Ministru kabineta noteikumu projekta “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”
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta spēkā Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi
stāšanās laiks (500 zīmes bez
Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos
atstarpēm)
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”
(turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir 2021. gadā
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem nodrošināt
tiesības 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, lai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem
samazinātu izdevumus par marķētas dīzeļdegvielas
iegādi brīdī, kad aktīvi notiek lauksaimniecībā
izmantojamās zemes apstrādādes un sējas darbi,
Noteikumu projekts precizē atsevišķus marķētās
dīzeļdegvielas administrēšanas nosacījumus.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums

Noteikumu projekts ir sagatavots atbilstoši likuma "Par
akcīzes nodokli" 18. panta piekto, 6.1 un 6.2 daļai.

2. Pašreizējā situācija un
problēmas, kuru risināšanai
tiesību akta projekts izstrādāts,
tiesiskā regulējuma mērķis un
būtība

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa
noteikumu ““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”
(turpmāk – noteikumi) 11.punktā noteikto, lai saņemtu
tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu ar samazinātu
akcīzes nodokļa likmi, lauksaimniecības produkcijas
ražotājs
(turpmāk
–
lauksaimnieks), vienlaikus
piesakoties vienotā platību maksājuma saņemšanai
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atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu
piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, ne vēlāk kā līdz
kārtējā gada 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā
iesniegumu. Savukārt atbilstoši noteikumu 13.punktam
Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 30. jūnijam
izvērtē iesniegumā norādīto informāciju, pārbauda
lauksaimniecības
produkcijas
ražotāja
atbilstību
noteikumos Nr.194 minētajām prasībām un aprēķina
marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam
saimnieciskajam gadam.
Ik gadu saimnieciskajam gadam tuvojoties beigām daļa
lauksaimniecības produkcijas ražotāju jau ir izlietojuši
visu saimnieciskajam gadam piešķirto marķētās
dīzeļdegvielas daudzumu. Tādēļ daļa lauksaimniecības
produkcijas ražotāji ir spiesti iegādāties marķētu
dīzeļdegvielu ar pilnu akcīzes nodokļa likmi.
Lai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem samazinātu
izdevumus par marķētas dīzeļdegvielas iegādi brīdī, kad
aktīvi notiek lauksaimniecībā izmantojamās zemes
apstrādādes un sējas darbi, paredzēts 2021.gadā
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem nodrošināt
tiesības 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.
Šādā gadījumā, lauksaimniecības produkcijas ražotājs,
vienlaikus ar noteikumu 11.punktā minēto iesniegumu
pieteiksies marķētās dīzeļdegvielas saņemšanai avansā.
Noteikumu projekts nosaka, ka Lauku atbalsta dienests
desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas
pieņems
lēmumu
par
marķētās
dīzeļdegvielas
piešķiršanu avansā. Marķēto dīzeļdegvielu, kas piešķirta
avansā lauksaimniecības produkcijas ražotājs varēs
iegādāties līdz 2021.gada 30.jūnijam, jeb brīdim, kad
Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par noteikumu
13.7.3.apakšpunktā minēto marķētās dīzeļdegvielas
daudzumu.
Noteikumu projekts nosaka pienākumu Lauku atbalsta
dienestam,
pieņemot
lēmumu
par
noteikumu
13.7.3. apakšpunktā minēto marķētas dīzeļdegvielas
daudzumu, to attiecīgi samazināt par avansā iegādāto
marķētas dīzeļdegvielas daudzumu.
Noteikumu projekts paredz pienākumu Lauku atbalsta
dienestam indormēt
lauksaimniecības produkcijas
ražotāju un Valsts ieņēmumu dienestu, gadījumā, ja
konstatē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam
avansā iegādātais marķētas dīzeļdegvielas daudzums
pārsniedz šo noteikumu 13.7.3. apakšpunktā minēto
marķētas dīzeļdegvielas daudzumu.
Ņemot vērā Komisijas Komisijas Regulā (ES)
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2020/972 (2020. gada 2. jūlijs), ar ko groza Regulu
(ES) Nr. 1407/2013 attiecībā uz tās pagarināšanu un
groza Regulu (ES) Nr. 651/2014 attiecībā uz tās
pagarināšanu un attiecīgiem pielāgojumiem un 2020.
gada 8. decembra Regulā (ES) 2020/2008, ar kuru
attiecībā uz to piemērošanas periodu un citiem
attiecīgiem pielāgojumiem groza Regulu (ES) Nr.
702/2014, (ES) Nr. 717/2014 un (ES) Nr. 1388/2014
noteikto par ES atbalsta pieejamību uzņēmumiem, kas
Covid-19 pandēmijas dēļ kļuva par grūtībās
nonākušiem
uzņēmumiem,
noteikumu
projekta
2. punkts paredz noteikumu Nr. 194 papildināšanu ar
31.4 punktu, kas paredz atkāpi no nosacījuma veikt
pretendenta atbilstības izvērtēšanu grūtībās nonākuša
uzņēmuma statusam tiem pretendentiem, kas nebija
nonākuši grūtībās 2019. gada 31. decembrī, bet kļuva
par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem laikposmā no
2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam un
atbilstoši precizēts termiņš līdz kuram Lauku atbalsta
dienests var pieņemt lēmumu par dīzeļdedvielas ar
samazināto akcīzes nodokli piešķiršanu, to noska
noteikumu projekta 1. punkts.
3. Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas un publiskas
personas kapitālsabiedrības

Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

4. Cita informācija

Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
1.

