Kad jūsu aprēķinātās valsts budžetā
maksājamās dabas resursu nodokļa
summas par iepakojumu, videi kaitīgām
precēm, elektriskām un elektroniskām
iekārtām aug arvien lielākas, ir pēdējais
laiks izmantot iespēju un nemaksāt
dabas resursu nodokli, nepārkāpjot
valsts noteiktās prasības.
Tādēļ dodam norādes atbrīvojuma saņemšanai un vēršam uzmanību, ka atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai tuvākais datums, no kura jūs varēsiet saņemt
atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksāšanas, ir 2019. gada 1. janvāris, ar nosacījumu, ka visi atbilstošie dokumenti būs sakārtoti līdz 2018. gada novembra sākumam.

Kam ir saistošs dabas
resursu nodoklis par
preču iepakojumu un
videi kaitīgām precēm?
Saskaņā ar 15.12.2005. Dabas resursu
nodokļa likuma 3. pantu dabas resursu
nodokļa maksātājs ir persona, kas pirmā
Latvijas Republikas teritorijā:
 realizē videi kaitīgas preces vai preces
iepakojumā, kā arī pircēja ērtības vai
reklāmas noformējuma dēļ iepakotām
vai neiepakotām precēm pievieno iepakojumu;
 savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto Latvijā ievestās videi
kaitīgas preces vai ārpus Latvijas iepakojumā iegādātas preces;
 sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, kas pēc
pakalpojuma sniegšanas nonāk pie
pakalpojuma saņēmēja;
 Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā
realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus.
Tātad ikvienam komersantam, kas ieved Latvijā iepakotas preces vai videi kaitīgas preces (elektriskas un elektroniskas
iekārtas, baterijas, akumulatorus, riepas,
eļļas, eļļas filtrus) savas saimnieciskās
darbības nodrošināšanai vai tālākai rea-
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lizācijai, ir saistošs dabas resursu nodokļa
aprēķins un maksājums valsts budžetā.
Tomēr vēršam jūsu uzmanību uz šī
nodokļa specifiku — nodoklis attiecas uz
visiem iepriekš minētajiem subjektiem,
bet pastāv izvēle — maksāt dabas resursu
nodokli vai saņemt atbrīvojumu no nodokļa samaksas.

Maksāt vai nemaksāt
dabas resursu nodokli?
Izvēloties maksāt dabas resursu nodokli, uzņēmējam ir jārēķinās ar nozīmīgām izmaksām, un, augot uzņēmuma
saimnieciskajai darbībai, šī nodokļa maksājumi augs vēl straujāk.
Nodokļa likmes dažādiem iepakojuma
materiālu veidiem un dažādām videi kaitīgām precēm atšķiras. Piemēram, likme iepakojumam no plastmasas ir 1,22 eiro par
vienu kilogramu; vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem 4,80 eiro par vienu kilogramu; plastmasas iepirkumu maisiņiem,
kuru materiāla biezums ir lielāks par 50
mikroniem un viena maisiņa svars ir lielāks
par trim gramiem (1000 maisiņu svars
pārsniedz trīs kilogramus), 1,50 eiro par
vienu kilogramu; iepakojumam no kartona, papīra vai koka 0,24 eiro par vienu
kilogramu; smēreļļām 0,17 eiro par svara
kilogramu; mobiliem telefoniem 3,33 eiro
par svara kilogramu; visu veidu riepām
0,66 eiro par svara kilogramu, un tā vēl
daudziem citiem nodokļa objektiem.
Visu nodokļa objektu un likmju sarakstu var aplūkot Dabas resursu nodokļa
likuma 6. un 7. pielikumā.
Pēc dabas resursu nodokļa aprēķināšanas nodokļa maksātājam līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.
datumam jāiesniedz Valsts ieņēmumu
dienestam pārskats par aprēķināto dabas
resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni,
kā arī jāveic nodokļa samaksa.
Bez tam, maksājot nodokli, uzņēmējam ir pienākums nodrošināt izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču atkritumu
reģenerācijas normu izpildi (saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likumu reģenerācija ir jebkura darbība, kuras galvenais
rezultāts ir atkritumu lietderīga izmantošana ražošanas procesos vai tautsaimniecībā,

