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N.p.k. Pasākums

I Nodokļu politika

ej.uz/enuekonomika

KomentāriPasākuma
pamatojums

Sagaidāmais rezultāts, 
īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 
normatīvajos aktos

Izstrādāt vidēja ter-
miņa valsts nodokļu 
politiku, kas būtu 
saistīta ar vidēja 
termiņa Latvijas Na-
cionālajā attīstības 
plānā 2014. – 2020. 
gadam noteikto, no-
drošinātu nodokļu 
politikas kvalitatīvu un 
pilnīgu realizāciju un 
paredzētu nodokļu 
politikas instrumenti-
em sasniedzamos 
mērķus un rezultatī-
vos rādītājus.

Nodokļu politikas pamatnostādnes 
2017. – 2020. gadam.

Lai nodrošinātu nodokļu iekasē-
jamības palielinājumu, virzoties 
uz nodokļu ieņēmumu apjomu 
pret iekšzemes kopproduktu 1/3 
apmērā, kā arī radītu prognozē-
jamu un stabilu uzņēmējdarbības 
vides tiesisko regulējumu, īpaši 
pievērošot uzmanību nodokļu 
maksātājus atbalstošas nodokļu 
politikas veidošanai, kas tādējādi 
veicinātu godprātīgas komercdar-
bību un nodokļu nomaksas disci-
plīnu kopumā. Izstrādājot vidēja 
termiņa valsts nodokļu politiku ir 
jāņem vērā arī nodokļu sistēmas 
konkurētspēja Baltijas valstīs.

Izpildes termiņš - 
15.07.2016.

1.1

Nodrošināt nodokļu 
sistēmas stabilitāti un 
prognozējamību.

Līdzīgi kā Igaunijā radīt juridisku 
mehānismu, kas dot iespēju 
nodokļu maksātājiem vērsties 
Satversmes tiesā, lai atceltu 
normatīvos aktus nodokļu jomā, 
kas pieņemti bez pienācīga pārejas 
perioda (vismaz 6 mēneši).

Nodokļu izmaiņas notiek pārāk 
bieži un strauji. Līdzšinējā prakse 
liecina par to, ka uzņēmēji nevar 
paļauties ne uz likumā noteikto, 
ne uz finanšu ministra parakstītu 
nodokļu stratēģiju, ne uz valdības 
deklarāciju.  Nodokļu izmaiņas 
bieži tiek pieņemtas steidzamības 
kārtībā kopā ar valsts budžetu 1–2 
mēnešus pirms to stāšanās 
spēkā.

Pasākums 
īstenojams kontek-
stā ar ēnu plānā 
iekļauto uzdevumu 
–izstrādāt Nodokļu 
politikas pamat-
nostādnes 2017. – 
2020. gadam.

1.2

Darbaspēka nodokļu 
sloga mazināšana 
veidā, kas nepalielina 
administratīvo slogu

-  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa  
(IIN) sloga pakāpeniska maz-
ināšana; - šobrīd ieviestā 
progresīvā IIN neapliekamā mini-
muma pārskatīšana, izvērtējot tā 
samērīgumu pret radīto adminis-
tratīvo slogu. 

Augsts darbaspēka nodokļu slogs 
ir viens no galvenajiem iemesliem 
aplokšņu algām un nereģistrētai 
nodarbinātībai.

Pasākums
īstenojams kontek-
stā ar ēnu plānā 
iekļauto uzdevumu 
–izstrādāt Nodokļu 
politikas pamat-
nostādnes 2017. – 
2020. gadam.
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Valsts Sociālās 
A p d r o š i n ā š a n a s 
Obligāto Iemaksu 
(VSAOI) pārskatīšana 

Izvērtēt iespēju mainīt VSAOI 
sistēmu, padarot to vienkāršāku un 
saprotamāku sabiedrībai, kā arī 
samazinot VSAOI slogu.

Sākot ar 2017.gadu tiek plānots 
ieviest minimālo VSAOI darbiniek-
iem, ar mērķi palielināt budžeta 
ieņēmumus un nodrošināt 
iedzīvotāju sociālo apdrošināšanu 
vismaz minimālā līmenī.  VSAOI 
veido lielāko daļu no darbaspēka 
nodokļu sloga. Tai pat laikā 
nodokļu maksātājiem ir ļoti zems 
uzticības līmenis sociālās 
apdrošināšanas sistēmai, tai 
skaitā pensiju sistēmai. Proti, 
tiem nav pārliecības par to, ka 
maksājot vairāk, tie arī vairāk 
saņems no valsts. Ņemot vērā 
valsts un pašvaldību budžetu 
vajadzības, ir skaidrs, ka straujš 
IIN samazinājums šobrīd nav 
iespējams, līdz ar to būtu jāizvērtē 
iespēja pārskatīt VSAOI sistēmu, 
pārliekot lielāku atbildību uz 
darba ņēmēju.  

1.4

Ieviest obligāto vese-
lības apdrošināšanu

Ieviest valsts obligāto veselības 
apdrošināšanu

Veselības aprūpe ir viens no 
būtiskākajiem šobrīd valsts 
sniegtajiem pakalpojumiem 
iedzīvotājiem. Šobrīd to vienādā 
līmenī saņem visi valsts 
iedzīvotāji, neatkarīgi no tā vai tie 
maksā nodokļus vai nē.
Tas, kopā ar pastāvošajām prob-
lēmām veselības aprūpes 
sistēmā, nemotivē godīgu 
nodokļu nomaksu. Piemēram, 
godīgs nodokļu maksātājs ir 
spiests stāvēt rindā uz pakalpoju-
mu, savukārt nodokļu 
nemaksātājs, par ietaupīto 
nodokļu naudu var atļauties 
maksas pakalpojumu bez rindas.

1.5

Pasākums 
īstenojams kontek-
stā ar ēnu plānā 
iekļauto uzdevumu 
–izstrādāt Nodokļu 
politikas pamat-
nostādnes 2017. – 
2020. gadam.

Pasākums 
īstenojams kontek-
stā ar ēnu plānā 
iekļauto uzdevumu 
–izstrādāt Nodokļu 
politikas pamat-
nostādnes 2017. – 
2020. gadam.
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Atbrīvot no UIN re-
investēto peļņu ma-
ziem un vidējiem 
uzņēmumiem

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu 
ienākuma nodokli”

Šāds risinājums mazinātu 
nepieciešamību slēpt ienākumus 
un peļņu un veicinātu investīcijas 
uzņēmumu attīstībā.

Pasākums 
īstenojams 
kontekstā ar ēnu 
plānā iekļauto 
uzdevumu – 
izstrādāt Nodokļu 
politikas pamat-
nostādnes 2017. – 
2020. gadam.

1.6

Atcelt akcīzes nodokli 
kafijai

Grozījumi likumā “Par akcīzes 
nodokli”

Akcīzes nodoklis kafijai ir neefek-
tīvs. Tas veicina pārrobežu 
iepirkšanos un izvairīšanos 
nodokļa nomaksas. Šim nodoklim 
nav arī nekāda pamatojuma no 
veselības viedokļa un līdzīgi 
nodokļi nepastāv nevienā Eiropas 
Savienības valstī. Nodokļa 
atcelšanas gadījumā pieaugtu 
PVN ieņēmumi no legālās 
tirdzniecības pieauguma.

Pasākums 
īstenojams 
kontekstā ar ēnu 
plānā iekļauto 
uzdevumu – 
izstrādāt Nodokļu 
politikas pamat-
nostādnes 2017. – 
2020. gadam.

1.8

Ieviest reverso 
PVN maksāšanas 
kārtību visās jomās, 
kurās to pieļauj 
direktīva. Rosināt 
ES līmenī pārskatīt 
PVN direktīvu, 
paplašinot jomas, 
kurās piemērojams 
reversais PVN.

Grozījumi likumā “Par pievienotās 
vērtības nodokli”:
- reversā pievienotās vērtības 
nodokļa maksāšanas kārtības 
noteikšana graudu realizācijā;
- reversā pievienotās vērtības 
nodokļa maksāšanas kārtības 
noteikšana visās jomās, ko paredz 
direktīva;
- izvērtēt iespēju noteikt reversā 
pievienotās vērtības nodokļa 
maksāšanas kārtību jomās, kas nav 
noteiktas direktīvā.

PVN plaisa Latvijā sasniedz līdz 
pat 30% un PVN reversā kārtība ir 
pierādījusi sevi kā efektīvs līdzek-
lis cīņai ar izvairīšanos no PVN 
nomaksas un PVN krāpšanos.
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Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa no saimnie-
ciskās darbības 
maksāšanas režīmu 
pārskatīšana mikro-
uzņēmumiem un 
jaunajiem uzņē-
mumiem (tai skaitā 
patentmaksas un 
MUN)

Izstrādāt pastāvīgu, ilgtermiņa 
risinājumu mikrouzņēmuma 
nodoklim, kas:
- nodrošinātu stabilitāti un prog-
nozējamību;
- mazinātu MUN izmantošanu, lai 
izvairītos no nodokļu nomaksas;
- saglabātu MUN pievilcīgumu 
mikrouzņēmumiem.
Pārskatīt patentmaksu sistēmu, 
izvērtējot to efektivitāti, izman-
tošanas izplatību un nepieciešamī-
bu paplašināt uz citām nozarēm.

Nodokļu prasību izpilde mikrou-
zņēmumiem un jaundibinātiem 
uzņēmumiem bieži vien ir 
apgrūtināta zināšanu un resursu 
trūkuma dēļ. Arī šo uzņēmumu 
kontrole nav vienkārša, jo to 
skaits ir liels. Turklāt, kontroles 
rezultātā potenciāli iegūtie papil-
dus nodokļu ieņēmumi bieži vien 
nepārsniedz kontrolē ieguldītos 
resursus.

1.9

Ieviest taksometru 
p ā r v a d ā j u m u 
ikmēneša nodokli uz 
vienu taksometru 
286,- EUR apmērā 
mēnesī, kas aizstātu 
IIN un VSAOI.

Grozījumus likumos “Par iedzīvotā-
ju ienākuma nodokli” un “Par valsts 
sociālo apdrošināšanu”

Ļoti augsts ēnu ekonomikas 
īpatsvars taksometru pārvadāju-
mos.

1.10

Atcelt uzņēmumu 
vieglo transportlīdze-
kļu nodokli taksome-
triem

Grozījumu transportlīdzekļu 
ekspluatācijas nodokļa un uzņē-
mumu vieglo transportlīdzekļu 
nodokļa likumā

Atcelt kā nepamatotu papildus 
finansiālu un administratīvu 
slogu

1.11

Izvērtēt iespēju veikt 
grozījumus normatī-
vajos aktos par dabas 
resursu nodokļa pie-
mērošanu iepakoju-
mam un videi kaitī-
gām precēm un pra-
sībām to atkritumu 
apsaimniekošanai, ja 
nodokļa maksātājam 
piemēro atbrīvojumu 
nodokļa samaksas.

