai
mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem” (Latvijas Vēstnesis, 2015, 86.,
226. nr.; 2016, 106. nr.; 2017, 59. nr.; 2018, 40. nr.; 2019, 203. nr.) šādus
grozījumus:
1. Izteikt 24.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“24.5. lēmumu par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu vai
nepiemērošanu saskaņā ar regulu Nr. 651/2014 un regulu Nr. 1388/2014 pieņem
attiecīgi līdz regulas Nr. 651/2014 58. panta 5. punktā, 59.pantā un regulas
Nr. 1388/2014 46. panta 4. punktā, 47.pantā noteiktā piemērošanas termiņa
beigām.”
2. papildināt noteikumus ar 31.4, 31.5, 31.6, 31.7 un 31.8 punktu šādā redakcijā:
“31.4 Šo noteikumu 4. punktā minēto pretendenta atbilstības izvērtēšanu
grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam neattiecina uz pretendentu, kas atbilst
regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta „c” apakšpunktā vai regulas Nr. 1388/2014
1. panta 3. punkta „d” apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.
31.5 2021. gadā lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs saņemt
marķētas dīzeļdegvielas daudzumu avansā par 2021./2022. saimniecisko gadu, ne
vairāk kā 50 procentu apmērā no 2020./2021. saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētas
dīzeļdegvielas kopējā daudzuma, ja tas līdz 2021. gadam 24. maijam iesniedz Lauku
atbalsta dienestā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 11. punktam, par marķētās
dīzeļdegvielas piešķiršanu avansā.
31.6 Lauku atbalsta dienests desmit darba dienu laikā pēc šo noteikumu
31.5 punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu piešķirt tiesības līdz
kārtējā gada 30.jūnijam avansā iegādāties marķētu dīzeļdegvielu.
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31.7 Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par šo noteikumu
13.7.3. apakšpunktā minēto marķētas dīzeļdegvielas daudzumu, to attiecīgi
samazina par avansā iegādāto marķētas dīzeļdegvielas daudzumu.
31.8 Ja konstatē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam avansā iegādātais
marķētas dīzeļdegvielas daudzums pārsniedz šo noteikumu 13.7.3. apakšpunktā
minēto marķētas dīzeļdegvielas daudzumu, Lauku atbalsta dienests par to informē
lauksaimniecības produkcijas ražotāju un Valsts ieņēmumu dienestu.”
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