SADARBĪBĀ AR

VIRTUĀLAIS
GRĀMATVEŽU KLUBS

LATVIJAS REPUBLIKAS
LATVIJAS IEPAKOJUMA
GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA SERTIFIKĀCIJAS CENTRS

aizstājot ar tiem citus materiālus, kuri būtu
izmantoti attiecīgajai darbībai, vai atkritumu sagatavošana šādai izmantošanai). Tā
Ministru kabineta 19.10.2010. noteikumu
Nr. 983 «Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu
(īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un
ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu
paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem
un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu
saturu iepakojumā» 4. punkts nosaka, ka
iepakotājs, kura radītā izlietotā iepakojuma
apjoms kalendāra gadā ir lielāks par 300
kilogramiem un kurš nav noslēdzis līgumu
par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu
ar iepakojuma apsaimniekotāju, nodrošina
katra konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla veida procentuālā apjoma (īpatsvara)
reģenerāciju vai kopējā izlietotā iepakojuma
procentuālā apjoma (īpatsvara) reģenerāciju, un atbilstoši minēto noteikumu 16. punkta prasībām katru gadu līdz 1. maijam
iesniedz Valsts vides dienestam reglamentētas formas ziņojumu par izlietotā iepakojuma apjomu, materiālu veidiem un apsaimniekošanu iepriekšējā kalendāra gadā.
Kā redzams, darbības «maksāt dabas resursu nodokli» ietver dažādus sarežģītus pienākumus, kas jāveic nodokļu maksātājam.
Bet uzņēmējs var izvēlēties nemaksāt
dabas resursu nodokli, ja ir saņemts atbrīvojums no nodokļa maksāšanas.
Dabas resursu nodokļa likuma 8. pants
paredz, ka atbrīvojums pienākas gadījumā, ja nodokļa maksātājs ir noslēdzis ar
iepakojuma apsaimniekotāju līgumu par
piedalīšanos izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā. Šādā gadījumā
normatīvo aktu prasību izpilde par reģenerāciju gulstas uz iepakojuma apsaimniekotāju, bet uzņēmējam atliek veikt
iepakojuma uzskaiti savā uzņēmumā un
samaksāt apsaimniekotājam par reģenerācijas pakalpojumu. Likuma 9. pants attiecas uz atbrīvojumu no nodokļa samaksas
par videi kaitīgām precēm — nodokli par
videi kaitīgām precēm nodokļa maksātājs
nemaksā, ja nodrošina videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas normu izpildi,
kā arī ir noslēdzis ar videi kaitīgu preču
atkritumu apsaimniekotāju līgumu par
piedalīšanos nolietotu videi kaitīgu prešu
apsaimniekošana sistēmā.
Bez tam apsaimniekošanas pakalpojuma maksa ir daudzkārt zemāka nekā
dabas resursu nodokļa likmes.
Tātad, noslēdzot līgumu par iepakojuma
vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu ar AS Latvijas Zaļais punkts, tiek
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iegūts 100% atbrīvojums no dabas resursu
nodokļa samaksas par iepakojumu un videi
kaitīgām precēm, un jūsu vietā Zaļais punkts
nodrošinās reģenerācijas normu izpildi savu
līgumpartneru radītā izlietotā iepakojuma
vai videi kaitīgu preču atkritumu reģenerāciju, tai skaitā pārstrādi, ne mazākos apjomos,
kā norādīts minēto 19.10.2010. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 983 1. pielikumā.

