Iepakojuma kā dabas resursu
nodokļa objekta uzskaite ar laiku
ieiet rutīnas sliedēs, un, lai izvairītos
no kļūdām, iesakām ik pa laikam
izvērtēt, vai jūsu uzskaite joprojām
aptver visu uzņēmuma saimniecisko
darbību un vai tā ir atbilstoša
normatīvo aktu prasībām.
Mūsu ieteikumi ir par to, kam
pievērst uzmanību visbiežāk
lietotajās uzskaites metodēs.
Piegādātāja sniegtā informācija
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Vairumtirdzniecības uzņēmumi iepakojuma uzskaiti lielākoties balsta uz ārzemju
piegādātāja sniegtajām ziņām, t.i., izmanto
preču piegādātāja noformētu un parakstītu dokumentu, kas apliecina piegādāto
preču iepakojuma materiāla veidu un svaru.
Tā kā daudzviet ne viss ir datorizēts un dokumenta saturs ir atkarīgs no darbinieku zināšanām un atbildības pakāpes, arī piegādātājs var kļūdīties dokumenta sagatavošanā.
Piemēram, piegādātāja uzņēmumā šos
dokumentus sagatavot sācis cits darbinieks,
kurš vēl nav pietiekami apguvis jaunos pienākumus, t.i., nepazīst iepakojuma materiālu veidus vai kļūdās svara noteikšanā,
vai — vēl ļaunāk — neiedziļinoties dokumenta specifikā un nozīmīgumā, pārkopē
ierakstus no vecākiem dokumentiem.
Nepārbaudot piegādātāja sniegto ziņu
atbilstību faktiskajai situācijai preču piegādē
no ārzemēm, jūs kā dabas resursu nodokļa maksātājs, kaut arī atbrīvots no nodokļa
samaksas, riskējat neuzskaitīt daļu iepakojuma vai uzskaitīt to kā nepareizu materiālu.
Rezultātā jūs riskējat aprēķināt faktiskajai
situācijai neatbilstošu dabas resursu nodokļa summu vai uzrādīt apsaimniekotājam
nepareizu izlietotā iepakojuma daudzumu.
Mēs iesakām, pirms uzsākat preču piegādi no ārvalstīm, informēt piegādātāju
par to, kādos materiālu veidos klasificējams
piegādāto preču iepakojums, kādās mērvie-
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nībās tas norādāms un kāda veida dokumentu par to ir iespējams un nepieciešams
sagatavot. Īpaši tas attiecas uz iepakojuma
materiāliem — polimēriem, t.i., plastmasu.
Piegādātājs jāinformē, ka jums ir svarīgi, lai
viņš atsevišķi uzrāda bioplasmasu, oksonoārdāmo plastmasu, polistirolu, polietilēntereftalātu (PET) un pārējos polimērus, ja
viņa piegādātās preces ir iepakotas vienā
vai vairākos šo plastmasu veidos.

Uzskaite pēc apstiprinātām
normām
Lielākā daļa ražošanas uzņēmumu
savu iepakojuma uzskaiti balsta uz iepakojuma materiālu izlietojuma normām,
kurām jābūt apstiprinātām ar uzņēmuma
paraksttiesīgās personas parakstu un jābūt
piesaistītām konkrētām precēm.
Iespējams, uzņēmums jau vairākus
gadus piemēro vienas un tās pašas iepakojuma materiālu izlietojuma normas
savu pašražoto vai Latvijā ievesto preču
iepakojuma svara noteikšanai. Tomēr, kā
liecina mūsu novērojumi, šīs normas netiek pārskatītas un aktualizētas. Pašražoto
preču iepakojums tiek regulāri uzraudzīts,
galvenokārt mainoties preču sortimentam,
taču Latvijā ievesto preču iepakojuma normu uzraudzība vairumā gadījumu notiek
tikai tad, kad kāds no malas norādījis uz
normu neatbilstību faktiskajai situācijai.
Piemēram, kādu laiku dzēriens bija iepakots stikla pudelēs, bet vēlāk tas pats dzēriens jau tiek piegādāts PET pudelēs. Tātad
jau cits iepakojuma materiāla veids, cits
svars un cita dabas resursu nodokļa likme.
