
 

Atbrīvojums lauksaimniekiem no akcīzes nodokļa 
 
Šodien laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēti MK noteikumi Nr. 344 "Kārtība, kādā no akcīzes 
nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), 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", kas stājas spēkā 2011. gada 11. maijā. 
Tālāk e-pastā par svarīgāko noteikumos. 
  
Kas var saņemt atbrīvojumu? 
Lauksaimniecības produkcijas ražotājs akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei saņem: 

• par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanu (izņemot platības, 
kurās aug tādas īscirtmeta atvasāju sugas kā apse (Populus spp.), kārkls (Salix spp.), 
baltalksnis (Alnus incana), klūdziņprosa (Panicum virgatum) vai miežubrālis (Phalaris 
arundinacea L.)), kura attiecīgajā gadā pēc stāvokļa uz kārtējā gada 15.jūniju ir deklarēta un 
apstiprināta vienotā platības maksājuma saņemšanai, tai skaitā par pastāvīgām pļavām un 
ganībām vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem. Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no 
akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju 
apstrādāšanu saņem lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas reģistrējies 
Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs;  

• par tādas meža vai purva zemes platības apstrādāšanu, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes 
un kas ir lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā, ko apliecina 
zemesgrāmatas apliecības kopija vai līguma kopija par platības pastāvīgu lietošanu vai 
nomu (vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā) un Latvijas Augļkopju asociācijas izsniegta 
izziņa par meža vai purva zemes platības apstrādāšanu;  

• par tādas zemes platības apstrādāšanu zem zivju dīķiem, kur audzē zivis, ja tā ir vismaz 20 
hektāru liela un ir lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā, ko apliecina 
zemesgrāmatas apliecības kopija vai līguma kopija par platības pastāvīgu lietošanu vai 
nomu (vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā). 

 
Ieņēmumu nosacījums, lai saņemtu atbrīvojumu 
Akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas 
ražotājs par to kārtējā gada atbalstam deklarēto un apstiprināto hektāru skaitu vai pieteikto zemes 
hektāru skaitu zem zivju dīķiem, par kuriem atbilstoši VID iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai 
vai uzņēmuma gada pārskatam par pēdējo noslēgto gadu ieņēmumi no lauksaimnieciskās 
ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 200 latu no hektāra (neieskaitot 
saņemto valsts un ES atbalstu). 
 2011./2012.saimnieciskajā gadā: 

• prasību par minimālajiem ieņēmumiem nepiemēro:  
o tām zemes platībām, kuras lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir deklarējis 

papildus vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par valsts un ES atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas 
ietvaros salīdzinājumā ar iepriekšējo pieteikšanas periodu;  

o ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir uzsācis saimniecisko darbību un 
reģistrējies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no 
2010.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31.martam, kā arī ja 2011.gadā pirmo reizi 
deklarējis lauksaimniecībā izmantojamo zemi vienotā platību maksājuma 
saņemšanai; 

• minimālajos ieņēmumos iekļauj arī 2010.gadā saņemto Eiropas Savienības atbalsta 
maksājumu pasākumu "Agrovide" un "Agrovides maksājumi" apakšpasākumos (izņemot 
apakšpasākumu "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"). 

 
Kad jāpiesakās? 
Lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības produkcijas 
ražotājs katru gadu no 10.maija līdz 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu. 
  
Pilnībā noteikumi lasāmi šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=229769 
 
 



 

Pieteikšanās pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās 
vērtības radīšana” 
 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 
(LAP) pasākumam "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" saskaņā ar 
Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" un Ministru kabineta 2008. gada 8. aprīļa 
noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas 
lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" 
ietvaros". 
Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pārstrādes uzņēmumiem un jauniem 
pārstrādes uzņēmumiem notiks no 2011. gada 13. jūnija līdz 2011. gada 15. jūlijam. Septītās 
kārtas pieejamais publiskais finansējums pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes 
uzņēmumiem ir LVL 15 000 000 (piecpadsmit miljoni) latu apmērā. 
Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana ražotājiem mājas apstākļos notiks no 
2011. gada 13. jūnija līdz 2011. gada 29. decembrim. Septītās kārtas pieejamais publiskais 
finansējums ražotājiem mājas apstākļos ir 1 000 000 (viens miljons) latu apmērā. 
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projektiem, kuru ietvaros 
tiek atbalstītas tikai jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, projektu īstenošanas beigu datums ir viens gads no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā 
www.lad.gov.lv, sadaļā - ES atbalsts. 
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas 
daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684), vai Lauku 
atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (reģionālo lauksaimniecības pārvalžu 
adreses ir atrodamas mājas lapā www.lad.gov.lv). 
 
 

Sagatavots LLKC Lauku attīstības nodaļā 
pēc MK noteikumiem un LAD informācijas 

 


