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Rīga 
18.06.2014. Nr. 0620141732/A1283 
Uz TAP VSS-496 
 

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

Latvijas Pašvaldību savienība ir iepazinusies ar likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” un to nesaskaņo, jo no 
pašvaldībām saņemti šādi priekšlikumi un iebildumi: 

1) likumprojekts paredz papildināt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
(tālāk – likuma) 26. pantu ar vienpadsmito daļu, kurā noteikts, ka 
„Nokavējuma nauda nodokļu pamatparāda summai tiek aprēķināta šā 
likuma 29. panta otrajā daļā noteiktajā apmērā par katru dienu visā 
kavējuma periodā”. Ierosinām precizēt, vai nokavējuma nauda tiek 
piemērota arī parāda samaksas laikā (saskaņā ar noteikto grafiku); 

2) ierosinām likuma 26. panta četrpadsmito daļu izteikt šādā redakcijā: 
“(14) Ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots 
tiesu izpildītājam piedziņai, nodokļu maksātājs, iesniedzot šā panta 
vienpadsmitajā daļā noteikto iesniegumu labprātīgai nokavēto nodokļu 
maksājumu samaksai, tam pievieno lēmuma par nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu izpildes izdevumu samaksas apliecinājumu.”; 

3) likumprojekts paredz papildināt likuma 29. panta ceturtās daļas 
1. punktu ar f) apakšpunktu, kas paredz, ka nokavējuma naudas 
aprēķināšana tiek pārtraukta fiziskām personām–nodokļu maksātājiem 
no reģistrētās nāves dienas. Savukārt 29. panta ceturtās daļas 2. punkta 
e) apakšpunktā paredzēts, ka nokavējuma naudas aprēķināšana tiek 
atjaunota, kad atstātajam mantojumam ir apstiprināts mantinieks. 
Nokavējuma nauda tiek aprēķināta no dienas, kad izsniegta mantojuma 
apliecība. 
Šobrīd ne Civillikums, ne Notariāta likums neparedz termiņu mantojuma 
apliecības saņemšanai, arī citos normatīvajos aktos nav nekādu 
mehānismu, kas motivētu mantiniekus līdz galam sakārtot ar mantošanu 
saistītus jautājumus. Mantinieki bieži nenokārto mantojuma apliecību 
ilgstošā laika periodā, pat pēc vairākkārtējiem notāra uzaicinājumiem, 
bet vienlaikus lieto nekustamo īpašumu, kas ietilpst mantojuma masā. 
Uzskatām, ka likumprojektā paredzētie grozījumi par nokavējuma 
naudas apturēšanu būtu apstiprināmi tikai gadījumā, ja normatīvajos 
aktos tiktu noteikts konkrēts termiņš mantojuma apliecības saņemšanai. 
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Pretējā gadījumā mantinieki būs vēl mazāk motivēti saņemt mantojuma 
apliecību un sakārtot ar mantošanu saistītos jautājumus, savukārt budžets 
ilgstoši cietīs zaudējumus. Līdz ar to uzskatām, ka šobrīd nav pamata 
pārtraukt nokavējuma naudas aprēķināšanu fiziskajām personām–
nodokļu maksātājiem no reģistrētās nāves dienas līdz mantojuma 
apliecības izsniegšanas dienai; 

4) likumprojekts paredz jaunu lēmuma veidu – lēmumu par nokavēto 
nodokļu maksājumu atlīdzināšanu. Saskaņā ar likumprojektā ietvertā 
61. panta pirmo un ceturto daļu lēmumu par nokavēto nodokļu 
maksājumu atlīdzināšanu Valsts ieņēmumu dienests pieņem 30 dienu 
laikā pēc rakstveida brīdinājuma paziņošanas, ja ir konstatēti visi 
60. pantā minētie apstākļi. Ņemot vērā, ka minētie apstākļi attiecas ne 
tikai uz nodokļiem, kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests, bet arī 
uz nekustamā īpašuma nodokli, kuru administrē pašvaldības, uzskatām, 
ka šādām tiesībām pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 
atlīdzināšanu jāattiecas arī uz pašvaldībām (attiecīgi grozot pārējos 
pantus). Lūdzam aizstāt vārdus „Valsts ieņēmumu dienests” ar vārdiem 
„nodokļu administrācija” visās likuma normās, kas attiecas uz lēmumu 
par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu; 

5) spēkā esošā likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23. panta sestās daļas 
redakcija ierobežo nodokļu administrācijas tiesības uz aprēķinu pamata 
noteikt nodokļu maksājumu apmēru atbilstoši nodokļu maksātāja 
īpašumā esošās mantas vai kapitāla vērtības pieaugumam vai nodokļu 
administrācijas rīcībā esošajām ziņām, jo šādas darbības var veikt, tikai 
veicot revīziju (auditu).  
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. pants paredz, ka nodokļus 
administrē ne tikai Valsts ieņēmumu dienests, bet arī pašvaldības, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās 
iestādes, Ceļu satiksmes drošības direkcija un Ekonomikas ministrija. 
Rodas situācija, kad nodokļu administrācijas rīcībā ir ziņas par faktiem, 
kas ļauj secināt, ka nodokļu maksātājs ir veicis darījumu, lai izvairītos no 
nodokļu vai nodevu maksāšanas, tomēr, lai noteiktu nodokļu maksājumu 
apmēru atbilstoši konstatētajiem faktiem, nepieciešams veikt tik 
komplicētu pārbaudi kā nodokļu revīzija (audits). Turklāt 2014. gada 
7. maija izziņas par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 
20. jūnija noteikumos Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” normu piemērošanas kārtība”” II. sadaļas 7. jautājumā attiecībā 
uz Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu Ministru kabineta 
noteikumos ietvert likuma 3. panta 1.7 daļas piemērošanas kārtību, 
Finanšu ministrija norādīja, ka nepieciešams izvērtēt grozījumu veikšanu 
likumā „Par nodokļiem un nodevām”, paredzot nodokļu administrācijai 
tiesības pēc būtības izvērtēt nodokļu maksātāju sniegto informāciju ne 
tikai nodokļu audita veikšanas ietvaros, bet arī citos šaubu gadījumos. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, izsakām priekšlikumu likuma 23. panta 
sestajā daļā svītrot vārdus „veicot nodokļu revīziju (auditu)”. 
Piedāvājam divus variantus 23. panta sestās daļas ievaddaļas redakcijai: 
„(6) Nodokļu administrācijai ir tiesības uz aprēķinu pamata noteikt 
nodokļu maksājumu apmēru atbilstoši nodokļu maksātāja īpašumā 
esošās mantas vai kapitāla vērtības pieaugumam vai nodokļu 
administrācijas rīcībā esošajām ziņām, ja ir konstatēta vismaz viena no 
šādām pazīmēm:” 
Vai  
„(6) Nodokļu administrācijai ir tiesības uz aprēķinu pamata noteikt 
nodokļu maksājumu apmēru atbilstoši nodokļu maksātāja īpašumā 
esošās mantas vai kapitāla vērtības pieaugumam saskaņā ar revīzijas 
(audita) atzinumu vai nodokļu administrācijas rīcībā esošajiem 
pierādījumiem, ja ir konstatēta vismaz viena no šādām pazīmēm:”. 

 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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