
2014.gada 18.septembrī Saeimā  

pieņemtie grozījumi likumā «Par 

nodokļiem un nodevām» 

finansiālās grūtībās nonākušu 

nodokļu maksātāju atbalstam

VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes 

direktora  vietniece  Santa Garanča



Nodokļu samaksas termiņa 

pagarināšana, 

ja termiņa nokavējums radies 

saistībā ar Krievijas Federācijas 

noteikto ierobežojumu  Eiropas 

Savienības produkcijas importam



Līdz grozījumu likumā “Par nodokļiem un nodevām” spēkā 

stāšanās dienai

Likuma “Par 

nodokļiem un 

nodevām” 24.panta 

pirmās daļas 1.punkta 

nosacījumi

Iespēja sadalīt 

termiņos nokavētos 

nodokļu 

maksājumus līdz 1 

gadam

Piemēro 

nokavējuma 

naudu ¼ 

apmērā

Likuma “Par 

nodokļiem un 

nodevām” 24.panta 

pirmās daļas 9.punkta  

nosacījumi

Pēc grozījumu likumā “Par nodokļiem un nodevām” spēkā 

stāšanās dienas

Iespēja sadalīt vai 

atlikt termiņos 

nokavētos nodokļu 

maksājumus līdz 5 

gadiem

Nepiemēro 

nokavējuma 

naudu

Gada laikā ne vairāk 

kā 4 reizes

Termiņa 

pagarinājumu skaita 

ierobežojums nav 

paredzēts



Pēc grozījumu likumā “Par nodokļiem un nodevām” spēkā 

stāšanās dienas

NM darbība saistīta ar 

Krievijas Federācijas 

ierobežojumam 

pakļautajām precēm  

vismaz 10% apmērā

Iesniedz motivētu 

iesniegumu VID 

un dokumentārus 

pierādījumus

VID vērtē cenu vai apjoma 
samazinājumu, lauztos 

līgumus, nodokļu nomaksas 
disciplīnu un pēdējā nodokļu 

revīzijā konstatētos 
pārkāpumus

• nodokļu parādu 

nav

• pēdējā nodokļu 

revīzijā 

pārkāpumi nav 

konstatēti

VID pieņem lēmumu 

sadalīt termiņos 

nodokļu samaksu, ja 

termiņa 

pagarinājums radies 

saistībā ar Krievijas 

Federācijas noteikto 

ierobežojumu 

Eiropas Savienības 

produkcijas 

importam

NM eksporta 

darījumu īpatsvars 

uz Krievijas 

Federāciju lielāks par 

10%

Iesniedz motivētu 

iesniegumu VID 

un dokumentārus 

pierādījumus

VID vērtē eksporta 

darījumu īpatsvaru, nodokļu 

nomaksas disciplīnu un 

pēdējā nodokļu revīzijā 

konstatētos pārkāpumus



VID izvērtēšanas procesa mērķis
Izvērtēt nodokļu maksātājus, lai atbalstu saņemtu tieši tie nodokļu 

maksātāji, kuri finansiālajās grūtībās nonākuši saistībā ar 
Krievijas Federācijas noteiktajiem ierobežojumiem

