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Finanšu ministrijai 
 
 
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” un to nesaskaņo, jo 
no Rīgas pilsētas pašvaldības saņemts šāds iebildums:  
− likumprojekts paredz papildināt 29. panta (Darba devēja pienākumi) 

pirmo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā: „7) ja darba devēja juridiskā 
adrese atrodas tās Latvijas Republikas pilsētas vai novada teritorijā, ar 
kuru Finanšu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību, darba devējs izmanto 
Iedzīvotāju reģistra elektronisko pakalpojumu, lai noskaidrotu, vai 
darbinieka deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī plkst. 00:00 
atrodas tās Latvijas Republikas pilsētas vai novada teritorijā, kurā ir 
darba devēja juridiskā adrese.” 
Rīgas pilsētas pašvaldība pauž bažas, ka ar šo punktu tiek noteikti darba 
devēja pienākumi, bet nav noteikta darba devēja atbildība par minētā 
pienākuma neizpildi.  
Ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības ilggadējo pieredzi iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa administrēšanā, ir pierādījies, ka daudzi darba devēji 
neizmanto Iedzīvotāju reģistra elektronisko pakalpojumu un nepārbauda 
darbinieka dzīvesvietu uz taksācijas gada sākumu. Līdz ar to pašvaldībai 
piekritīgie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi regulāri kļūdaini 
tiek ieskaitīti valsts budžetā. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu 
pārvalde iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas procesā nodokļu 
maksātājus informē par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas 
kārtību gan rakstiski, gan telefoniski. Savukārt daudzi nodokļa maksātāji 
uzskata, ka kļūdaini ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli budžetos 
pēc piekritības pārskaitīs nodokļu administrācijas iestādes (Rīgas dome 
un Valsts ieņēmumu dienests).  
Ņemot vērā minēto un, lai nodrošinātu precīzu ieturētā iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieskaitīšanu, Rīgas pilsētas pašvaldība uzskata, ka 
likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 32. pants būtu jāpapildina ar 
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punktu, kas nosaka darba devēja atbildību par likumprojekta 29. panta 
7. punktā noteiktā pienākuma nepildīšanu. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


