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Finanšu ministrijai
Par Ministru kabineta noteikumu projektu
“Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu
pakalpojumu sniegšanu”
Latvijas Pašvaldību savienība, apkopojot pašvaldību viedokli par Ministru
kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu
pakalpojumu sniegšanu” (tālāk Noteikumu projekts), informē, ka no pašvaldībām
ir saņemti šādi priekšlikumi:
1) Noteikumu projekta 66. punkts paredz, ka Valsts kasei ir tiesības, par to
iepriekš nebrīdinot klientu, ieturēt komisijas maksu no cita klienta konta, ja
konkrētajā kontā nepietiek naudas līdzekļu vai darbības ar kontu vai naudas
līdzekļiem tajā ir ierobežota. Priekšlikums Noteikumu projekta 66. punktā
norādīt, ka komisijas maksa šādos gadījumos nav ieturama no pašvaldību
kontiem, kas atvērti konkrētu projektu īstenošanai, valsts aizdevumu, valsts
budžeta mērķdotāciju un dotāciju, kas piešķirtas ar likumu par ikgadējo valsts
budžeta likumu, saņemšanai.
Priekšlikums Noteikumu projekta 66. punkta ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:
“66. Valsts kasei ir tiesības, par to iepriekš nebrīdinot klientu, ieturēt komisijas
maksu no klienta konta (ja kontā nepietiek naudas līdzekļu vai darbības ar
kontu vai naudas līdzekļiem tajā ir ierobežotas, tad Valsts kasei ir tiesības
ieturēt nepieciešamo summu no citiem klienta kontiem Valsts kasē), izņemot
pašvaldību kontus, kas atvērti konkrētu projektu īstenošanai, aizdevumu un
valsts budžeta mērķdotāciju un dotāciju saņemšanai, tādā pašā apmērā, kā to
ir noteicis saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai maksājumu
pakalpojumu sniedzēja starpnieks, šādos gadījumos:”;
2) Noteikumu projekta 70.punkts paredz, ka klientam, konstatējot neatbilstību
maksājumu uzskaites datos un klienta grāmatvedības uzskaites datos,
labojumus varēs veikt tikai saimnieciskā gada ietvaros. Priekšlikums dot
iespēju veikt labojumus (atļaut koriģēt EKK par iepriekšējo gadu, t. sk.
decembra mēnesī veiktajos maksājumos) līdz nākamā gada 15.janvārim.
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