
NAFTAS PRODUKTI (MARĶĒŠANAS PRASĪBAS) 

 

TVĒRUMS 

Naftas produktiem, kurus izmanto kā kurināmo vai kā degvielu lauksaimniecības produkcijas 
ražošanā vai zvejas kuģiem iekšējos ūdeņos un kuriem varētu piemērot samazinātu akcīzes 
nodokļa likmi, ir jābūt atbilstoši iezīmētiem (marķētiem), izmantojot fiskālo marķieri un noteiktu 
krāsvielu. Fiskālais marķieris ir vienots Eiropas Savienībā, savukārt krāsvielu katra dalībvalsts var 
noteikt pēc saviem ieskatiem. 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA 

• Lai varētu marķēt naftas produktus, ir jāsaņem speciālo atļauju (licenci) apstiprinātā 
noliktavas turētāja darbībām, kurā norādīts darbības veids naftas produktu iezīmēšana 
(marķēšana). 

• Lai varētu piegādāt iezīmētus (marķētus) naftas produktus, nepieciešama kāda no  speciālām 
atļaujām (licencēm): 

o speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem; 

o speciālā atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai (tikai piegādei 
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem); 

o speciālā atļauju (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai (tikai piegādei 
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem). 

Par licenču saņemšanu zvanīt Valsts ieņēmumu dienesta informatīvajam tālrunim: 
+371 67120000, sadaļa 3 – akcīzes nodoklis un akcīzes preču aprite (latviski), e-pasts: 
vid@vid.gov.lv 

 

LATVIJAS NORMATĪVIE AKTI 

• Likums "Par akcīzes nodokli" 

• Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumi Nr. 173 "Noteikumi par samazinātās akcīzes 
nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai" 

• Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumi 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" 

• Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumi Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas 
produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa" 

 

https://likumi.lv/ta/id/81066-par-akcizes-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/313622-noteikumi-par-samazinatas-akcizes-nodokla-likmes-piemerosanu-zvejnieciba-izmantojamai-dizeldegvielai
https://likumi.lv/ta/id/313622-noteikumi-par-samazinatas-akcizes-nodokla-likmes-piemerosanu-zvejnieciba-izmantojamai-dizeldegvielai
https://likumi.lv/ta/id/273753-kartiba-kada-piemero-samazinato-akcizes-nodokla-likmi-iezimetai-marketai-dizeldegvielai-gazellai-ko-izmanto-lauksaimniecibas-produkcijas-razosanai-lauksaimniecibas-zemes-apstradei-un-meza-vai-purva-zemes-apstradei-kura-kultive-dzervenes-vai-mellenes-ka-ari-zemes-apstradei-zem-zivju-dikiem
https://likumi.lv/ta/id/273753-kartiba-kada-piemero-samazinato-akcizes-nodokla-likmi-iezimetai-marketai-dizeldegvielai-gazellai-ko-izmanto-lauksaimniecibas-produkcijas-razosanai-lauksaimniecibas-zemes-apstradei-un-meza-vai-purva-zemes-apstradei-kura-kultive-dzervenes-vai-mellenes-ka-ari-zemes-apstradei-zem-zivju-dikiem
https://likumi.lv/ta/id/273753-kartiba-kada-piemero-samazinato-akcizes-nodokla-likmi-iezimetai-marketai-dizeldegvielai-gazellai-ko-izmanto-lauksaimniecibas-produkcijas-razosanai-lauksaimniecibas-zemes-apstradei-un-meza-vai-purva-zemes-apstradei-kura-kultive-dzervenes-vai-mellenes-ka-ari-zemes-apstradei-zem-zivju-dikiem
https://likumi.lv/ta/id/273753-kartiba-kada-piemero-samazinato-akcizes-nodokla-likmi-iezimetai-marketai-dizeldegvielai-gazellai-ko-izmanto-lauksaimniecibas-produkcijas-razosanai-lauksaimniecibas-zemes-apstradei-un-meza-vai-purva-zemes-apstradei-kura-kultive-dzervenes-vai-mellenes-ka-ari-zemes-apstradei-zem-zivju-dikiem
https://likumi.lv/ta/id/161883-kartiba-kada-atseviskiem-naftas-produktiem-piemero-samazinatu-akcizes-nodokla-likmi-vai-atbrivojumu-no-akcizes-nodokla
https://likumi.lv/ta/id/161883-kartiba-kada-atseviskiem-naftas-produktiem-piemero-samazinatu-akcizes-nodokla-likmi-vai-atbrivojumu-no-akcizes-nodokla


