INFORMĀCIJA ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU RAŽOTĀJIEM, KURI NAV
ATBRĪVOTI NO DABAS RESURSU NODOKĻA SAMAKSAS PAR ELEKTRISKĀM UN
ELEKTRONISKĀM IEKĀRTĀM
Valsts vides dienests (VVD) vērš elektrisko un elektronisko iekārtu (turpmāk – EEI) ražotāju (dabas
resursu nodokļa maksātāju, kuri realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto EEI)
uzmanību uz pienākumiem, ja netiek saņemts atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par
EEI un nav noslēgts līgums par EEI atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram
ir spēkā esošs līgums ar VVD:

Veikt EEI uzskaiti un dabas resursu nodokļa samaksu atbilstoši Ministru kabineta 19.06.2007.
noteikumiem Nr.404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas
resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas. Vadlīnijas par EEI uzskaiti
publicētas https://e-atkritumi.lv/.

Organizēt realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto EEI atkritumu
pieņemšanu, apstrādi, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi, reģenerāciju un
apglabāšanu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 26. panta pirmajai un otrajai daļai un
Ministru kabineta 08.07.2014. noteikumu Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas
un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” (turpmāk
– MK noteikumi Nr.388) prasībām. EEI atkritumu savākšana, sagatavošana atkārtotai
izmantošanai, pārstrāde un reģenerācija jānodrošina atbilstoši termiņiem un apjomiem, kas
noteikti normatīvajos aktos par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi
kaitīgām precēm (atbilstoši MK noteikumu Nr.388 22.1 punktam un Ministru kabineta 28.01.2021.
noteikumu Nr.64 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām
precēm” 1.pielikuma 4.punktam).
Reģistrēties EEI ražotāju reģistrā (www.elektroregistrs.lv) atbilstoši Ministru kabineta 17.06.2014.
noteikumiem Nr.331 “Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju
reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” un iesniegt ziņojumus EEI ražotāju
reģistrā saskaņā ar MK noteikumu Nr.388 29. punktu:
1) Ziņojumu par ražotāja Latvijas tirgū laisto EEI daudzumu.
2) Ziņojumu par apsaimniekoto EEI atkritumu daudzumu.

Informācija par apsaimniekotājiem, kuriem ir spēkā esošs līgums ar VVD un kuri ir tiesīgi saviem
līgumpartneriem piedāvāt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par EEI, pieejama: ŠEIT
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