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                                                      Rīga 

02.09.2019. Nr. 201908/SAN1083/NOS648 

Uz  precizēto TAP VSS-777 

 

Finanšu ministrijai 

 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 

"Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 

27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi 

par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām"" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība ir iepazinusies ar precizēto Ministru 

kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 

27.decembra noteikumos Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu 

klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”” (Noteikumu projekts) un 

lūdz tajā veikt šādus precizējumus:  

1) Noteikumu projekta 1.3. punktā ietvertā EKK 1150 precizētais skaidrojums 

paredz, ka šajā kodā turpmāk uzskaitāmas arī ar autoratlīdzību saistītās 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās (VSAO) iemaksas pensiju 

apdrošināšanai (5%).  

Līdzīga situācija ar EKK 2200 (Noteikumu projekta 1.6. punkts). Tā 

precizētais skaidrojums turpmāk šajā kodā paredz uzskaitīt arī ar 

autoratlīdzību saistītās VSAO iemaksas pensiju apdrošināšanai, ja 

autoratlīdzības saņēmējs reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs.  

Lūdzam precizēt kodu 1150 un 2200 skaidrojumus, no tiem izslēdzot 

vārdus “un ar to saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

pensiju apdrošināšanai”, tādējādi visus darba devēja izdevumus par VSAO 

iemaksām arī turpmāk uzskaitīt EKK 1210.  

Pašvaldības kā darba devēji Valsts Ieņēmumu dienestam sniedz atskaites, 

aprēķina nodokļus, kā rezultātā jāveic VSAO iemaksu uzskaites 

salīdzināšana par visiem darba devēja VSAO iemaksu veidiem (darba alga, 

uzņēmuma līgums vai autoratlīdzība). Darba devēja VSAO iemaksu 

sadalīšana pa dažādiem kodiem būtiski apgrūtinās salīdzināšanos ar VID, 

kā arī pašvaldību budžetu plānošanu; 

2) Noteikumu projekta 1.12. punkts paredz mainīt EKK 2231 nosaukumu un 

koda skaidrojumu. Lūdzam koda nosaukumu izteikt citā redakcijā, jo 

nosaukums “Izdevumi iestādes sabiedrisko attiecību īstenošanai” neatbilst 

koda apraksta saturam. Piemēram, koda nosaukums varētu būt “Izdevumi 
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iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai”, kas vairāk atbilstu tiem 

izdevumiem, kas būtu uzskaitāmi šajā kodā;  

3) Arī kodam 2314 līdzīgi kā EKK 2231 noteikumu projekta 1.40 punkts 

paredz mainīt nosaukumu un skaidrojumu. Lūdzam koda nosaukumu 

izteikt citā redakcijā. 

 

 

 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 

 

 
 

Lāsma  Ūbele 29539035   

lasma.ubele@lps.lv 
 

 

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

 

 