Sabiedrības mērķgrupas, kuras Pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtās informācijas ik
tiesiskais regulējums ietekmē gadu uz marta beigām apruveni 2500 lauksaimnieki ir
vai varētu ietekmēt
izlietojuši saimnieciskajam gadam piešķirto marķēto
dīzeļdegvielu 100 procentu apmērā.

2.

Tiesiskā regulējuma ietekme
uz tautsaimniecību un
administratīvo slogu

Projekts šo jomu neskar.

3.

Administratīvo izmaksu
monetārs novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

4.

Atbilstības izmaksu monetārs
novērtējums

Nav.

5.

Cita informācija

Nav.

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar.
ZMAnot_03032021_194
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IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
1.

Saistības pret Eiropas
Savienību

Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulas (EK)
Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas
uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un
akvakultūras
produktu
ražošanu,
apstrādi
un
tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu,
piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību
107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais
Vēstnesis, 2014. gada 24. decembris, Nr. L369);
Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (EK)
Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst
par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107.
un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis,
2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187).

2.

Citas starptautiskās saistības

Projekts šo jomu neskar.

3.

Cita informācija

Nav.

1. tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā ES
tiesību akta
datums, numurs
un nosaukums

Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1388/2014, ar ko
konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un
akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības
darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis,
2014. gada 24. decembris, Nr. L369) (turpmāk – regula Nr. 1388/2014);
Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (EK) Nr. 651/2014, ar ko
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu,
piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais
Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – regula
Nr. 651/2014).

A

B

C

D

Attiecīgā ES
tiesību akta panta
numurs (uzskaitot
katru tiesību akta
vienību – pantu,
daļu, punktu,
apakšpunktu)

Projekta vienība,
kas pārņem vai
ievieš katru šīs
tabulas A ailē
minēto ES tiesību
akta vienību, vai
tiesību akts, kur
attiecīgā ES
tiesību akta
vienība pārņemta
vai ieviesta

Informācija par to, vai
šīs tabulas A ailē
minētās ES tiesību akta
vienības tiek pārņemtas
vai ieviestas pilnībā vai
daļēji.
Ja attiecīgā ES tiesību
akta vienība tiek
pārņemta vai ieviesta
daļēji, sniedz attiecīgu
skaidrojumu, kā arī

Informācija par to, vai šīs
tabulas B ailē minētās
projekta vienības paredz
stingrākas prasības nekā šīs
tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības.
Ja projekts satur stingrākas
prasības nekā attiecīgais ES
tiesību akts, norāda
pamatojumu un samērīgumu.
Norāda iespējamās
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precīzi norāda, kad un
kādā veidā ES tiesību
akta vienība tiks
pārņemta vai ieviesta
pilnībā.
Norāda institūciju, kas
ir atbildīga par šo
saistību izpildi pilnībā

alternatīvas (t. sk.
alternatīvas, kas neparedz
tiesiskā regulējuma izstrādi)
– kādos gadījumos būtu
iespējams izvairīties no
stingrāku prasību
noteikšanas, nekā paredzēts
attiecīgajos ES tiesību aktos

Noteikumu
Komisijas regulas Nr.
projekta 1. punkts 651/2014 prasības tiek
ieviestas pilnībā.

Noteikumu projekta vienības
neparedz stingrākas prasības
kā šīs tabulas A ailē minētās
ES tiesību akta vienības.

Komisijas regulas Noteikumu
Komisijas regulas Nr.
Nr. 651/2014
projekta 1. punkts 651/2014 prasības tiek
58. panta
ieviestas pilnībā.
5. punkts

Noteikumu projekta vienības
neparedz stingrākas prasības
kā šīs tabulas A ailē minētās
ES tiesību akta vienības.

Komisijas regulas Noteikumu
Komisijas regulas Nr.
Nr. 651/2014
projekta 1. punkts 651/2014 prasības tiek
59. pants
ieviestas pilnībā.

Noteikumu projekta vienības
neparedz stingrākas prasības
kā šīs tabulas A ailē minētās
ES tiesību akta vienības.

Komisijas regulas Noteikumu
Komisijas regulas Nr.
Nr. 651/2014
projekta 2. punkts 651/2014 prasības tiek
1. panta 4. punkta
ieviestas pilnībā
„c” apakšpunkts

Noteikumu projekta vienības
neparedz stingrākas prasības
kā šīs tabulas A ailē minētās
ES tiesību akta vienības.

Komisijas regula
Nr. 651/2014

Komisijas regula
Nr. 1388/2014

Noteikumu
Komisijas regulas Nr. Noteikumu projekta vienības
projekta 1. punkts 1388/2014 prasības tiek neparedz stingrākas prasības
ieviestas pilnībā.
kā šīs tabulas A ailē minētās
ES tiesību akta vienības.