Attīstoties tehnoloģijām, mainās arī viena un tā paša iepakojuma materiāla svars,
tas kļūst vieglāks. Bet, ja to pašu preci sāk
piegādāt cits ražotājs, iespējams, viņa lietotais tā paša veida materiāls ir smagāks.
Līdz ar to pastāv risks, ka uzņēmums var
neatbilstoši faktiskai situācijai uzskaitīt
iepakojuma svaru dabas resursu nodokļa
aprēķina vajadzībām vai paziņošanai iepakojuma apsaimniekotājam.
Bieži ir normēts arī sekundārais iepakojums uz vienu preces vienību. Tāpēc regulāri
jāseko līdzi, vai nav mainījies vienā sekun-
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dārā iepakojuma vienībā ievietoto preču
skaits, jo tas jau būs cits iepakojuma izstrādājums ar citu svaru un arī norma būs cita.
Lielākas nepatikšanas draud tad, ja
iepakojuma normas nav izstrādātas jaunām precēm un tās tiek realizētas Latvijā,
neuzskaitot to iepakojuma svaru. Tātad jānokontrolē, vai iepakojuma materiālu izlietojuma normas ir izstrādātas katram preču
sortimenta veidam, kā arī jāpārliecinās, ka
iepakojuma kopējā svara aprēķinam tiek
pakļautas visas pirmo reizi Latvijā realizētās
vai savā saimnieciskajā darbībās izmantotās
Latvijā ievestās preces, kā to nosaka Dabas
resursu nodokļa likuma 3. pants.

Iepirkumi uzņēmuma vajadzībām
Bez pamatojuma dokumentiem, kuru
piemērošanu iepakojuma uzskaitē vajadzētu periodiski pārskatīt, vēl ir svarīgi sekot
līdzi citām darbībām, kas notiek uzņēmumā. Piemēram, uzņēmums kā dabas resursu nodokļa objektu tradicionāli ir uzskaitījis Latvijā ievesto un tālāk realizēto preču
iepakojumu. Bet atsevišķos gadījumos tas
Latvijā ieved iepakotas ražošanas iekārtas,
mēraparātus un biroja tehniku, reklāmas
materiālus un citas preces iepakojumā
savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Jāatceras, ka arī pašu vajadzībām
Latvijā ievesto preču iepakojums ir dabas
resursu nodokļa objekts, kurš jums jāuzskaita, un tas arī jāveic, pamatojoties uz
atbilstoši sagatavotu iepakojuma materiāla veidu un svaru pamatojošu dokumentu.
Situācijās, kad preces savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai uzņēmums
nepērk Latvijā, bet ieved no ārvalstīm,
jākontrolē, vai starp tām nav tādu, kas
identificējamas kā videi kaitīgas preces:
elektriskas vai elektroniskas iekārtas, akumulatori, baterijas, smēreļļas un citas, kuras
arī ir nodokļa objekti un norādītas Dabas
resursu nodokļa likuma 6. pielikumā.

Iepakojums, kuru izmanto
atkārtoti
Ļoti bieži nodokļa maksātāji neizprot
nianses par atkārtoti lietojamu iepakojuma izstrādājumu uzskaiti dabas resursu nodokļa vajadzībām. Iepakojums, kuru
lieto vairākas reizes, jeb atkārtoti lietotais
iepakojums ir, piemēram, paletes no koka,
pudeles no stikla, kastes no plastmasas.
Normatīvie akti nosaka, ka gadījumos,
ja nodokļa maksātājs Latvijas teritorijā realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto preces atkārtoti lietotā
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iepakojumā, nodoklis par šo iepakojumu
nav jāmaksā, ja atkārtoti lietotā iepakojuma
materiāla veidu un svaru var dokumentāri
pamatot. Tātad atkārtoti lietotā iepakojuma
aprites uzskaite būtu jāveic visu laiku, un
dabas resursu nodoklis par šo iepakojumu
nav jāaprēķina, sākot ar otro lietošanas reizi.