KONTAKTINFORMĀCIJA 

PAR NORMATĪVIEM AKTIEM ATBILDĪGĀ IESTĀDE 

Finanšu ministrija 
Mājaslapa: www.fm.gov.lv  
Tālrunis: +371 67095405 
E-pasts: pasts@fm.gov.lv  

TIRGUS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE 

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

 

GALVENĀS PRASĪBAS TIRGUS DALĪBNIEKIEM 

Prasības iezīmētiem (marķētiem) naftas produktiem: 

• Iezīmētiem (marķētiem) naftas produktiem, kurus piegādā  izmantošanai par kurināmo: 

Uz 1000 litriem naftas produktu ir pievienota viena no sarkanajām krāsvielām: 

o N-etil-1-(4-fenilazofenilazo)naftil-2-amīns - vismaz 5,0 grami,  

o N-etilheksil-1-(tolilazotolilazo) naftil-2-amīns - vismaz 6,5 grami; 

o N-tridecil-1-(tolilazotolilazo) naftil-2-amīns - vismaz 7,4 grami; 

un 

fiskālais marķieris – ķīmiskā viela - N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi)etilazobenzol-4-amīnu 
(Solvent Yellow 124) - vismaz 6,0 gramu, bet ne vairāk kā 9,0 grami. 

• Iezīmētiem (marķētiem) naftas produktiem, kurus piegādā lauksaimniecības produkcijas 
ražošanai vai kuģos zvejniecībai iekšējos ūdeņos 

Uz 1000l litriem dīzeļdegvielas ir pievienots: 

fiskālais marķieris – ķīmiskā viela N-etil-n-[2-(1-izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo)anilīns 
(Solvent Yellow 124, CAS Nr.34432-92-3) – vismaz 6,0 grami, bet ne vairāk kā 9,0 grami 

un 

zilā krāsviela 1,4-bis(butilamino)-9,10-antrahinons (Sovlent Blue 35, CAS Nr. 17354-14-2) vai 
cita ekvivalenta zilā krāsviela – vismaz 7,0 grami. 

Prasības naftas produktu iezīmēšanai (marķēšanai) 

• naftas produktus iezīmēt (marķēt) ir atļauts akcīzes preču noliktavā;  

• naftas produktus iezīmēt (marķēt) atļauts apstiprinātam noliktavas turētājam, kuram 
piešķirtas šādas tiesības. 

 

http://www.fm.gov.lv/
mailto:pasts@fm.gov.lv
http://www.vid.gov.lv/
mailto:vid@vid.gov.lv


Prasības iezīmēto (marķēto) naftas produktu piegādātājiem 

Iezīmēto (marķēto) naftas produktu piegādātājam jāsaņem kāda no speciālajām  atļaujām 
(licencēm): 

• speciāla atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem; 

• speciāla atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai (tikai piegādei lauksaimniecības 
produkcijas ražotājam vai zvejniekam); 

• speciāla atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai (tikai piegādei 
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem vai zvejniekam). 

Prasības iezīmēto (marķēto) naftas produktu lietotājiem 

• saņemta Valsts ieņēmumu dienesta izziņa iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei; 

vai 

• pieņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums piešķirt lietotājam (lauksaimniecības produkcijas 
ražotājam vai zvejniekam) tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu. 

 


