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Finanšu ministrijai 
 

Par precizēto likumprojektu “Grozījumi likumā 
“Par nodokļiem un nodevām”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar precizēto 
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (tālāk – 
likumprojekts) un sniedz šādu viedokli.  
 LPS atzinīgi novērtē to, ka Finanšu ministrija ir ņēmusi vērā LPS 
iebildumus pret likumprojektu, kas tika izteikti starpinstitūciju sanāksmē 
2016. gada 15. decembrī. Tomēr, mūsuprāt, likumprojektā vēl ir izdarāmi 
precizējumi, tāpēc izsakām šādu iebildumu:  
Ø Likumprojekta 1. pantā paredzēts likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

1. pantu papildināt ar jauniem terminiem: “valsts nodevu administrācija” 
un “pašvaldību nodevu administrācija”. Terminu definīcijas ir 
nepieciešams precizēt. Piemēram, valsts nodevu administrācijas 
definīcijas nosaka, ka administrācija kontrolēs maksājamo valsts nodevu 
samaksu un veiks to uzskaiti. No definīcijas izriet, ka valsts nodevu 
administrācijai ir pienākums kontrolēt arī to valsts nodevu samaksu un 
uzskaiti, kuras tiek ieskaitītas pašvaldību budžetā, kas praksē nav 
iespējams.  
Arī pašvaldību nodevu administrācijas definīcija nav precīza, jo 
pašvaldības sniedz pakalpojumu vai nodrošinājumu, par kuru maksājama 
ne tikai pašvaldības nodeva, bet arī valsts nodeva. Piemēram, pašvaldību 
izveidotas struktūrvienības – dzimtsarakstu nodaļas – atbilstoši likumam 
“Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums” sniedz laulības reģistrācijas 
pakalpojumu, un par šo pakalpojumu saskaņā ar Ministru kabineta 
24.09.2013. noteikumiem nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas valsts nodevu” ir maksājama valsts nodeva 14 euro apmērā, 
kas tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt “valsts nodevu 
administrācijas” un “pašvaldību nodevu administrācijas” definīcijas. 
Priekšlikums definīcijas izteikt šādā redakcijā: 
“51) valsts nodevu administrācija – institūcija, izņemot pašvaldības 
institūciju vai tās struktūrvienību, kas normatīvajos aktos noteiktajā 
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kārtībā sniedz no tās funkcijām izrietošu pakalpojumu vai nodrošinājumu, 
par kuru maksājama valsts nodeva, kas ieskaitāma valsts budžetā, 
vienlaikus kontrolējot maksājamās valsts nodevas samaksu un veicot tās 
uzskaiti, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;  
52) pašvaldību nodevu administrācija – pašvaldības institūcija vai tās 
struktūrvienība, kas pašvaldības saistošajos noteikumos vai citos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz no tās funkcijām izrietošu 
pakalpojumu vai nodrošinājumu, par kuru maksājama pašvaldību nodeva 
vai valsts nodeva, kas ieskaitāma pašvaldības budžetā;”. 
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