Piemēram, uzņēmums iegādājas jaunas
paletes no koka un uz tām pirmo reizi realizē preces Latvijā. Šajā preču realizācijas brīdī jaunās paletes ir dabas resursu nodokļa
objekts. Ja preču realizācija uz šīm pašām
paletēm notiek atkārtoti otro, trešo vai desmito reizi, paletes ir kļuvušas par atkārtoti

Latvijas Zaļais punkts katru gadu izvēlas
apsaimniekošanas sistēmu auditoru, jo šo
obligāto prasību nosaka Ministru kabineta
2007. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 404
«Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas
resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas
sistēmas» 92.1 un 92.2 punkts. Minētie noteikumi uzliek par pienākumu pārbaudīties ne
tikai apsaimniekotājam, bet arī viņa līgumpartneriem, t.i., uzņēmumiem, kuri saņēmuši
atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksāšanas, pievienojoties konkrētajai apsaimniekošanas sistēmai, un tas ir norādīts šādi:
«92.3 Apsaimniekošanas sistēmu auditoram
ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju
no: (..) 92.3 2. apsaimniekotāja līgumpartneriem — dabas resursu nodokļa maksātājiem». Tas nozīmē, ka neatkarīgi no uzņēmuma vēlmēm pārbaudīt vai nepārbaudīt savu
uzskaites sistēmu apsaimniekošanas sistēmas
izvēlētajam auditoram ir visas tiesības pārliecināties par nodokļa objektu (iepakojums, videi kaitīgās preces) uzskaites kārtību jebkurā
uzņēmumā uz vietas, kurš saņēmis atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksāšanas,
pievienojoties apsaimniekošanas sistēmai.
Atgādinām, ka Ministru kabineta
19.10.2010. noteikumi Nr. 983 «Noteikumi
par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu
sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas
kritēriju piemērošanas piemēriem» nosaka,
ka iepakojuma reģenerācija ir jāveic, ja uzņēmuma izlietotais iepakojums kalendāra
gadā ir lielāks par 300 kg. Ja komersants nav
noslēdzis līgumu ar iepakojuma apsaimniekotāju, viņam pašam ir jāveic iepakojuma
savākšanas darbības un jānodrošina, lai savāktais iepakojums tiktu pārstrādāts, kā to
nosaka minēto noteikumu 4. un 16. punkts.
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lietoto iepakojumu un vairs nav dabas resursu nodokļa objekts.
Savukārt, ja uzņēmums Latvijā iegādājas nevis jaunas, bet gan lietotas paletes vai
saņem tās ar Latvijā iegādātām precēm un
to var dokumentāri pierādīt, tad tiek pieņemts, ka par tām jau dabas resursu nodokli ir aprēķinājis cits komersants un tās
vairs nav nodokļa objekts.
Tāpat iesakām neaizmirst, ka dabas resursu nodokļa objektu identificēšanas un
uzskaites kontroles tiesības Valsts vides
dienestam un Valsts ieņēmumu dienestam saglabājas arī tad, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksāšanas. Pievienošanās
izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmai nenozīmē, ka nodokļa objektu uzskaiti
var veikt neregulāri vai nepilnīgi. Jāatceras,
ka izlietotais iepakojums, kas kā nodokļa objekts nav uzrādīts apsaimniekotājam atskaitē, tam arī nav piemērojams atbrīvojums no
dabas resursu nodokļa samaksas gadījumā,
ja šo pārkāpumu konstatē Valsts ieņēmumu
dienests vai Valsts vides dienests.
Ja uzņēmums brīvprātīgi grib novērtēt
savas uzskaites atbilstību normatīvo aktu
prasībām ar neatkarīgas trešās puses palīdzību, iesakām šo interesi darīt zināmu
apsaimniekotājam, kura apsaimniekošanas
sistēmai pievienojoties uzņēmums ir saņēmis atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa
maksāšanas, un vienoties ar to par iepakojuma vai videi kaitīgu preču uzskaites
audita veikšanu uzņēmumā. Šādu auditu
mērķis nav sodīšana par kļūdīšanos uzskaitē
vai normatīvo aktu prasību neizpratni, bet
gan iegūt objektīvu vērtējumu par esošo
uzskaites kārtību, lai varētu uzlabot iepakojuma uzskaiti un laikus novērstu draudus
neatbildošai uzskaitei.
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