Nodokļu 

maksātāja darbība 

saisīta ar 

Krievijas 

Federācijas 

ierobežojumam 

pakļautajām 

precēm  vismaz 

10% apmērā

Nodokļu 

maksātāja 

eksporta darījumu 

īpatsvars uz 

Krievijas 

Federāciju lielāks 

par 10%

vai



VID izvērtēšanas kritēriji

Vai ievēro  

normatīvajos 

aktos noteiktos 

nodokļu 

samaksas 

termiņus

Nodokļu 

maksājumu 

veikšanas un 

nodokļu 

deklarāciju 

iesniegšanas 

disciplīna pēdējo 

sešu mēnešu 

periodā

Vai  nav 

nodokļu 

parādu un 

neiesniegtu 

nodokļu vai 

informatīvo 

deklarāciju

Ja ir  nodokļu 

parādi - vai ir 

pieņemts lēmums 

par nokavēto 

nodokļu maksājumu 

labprātīgu izpildi un 

tas tiek pildīts

Vai pēdējā 

nodokļu audita 

laikā 

konstatēti 

pārkāpumi

nodokļu auditā 

aprēķinātais 

maksājums ir 

samaksāts vai 

nodokļu audita 

lēmums ir 

apstrīdēts 
Pārkāpumi 

nav 

konstatēti 

Par nodokļu 

audita rezultātā 

aprēķināto 

maksājumu 

noslēgta 

vienošanās 

nodokļu audita 

rezultātā 

aprēķinātais 

maksājums ir 

pagarināts 



Lēmums par nokavēto nodokļu 

maksājumu labprātīgu izpildi



Pieņemts lēmums par 

nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu

Nav pagājuši seši 

mēneši kopš 

lēmuma par 

nokavēto nodokļu 

maksājumu 

piedziņu 

paziņošanas

Nav pasludināts 

maksātnespējas 

process,  tiesiskās 

aizsardzības vai 

ārpustiesas tiesiskās 

aizsardzības process

 Pēdējos sešos mēnešos 

VID ir pieņemti 16983 

lēmumi par nokavēto 

nodokļu maksājumu 

piedziņu

 2014.gadā VID vidēji 

mēnesī pieņemti 2991 

lēmumi par nokavēto 

nodokļu maksājumu 

piedziņu

Pēc grozījumu likumā “Par nodokļiem un nodevām” spēkā 

stāšanās dienas



Līdz grozījumu likumā “Par nodokļiem un nodevām” spēkā 

stāšanās dienai

Nokavētie 

nodokļu 

maksājumi

Lēmums par 

nokavēto nodokļu 

maksājumu 

piedziņu 

Izpildes nodrošinājuma 

līdzekļu piemērošana 

(piemēram, hipotēka)

Piespiedu piedziņa 

(inkasācijas uzdevuma 

nosūtīšana kredītiestādei, 

skaidras naudas izņemšana, 

lēmuma nodošana izpildei 

zvērinātam tiesu 

izpildītājam)

Lēmuma par 

nokavēto 

nodokļu 

maksājumu 

piedziņu 100% 

izpilde (piedzīts 

bezstrīda kārtībā 

vai veikta 

lēmumā  

norādīto 

maksājumu  

samaksa)



Pēc grozījumu likumā “Par nodokļiem un nodevām” 

spēkā stāšanās dienas

Nokavētie 

nodokļu 

maksājumi

Lēmums par 

nokavēto 

nodokļu 

maksājumu 

piedziņu 

Izpildes 
nodrošinājuma 

līdzekļu 
piemērošana 
(piemēram, 
hipotēka)

Piespiedu piedziņa 

(inkasācijas 

uzdevuma 

nosūtīšana 

kredītiestādei, 

skaidras naudas 

izņemšana, lēmuma 

nodošana izpildei 

zvērinātam tiesu 

izpildītājam )

Uzsākto darbību veikšana līdz 

lēmuma par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu 100% 

izpildei 

Atteikums 

pieņemt lēmumu 

Lēmums par 

labprātīgu 

nokavēto 

nodokļu 

maksājumu 

samaksu

NM tiesības 

iesniegt motivētu 

iesniegumu VID, 

lai vienotos par 

parāda samaksu 

termiņā līdz  3 

gadiem 



VID izvērtēšanas procesa mērķis

Noskaidrot nodokļu maksātāja patieso mērķi, piedāvājot vienoties 

par  labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu 

Mērķis -

izvairīšanās 

no nodokļu 

nomaksas

Mērķis - pārvarēt 

radušās finansiālās 

grūtības un 

turpināt veikt 

komercdarbību, un 

godprātīgi pildīt 

nodokļu maksātāja 

saistības

Amatpersonas 

iekļautas 

riska personu 

sarakstā

izslēgts 

no PVN 

reģistra

Neiesniedz 

deklarācijas, 

gada 

pārskatus 

u.tml.

Nesadarbojas
ar VID

NM 

juridiskā 

adrese -

riska 

adresē

Citi 

kreditori 

veic aktīvu 

piedziņas 

procesu

Ilgstoši nav 

nekāda 

apgrozījuma



Lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu 

labprātīgu izpildi izpildes kontrole

Lēmums par 

nokavēto 

nodokļu 

maksājumu 

labprātīgu 

izpildi

Nodokļu maksātājs veic 

lēmumā par nokavēto 

nodokļu maksājumu 

labprātīgu izpildi noteiktos 

maksājumus  

VID saglabā 

piemērotos izpildes 

nodrošinājuma 

līdzekļus, neveic 

aktīvas piedziņas 

darbības

Nodokļu maksātājs neveic 

lēmumā par nokavēto 

nodokļu maksājumu 

labprātīgu izpildi noteiktos 

maksājumus vai kārtējos 

nodokļu maksājumus  

VID atceļ lēmumu 

par labprātīgu 

nokavēto nodokļu 

maksājumu izpildi 

un turpina 

bezstrīda kārtībā 

izpildīt lēmumu 

par nokavēto 

nodokļu 

maksājumu 

piedziņu



Lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu 

labprātīgu izpildi pieņemšanas rezultātā

Nokavētajiem 

nodokļu 

maksājumiem 

turpina augt 

nokavējuma 

nauda 

Tiek saglabāti 

piemērotie 

izpildes 

nodrošinājuma 

līdzekļi 

(piemēram, 

hipotēka, CSDD 

liegumi) 

VID pārtrauc 

piedziņas 

līdzekļu 

izmantošanu  

Saglabāta iespēja 

turpināt veikt 

aktīvu 

saimniecisko 

darbību, 

nepārdodot 

pamatlīdzekļus 

Tiek veicināta 

labprātīga nodokļu 

maksājumu 

samaksa un 

ilgtermiņā var tikt 

uzlabota nodokļu 

maksātāju 

maksātspēja

Saglabātas 

darbavietas 

Ekonomēti 

valsts līdzekļi, 

neveicot 

aktīvu 

piedziņas 

procesu 



Paldies par uzmanību!