1. Veikt grozījumus Dabas resursu 
nodokļa likumā, nosakot prasību 
dabas resursu nodokļa maksātā-
jam, kurš pats ir izveidojis un 
piemēro atkritumu apsaimnie-
košanas sistēmu, pie pārskata 
pievienot akreditētā auditora ziņo-
jumu.

Tā kā attiecībā par iepakojumu 
un videi kaitīgām precēm liela 
daļa komersantu saņem 
atbrīvojumus no dabas resursu 
nodokļa samaksas, nepiecie-
šams izvērtēt izveidoto sistēmu 
un kārtību, kādā komersanti tiek 
atbrīvoti no dabas resursu 
nodokļa samaksas un veikt 
grozījumus attiecīgajos norma-
tīvajos aktos: 1. Dabas resursu 
nodokļa likums paredz atšķirī-
gas prasības atkritumu

1.12

Pasākums 
īstenojams kontek-
stā ar ēnu plānā 
iekļauto uzdevumu 
–izstrādāt Nodokļu 
politikas pamat-
nostādnes 2017. – 
2020. gadam.

Pasākums 
īstenojams kontek-
stā ar ēnu plānā 
iekļauto uzdevumu 
–izstrādāt Nodokļu 
politikas pamat-
nostādnes 2017. – 
2020. gadam.

Pasākums 
īstenojams kontek-
stā ar ēnu plānā 
iekļauto uzdevumu 
–izstrādāt Nodokļu 
politikas pamat-
nostādnes 2017. – 
2020. gadam.

Izpildes termiņi:
1) 01.01.2017.
2) 01.07.2016.
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apsaimniekotājam, kurš izveidojis apsaimnie-
košanas sistēmu un ar kuru līgumpartneri ir 
noslēguši līgumu par piedalīšanos apsaim-
niekošanas sistēmā (turpmāk – apsaimnie-
kotājs) un dabas resursu nodokļa maksātā-
jam, kurš pats ir izveidojis un piemēro atkritu-
mu apsaimniekošanas sistēmu (turpmāk – 
individuālais apsaimniekotājs). Individuāla-
jiem apsaimniekotājiem nav noteikta prasība, 
ka pie pārskata jāpievieno akreditētā auditora 
ziņojums, līdz ar to netiek nodrošinātas vienā-
das prasības pret visiem atkritumu apsaim-
niekošanas uzņēmējiem. Ievērojot iepriekš 
minēto un to, ka pārskatu datu ticamību 
nepārbauda ne Latvijas vides aizsardzības 
fonda administrācija, ne Valsts vides dienests, 
pastāv risks, ka individuālo apsaimniekotāju 
pārskatos iekļautie dati var nebūt ticami. 

2. Spēkā esošajos Ministru kabineta 2009.ga-
da 3.novembra noteikumos Nr.1294 “Kārtība, 
kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa 
samaksas par videi kaitīgām precēm nav 
noteikta prasība pirms atbrīvojuma no dabas 
resursu nodokļa (turpmāk – nodoklis) samak-
sas saņemšanas nodokļa maksātājam vai 
apsaimniekotāja līgumpartnerim, kas ir elek-
trisko un elektronisko iekārtu ražotājs vai 
bateriju vai akumulatoru ražotājs, reģistrēties 
Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju 
reģistrā vai Bateriju vai akumulatoru ražotāju 
reģistrā. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.ga-
da 17.jūnija noteikumiem Nr.331 “Elektrisko 
un elektronisko iekārtu un bateriju vai 
akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība 
un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” 
komersants var reģistrēties mēneša laikā 
pēc elektrisko un elektronisko iekārtu vai 
bateriju vai akumulatoru ievešanas. Rezultātā 
preču apjomus, kas komersantam radušies 
pirms reģistrācijas, var arī neuzrādīt, kā arī 
nereģistrēties vispār situācijās, kad šīs 
preces tiek ievestas neregulāri.

Izpildes termiņi:
1) 01.01.2017.
2) 01.07.2016.
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Ierobežot izdevumu 
norakstīšanu N1 
kategorijas trans-
portlīdzekļiem.

Veicami grozījumi likuma “Par 
uzņēmumu ienākuma nodokli” 
1.panta 26.daļā, paredzot reprezen-
tatīvo automobiļu normas attiecināt 
arī uz N1 kategorijas transportlīdze-
kļiem.

Pasākums, lai ierobežotu nodokļu 
optimizēšanu saistībā ar N1 kate-
gorijas transportlīdzekļiem, kuru 
ar reklāmas starpniecību aicina 
izmantot transportlīdzekļu tirgo-
tāji (dīleri).  Iegādājoties N1 kate-
gorijas transportlīdzekli, nodokļu 
maksātājam ir iespēja izvairīties 
no uzņēmumu ienākuma nodokļa 
maksāšanas reprezentatīva 
vieglā automobiļa iegādes gadī-
jumā.  Veikt grozījumus likuma 
“Par uzņēmumu ienākuma 
nodokli” 1.panta divdesmit sestajā 
daļā.

1.13

Izvērtēt iespēju dar-
biniekiem nodrošinā-
to un koplīgumā 
noteikto sociālo 
garantiju, kas saistī-
tas ar darbinieku 
ēdināšanu attiecināt 
uz uzņēmuma saim-
nieciskās darbības 
izmaksām, nepiem-
rojot papildus darb-
spēka nodokļus. 

1. Nacionālās trīspusējās sadarbī-
bas padomes apakšpadome izska-
ta darba grupas piedāvājumu un 
lemj par tālāku atbalstu vai uzlabo-
jumiem.

2. Atbildīgās institūcijas izstrādā 
normatīvo aktu grozījumus (grozī-
jumi likumā “Par iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli” un grozījumi likumā 
“Par valsts sociālo apdrošināša-
nu”).

3.Grozījumi normatīvajos aktos 
iesniegti Ministru kabinetā.

Pieaudzis uzņēmumu skaits, 
kuros darbinieki ir nodrošināti ar 
papildu garantijām koplīgumos, 
rezultātā pieaug legāla algu 
izmaksa un samazinās uzņēmu-
mu izdevumi darbinieku ēdināša-
nai, kuri netiek pareizi atspoguļoti 
grāmatvedībā un nodokļu 
mērķiem. 
Izmaiņas nepieciešamas, lai maz-
inātu slēptā veidā vai grāmatvedī-
bas uzskaitē vispār neuzrādītu 
personificējamu darbiniekiem 
nodrošinātu izdevumu apmaksu 
par ēdināšanu, kā arī veicinātu 
legālā atalgojuma pieaugumu un 
šādu pakalpojumu sniedzēju 
ienākumu uzrādīšanu grāmat-
vedības uzskaitē. Pašreizējais 
normatīvais regulējums paredz, 
ka darba devējam veicot izdevu-
mu apmaksu par ēdināšanu, ja 
tie ir personificējama uz 
individuālu darbinieku, izmaksas 
pielīdzināmas par darba algai, kā 
rezultātā ir pienākums papildus 
aprēķināt darba devēja un darba 
ņēmēja valsts sociālās 

1.14

Termiņš: 
30.12.2016.

Termiņi:

1) 20.05.2016.

2) 07.07.2016.

3) 01.09.2016.
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normatīvo aktu grozījumus (grozī-
jumi likumā “Par iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli” un grozījumi likumā 
“Par valsts sociālo apdrošināša-
nu”).

3.Grozījumi normatīvajos aktos 
iesniegti Ministru kabinetā.

Pieaudzis uzņēmumu skaits, 
kuros darbinieki ir nodrošināti ar 
papildu garantijām koplīgumos, 
rezultātā pieaug legāla algu 
izmaksa un samazinās uzņēmu-
mu izdevumi darbinieku ēdināša-
nai, kuri netiek pareizi atspoguļoti 
grāmatvedībā un nodokļu 
mērķiem. 
Izmaiņas nepieciešamas, lai maz-
inātu slēptā veidā vai grāmatvedī-
bas uzskaitē vispār neuzrādītu 
personificējamu darbiniekiem 
nodrošinātu izdevumu apmaksu 
par ēdināšanu, kā arī veicinātu 
legālā atalgojuma pieaugumu un 
šādu pakalpojumu sniedzēju 
ienākumu uzrādīšanu grāmat-
vedības uzskaitē. Pašreizējais 
normatīvais regulējums paredz, 
ka darba devējam veicot izdevu-
mu apmaksu par ēdināšanu, ja 
tie ir personificējama uz 
individuālu darbinieku, izmaksas 
pielīdzināmas par darba algai, kā 
rezultātā ir pienākums papildus 
aprēķināt darba devēja un darba 
ņēmēja valsts sociālās 

1.14

Termiņš: 
30.12.2016.

Termiņi:

1) 20.05.2016.

2) 07.07.2016.

3) 01.09.2016.



N.p.k. Pasākums

I Nodokļu politika

ej.uz/enuekonomika

KomentāriPasākuma
pamatojums

Sagaidāmais rezultāts, 
īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 
normatīvajos aktos

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas un iedzīvotāju ienākuma 
nodokli, tādejādi darba devējam 
radot papildus nodokļu izdevu-
mus vairāk kā 79% apmērā no 
segtās izdevumu summas. Lai 
izvairītos no šādu nodokļu 
nomaksas šādi izdevumi vai nu 
netiek segti darbiniekiem, vai tiek 
segti slēptā veidā (nepersonificē-
jot uz konkrētu darbinieku vai 
attiecinot uz citām izmaksām), vai 
arī šādas izmaksas sedz tās 
vispār neuzrādot grāmatvedības 
uzskaitē ne darba devēja, ne 
pakalpojumu sniedzēja pusē. 
Ņemot vērā sasaisti ar aprēķināto 
darba algu apmēru un 
nomaksātajiem nodokļiem, 
regulējums nodrošinātu tā 
piemērošanu godprātīgiem 
nodokļu maksātājiem, kā arī 
papildus veicinātu darba apstākļu 
uzlabošanu, nodarbinātības un 
mobilitātes veicināšanu, t.sk. 
nodarbinātību reģionos. 

1.14



N.p.k. Pasākums

II Administratīvā sloga mazināšana

ej.uz/enuekonomika

KomentāriPasākuma
pamatojums

Sagaidāmais rezultāts, 
īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 
normatīvajos aktos

Viena loga principa 
ieviešana valsts un 
pašvaldību iestādēs.

Uzņēmējdarbības laikā iesnied-
zamās informācijas audits, lai 
konstatētu iespējamos “viena loga” 
risinājumus.

Nepieciešams novērst dublējošas 
vai valsts iestāžu rīcībā jau 
esošas informācijas iesniegšanas 
prasības, maksimāli realizējot tā 
saukto viena lodziņa principu.

2.1

Ieviest vienotā konta 
koncepciju pēc Igau-
nijas parauga, kur 
nodokļu maksātājs 
visus nodokļu mak-
sājumus iemaksā 
vienā kontā, no kuras 
VID atskaita katram 
nodoklim pienākošo 
summu noteiktā 
termiņā.

Izstrādāt un ieviest tehnisko risinā-
jumu vienotā konta realizācijai.

Kļūdas un kavējumi nodokļu 
samaksā.

