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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”” 
(Likumprojekts) un to atkārtoti nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi:  
1) Likumprojekta 1. pants paredz papildināt likuma “Par nodokļiem un 

nodevām” 1. pantu ar 5.1 un 5.2 punktiem, kuros tiek definēti jauni 
termini – “valsts nodevu administrācija” un “pašvaldību nodevu 
administrācija”.  
Termins “pašvaldību nodevu administrācija” 5.2 punktā tiek izteikts šādā 
redakcijā: “52) pašvaldību nodevu administrācija – pašvaldības institūcija 
vai tās struktūrvienība, kas pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā 
kārtībā sniedz no tās funkcijām izrietošu pakalpojumu vai nodrošinājumu, 
par kuru maksājama pašvaldību nodeva vai valsts nodeva, kas ieskaitāma 
pašvaldības budžetā;”. 
Atkārtoti vēlamies vērst uzmanību, ka termina “pašvaldību nodevu 
administrācija” definīcija nav precīza. Pašvaldības ar saistošajiem 
noteikumiem nosaka tikai pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību, bet 
valsts nodevu piemērošana notiek atbilstoši konkrētiem likumiem un 
Ministru kabineta noteikumiem.  
Piemēram, pašvaldības atbilstoši Iedzīvotāju reģistra likuma un Ministru 
kabineta 14.07.2015. noteikumu nr. 391 “Noteikumi par valsts nodevu par 
informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” nosacījumiem piemēro 
valsts nodevu, kas tiek maksāta par informācijas saņemšanu no 
Iedzīvotāju reģistra, ja informāciju sniedz pašvaldība vai tās izveidota 
iestāde. Vai atbilstoši “Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma” un 
Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumu nr. 906 “Noteikumi par 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” nosacījumiem pašvaldība 
piemēro valsts nodevu par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra 
ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu vai atkārtotu civilstāvokļa akta 
reģistrācijas apliecības izsniegšanu.  
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Ņemot vērā iepriekš minēto, ierosinām terminu “pašvaldību nodevu 
administrācija” izteikt šādā redakcijā:  
“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;”. 

2) Likumprojekta 7. pants paredz izslēgt likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 11. pantu, bet likumprojekta 8. pants paredz aizstāt 11. panta 
pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “vietējās pašvaldības vai to izveidotas 
iestādes” ar vārdiem “pašvaldību nodevu administrācija”. Lūgums 
precizēt likumprojekta pantus.  
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