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Uz TAP VSS-1043 

 

Finanšu ministrijai 

 

Par likumprojektu “Grozījumi likumā 

“Par nodokļiem un nodevām”” 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un, atbalstot 

nepieciešamību nodrošināt nodokļu vai informatīvo deklarāciju iesniegšanas 

termiņu ievērošanu, tomēr nesaskaņo likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 

nodokļiem un nodevām””, jo ir šādi iebildumi: 

 

1. Lūdzam likumprojektā paredzēt, ka vismaz gadu pirms automātiskās 

sodu sistēmas ieviešanas par katras deklarācijas iesniegšanas 

termiņa neievērošanu Valsts ieņēmumu dienests (VID) nodrošinās 

katra nodokļu maksātāja informēšanu par iesniegšanas termiņu 

tuvošanos gan VID Elektronsikās deklarēšanas sistēmā (EDS), gan 

uz nodokļa maksātāja norādīto e-pasta adresi, gan īsziņas veidā uz 

nodokļu maksātāja norādīto mobilā telefona numuru, ja nodokļu 

maksātājs tādu ir norādījis un izteicis vēlmi saņemt šādu ziņojumu. 

2. Lūdzam likumprojektā paredzēt, ka vismaz gadu pirms automātiskās 

sodu sistēmas ieviešanas par katras deklarācijas iesniegšanas 

termiņa neievērošanu VID nodrošinās automātisko ziņojumu 

izsūtīšanu par katras deklarācijas termiņa nokavējumu konkrētajam 

nodokļu maksātājam, nodrošinot minēto ziņojumu nosūtīšanu gan 

EDS, gan uz nodokļu maksātāja norādīto e-pastu, gan uz nodokļa 

maksātāja norādīto mobilā telefona numuru. 

3. Lūdzam likumprojektā nošķirt situācijas, kad termiņš ir kavēts par 

dažām dienām, no ilgstošiem kavējumiem, tāpat lūdzam nošķirt 

situācijas, kad nodokļu maksātājs regulāri kavē iesniegšanas 

termiņus no situācijas, kad nodokļu maksātājs parasti ir iesniedzis 

deklarācijas laikus. Mūsu ieskatā būtu jānošķir sodīšanas apmērs 

atkarībā no nodokļu maksātāja iepriekšējos periodos deklarētā 

apgrozījuma apmēra, kā arī nodokļa maksātāja “vecuma”, nosakot 

mazākus sodus vai ilgāku nesodīšanas termiņu jaunajiem nodokļu 
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maksātājiem noteiktu laika periodu, kā arī ļoti maziem 

nodokļu maksātājiem. 

4. Likumprojektā un tā anotācijā lūdzam daudz detalizētāk norādīt 

kādos gadījumos fiziskās personas, kas nav reģistrējušās VID kā 

saimnieciskās darbības veicējas, varēs sodīt par deklarāciju 

neiesniegšanu automātiski, kā arī noteikt VID pienākumu šādas 

personas vispirms informēt, nosūtot informāciju par pienākumu 

iesniegt deklarāciju uz fizisko personu deklarēto adresi, jo tas fakts, 

ka kādreiz fiziskā persona ir brīvprātīgi VID EDS sistēmā 

iesniegusi, piemēram, gada ienākumu deklarāciju, neuzliek personai 

pienākumu regulāri iepazīties ar EDS sistēmā nosūtītiem 

paziņojumiem, tāpēc visām fiziskajām personām, kurām nav 

obligāta EDS regulāra lietošana, informācija ir jānosūta uz šo 

personu deklarēto adresi vai arī uz personas oficiālo elektronisko 

adresi, ja persona tādu būs aktivizējusi. 

5. Lūdzam likumprojektā precīzi atrunāt, ka automātiskā sodīšanas 

sistēma netiks piemērota gadījumos, kad bijušas izmaiņas 

normatīvajos aktos un no to spēkā stāšanās dienas līdz attiecīgās 

deklarācijas iesniegšanas termiņam ir bijis mazāk kā 3 mēnešu 

termiņš, kā arī uzskaitīt pārējos gadījumus, kad automātisko 

sodīšanas sistēmu nedrīkst piemērot, jo ir izveidojušies no nodokļa 

maksātāja neatkarīgi apstākļi. 

6. Ieviešot automātisko sodīšanas sistēmu par deklarāciju iesniegšanas 

termiņu neievērošanu, vienlaikus ir jānosaka VID papildus 

sasniedzamie mērķi nodokļu administrēšanā, kā arī jānosaka, 

piemēram, tā kā VID būs laicīgi pieejamas deklarācijas, tad nodokļu 

maksātājs varēs paļauties, ka tā darījumu partnerus kontrolēs VID, 

nepārliekot pienākumu kontrolēt citus nodokļu maksātājus pašam 

maksātājam.  

7. Lūdzam precīzi aprakstīt - cik ātri un precīzi pēc šīs sistēmas 

ieviešanas VID spēs sadalīt starp pašvaldībām nodokļu maksātāju 

ieturēto, kā arī budžetā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

Tāpat lūdzam precīzi informēt – kas ir tie iemesli kāpēc šobrīd 

nodokļu maksātāju deklarētie ieturētie iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa maksājumi vai nu netiek iekasēti vai arī VID nespēj tos kā 

iekasētos iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus sadalīt starp 

pašvaldībām. Vienlaikus lūdzam sniegt informāciju par iepriekšējos 

gados fiziski atmaksātajām iedzīvotāju ienākuma nodokļa summām 

fiziskajām personām, kuru darba devēji bija deklarējuši no 

darbinieka ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, bet nebija to 

iemaksājuši budžetā.  

8. Tā kā šobrīd gandrīz visiem nodokļa maksātājiem gandrīz vienu un 

to pašu informāciju ir jāsniedz gan VID, gan Centrālajai statistikas 

pārvaldei, lūdzam noteikt, ka pēc automātiskās sodīšanas sistēmas 
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ieviešanas tiks atcelts to datu sniegšanas pienākums 

Centrālajai statistikas pārvaldei, kuri pēc būtības jau tiek sniegti 

VID.   

9. Lūdzam sniegt informāciju kādos veidos, cik bieži un kādos apjomos 

VID šobrīd informē nodokļu maksātājus par konkrētā nodokļu 

maksātāja iesniedzamo deklarāciju iesniegšanas termiņu tuvošanos, 

termiņu nokavējumiem. 
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Sanita Šķiltere, Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos  

67326633, 26313528, sanita.skiltere@lps.lv 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 

 

 