2.3

Pilnveidot Publisko 
iepirkumu likumu 
attiecībā uz kritēri-
jiem saimnieciskā 
izdevīguma vērtēša-
nā.

Lai sekmētu godprātīgo nodokļu 
maksātāju dalību publiskajos iepir-
kumos, sagatavot priekšlikumus 
Publisko iepirkumu likumam, kas 
paredz pārskatīt noteiktos kritērijus 
saimnieciskā izdevīguma vērtēša-
nā.

2014.gada oktobrī tika pieņemti 
“Grozījumi Publisko iepirkumu 
likumā”, kuru mērķis bija savla-
icīgi izslēgt no iepirkumu 
konkursiem uzņēmējus, kas nav 
nomaksājuši visus nodokļus. 
Nepieciešams izvērtēt, vai un 
kādas izmaiņas ēnu ekonomikā 
ir notikušas kopš šī likuma 
stāšanās spēkā un vai 
nepieciešamas papildu izmaiņas 
normatīvajos aktos. Jāņem vērā, 
ka patlaban godprātīgie nodokļu 
maksātāji tiek nostādīti nelab-
vēlīgākā situācijā publiskajos 
iepirkumos, jo, nomaksājot visus 
nodokļus, to piedāvātā līgumcena 
likumsakarīgi ir augstāka nekā 
citiem tirgus dalībniekiem, tādē-
jādi valsts un pašvaldību institūci-
jas, kas organizē iepirkumus, 
mazina motivāciju maksāt 
nodokļus.

2.1

Izvērtējams audi-
toru pētījums par 
iestāžu funkciju 
dublēšanos.

Termiņš: 
30.12.2016.



N.p.k. Pasākums

II Administratīvā sloga mazināšana

ej.uz/enuekonomika

KomentāriPasākuma
pamatojums

Sagaidāmais rezultāts, 
īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 
normatīvajos aktos

Informācijas publis-
košana un atbalsts 
nodokļu maksātā-
jiem.

1. Izvērtēt iespēju normatīvajos 
aktos noteikt VID tiesības ievietot 
VID mājas lapā informāciju vai 
informēt nodokļu maksātājus par 
nodokļa maksātājiem ar sliktu 
reputāciju:
- neiesniedz nodokļu deklarācijas;
- atkārtoti izdara būtiskus nodokļu 
pārkāpumus un kuriem pieņemtie 
lēmumi par papildus nomaksai 
budžetā aprēķinātajiem nodokļu 
maksājumiem apstrīdēšanas 
kārtībā ir atstāti negrozīti;
- reģistrēti VID kontroles pasāku-
mos apzinātās riskantās juridiskās 
adresēs.

2. Sagatavot nepieciešamos grozī-
jumus normatīvajos aktos, lai 
nodrošinātu informācijas publis-
košanu.

Lai nodrošinātu iespēju 
godprātīgiem nodokļu maksātā-
jiem izvairīties no darījumiem ar 
darījumu partneriem ar sliktu 
reputāciju, kā rezultātā neciestu 
valsts budžets un godprātīgo 
nodokļa maksātāju uzņēmējdar-
bība, nepieciešams izstrādāt 
normatīvo regulējumu, kas ļautu 
VID informēt par nodokļu 
maksātājiem ar sliktu reputāciju 
(t.i., ievietojot informāciju VID 
mājas lapā vai informējot konkrē-
tus nodokļu maksātājus, 
konstatējot, ka tie ir iesaistījušies 
darījumos ar nodokļu maksātā-
jiem, kas neiesniedz nodokļu 
deklarācijas, atkārtoti izdara 
būtiskus nodokļu pārkāpumus un 
kuriem pieņemtie lēmumi par 
papildus nomaksai budžetā 
aprēķinātajiem nodokļu maksā-
jumiem apstrīdēšanas kārtībā ir 
atstāti negrozīti, reģistrēti VID 
kontroles pasākumos apzinātās 
riskantās juridiskās adresēs). 

2.4

Būvstrādnieku kate-
gorizēšana, būvko-
mersantu klasifikāci-
ja un sasaiste ar 
Publisko iepirkumu 
likumu.

1. būvstrādnieku kategorizēšana un 
vidējās algas aprēķināšana un 
publiskošana būvstrādnieku profe-
siju kategorijās;
2. būvkomersantu klasifikācijas 
sasaiste ar Publisko iepirkumu 
likumu, vienkāršojot un vienādojot 
pretendentu atlases procesu publis-
kajos iepirkumos;

Būvstrādnieku kategorizēšana, 
būvkomersantu klasifikācija un 
sasaiste ar Publisko iepirkumu 
likumu palīdzēs ātrāk un efek-
tīvāk organizēt publisko iepirku-
mu procesu.

2.5

Termiņš:

1) 01.06.2017.
2) 31.06.2017.



N.p.k. Pasākums

III Valsts līdzekļu izlietojuma efektivitāte un korupcijas mazināšana

ej.uz/enuekonomika

KomentāriPasākuma
pamatojums

Sagaidāmais rezultāts, 
īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 
normatīvajos aktos

Pārskatīt Valsts Kon-
troles lomu un piln-
varas,lai nodrošinā-
tu, ka kontrolējamās 
iestādes atbild par 
konstatētajiem pār-
kāpumiem.

Valsts Kontroles lomas un pilnvaru 
izvērtējums.

Publiski bieži izskan Valsts 
kontroles revīziju laikā konstatēti 
pārkāpumi valsts un pašvaldību 
iestādēs, kas saistīti ar finanšu 
nelietderīgu izlietošanu. Tajā pat 
laikā Valsts Kontroles secinājumi 
nerada juridiskās sekas pašiem 
pārkāpējiem. Tie var vienkārši tos 
ignorēt. Tā rezultātā sabiedrībā 
veidojas priekšstats, ka valsts 
iestādes nelietderīgi tērē nodokļu 
naudu un par to nekāda atbildība 
neiestājas.
No otras puses, ir stiprināma arī 
Valsts Kontroles atbildība gan par 
sava darba kvalitāti, gan par rezu-
ltātiem.

3.1

Mazināt korupcijas 
riskus valsts un 
pašvaldību iepirku-
mos.

Elektroniskā iepirkuma ieviešana 
visiem iepirkumiem, arī tā saucam-
ajiem zemsliekšņa iepirkumiem. 
Vienkāršotas, standartizētas 
procedūras, kas varētu mazināt 
korupcijas riskus. 

Korupcijas līmenis valsts un 
pašvaldību publiskajos iepirku-
mos ir nepieļaujami augsts. 
Saskaņā ar Rīgas Ekonomikas 
Augstskolas pētījumu, uzņēmēji 
atzīst, ka kukuļos vidēji tiek 
maksāti 10,2% no līguma vērtības.

3.2

KNAB stiprināšana 
un darba efektiv-
izēšana

Atrisināt KNAB personālvadības 
problēmas un nedrošināt tā efektīvu 
darbību korupcijas apkarošanā.

Šobrīd publiski pieejamā 
informācija rada iespaidu, ka 
KNAB vairāk ir aizņemts ar iekšē-
jām cīņām nekā ar savu funkciju 
veikšanu. 

3.3



N.p.k. Pasākums

IV Efektīvāka kontrole un sodi

ej.uz/enuekonomika

KomentāriPasākuma
pamatojums

Sagaidāmais rezultāts, 
īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 
normatīvajos aktos

Pasākumu kom-
plekss, kas nodroši-
nātu sodu ātrāku 
piemērošanu un 
piespriesto sodu 
atbilstību likumā 
noteiktajām sankci-
jām.

Izvērtēt VID, Prokuratūras un tiesu 
līdzšinējo darbību.
Izstrādāt konkrētus risinājumus kā 
uzlabot situāciju.

Sodi par pārkāpumiem nodokļu 
jomā tiek piemēroti zemāki par 
likumā noteiktajiem, tiesu procesi 
ir nepieļaujami gari. Reāli sodi 
tiek piemēroti ļoti mazai daļai no 
ierosināto krimināllietu gadījumi-
em. Tas veicina nesodāmības 
sajūtu likumpārkāpējiem

4.1

Kriminālatbildības 
par krāpšanu nodo-
kļu jomā piemēroša-
nas efektivizēšana.

Termiņš:
30.12.2016.

Izvērtējuma sagatavošana par to, 
vai veicami grozījumi Kriminālli-
kumā ietverot jaunu pantu par 
krāpšanu nodokļu jomā vai sagat-
avojami grozījumi jau esošajās 
normās, vai arī veicami citi pasāku-
mi tiesībaizsardzības iestāžu 
izpratnes veicināšanai kriminālat-
bildības par krāpšanu nodokļu jomā 
piemērošanā.

Statistikas dati (Tiesu informāci-
jas sistēmas pārskats “Notiesāto 
personu skaits”) liecina par to, ka 
tiesu praksē par izvairīšanos no 
nodokļu nomaksas un krāpšanu 
(t.sk. ar nodokļiem) reāla brīvības 
atņemšana un papildsodi ir 
piemērojami ārkārtīgi retos gadī-
jumos, bet naudas sods tiek 
noteikts tuvu panta sankcijā 
paredzētajai minimālajai soda 
robežai, kas savukārt nozīmē, ka 
pēc tiesnešu un prokuroru 
domām, šis noziegums ir daudz 
mazāk kaitīgs, nekā to uzskatījis 
likumdevējs. Tādējādi, lai 
secinātu, vai Krimināllikumā ir 
nepieciešams ietvert jaunu pantu 
par krāpšanu nodokļu jomā, 
paredzēt grozījumus jau esošajās 
normās, vai arī veikt citus pasā-
kumus tiesībaizsardzības iestāžu 
izpratnes veicināšanai, ir 
nepieciešama padziļināta 
diskusija. Tādējādi nepieciešams 
organizēt diskusiju un izvērtēt 
nepieciešamību veikt pasākumus, 
lai varētu efektīvi saukt personas 
pie kriminālatbildības par 
krāpšanu nodokļu jomā.

4.2



N.p.k. Pasākums

IV Efektīvāka kontrole un sodi

ej.uz/enuekonomika

KomentāriPasākuma
pamatojums

Sagaidāmais rezultāts, 
īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 
normatīvajos aktos

LAPK sodu sistēmas 
pārskatīšana

Sagatavots izvērtējums  par esošo 
praksi administratīvo sodu 
piemērošanā, īstenojot adminis-
tratīvo sodu dekodifikāciju.

Lai novērstu pārkāpumu 
izdarīšanu un neveicinātu 
nesodāmības sajūtu likumpārkā-
pējos administratīvajiem sodiem 
par normatīvo aktu pārkāpumiem 
ir jābūt samērīgiem ar izdarītā 
pārkāpuma smagumu. Ņemot 
vērā to, ka esošais LAPK regulē-
jums ir nepilnīgs, nepieciešams 
pārskatīt administratīvās atbildī-
bas piemērošanu un piemērotās 
atbildības apmērus.

4.3

Neefektīva tiesu 
darbība, lēmumi 
bieži tiek atlikti, 
tiesas risinās ļoti ilgi.

