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Tieslietu ministrijai 
Valsts kancelejai 

Par informatīvo ziņojumu “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem un 
ietekmi uz nodokļa iekasēšanu, ja telpu grupām 
netiek ievēroti Ministru kabineta 2009. gada 
22. decembra noteikumos Nr. 1620 “Noteikumi 
par būvju klasifikāciju” noteiktie lietošanas veidi” 
(VSS-922 2013) 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), atbildot uz Tieslietu ministrijas 
03.09.2014. vēstuli Nr. 1-9.2/1170, ar kuru tā iesniedz VSS-922 (2013) Valsts 
kancelejā, informē, ka joprojām nav ņemti vērā ar LPS 18.07.2014. vēstuli 
Nr. 1120132922/A1470 paustie iebildumi, kurus pievienojam pielikumā. 
 LPS var izteikt vienīgi lielu neizpratni par faktu, ka ne Finanšu 
ministrija, ne Tieslietu ministrija, ne Valsts zemes dienests, ne Valsts 
ieņēmumu dienests nevēlas izmantot automatizēti visās valsts informācijas 
sistēmās esošos datus par nekustamā īpašuma objektiem, tādējādi ignorējot 
virkni likumdošanā noteikto principu.  

Savukārt Valsts ieņēmumu dienesta vēstulē nr. 8.3.1-3/69859 
minētais: “VID rīcībā nav informācijas par Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas datiem, kuros ir norādīts katra objekta 
lietošanas veids (telpu grupas lietošanas veids, ēkas galvenais lietošanas 
veids, ēkas tips), kā arī šobrīd nav nekādas sasaistes starp nodokļu maksātāju 
struktūrvienībām un būvju vai telpu grupu kadastra apzīmējumiem, kā arī 
nenotiek datu apmaiņa ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmu.” – rada virkni papildjautājumu, jo LPS ieskatā, lai nodrošinātu Valsts 
ieņēmumu dienesta pienākumu veikšanu un nodrošinātu godīgu konkurenci 
starp uzņēmumiem, Valsts ieņēmumu dienestam jau sen bija jāizveido sasaite 
ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu (kas automatizēti 
nav iespējama, ja par struktūrvienībām netiek uzkrāti kadastra apzīmējumi), 
jo pretējā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests nevar konstatēt, piemēram, ka 
nodokļu maksātāja reģistrētā struktūrvienība ‘noliktava’ faktiski atrodas 
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dzīvoklī vai tik nelielā telpā, kas nespēj nodrošināt tādu saimniecisko 
darbību, kādu nodokļu maksātājs deklarē, vai ka konkrētajā telpu grupā 
atrodas ārkārtīgi daudzi sasvstarpēji nesavienojami dažādos valsts reģistros 
vai dažādām valsts iestādēm deklarētie faktiskās darbības veidi. 

Tāpat LPS raisa izbrīnu, ka informatīvais ziņojums no tā 
pirmsākumiem satur ļoti būtisku informāciju, kura izlasīšana apliecina, ka 
tieši valsts pārvaldes iestādēm būtu jau sen steidzamības kārtā jārosina 
pieņemt LPS lūgtos grozījumus. Citāts no informatīvā ziņojuma 07.06.2013. 
redakcijas:  

“Kopumā no Valsts ieņēmumu dienesta ir saņemti un apstrādāti 
93345 ieraksti par reģistrētām struktūrvienību adresēm. Analizējot saņemtos 
datus un savietojot tos ar Kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu 
reģistra informācijas sistēmas (turpmāk – Valsts adrešu reģistrs) datiem, tika 
secināts, ka 10% gadījumu jeb 8996 juridiskām personām reģistrētā 
struktūrvienības adrese neietver ne ēkas numuru, ne telpu grupas numuru, bet 
tikai norādi uz ielu. 70% gadījumu jeb 65929 norādītās struktūrvienības 
adreses satur tikai ielas nosaukumu un ēkas numuru, taču nesatur informāciju 
par konkrēto telpu grupu.” 

Tātad visos šajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests nespēs atrast 
konkrēto struktūrvienību, savukārt pienākums reģistrēt visas uzņēmuma 
struktūrvienības, mūsuprāt, ir ticis noteikts tieši tāpēc, lai Valsts ieņēmumu 
dienests varētu precīzi šīs struktūrvienības atrast gadījumos, kad 
nepieciešamas klātienes pārbaudes, kā arī, lai varētu attālināti izvērtēt riskus, 
kas saistīti ar iespējamo nodokļu nemaksāšanu. LPS izbrīna fakts, ka visu 
valsts informācijas sistēmās un reģistros uzkrāto datu izmantošana jau šobrīd 
nav uzsākta, lai identificētu visus iespējamos gadījumus, kas varētu liecināt 
par saistību negodprātīgu izpildi pret valsti, bet vēl vairāk izbrīna absolūta 
nevēlēšanās šādu datu integrētu un automatizētu izmantošanu uzsākt, jo 
protokollēmuma projektā nepieciešamība uzsākt lietot unikālos objektu 
identifikatorus – kadastra apzīmējumus – netiek noteikta, kā arī tiek noteikti 
nesaprātīgi ilgi termiņi normatīvo aktu grozījumu veikšanai. 
 

Pielikumā: 
1. LPS 18.07.2014. vēstule nr. 1120132922/A1470 
2. Valsts ieņēmumu dienesta vēstule nr. 8.3.1-3/69859 
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