Komisijas regulas Noteikumu
Komisijas regulas Nr.
Nr. 1388/2014
projekta 1. punkts 1388/2014 prasības tiek
46. panta
ieviestas pilnībā.
4. punkts

Noteikumu projekta vienības
neparedz stingrākas prasības
kā šīs tabulas A ailē minētās
ES tiesību akta vienības.

Komisijas regulas Noteikumu
Komisijas regulas Nr. Noteikumu projekta vienības
Nr. 1388/2014
projekta 1. punkts 1388/2014 prasības tiek neparedz stingrākas prasības
47. pants
ieviestas pilnībā.
kā šīs tabulas A ailē minētās
ES tiesību akta vienības.
Komisijas regulas Noteikumu
Komisijas regulas Nr.
Nr. 1388/2014
projekta 2. punkts 1388/2014 prasības tiek
1. panta 3. punkta
ieviestas pilnībā
„d” apakšpunkts
ZMAnot_03032021_194

Noteikumu projekta vienības
neparedz stingrākas prasības
kā šīs tabulas A ailē minētās
ES tiesību akta vienības.
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Kā ir izmantota
ES tiesību aktā
paredzētā rīcības
brīvība
dalībvalstij
pārņemt vai
ieviest noteiktas
ES tiesību akta
normas? Kādēļ?

Projekts šo jomu neskar.

Saistības sniegt
Projekts šo jomu neskar.
paziņojumu ES
institūcijām un
ES dalībvalstīm
atbilstoši
normatīvajiem
aktiem, kas
regulē
informācijas
sniegšanu par
tehnisko
noteikumu, valsts
atbalsta
piešķiršanas un
finanšu
noteikumu
(attiecībā uz
monetāro
politiku)
projektiem
Cita informācija

Projekts sagatavots, ievērojot Eiropas Savienības normatīvajos aktos un
Līgumā par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) noteiktās
prasības.
Par izmaiņām noteikumos Nr. 194 pēc noteikumu projekta stāšanās spēkā
20 drbadienu laikā, izmantojot Komisijas elektroniskās paziņošanas
sistēmu tiks iesniegta Eiropas Komisijai kopsavilkuma informācija.

2. tabula
Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem
tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.
Pasākumi šo saistību izpildei
Attiecīgā
starptautiskā
tiesību akta vai
starptautiskas
institūcijas vai
organizācijas
dokumenta
(turpmāk –
starptautiskais
dokuments)

Projekts šo jomu neskar.
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datums, numurs
un nosaukums
A

B

C

Starptautiskās
saistības (pēc
būtības), kas
izriet no norādītā
starptautiskā
dokumenta.
Konkrēti
veicamie
pasākumi vai
uzdevumi, kas
nepieciešami šo
starptautisko
saistību izpildei

Ja pasākumi vai uzdevumi, ar
ko tiks izpildītas starptautiskās
saistības, tiek noteikti projektā,
norāda attiecīgo projekta
vienību vai dokumentu, kurā
sniegts izvērsts skaidrojums,
kādā veidā tiks nodrošināta
starptautisko saistību izpilde

Informācija par to, vai starptautiskās
saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē,
tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.
Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek
izpildītas daļēji, sniedz skaidrojumu, kā
arī precīzi norāda, kad un kādā veidā
starptautiskās saistības tiks izpildītas
pilnībā.
Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo
saistību izpildi pilnībā

Projekts šo jomu
neskar.

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

Vai
Projekts šo jomu neskar.
starptautiskajā
dokumentā
paredzētās
saistības nav
pretrunā ar jau
esošajām Latvijas
Republikas
starptautiskajām
saistībām
Cita informācija

Nav.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
1.

Plānotās sabiedrības
līdzdalības un komunikācijas
aktivitātes saistībā ar projektu

2.

Sabiedrības līdzdalība projekta Noteikumu projekts publiskai apspriešanai Zemkopības
izstrādē
ministrijas
tīmekļvietnē
www.zm.gov.lv
sadaļā
“Sabiedriskā apspriešana” tika ievietots 2021.gada
3.martā.

3.

Sabiedrības līdzdalības
rezultāti

Nav.

4.

Cita informācija

Nav.
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Sabiedrības
līdzdalība
nodrošināta,
ievietojot
noteikumu projektu publiskai apspriešanai Zemkopības
ministrijas
tīmekļvietnē
www.zm.gov.lv
sadaļā
“Sabiedriskā apspriešana” un noteikumu projekts
nosūtīts Valsts kancelejai ievietošanai Ministru
kabineta tīmekļvietnē www.mk.gov.lv.
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VII. Tiesību akta proje kta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1.

Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas

Lauku atbalsta dienests

2.

Projekta izpildes ietekme uz
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem

Projekta izpilde paredzēta, īstenojot esošās funkcijas
ar esošajiem cilvēkresursiem.
Jaunas institūcijas netiek veidotas, kā arī netiek
paredzēta
esošo
institūciju
likvidācija
vai
reorganizācija.

3.

Cita informācija

Nav.

Zemkopības ministrs
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K. Gerhards