Izstrādāt un ieviest konkrētu risinā-
jumu

Ieviest administratīvās tiesās tikai 
rakstisko procesu (mutisko tikai 
ar AT atļauju).

4.5

Mediācija nodokļu 
strīdu risināšanai. 
Soda naudas un 
nokavējuma naudas 
sistēmas pārskatīša-
na.

1. Darba grupas mediācijas institūta 
izvērtēšanai nodokļu strīdos 
izveide.

2. Informatīvais ziņojums par 
mediācijas institūta izmantošanas 
iespējām nodokļu strīdu 
izskatīšanā.

3. Grozījumi likumā “Par nodokļiem 
un nodevām”, kā rezultātā pilnvei-
dots un efektivizēts apstrīdēšanas 
mehānisms.

4. Grozījumi likumā “Par nodokļiem 
un nodevām” saistībā ar soda 
naudas un nokavējuma naudas 
sistēmas pārskatīšanu.

Alternatīvs strīdu risināšanas 
institūts – mediācijas process 
nodokļu strīdu izskatīšanā, t.i., 
izstrādāts risinājums strīdu 
nodokļu lietās risināšanai, kas 
paredz, ka konfliktējošās puses 
nodokļu strīdu risina ar neitrālas 
trešās personas starpniecību, 
nevis tiesā.
Pārskatīt lēmumu pieņemšanas 
procesu audita laikā un 
apstrīdēšanas procesā.
Nepieciešams pārskatīt un efek-
tivizēt soda naudas un nokavēju-
ma naudas sistēmu.

Šobrīd valsts pārvaldes 
darbinieku atalgojuma sistēma, 
salīdzinot ar privāto sektoru ir 
neelastīga, tai ir nepietiekoša 
saikne ar sasniegtajiem rezultāti-
em, atbildības līmeni un korupci-
jas riskiem.

4.4 Termiņi:

1) 30.01.2016.
2) 30.12.2016.
3) 15.01.2018.
4) 30.12.2020.

Skatīt kontekstā ar 
4.1.uzdevumu.

Darba samaksas 
sistēmas pilnveido-
šana valsts pārvaldē.
Funkciju pārskatīša-
na.

Konkrētu risinājumu izstrāde Valsts 
Kancelejas vadībā.

4.6



N.p.k. Pasākums

IV Efektīvāka kontrole un sodi

ej.uz/enuekonomika

KomentāriPasākuma
pamatojums

Sagaidāmais rezultāts, 
īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 
normatīvajos aktos

Piemēram, muitas punktu 
ierēdņu atalgojums ir nesamērīgi 
zems salīdzinot ar korupcijas 
riskiem šajās darba vietās. Prak-
tiski nepastāv efektīvu veidu, kā 
finansiāli motivēt darbiniekus par 
labu rezultātu sasniegšanu. 
Valsts iestādēs ir vāja darbinieku 
vērtēšanas sistēma un nepietie-
koša rotācija.
Finansējumu atalgojuma paliel-
ināšanai būtu iespējams gūt, 
atsakoties no nelietderīgām funk-
cijām, kā arī maksimāli ieviešot 
elektroniskus pakalpojumus un 
viena lodziņa principu, kā rezu-
ltātā būtu iespējams samazināt 
darbinieku skaitu.

4.3

Šobrīd nelegālā audiovizuālā 
tirgus apjoms pēc provizoriskiem 
aprēķiniem ir sasniedzis jau 220 
procentus no kopējā tirgus, jeb 
133 000 mājsaimniecību no 
kopējā 760 000 skaita. Legālie 
audiovizuālā satura izplatītāji 
maksā nodokļus, autoratlīdzību 
satura veidotājiem un citus 
maksājumus, savukārt, nelegālie 
izplatītāji, īpaši interneta vidē un 
caur satelītiem, izmantojot “card 
sharing” tehnoloģiju, nemaksā 
neko. Rezultātā legālajiem 
izplatītājiem ir nelabvēlīga 
konkurence un valsts nesaņem 
pievienotās vērtības nodokli 21 
procentu apmērā (133 000 
mājsaimniecības * 12 % * 12 
mēneši), ienākuma nodokli un 
autori nesaņem atlīdzību.

Izpildes termiņš – 
30.12.2016.
A t b i l d ī g ā s 
institūcijas – KM, 
SAM, NEPLP
I e s a i s t ī t ā s 
institūcijas – FM 
(VID), nozares 
asociācijas – “Nē, 
pirātismam Latvi-
jā”, LIKTA, Latvi-
jas Interneta 
asociācija

Nelegālā audio-
vizuālā tirgus 
(televīzijas program-
mu un filmu) 
izplatītāju apkaroša-
na un ierobežošana.

Saskaņā ar Ministru kabineta 
2015.gada 15.februāra protokollē-
mumu (Prot.Nr.67, 77§) “Infor-
matīvais ziņojums “Par priekšliku-
miem televīzijas pakalpojumu inter-
netā sniedzēju uzraudzības 
uzlabošanai” TA-2301 Kultūras min-
istrijai sadarbībā ar Nacionālo elek-
tronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomi, lai nodrošinātu televīzijas 
pakalpojumu internetā sniedzēju 
uzraudzības uzlabošanu, iesaistot 
elektronisko sakaru nozari, izvērtēt 
nepieciešamību, lietderību un 
samērīgumu un līdz 2016.gada 
1.jūlijam sagatavot un iesniegt 
Ministru kabinetā likumprojektu 
“Grozījumi Elektronisko plašsazi-
ņas līdzekļu likumā”, paredzot 
iespēju Nacionālajai elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomei 
noteiktos gadījumos pieņemt 
lēmumu par piekļuves ierobežoša-
nu interneta mājaslapai. Likumpro-
jekta izskatīšanu Ministru kabinetā

4.7
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4.7

Lai ierobežotu fizisko personu 
nereģistrēto saimniecisko darbī-
bu, izīrējot tiem piederošos 
nekustamos īpašumus, nepiecie-
šams īstenot pasākumus, kas 
mazinātu nereģistrēto saimnie-
cisko darbību izīrējot nekustamos 
īpašumus.

Termiņš:

1) 30.12.2017.
2) 30.12.2017.

Ierobežot fizisko 
personu nereģistrēto 
saimniecisko darbī-
bu nekustamo īpašu-
mu izīrēšanas jomā.

paredzēt vienlaicīgi ar “Grozījumi-
em Elektronisko plašsaziņas līdze-
kļu likumā” norādīto tiesību akta 
projektu.  

1. Deklarēto dzīvesvietu reģistrā 
esošās informācijas par reģistrāci-
jas tiesisko pamatu (ja tiesiskais 
pamats ir norādīts īres līgums) 
izmantošana salīdzināšanai ar 
Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā 
esošajiem datiem par personu 
reģistrēto/nereģistrēto saimniecis-
ko darbību.

2. Izvērtēt iespēju īres līgumus 
reģistrēt uz atvieglotiem nosacī-
jumiem (normatīvajos aktos nosa-
kot pienākumu personai reģistrēt 
īres līgumus) Valsts vienotās dator-
izētās zemesgrāmatas sistēmā, 
vienlaikus izvērtējot šāda līguma 
iespējamo tiesisko statusu.

4.8

Ļoti izplatītas PVN krāpša-
nas shēmas importējot 
automašīnas.

Izmantot Igaunijas piemēru  
PVN krāpšanās apka-
rošanai auto tirdzniecības 
nozarē:
1. Pastiprinātas, masveida 
kontroles;
2. Publiskā kampaņa, noin-
formējot sabiedrību par 
negodīgiem tirgotājiem;
3. Iegādes dokumentu 
pārbaude pie auto reģis-
trācijas:
-  riska analīze;
- reģistrācijas aizturēšana 
līdz 30 dienām (informācija 
no CSDD tiek sniegta VID);
- VID intervē pārdevēju un 
iegūst citu informāciju. Ja 
neko neatklāj, atļauj reģis-
trēt. 

Grozījumi normatīvajos aktos, VID 
un CSDD sadarbība.

4.9
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Ierobežot negodīgu 
k o m e r s a n t u 
iesaistīšanos apsar-
dzes pakalpojumu 
darījumu shēmās.

Veikt grozījumus Apsardzes darbī-
bas likumā:
- nosakot, ka fiziskās un tehniskās 
apsardzes, kā arī inkasācijas 
apsardzes pakalpojumus sniedz 
tikai tāds apsardzes komersants, 
ar kuru darba tiesiskajās attiecībās 
ir ne mazāk kā 6 (seši) apsardzes 
darbības jomas darbinieki un 
darbinieku skaits ļauj pildīt apsar-
dzes pakalpojuma līgumu saistības, 
nepārkāpjot šā likuma, darba tiesis-
kās attiecības reglamentējošo un 
citu normatīvo aktu prasības;
- nosakot apsardzes darbības jomā 
nodarbināto reģistra izveidi.

Lai izslēgtu iespējamību, ka 
fiziskās un tehniskās apsardzes 
un inkasācijas apsardzes 
pakalpojumus sniedz tāds apsar-
dzes komersants, kuram darba 
attiecībās nav neviena apsardzes 
jomas darbinieka, kā rezultātā 
fiktīvi tiek piesaistīti 
apakšuzņēmēju pakalpojumi un 
iegūti brīvie naudas līdzekļi, lai 
veiktu faktisko darbinieku 
“aplokšņu algu” izmaksu, 
nepieciešams regulējums, kas 
noteiktu minimālo darbinieku 
skaitu komercsabiedrībās, kas 
sniedz fiziskās un tehniskās 
apsardzes un inkasācijas apsar-
dzes pakalpojumus.
Vienlaikus, lai ierobežotu nelegālo 
nodarbinātību apsardzes jomā un 
iegūt detalizētu, vispusīgu un 
izsekojamu informāciju par 
personām, kuras faktiski veic 
apsardzi konkrētajā objektā un 
konkrētā laikā nepieciešams 
regulējums, kas nosaka, ka 
objektos jāatrodas sarakstam, 
kurā norādīta informācija par 
apsardzes pakalpojumu sniedzēju 
(uzņēmuma dati) un fiziskajām 
personām apsardzes uzņēmuma 
darbiniekiem, kuri veic faktiski 
apsardzi konkrētajā objektā, 
saraksti ir uzglabājami pie 
pakalpojuma saņēmēja.

4.10

Kā liecina Eiropas Būvniecības un 
kokapstrādes (turpmāk – 
EFBWW) un Eiropas Būvniecības 
nozares federācijas (turpmāk – 
FIEC) 2015.gada janvārī 
publicētais gala ziņojums par 
Eiropas Komisijas finansēto 
pētījumu Sociālās identifikācijas 

4.11

Termiņš:
30.12.2016.

Termiņš:

1) 30.12.2017.
2) 30.12.2020.

Nodarbināto personu 
elektroniska reģis-
trēšana un to kustī-
bas uzskaite būvob-
jektā.

