
ALKOHOLISKIE DZĒRIENI UN SMĒĶĒŠANAS IZSTRĀDĀJUMI (AKCĪZES 
PREČU MARĶĒŠANAS PRASĪBAS) 

 

TVĒRUMS 

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu (cigarešu, smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, 
augu smēķēšanas produktu), elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, 
elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas 
aizstājējproduktu marķēšana ar akcīzes nodokļa markām 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA 

Latvijas Republikā ar akcīzes nodokļa markām atļauts marķēt alkoholiskos dzērienus, tabakas 
izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamos 
šķidrumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas 
un tabakas aizstājējproduktus tikai akcīzes preču noliktavās vai muitas noliktavās 

 

LATVIJAS NORMATĪVIE AKTI 

• Ministru kabineta 06.07.2021. noteikumi Nr. 484 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus, 
tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās 
cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus 
marķē ar akcīzes nodokļa markām" 

• Likums "Par akcīzes nodokli" 

• Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to 
šķidrumu aprites likums 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

PAR NORMATĪVIEM AKTIEM ATBILDĪGĀ IESTĀDE 

Finanšu ministrija (Likums “Par akcīzes nodokli") 
Mājaslapa: www.fm.gov.lv  
Tālrunis: +371 67095405 
E-pasts: pasts@fm.gov.lv 

Valsts ieņēmumu dienests (Ministru kabineta 06.07.2021. noteikumi Nr. 484 "Kārtība, kādā 
alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, 
elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas 
aizstājējproduktus marķē ar akcīzes nodokļa markām") 
Mājaslapa: www.vid.gov.lv 
Tālrunis: +371 67120000 
E-pasts: vid@vid.gov.lv 

Veselības ministrija (Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas 
ierīču un to šķidrumu aprites likums) 
Mājaslapa: www.vm.gov.lv 
Tālrunis: +371 67876000 
E-pasts: vm@vm.gov.lv 
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TIRGUS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE 

Valsts ieņēmumu dienests 
Mājaslapa: www.vid.gov.lv 
Tālrunis: +371 67120000 
E-pasts: vid@vid.gov.lv 

 

GALVENĀS PRASĪBAS TIRGUS DALĪBNIEKIEM 

Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai veikt akcīzes preču 
marķēšanu, elektroniski jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegums saskaņā ar Ministru 
kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība". 

Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas, komersantam elektroniski jāiesniedz Valsts ieņēmumu 
dienestam iesniegumu akcīzes nodokļa marku saņemšanai. 

Pasūtītās akcīzes nodokļa markas tiek izsniegtas, ja vienas iepakojuma vienības tilpums 
(alkoholiskajiem dzērieniem), cigarešu skaits paciņā un vienas iepakojuma vienības svars 
(smēķējamai tabakai) atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

Gadījumā, ja akcīzes nodokļa marku izmantos kā drošības elementu un piestiprinās tabakas 
izstrādājumiem, kurus paredzēts realizēt beznodokļu tirdzniecības veikalos, ja minētajiem tabakas 
izstrādājumiem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 
20. pantu un 21. panta sesto daļu, iesniegumā ir jāveic attiecīga atzīme. 

Apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz akcīzes nodokļa nodrošinājumu, saņemot akcīzes nodokļa 
markas. 

Atsevišķi komersanti par akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām, samaksā 
akcīzes nodokli pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas, un tie ir: 

• apstiprināts noliktavas turētājs, kurš saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 
nosacījumiem pats ražo vīnu vai raudzētos dzērienus, kuru kopējais apjoms nepārsniedz 1000 
litru kalendāra gadā, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem 
produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos 
dzērienus); 

• nodokļa maksātāji, kas veic darbības ar elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo 
šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas 
sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem; 

• importētājs; 

• cita persona. 
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