Kas jādara, lai saņemtu
atbrīvojumu no dabas
resursu nodokļa samaksas?
Ļoti vienkārši — ir laikus jānoslēdz līgums ar apsaimniekotāju, piemēram, ar
AS Latvijas Zaļais punkts, un tad jau no

Kā saglabāt atbrīvojumu
no dabas resursu
nodokļa samaksas?
Uzņēmumam, lai saglabātu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, ir jāievēro visas prasības, kas izriet
no līguma ar apsaimniekotāju. Viena no
galvenajām prasībām ir savlaicīga atskaišu iesniegšana. Uzņēmumam jāatceras, ka
arī gadījumā, kad ceturksnī nav neviena ar
dabas resursu nodokli apliekama objekta,
arī tad atskaite ir jāiesniedz, jo ailē ierakstītā nulle arī ir informācija, ko apsaimniekotājs ņem vērā reģenerācijas normu
izpildei katram savam līgumpartnerim.

Tāpat Dabas resursu nodokļa likuma
31. panta 4. daļā ir atrunāta arī nodokļa
maksātāja atbildība gadījumos, ja nodokļa maksātājs apsaimniekotājam ir norādījis
nepilnīgu nodokļa objektu apjomu vai nav
to norādījis vispār un tā rezultātā reģenerācijas normas nav izpildītas. Šajos gadījumos nodokļa maksātājam būs pienākums
aprēķināt valstij samaksājamo nodokļa
summu desmitkāršā apmērā par apjomu,
kāds nav reģenerēts atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
Gadījumā ja uzņēmums neiesniedz atskaites apsaimniekotājam, apsaimniekotājs var lauzt līgumu, un tad zūd tiesības
uz atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa
samaksas un jāsāk maksāt 100% dabas
resursu nodoklis.
Ja jūsu līgumpartneris ir AS Latvijas
Zaļais punkts, iesakām aktīvi līdzdarboties apsaimniekošanas sistēmā, apmeklēt
mūsu rīkotos kursus un seminārus, bez
maksas izmantot mūsu konsultācijas par
dabas resursu nodokļa objektu uzskaiti
uzņēmumā. Tā, piemēram, tuvojoties pirmajam atskaišu iesniegšanas termiņam,
jaunā līgumpartnera pārstāvis tiek aicināts uz AS Latvijas Zaļais punkts rīkotu
bezmaksas semināru, kur tiek izskaidrota
nodokļa objektu identificēšanas, uzskaites
un atskaišu aizpildīšanas un iesniegšanas
kārtība. Seminārā uzņēmuma pārstāvis
apgūst AS Latvijas Zaļais punkts elektroniskās datubāzes lietošanu un tiek informēts par jaunumiem iepakojuma nozarē
un saistītajā likumdošanā.
Jēdziens «apsaimniekošanas sistēma» paredz divpusēju sadarbību, tāpēc,
ja jums rodas jautājumi, neskaidrības
nodokļa objektu identificēšanā, svara
noteikšanā, atskaišu aizpildīšanā vai citos
jautājumos, atcerieties, ka pirmais palīgs
ir jūsu līgumpartneris — apsaimniekotājs.
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Saņem atbrīvojumu no dabas
resursu nodokļa maksāšanas!

nākamā ceturkšņa pirmā datuma atbrīvojums stājas spēkā.
Jāņem vērā, ka uzņēmumam piešķir
atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, bet ne no paša nodokļa. Nodokļa
objekta identificēšana, to svara uzskaite,
pamatojuma dokumentu sarūpēšana un
atskaites sagatavošana joprojām ir katra
uzņēmuma pienākums. Tikai atskaite jāiesniedz nevis Valsts ieņēmumu dienestam,
bet gan AS Latvijas Zaļais punkts par pārskata ceturksni. Kopā tās varētu būt trīs
veida atskaites ceturksnī: par preču iepakojumu, par elektriskām un elektroniskām
iekārtām un par videi kaitīgām precēm.
Viss atkarīgs no tā, kādi dabas resursu nodokļa objekti ir jūsu uzņēmuma atbildībā.
Bez tam nodokļa objekts uzņēmumā
var būt arī vienreiz lietojamie galda trauki
un piederumi. Līgums par preču iepakojuma apsaimniekošanu paredz, ka vienlaikus ir apsaimniekojami arī vienreiz lietojamie trauki un piederumi, tātad atsevišķs
līgums par vienreiz lietojamiem traukiem
un piederumiem nav nepieciešams, tikai
tie jāuzrāda atskaitēs atbilstošā vietā.
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