1. Normatīvā regulējuma pilnveide 
attiecībā uz pienākuma noteikšanu 
ieviest nodarbināto personu elek-
tronisko reģistrēšanu un to kustī-
bas uzskaiti būvobjektā. Būvniecī-
bas likumā nosakāms deleģējums 
Ministru kabinetam noteikt pienā-
kumu būvniecības procesā ieviest 
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būvobjektā strādājošo 
personu elektronisko 
reģistrēšanu un to kustības 
uzskaiti būvobjektā.

2. Personu elektroniskās 
reģistrēšanas un to kustī-
bas uzskaites būvobjektā 
ieviešana un datu 
integrēšana būvniecības 
informācijas sistēmā.

kartes būvniecības nozarē Eiropā, valstis, kurās 
pastāv elektroniskās identifikācijas kartes (turpmāk 
–  e-ID kartes), kā būtiskākos to ieviešanas mērķus 
nosauc precīzu darba laika uzskaiti, e-ID karti kā 
elektronisku atslēgu sociālās apdrošināšanas 
vietņu piekļuvei vai sasaisti ar pensiju shēmām un 
nosūtīto darbinieku nodarbinātības kontroli (Fran-
cesco Briganti (AEIP), Prof. dr. iur Heinz-Dietrich 
Steinmeyer, Warner Buelen, Social ID cards in the 
construction industry, EFBWW-FIEC report, Brux-
elles, 2015, 5.lpp.).  Vienlaikus, piemēram Zviedrijā 
vai Apvienotajā Karalistē e-ID karte kalpo kā 
apliecība būvniecībā nodarbināto personu kompe-
tencei un personas iegūtajai izglītībai un kvalifikāci-
jai, kā arī tiesībām jeb pilnvarām (Zviedrijā). Gadīju-
mos, kad e-ID karte satur šādu informāciju, to var 
izmantot arī vienotas darba samaksas sistēmā, ja 
valstī tiek plaši pielietots princips, kad uzņēmumi, 
kas ir nacionāla mēroga nozares darba devēju 
organizāciju biedri ar arodbiedrību, kas ir nacionāla 
mēroga arodbiedrību apvienības biedrs slēdz darba 
koplīgums. Kā secināts pētījumā, Eiropā pastāv 
vairākas, daļēji atšķirīgas prakses e-ID karšu lieto-
jumam. 
Attiecīgi obligātas būvobjektā strādājošo personu 
elektroniskās reģistrēšanas un to kustības uzskait-
es ieviešanu nepieciešams iepriekš izvērtēt šādu 
apsvērumu dēļ: 
(1) uzskaiti nevar nodrošināt visos būvobjektos – 
tehniski noteikti izņēmumi ir objekti, kurus dabā 
nav iespējams pilnībā norobežot (autoceļi un ielas, 
dzelzceļa un inženiertehnisko tīklu būve); 
(2) piekļuves kontroles sistēmu nodrošināšanas 
izmaksas nav samērojamas ar nelielu  pirmās vai 
pat otrās grupas būvju būvniecības izmaksām. 
Tātad, ieviešot prasību kā obligātu, būtu jānosaka 
virkne izņēmumu, kas neveicina mērķa sasniegša-
nu – nelegālās nodarbinātības ierobežošanu – jo, 
ievērojot samērīguma un praktiskos apsvērumus, 
elektroniskās piekļuves prasība būtu attiecināma 
tikai uz tiem būvobjektiem, kuros jau pašlaik aktīvi 
tiek veiktas Valsts Darba inspekcijas kontroles.

4.11
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Ģenerāluzņēmēja 
pienākumu pārska-
tīšana būvniecības 
procesā. 

Noteikt ģenerāluzņēmēja pienāku-
mu sniegt informāciju kontrolējoša-
jām iestādēm par apakšuzņēmumi-
em, kā arī noteikt kontrolējošajām 
iestādēm sniedzamās informācijas 
apjomu. 
Izvērtēt iespēju izdarīt grozījumus 
Būvniecības likumā, kas paredz 
noteikt ģenerāluzņēmēja pienāku-
mu būvniecības procesā sniegt 
informāciju kontrolējošajām 
iestādēm. 

Lai ierobežotu negodīgu komer-
santu iesaistīšanos būvniecības 
procesā un mazinātu iespēju 
veidot darījumu shēmas ar mērķi 
aiz reāli neveiktajiem darījumiem 
slēpt naudas plūsmas, kas 
paredzētas algu izmaksai “aplok-
snēs”. Kā arī VID un citām 
kontrolējošajām institūcijām būtu 
iespēja vieglāk un pārskatāmāk 
pārbaudīt komersantu saimnie-
ciskās darbības norisi būvobjek-
tos, stingrāk kontrolēt dokumentu 
plūsmu būvniecības procesā, 
nepieciešams pārskatīt ģenerālu-
zņēmēja pienākumus būvniecī-
bas procesā.

4.12 Termiņš:
30.12.2016.

Pārskatīt adminis-
tratīvās atbildības 
piemērošanu būv-
niecībā.

Grozījumi Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā paredzot 
iespēju Būvniecības valsts kontro-
les birojam, īstenojot būvdarbu 
valsts kontroli, par pārkāpumiem 
piemērot administratīvo atbildību 
un stiprināt ģenerāluzņēmēja 
atbildību par būvobjektā notiekošo.

Lai mazinātu pārkāpumu izdarī-
šanu būvniecības pakalpojumu 
sniegšanā paredzēt iespēju, ka 
Būvniecības valsts kontroles 
birojam, īstenojot būvdarbu valsts 
kontroli, ir iespēja par pārkāpum-
iem ne tikai apturēt būvdarbus 
objektā, bet arī piemērot adminis-
tratīvo sodu par pārkāpumiem. 
Nepieciešams izvērtēt iespēju 
noteikt ģenerāluzņēmējam admi-
nistratīvo atbildību par būvobjektā 
konstatētajiem pārkāpumiem.

4.13 Termiņš:
30.06.2017.

Solidārās atbildības 
noteikšana ģenerāl-
uzņēmumam vai ap-
ak šuzņēmumam 
(viena ķēdes posma 
ietvaros) būvniecības 
nozarē par  apkšuz-
ņēma deklarēto no-
dokļu maksājumu 
(iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa un valsts 
sociālās apdrošinā-
šanas obligāto 

1. Sagatavots izvērtējums un 
priekšlikumi solidārās atbildības 
noteikšanai (viena ķēdes posma 
ietvaros) būvniecības nozarē 
attiecībā uz nodokļu nomaksu 
(iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu). Izvērtējumā 
detalizēti izvērtēta iespēja ieviest 
padziļinātu regulāru apakšuzņēmu-
mu kontroli attiecībā uz darba 
dēvēju ziņojumu iesniegšanu Valsts 
ieņēmumu dienestā, kā arī

Būvniecības nozarē ir vērojama 
prakse, kas paredz, ka būvniecī-
bas pakalpojumu sniegšanas 
procesā tiek piesaistīti 
apakšuzņēmēji un tiek veidotas 
pakārtotas apakšuzņēmēju 
ķēdes. Garajās piesaistīto 
apakšuzņēmēju ķēdēs ir 
apgrūtinātas iespējas izsekot 
normatīvo aktu izpildei, kas 
savukārt veicina uzņēmēju 
darbošanos ēnu ekonomikā, lai 
slēptu ar nodokļiem apliekamos

4.14 Termiņš:

1) 01.08.2016.
2) 01.12.2016.
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iemaksu) nomaksu. deklarēto nodokļu summu nomak-
su. 

2. VSS Izsludināti normatīvie akti 
(grozījumi likumā “Par nodokļiem 
un nodevām” un citos pavadošajos 
projektos)

ienākumus un izvairītos no 
nodokļu nomaksas. Tādējādi, kad 
būvniecības nozarē piesaistīto 
apakšuzņēmēju ķēdes kļūst 
arvien garākas, ir jārada 
mehānisms, kas nodrošina 
normatīvo aktu ievērošanu un 
sekmē nodokļu nomaksu. 
Solidārās atbildības noteikšana 
ir viens no mehānismiem, kuru 
ieviešot, būtu iespējams sekmēt 
nodokļu nomaksu.

4.14

Būvniecības nozares 
uzskaites pilnvei-
došana.

Pilnveidot būvniecības nozares 
uzskaites organizēšanu, izdarot 
attiecīgus grozījumus normatīvajos 
aktos.
Grozījumi Ministru kabineta 
2014.gada 25.marta noteikumos 
Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus 
uzraudzības kārtība”, nosakot 
detalizētāku informāciju būviz-
strādājumiem, kas nav iekļauti 
saskaņotajās tehniskajās 
specifikācijās un Ministru kabineta 
noteikumu Nr.156 1.pielikumā 
noteiktajos standartos. 

Būvniecības politikas plānošanā, 
kas paredz noteikt detalizētāku 
informāciju būvizstrādājumu 
pavaddokumentos.

4.15 Termiņš:
30.12.2017.

Izstrādāt un ieviest 
valsts un pašvaldību 
pasūtījumos būvnie-
cības standarta līgu-
mus, kuri apstiprināti 
nacionālā standarta 
LVS statusā.

Izstrādājami LVS standarti attiecībā 
uz būvniecības līgumiem, kas 
paredzēti izmantošanai būvdarbu 
līgumu slēgšanai publiskajos iepir-
kumos.

Būvniecībā ir dažādi līgumi, sākot 
ar līgumu starp būvniecības 
pasūtītāju Būvniecības likuma 
izpratnē un būvprojekta izstrā-
dātāju, būvdarbu veicēju, būvuz-
raugu un būvekspertu. Tāpat ir 
līgumu starp būvizstrādājumu 
pasūtītāju un piegādātāju, kā arī 
uzņēmēju un apakšuzņēmēju 
vairākas pakāpēs, atkarībā no 
darbu apjoma un sarežģītības. 
Šāda veida standarta līgumi 
publiskajos pasūtījumos eksistē 
Zviedrijā, Norvēģijā un daudzās 
citās valstīs un tas ir kļuvis par 
standartu arī privātiem pasūtītā-
jiem. 

4.16 Termiņš: 
30.12.2017.
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Publiskajā sektorā šādi  standarta 
līgumi ir ieviešami visos līmeņos 
komersantiem, neatkarīgi, vai tie 
sniedz pakalpojumus kā 
ģenerāluzņēmēji, vai kā 
apakšuzņēmēji. Mērķis ir panākt 
līdzsvarotu un prognozējamu 
attiecību modeli starp būvniecī-
bas dalībniekiem publiskajos 
pasūtījumos, nodrošinot, ka 
izvirzītās prasības ir samērīgas, 
vērstas uz kvalitāti, godīgu 
uzņēmējdarbības vidi un 
konkurētspēju veicinošas. Šobrīd 
neregulētā situācija bez standarta 
būvniecības līgumiem veicina 
apakšuzņēmēju iesaisti nodokļu 
un citu izmaksu optimizācijas 
shēmās.

