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Finanšu ministrijai 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 
27. decembra noteikumos Nr. 1032 “Noteikumi par 
budžetu ieņēmumu klasifikāciju””  
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir iepazinusies ar Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra 
noteikumos Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”” un to 
nesaskaņo, jo no pašvaldībām saņemti šādi iebildumi: 
1) esošajā noteikumu redakcijā 2.0. grupas 10.0.0.0. koda nosaukums ir 

“Naudas sodi un sankcijas”. Iepazīstoties ar šīs grupas kodiem, secināms, 
ka visos citos kodos, izņemot 10.3.0.0. “Soda sankcijas par vispārējiem 
nodokļu maksāšanas pārkāpumiem”, tiek pielietots termins “naudas sodi”.  
2.0. 10.3.0.0. Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas 

pārkāpumiem 
  Uz 10.3.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts 

budžetā no Valsts ieņēmumu dienesta uzliktajām soda 
sankcijām un pašvaldību budžetos par pašvaldību 
administrētajiem nodokļiem 

Vēršam uzmanību, ka likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” netiek minēti ieņēmumi no “soda 
sankcijām”. Abi iepriekš minētie likumi paredz pašvaldību budžetos 
ieņēmumus par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli kā soda 
naudu vai nokavējuma naudu.  
Iepriekš minētā rezultātā nepieciešams precizēt ieņēmumu koda grupā 
4.1.0.0. “Nekustamā īpašuma nodoklis” attiecināmo ieņēmumu 
skaidrojumu: “Uz 4.1.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas aprēķināti un 
iemaksāti saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, t.sk. 
soda naudu vai nokavējuma naudu par termiņā nenomaksāto nekustamā 
īpašuma nodokli”; 

2) noteikumu projekta 1.33. punkts paredz izteikt pielikuma 2.0. grupas 
12.3.4.0. kodu jaunā redakcijā. No koda apraksta nav saprotama koda 
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būtība, tādēļ lūdzam sniegt papildu skaidrojumu anotācijā vai vēlreiz 
precizēt koda redakciju; 

3) noteikumu projekta 1.43. punkts paredz papildināt pielikuma 5.0. grupu ar 
kodu 19.3.2.0. šādā redakcijā: “Pašvaldības budžeta saņemtie transferti no 
pašvaldības iestādēm”. Uzskatām, ka jaunizveidotais kods 19.3.2.0. šādā 
veidā atbilst izdevumu kodu būtībai; 

4) lūdzam izvērtēt iespēju Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumus 
Nr. 1032 papildināt ar skaidrojumu vai detalizētāku skaidrojumu 
ieņēmumu kodiem 18.6.2.0., 18.6.3.0., 18.6.9.0., 21.1.9.1., 21.4.2.9., 
21.4.9.9., kas visi dažādās situācijās tiek izmantoti Eiropas Savienības un 
citu ārvalstu finanšu avotu finansējuma uzskaitīšanai, lai novērstu 
nekorektu ieņēmumu kodu pielietojumu. Šobrīd skaidrojošās daļas ir 
interpretējamas dažādi. 
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