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Finanšu ministrijai 
 
 
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
nodokļiem un nodevām”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir iepazinusies ar likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” (tālāk tekstā 
Likumprojekts) un to nesaskaņo, jo no pašvaldībām ir saņemts šāds 
iebildums. 

Saskaņā ar Likumprojektu paredzēts papildināt likuma „Par nodokļiem 
un nodevām” 151. pantu ar 1.1 daļu, kas nosaka, ka Publisko personu un 
iestāžu sarakstā ieraksta atvasinātas publiskas personas, tiešās pārvaldes 
iestādes un pastarpinātās pārvaldes iestādes un tām piešķir individuālu 
reģistrācijas numuru, kas vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja numurs.  

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 4. punkts nosaka, ka 
nodokļu maksātāji ir Latvijas Republikas juridiskās personas. Arī Pievienotās 
vērtības likuma 56. panta pirmā daļa paredz, ka pievienotās vērtības nodokļa 
maksātāju reģistrā tiek reģistrētas juridiskas personas, par [pievienotās 
vērtības] nodokļa maksātāju 3. panta 9. un 10. daļā minētajos gadījumos 
nosakot publiskas personas. 

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka pašvaldības, līdzīgi kā valsts, savas 
funkcijas var īstenot ar tādu institūciju starpniecību, kas pašas nav juridiskās 
personas, bet publiskās pārvaldes jomā un civiltiesiskajos darījumos rīkojas 
pašvaldības vārdā. Ja par nodokļu maksātājiem automātiski tiktu reģistrētas 
visas pašvaldību iestādes (pastarpinātās pārvaldes iestādes), kuras nav 
juridiskas personas, veidotos reālajai situācijai skaitā neatbilstīga liela 
nodokļu maksātāju reģistrācijas kodu kopa. Piemēram, Rīgas pilsētas 
pašvaldībā šobrīd ir izveidotas apmēram 350 pastarpinātās pārvaldes iestādes, 
kuru skaitā ir arī 119 izglītības iestādes un 157 pirmsskolas izglītības iestādes. 
Līdz ar to likumprojektā būtu jāparedz, ka vismaz attiecībā uz pašvaldībām 
nodokļu maksātāja kods pašvaldības institūcijām tiek piešķirts tikai atbilstoši 
konkrētās pašvaldības pieteikumam, ne visos gadījumos Publisko personu un 
iestāžu sarakstā ierakstāmo pastarpinātās pārvaldes iestāžu individuālo 
reģistrācijas numuru vienlaicīgi uzskatot par nodokļu maksātāja kodu.  
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Atvasinātajām publiskajām personām var paredzēt pienākumu 
reģistrēt to izveidotās pastarpinātās pārvaldes iestādes Valsts ieņēmumu 
dienestā kā savas struktūrvienības, līdzīgi kā privāttiesību jomā, kur 
komersanti reģistrē struktūrvienības-saimnieciskās darbības veikšanas vietas, 
nereģistrējot tās kā atsevišķus nodokļu maksātājus ar atsevišķu nodokļu 
maksātāja kodu. 

Jāņem vērā, ka katra pašvaldība pati organizē savu funkciju izpildi, 
tādējādi var būt atšķirīga pieeja nodokļu maksātāja reģistrācijas noteikšanai 
(kā atsevišķi nodokļu maksātāji var būt reģistrētas visas pašvaldības budžeta 
iestādes un var būt tikai viena vai dažas). 
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