4.16

Izvērtēt iespēju 
izstrādāt normatīvo 
regulējumu, kas 
paredzētu pienāku-
mu elektronisko 
maksājumu sistēmu 
(POS – turpmāk šajā 
punktā Point of Sale) 
terminālu (ierīce, kas 
nepieciešama norē-
ķinu ar maksājumu 
karti veikšanai tirdz-
niecības vietās) ap-
kalpojošajiem uzņē-
mumiem, pēc no-
dokļu administrāci-
jas pieprasījuma 
sagatavot un iesniegt 
elektroniskā veidā 
pārskatus par konk-
rēta nodokļu maksā-
tāja veiktajiem bez-
skaidras naudas 
darījumiem konkrētā 
laika periodā, kā arī

1. Izvērtēts un definēts informācijas 
apjoms, kādu VID nepieciešams 
saņemt  par maksājumu karšu 
terminālu lietotāju darījumiem, kas 
reģistrēti, izmantojot minēto 
terminālu.
 
2. Nepieciešamā informācijas 
apjoma un informācijas 
saņemšanas risinājumu 
saskaņošana ar nozares pārstāv-
jiem .

3. Izvērtēts normatīvo aktu regulē-
jums un sagatavoti priekšlikumi 
grozījumiem normatīvajos aktos (ja 
nepieciešams), attiecībā uz VID 
tiesībām pieprasīt informāciju par 
maksājumu karšu terminālu 
lietotāju darījumiem, kas reģistrēti, 
izmantojot minēto terminālu.

Ņemot vērā norēķinu karšu plašo 
pielietojumu norēķinos, ir 
nepieciešams efektīvs mehā-
nisms caur POS termināliem 
apstrādāto maksājumu pārbau-
dei, t.sk., lai pārliecinātos par visu 
ieņēmumu atspoguļojumu 
grāmatvedības uzskaitē. 
Pēc ārvalstu komandējumos 
iegūtās informācijas, citu valstu 
nodokļu administrācijas, kurām 
ir pieeja POS datiem, veicot 
kontroles pasākumus, ir 
konstatējušas, ka ne visi maksā-
jumu karšu norēķini nonāk konk-
rētā uzņēmuma nodokļu adminis-
trācijā deklarētajos bankas 
kontos, bet daļa maksājumu tiek 
novirzīti uz kādu citu, uzņēmuma 
nedeklarētu, bankas kontu vai cita 
uzņēmuma vai citas fiziskas 
personas bankas kontu, kurš 
pārsvarā ir atvērts citas valsts 
bankā. Maksājumi, kas nonāk 
citā, nodokļu administrācijā

4.17 Termiņi:

1) 30.03.2016.
2) 30.09.2016.
3) 30.12.2016.
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nedeklarētā uzņēmuma bankas 
kontā vai citas personas kontā, 
netiek uzskaitīti uzņēmuma ieņē-
mumos, līdz ar to no šīs ieņēmu-
mu daļas netiek maksāti nodokļi. 
Kontroles pasākumu laikā VID 
būs iespēja salīdzināt no elek-
tronisko maksājumu sistēmu 
termināļu apkalpojošā uzņēmu-
ma iegūtos datus ar pārbaudāmā 
uzņēmuma deklarētajiem datiem 
un par nedeklarētajiem darījumi-
em iekasēt papildu maksājumus 
budžetā.

4.17

Izstrādāt grozījumus 
normatīvajos aktos, 
nosakot speci-
fiskākus (stingrākus) 
nosacījumus speciā-
lo atļauju (licenču) 
darbībai ar tabakas 
izstrādājumu un 
spirta ražošanu 
saņemšanai.

nodrošināt nodokļu 
a d m i n i s t r ā c i j a s 
p i l n v a r o t a j a m 
pārstāvim piekļuvi 
pie elektroniski 
uzglabātās darījumu 
informācijas un 
iespēju iegūt šīs 
informācijas funk-
cionāli identisku 
kopiju.

Lai nodrošinātu, ka tabakas 
izstrādājumus un spirtu ražotu tikai 
izmantojot iekārtas, kuras norādī-
tas speciālās atļaujas (licences) 
saņemšanai iesniegtajos dokumen-
tos, veicami grozījumi Ministru 
kabineta 2005.gada 30.augusta 
noteikumos Nr.662 “Akcīzes preču 
aprites kārtība”.

Paredzēto grozījumu mērķis ir 
maksimāli mazināt nelegālu 
tabakas izstrādājumu un spirta 
apriti legālos licencētos uzņēmu-
mos, kā arī maksimāli mazināt 
iespēju veikt krāpnieciskus darī-
jumus ar mērķi izvairīties no 
nodokļu nomaksas.

4.18 Termiņš: 
30.12.2016.

Lai mazinātu iespē-
jas Latvijas teritorijā 
noliet, uzglabāt un 
tirgot ar atvieglo-
jumiem ievesto deg-
vielu (starptautisko 
kravas autopārvadā-
jumu transporta 
līdzekļu degvielas 
tvertnes), izstrādāt 
pasākumu komplek-
su, paredzot tajā VID 
muitas iestāžu veica-
mos kontroles pasā-
kumus robežkon-
troles punktos, kon-
troles pasākumus 
tālākā pārvadājumu 
procesā Latvijas

Lai samazinātu iespēju Latvijas 
teritorijā noliet, uzglabāt un tirgot 
ar atvieglojumiem ievesto degvielu 
ir sagatavojami priekšlikumi grozī-
jumiem Ministru kabineta 2012.gada 
3.janvāra noteikumos Nr.1 “Kārtība, 
kādā uz autoceļa izveidotajā 
robežšķērsošanas vietā kontrolē 
atsevišķas personīgajā bagāžā 
pārvietojamās akcīzes preces”, 
nosakot:
1. pienākumu no trešajām valstīm 
iebraucošo un uz trešajām valstīm 
izbraucošo komerciālo trans-
portlīdzekļu vadītājiem norādīt 
Akcīzes preču pārvietošanas 
paziņojumā uz robežas odometra 
rādītājus un degvielas daudzumu, 
kas atrodas degvielas tvertnēs

Pašlaik piedāvātā degvielas 
daudzuma uzskaite un odometra 
rādījumu uzskaite pie
robežšķērsošanas nerisina jautā-
jumu par nelikumīgu degvielas 
noliešanu, uzglabāšanu un 
tirdzniecību. Nepieciešams 
izstrādāt pilnu pasākumu kom-
pleksu, lai visiem procesā 
iesaistītajiem būtu skaidri to 
pienākumi un atbildība. 
Autovadītājs nevar norādīt 
precīzu degvielas daudzumu 
bākā, jo degvielas daudzuma 
rādītājs instrumentu panelī 
sniedz tikai aptuvenu priekštatu 
par degvielas daudzumu bākā. 
Savukārt kontrolējošo dienestu 
amatpersonas piemēro citas 

4.19 Termiņš: 
30.12.2016.
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mērīšanas metodes un var būt 
atšķirības no šofera norādītā un 
kontroles veiktiem mērījumiem. 
Nepieciešams paredzēt, ka 
degvielas daudzumu transporta 
līdzekļa degvielas tvertnē mēra 
kontrolējošo institūciju amatper-
sonas gan uz robežas ar Krieviju 
un Baltkrieviju, gan arī tālākā 
pārvadājuma procesā Latvijas 
teritorijā pēc vienas metodes.

4.19 teritorijā, degvielas 
daudzuma un odome-
tra rādījumu uzskait-
es kārtību, degvielas 
patēriņa aprēķinā-
šanas metodes un 
formulas, iztrūkumu 
konstatēšanu, pār-
kāpuma definēšanu, 
soda noteikšanu (ap-
mēru, formu) un tā 
p i e m ē r o š a n u , 
lēmuma pieņem-
šanas un pārsūdzības 
kārtību un citus jautā-
jumus, lai visiem 
procesā iesaistītajiem 
būtu skaidri to pienā-
kumi un atbildība.

Taksometru un citu 
pārvadātāju licen-
cēšanas noteikumu 
pilnveide.

1. Informatīvā ziņojuma “Vieglo 
taksometru pārvadājumu jomas 
tiesiskais regulējums un priekšli-
kumi tās pilnveidošanai” izstrāde.

2. Vieglo taksometru pārvadājumu 
jomas tiesiskā regulējuma pilnvei-
došanā īstenojamo pasākumu un 
to termiņu noteikšana.
Vieglo taksometru pārvadājumu 
jomas tiesiskā regulējuma pilnvei-
dei nepieciešams:

2.1. izvērtēt iespēju veikt grozījumus 
Autopārvadājumu likumā, paredzot, 
ka speciālo atļauju (licences) 
izsniegšana taksometru pārvadāju-
mu veikšanai ir 9 republikas pilsētu 
un plānošanas reģionu kompetencē 
un paredzot tiesības Ministru kabin-
etam noteikt taksometru vadītāju 
sertificēšanas kārtību;

Šobrīd maksa par licences 
kartiņu ir minimāla, to izsniegša-
na nav sasaistīta ar reālo 
darbinieku skaitu uzņēmumā un 
darba algas apmēru (uzrādīti 
darbinieki tiek nodarbināti 2 – 4 h 
dienā). Licences un licences 
kartītes izsniegšanai jāparedz 
stingri noteikumi, kuri ir saistāmi 
ar pretendenta nodokļu nomaksu. 
Izsniedzot licences kartiņu uz 
automašīnu obligāti ir jāizvērtē 
vai licences saņēmējam ir atbil-
stošs materiāltehniskais 
nodrošinājums, darbinieku 
atalgojuma apmērs. Jānosaka, ka 
pārvadājumus ar vieglajiem 
taksometriem var veikt tikai ar 
īpašumā vai turējumā esošām 
automašīnām. 

 robežas šķērsošanas brīdī;
2. tiesības kontrolējošām iestādēm 
veikt izlases veidā pārbaudes Latvi-
jas teritorijā, izmantojot iegūto 
informāciju.

4.20 Termiņi:

1) 01.03.2016.
2) 31.12.2016.
2.1) 01.07.2016.
2.2) 01.11.2016.
2.3) 31.12.2016.
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4.20

Taksometra definīci-
jas precizēšana, lai 
taksometru pārvadā-
jumiem nevarētu 
izmantot vieglās 
automašīnas ar 
baltajām valsts 
reģistrācijas numuru 
zīmēm.

Grozījumi Autopārvadājumu likumā“Uber” un “Taxify” aplikāciju 
izmantošana taksometru 
pārvadājumos

2.2. veikt grozījumus Ministru kabi-
neta 2012.gada 3.jūlija noteikumos 
Nr.468 “Noteikumi par pasažieru 
pārvadāšanu ar vieglajiem taksom-
etriem”, nosakot minimālās prasī-
bas speciālās atļaujas (licences) 
saņemšanai (t.sk. nosakot prasības 
attiecībā uz nodokļu nomaksu, 
speciālās atļaujas (licences) 
saņemšanai) un kārtību, kādā 
veicama pasažieru pārvadāšana ar 
vieglajiem taksometriem;

2.3. izstrādāt jaunu tiesisko regulē-
jumu attiecībā uz taksometru 
vadītāju sertificēšanas kārtību.

4.21

4.22 Paplašināt grāmat-
vedības regulējoša-
jos normatīvajos 
aktos noteiktās 
uzņēmuma grāmat-
vedības iekšējās 
kontroles nosacīju-
mus.

1. Izvērtējuma sagatavošana par to, 
kādi grozījumi un kurā normatīvajā 
aktā (likumā “Par grāmatvedību vai 
Ministru kabineta 2003.gada 21.ok-
tobra noteikumos Nr. 585 “Noteiku-
mi par grāmatvedības kārtošanu 
un organizāciju”) veicami.

2. Izstrādāti attiecīgie grozījumi.

Veikt grozījumus normatīvajos 
aktos nosakot pienākumu uzņē-
muma vadītājam iekšējās 
kontroles sistēmas izstrādē 
iekļaut arī administratīvo kontroli 
ar mērķi samazināt zudumus un 
lai panāktu efektīvu saimniecisko 
darbību un tās atbilstību izvirzīta-
jam mērķim. Lai nodrošinātu 
grāmatvedības kontroles efektīvu 
darbību par uzņēmuma mantu, 
uzņēmumu vadītājam veikt 
stingrāku iekšēju kontroli 
izstrādājot attiecīgas nozares 
organizatoriska rakstura doku-
mentus. Piemēram, jābūt grāmat-
vedības organizācijas dokumenti-
em par to, kā uzskaita 

Termiņš:

1) 30.06.2016.
2) 30.06.2017.
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4.22

4.23 Izvērtēt iespēju 
ierobežot nodokļu 
n e m a k s ā š a n a s 
riskus transportlī-
dzekļu apkopes un 
remonta nozarē, kad 
kā apdrošināšanas 
atlīdzības veids tiek 
izvēlēts remonta pa-
kalpojuma kompen-
sācija.

Grozījumi Sauszemes trans-
portlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošinā-
šanas likumā, kas paredz personai 
izvēloties saņemt apdrošināšanas 
atlīdzību remonta veikšanai skaidrā 
naudā, aprēķinātā zaudējumu 
summa tiek izmaksāta 70% apmērā 
bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Gadījumā, ja persona ne vēlāk kā 
trīs mēnešu laikā ir saremontējusi 
transportlīdzekli un iesniedz 
apdrošinātājam vai Transportlīdze-
kļu apdrošinātāju birojam rēķinu 
par transportlīdzekļa remontu un 
maksājumu apliecinošu dokumentu 
par rēķina samaksu, apdrošinātājs 
vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju 
birojs atlīdzina starpību starp 
faktiskajām transportlīdzekļa 
remonta izmaksām un iepriekš 
izmaksāto apdrošināšanas atlīdzī-
bu, nepārsniedzot 30% no 
aprēķinātās zaudējumu atlīdzības, 
kā arī faktiski samaksāto pievien-
otās vērtības nodokli, kas

Sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātās apdrošināšanas likuma 
25.pantā papildus pievienotās 
vērtības nodokļa summas 
ieturēšanai noteikt līdzīgu regulē-
jumu naudas summas veidā 
saņemtās apdrošināšanas atlīdzī-
bas samazinājumam, proti, 
personai izvēloties saņemt 
apdrošināšanas atlīdzību remon-
ta veikšanai skaidrā naudā, 
aprēķinātā zaudējumu summa 
tiek izmaksāta 70% apmērā bez 
pievienotās vērtības nodokļa. 
Gadījumā, ja persona ne vēlāk kā 
trīs mēnešu laikā ir saremontēju-
si transportlīdzekli un iesniedz 
apdrošinātājam vai Trans-
portlīdzekļu apdrošinātāju biro-
jam rēķinu par transportlīdzekļa 
remontu un maksājumu aplieci-
nošu dokumentu par rēķina 
samaksu, apdrošinātājs vai 
Transportlīdzekļu apdrošinātāju 
birojs atlīdzina starpību starp 
faktiskajām transportlīdzekļa 

izmantotās rezerves daļas un 
citus izejmateriālus, kā arī veikto 
darbu uzskaitījumam, nodrošinot 
izsekojamību. Vienlaikus, lai 
nodrošinātu darījumu izsekojamī-
bu, izvērtēt iespēju atsevišķās 
nozarēs (piemēram, trans-
portlīdzekļu apkopes un remonta 
nozarē) paredzēt, ka papildu 
attaisnojuma dokumentam 
noformējams dokuments, kurā 
norādāma informācija par 
pakalpojuma sniegšanā izmanto-
tajām rezerves daļām, izejma-
teriāliem un veikto darbu uzskatī-
jumu. 

Termiņš: 
30.12.2016.
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4.23

4.24 Ieviest riska vadību 
apbedīšanas pabals-
tu izsniegšanā, lai 
atklātu tās personas, 
kas apbedīšanas 
pabalstus saņem 
peļņas gūšanas 
nolūkos un kas nav 
reģistrējušas saim-
niecisko darbību, kā 
arī lai atklātu tās 
personas, kas 
apbedīšanas pabals-
tus saņem peļņas 
gūšanas nolūkos un 
neuzrāda tos savos 
g r ā m a t v e d ī b a s 
reģistros un izmanto 
kā “aplokšņu” algu 
avotu.

1. Uzlabot informācijas apmaiņu 
starp Valsts ieņēmumu dienestu un 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūru, kas dotu iespēju Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūrai 
pārliecināties:
- vai persona, kas pieprasa pabalstu 
uz pilnvarojuma pamata, kā 
apbedīšanas biroja pārstāvis 
norāda tās juridiskajai personai 
esošu kontu;
- vai personai, kas nav radniecībā 
ar mirušo, bet vēlas saņemt 
apbedīšanas pabalstu ir reģistrēta 
saimnieciskā darbība, kas saistīta 
ar apbedīšanas pakalpojumu 
sniegšanu.
Lai minēto īstenotu, nepieciešams 
veikt izmaiņas starpresoru vien-
ošanās līgumā, kas noslēgta starp 
VID un VSAA, kā arī jāveic 
informācijas sistēmu pielāgošana. 
Vienlaikus VSAA pilnvērtīgāk 
jāizmanto tās rīcībā esošā 
informācija un jāpārbauda, vai 
fiziskā persona nav apbedīšanas 
pakalpojumu sniedzēja darba 
ņēmējs, un šādā gadījumā pabalsta 
saņemšanai jālūdz norādīt 
juridiskās, nevis fiziskās personas 
kontu.

Pamatojoties uz Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras snieg-
to informāciju, VID ir identificējis 
personas, kuras nav radniecībā 
ar mirušām personām, nav reģis-
trējušas saimniecisko darbību vai 
ir juridisko personu - 
apbedīšanas pakalpojumu snied-
zēju darba ņēmēji, bet regulāri 
saņem apbedīšanas pabalstus kā 
fiziskas. Minētais liecina par to, 
ka pašreizējā apbedīšanas 
pabalstu saņemšanas kārtība tiek 
izmantota peļņas gūšanas 
nolūkos, kas rada negodīgu 
konkurenci apbedīšanas pakalpo-
jumu sniegšanas jomā un 
izvairīšanos no nodokļu nomak-
sas, tostarp apbedīšanas pabals-
tu izmantošanu kā “aplokšņu” 
algu avotu.
Nepieciešams novērst iespēju 
apbedīšanas pakalpojumu snied-
zējiem apbedīšanas pabalstus 
saņemt uz to darbinieku, nevis 
juridiskās personas bankas 
kontu.

nepārsniedz zaudējumu aprēķinā 
norādīto pievienotās vērtības 
nodokļa summu.

remonta izmaksām un iepriekš 
izmaksāto apdrošināšanas 
atlīdzību, nepārsniedzot 30% no 
aprēķinātās zaudējumu atlīdzī-
bas, kā arī faktiski samaksāto 
pievienotās vērtības nodokli, kas 
nepārsniedz zaudējumu aprēķinā 
norādīto pievienotās vērtības 
nodokļa summu.

Termiņi:

1) 30.12.2016.
2) 30.12.2016.
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4.24

4.25 Risku vadības 
sistēmas ieviešana 
Uzņēmumu reģistrā.

1. Nepieciešams paplašināt to gadī-
jumu loku, kad komersantam var 
tikt piemērota vienkāršotās 
likvidācijas kārtība, ar komersanta 
nesasniedzamību tā juridiskajā 
adresē. Tādējādi veicami grozījumi 
Komerclikumā, nosakot, ka Uzņē-
mumu reģistrs, saņemot iesniegu-
mu no ieinteresētās personas 
(piemēram, nekustamā īpašuma 
īpašnieka, Valsts ieņēmumu 
dienesta), nosūta kapitālsabiedrībai 
brīdinājums par potenciālo 
pārkāpumu – nesasniedzamību 
juridiskajā adresē. Savukārt, ja 
kapitālsabiedrība neatbildēs uz 
Uzņēmumu reģistra nosūtīto 
brīdinājumu, Uzņēmumu reģistrs 
pieņems lēmumu par kapitālsabie-
drības darbības izbeigšanu.

2. Nepieciešams stiprināt sadarbību 
starp Uzņēmumu reģistru un 
kontroles institūcijām, kas kalpotu 
par pamatu Uzņēmumu reģistra 
risku vadības sistēmas pilnveidoša-
nai, izvērtējot iepriekš ieviestos 
pasākumus saistībā ar sadarbību 
starp Uzņēmumu reģistru un 
kontroles institūcijām:

2. Līdz minētās informācijas 
apmaiņas īstenošanai Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūra 
reizi gadā nodrošina informācijas 
sniegšanu Valsts ieņēmumu 
dienestam par konstatētajiem gadī-
jumiem, kad persona apbedīšanas 
pabalstus saņem peļņas gūšanas 
nolūkos (persona, kas nav 
radniecībā ar mirušo, saņem 
kalendāra gadā trešo apbedīšanas 
pabalstu (vai piekto pabalstu triju 
kalendāra gadu laikā)).

Šobrīd jaunu uzņēmumu reģis-
trēšanas procesā vai iepriekš 
reģistrētu uzņēmumu valdes 
locekļu maiņas gadījumā netiek 
vērtēti riski, kas saistīti ar valdes 
locekļu patieso vēlmi un iespējām 
nodarboties ar uzņēmējdarbību. 
Tādējādi par uzņēmuma valdes 
locekļiem var netraucēti kļūt 
bezpajumtnieki vai ārvalstnieki 
bez nolūka nodarboties ar saim-
niecisko darbību, kā rezultātā 
nodarot zaudējumus valstij neno-
maksāto nodokļu veidā.

Termiņi:

1) 30.12.2016.
2) 30.12.2016.
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4.25

4.26 Stiprināt savstarpējo 
informatīvo palīdzību 
starp Latvijas un 
Baltkrievijas muitas 
dienestiem par Latvi-
jas-Baltkr iev ijas 
valsts robežu šķēr-
sojušo preču un 
transpor tl īdzekļu 
muitas kontroles 
rezultātus raksturo-
jošo datu apmaiņu, 
tai skaitā kravu 
skenēšanas rezultātā 
iegūtās informācijas 
apmaiņu.

Veikt izmaiņas 2003.gada 31.martā 
noslēgtajā Valsts ieņēmumu 
dienesta un Baltkrievijas Repub-
likas Valsts muitas komitejas vien-
ošanās vai nodrošināt jaunas 
starpvaldību vienošanās noslēgša-
nu, papildus paredzot savstarpēju 
informācijas, kas iegūta, izmantojot 
kravu skenēšanas iekārtas, 
apmaiņu.

2.1. definējami piemērojamie reģistrācijas 
ierobežojumi. Uzlabojumus Uzņēmumu 
reģistra riska vadības sistēmā varētu 
piemērot ne tikai uz jaunu komersantu 
reģistrāciju, bet arī uz izmaiņu komercreģis-
trā reģistrāciju (piemēram, izmaiņas valdes 
vai dalībnieku sastāvā). 
2.2. definējamas “riska” pazīmes un kritēriji. 
Lai risku vadības sistēmu iedzīvinātu 
praksē, iesaistītajām institūcijām ir 
nepieciešams vienoties par pazīmēm un 
kritērijiem, kas kalpotu par pamatu, lai 
uzskatītu, ka komersants ir aizdomīgs un 
uz to attiecināma padziļināta izpēte un 
ilgstošāka reģistrācijas kārtība vai pat 
piemērojams atteikums veikt reģistrāciju. 
2.3. definējama tālākā valsts institūciju 
rīcība un nosakāmas atbildīgās institūcijas. 
Pēc konkrētu pazīmju un kritēriju 
definēšanas iesaistītajām institūcijām 
nepieciešams vienoties par tālāko rīcību no 
valsts institūciju puses, ja attiecībā uz 
komersantu tiek konstatēta kādas “riska” 
pazīmes vai kritērija iestāšanās. 

Izvērtēt iespēju veikt izmaiņas 
2003.gada 31.martā noslēgtajā 
Valsts ieņēmumu dienesta un 
Baltkrievijas Republikas Valsts 
muitas komitejas  vienošanās vai  
iniciēt un virzīt jaunas starpvaldī-
bu vienošanās noslēgšanu, 
paredzot savstarpēju informāci-
jas, kas iegūta, izmantojot kravu 
skenēšanas iekārtas, apmaiņu.

Termiņš: 
30.12.2017.



N.p.k. Pasākums

IV Efektīvāka kontrole un sodi

ej.uz/enuekonomika

KomentāriPasākuma
pamatojums

Sagaidāmais rezultāts, 
īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 
normatīvajos aktos

4.27 VID un kredītiestāžu 
elektronisko datu 
apmaiņa, ar mērķi 
ieviest ātru, ērtu un 
efektīvu risinājumu 
piedziņas vēršanai uz 
naudas līdzekļiem 
parādnieku banku 
kontos.
Izmantojot šo rīku 
nodrošināt VID funk-
ciju veikšanai iegūt 
informāciju par 
fiziskās personas 
kontu esamību, kā 
arī iegūt informāciju 
par juridisko personu 
kontiem vienu reizi 
divās dienās.

Lai nodrošinātu drošas un ērtas 
datu apmaiņas sistēmas ieviešanu, 
ar kuras palīdzību kredītiestādes 
un juridiskā persona, kura nav 
kredītiestāde un kuras komercdar-
bība ietver bezskaidras naudas 
maksājumu veikšanu, varētu 
pieņemt un izpildīt VID rīkojumus 
elektroniski, nepieciešams veikt 
grozījumus Kredītiestāžu likumā, 
likumā “Par nodokļiem un 
nodevām” un Maksājumu pakalpo-
jumu un elektroniskās naudas 
likumā, nosakot, ka VID kredīti-
estādei vai jebkurai juridiskai 
personai, kura nav kredītiestāde un 
kuras komercdarbība ietver 
bezskaidras naudas maksājumu 
veikšanu, nosūta elektroniski, 
izmantojot Valsts reģionālās attīstī-
bas aģentūras Valsts informācijas 
sistēmu savietotāju, šādus doku-
mentus:
1) rīkojumu par naudas līdzekļu 
apķīlāšanu;
2) rīkojumu par juridisko personu 
norēķinu operāciju daļēju vai 
pilnīgu apturēšanu;
3) rīkojumu par piedzenamās 
summas apķīlāšanu;
4) rīkojumu par naudas līdzekļu 
pārskaitīšanu;
5) rīkojumu par piedzenamās 
summas apmēra precizējumu.
6) informācijas pieprasījumus 
piedziņas ietvaros par kontu esamī-
bu, kontu turētāju, personu, kura 
pilnvarota rīkoties ar kontu, konta 
pārskata perioda sākuma atlikumu 
un beigu atlikumu, konta izrakstu 
par konkrētu laika periodu, ziņas 
par citiem konta turētāja kontiem 
konkrētajā laika periodā, kā arī 
ziņas par attiecīgajiem kontiem 

VID rīkojumu un informācijas 
pieprasījumu apmaiņas digita-
lizācija ir nepieciešama, lai 
veicinātu efektivitātes pieaugumu 
nodokļu maksājumu piedziņas 
lietās, palielinātu atgūto naudas 
līdzekļu apjomu, vēršot piedziņu 
uz parādnieku noguldījumiem 
(piemēram, kontos esošie naudas 
līdzekļi, terminēti/beztermiņa 
ieguldījumi vai uzkrājumi), kas 
atrodas kredītiestādēs, t.sk. pie 
juridiskajām personām, kuras 
nav kredītiestādes un kuru 
komercdarbība ietver bez-
skaidras naudas maksājumu 
veikšanu.
Tā kā VID ir pieejama informācija 
tikai par juridisko personu atvēr-
tajiem kontiem kredītiestādēs, 
turklāt informācija tiek saņemta 
tikai vienu reizi nedēļā, lai efektiv-
izētu VID darbu piedziņas 
procesos, nepieciešams vien-
kāršot informācijas iegūšanu par 
fiziskās personas kontu esamību. 
Lai nesūtītu rīkojumus visām 
Latvijas kredītiestādēm un 
juridiskām personām, kuras nav 
kredītiestādes un kuru komer-
cdarbība ietver bezskaidras 
naudas maksājumu veikšanu,, 
izmantojot šo rīku tiks iegūta 
informācija par nodokļu maksātā-
jam atvērtajiem kontiem un 
pieprasījums tiks nosūtīts tikai 
tai kredītiestādei vai juridiskai 
personai, kura nav kredītiestāde 
un kuras komercdarbība ietver 
bezskaidras naudas maksājumu 
veikšanu, kurā šādi konti ir atvēr-
ti.

Termiņš: 
01.07.2017.
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4.27 piesaistīto maksājumu karti (tas 
veids, numurs un lietotājs), ziņas 
par attiecīgās maksājumu kartes 
piesaisti kontam.
Vienlaikus normatīvajos aktos, 
definējot informācijas apstrādes 
mērķi, nosakāms, ka adminis-
tratīvā procesa ietvaros informāciju 
par kontu esamību ir tiesības 
saņemt arī citām tiesībaizsardzības 
iestādēm.

4.28 Novērošanu veikša-
na, izmantojot VID 
īpašumā esošās 
novērošanas kamer-
as, kuras VID uzstā-
da pārbaudāmajos 
objektos uz 
novērošanas procesa 
laiku.

1. Izstrādāt grozījumus likumā “Par 
nodokļiem un nodevām”, paredzot:
- novērošanu veikšanu, izmantojot 
videokameras;
- jaunus nodokļu maksātāju pienā-
kumus attiecībā uz infrastruktūras 
nodrošināšanu videokameru 
uzstādīšanai, aizliegumu tās bojāt, 
aizsegt skatu, pārvietot darba vietu 
utt.
2. Saskaņot izstrādātos grozījumus 
ar Valsts datu inspekciju, pārrunāt 
regulējuma praktisko piemērošanu 
no personu datu aizsardzības 
viedokļa.
3. Apzināt iespējamos ārpakalpoju-
ma sniedzējus videokameru 
uzstādīšanai un apkopei, noskaidrot 
tehniskās iespējas (ieraksts, 
attālinātā piekļuve utt.).

Šobrīd novērošanas tiek veiktas 
salīdzinoši maz, jo tas ir laikietil-
pīgs un dārgs process, jo nodokļu 
inspektoram ir klātienē jāfiksē 
novērošanā konstatētas darbības 
visas dienas garumā, lai 
pārliecinātos par nodokļu 
maksātāja deklarēto darījumu 
patiesumu. To veikšana, izmanto-
jot novērošanas kameras, būtiski 
samazinātu novērošanai patērē-
tos resursus un nodrošinātu 
iespēju veikt vairāk novērošanas. 
Tam būtu arī preventīvs efekts, jo 
nodokļu maksātāji zinātu, ka šāda 
veida novērošanas ir iespējamas 
un tās var tikt veiktas regulāri.

Termiņš: 
01.07.2017.

4.29 Nodrošināt informā-
cijas sniegšanu par 
ārstniecības iestāžu 
saņemto samaksu 
par sniegtajiem ve-
selības aprūpes pa-
kalpojumiem, nosa-
kot ārstniecības ie-
stādēm pienākumu 
nodrošināt VID tieš-
saistes pieeju šo datu 
saņemšanai.

Nepieciešama Vienotās veselības 
nozares elektroniskās informācijas 
sistēmas un VID informācijas 
sistēmu savstarpējā integrācija 
datu apmaiņai. Vienlaikus, īstenojot 
izmaiņas, ir jāizvērtē pasākuma 
ieviešana no fizisko personu datu 
aizsardzības viedokļa (piemēram, 
paredzot fiziskās personas 
piekrišanu). Pasākuma īstenošanai 
nepieciešams papildu finansējums, 
piemēram, piesaistot investīcijas

Lai VID varētu pārliecināties par 
fiziskās personas attaisnoto 
izdevumu par veselības aprūpes 
pakalpojumiem pamatojumu, 
nepieprasot fiziskajai personai 
iesniegt VID ārstniecības iestāžu 
izsniegtos čekus.

Termiņš: 
30.12.2017.
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4.29 ES fondu 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda ietvaros.
Nepieciešamie grozījumi normatī-
vajos aktos tiks identificēti pasāku-
ma īstenošanas gaitā.

4.30 E - k o m e r c i j a s 
kontroles pilnvei-
došana.

1)Identificēt un sagatavot 
nepieciešamos grozījumus 
normatīvajos aktos e-komercijas 
kontroles nodrošināšanai.

2)Uzsākt pieejamo bezmaksas 
programmatūru izmantošanu 
e-komercijas kontroles 
nodrošināšanai un izvērtēt 
nepieciešamību papildus program-
matūras iegādei. Identificēt riskus 
un izmantot iegūto informāciju turp-
mākai apstrādei kontroles pasāku-
miem.

3)Nepieciešamības gadījumā veikt 
papildus programmatūras iegādi.

VID nepieciešams:
Atsevišķs serveris ar atmiņu liela 
apjoma datu glabāšanai un 
apstrādei;
Programmatūra piemēram (vai 
alternatīvi varianti): 
Visual Web Ripper - programma 
internetā esošas informācijas 
iegūšanai; 
Web Content Extractor - program-
ma internetā esošas informācijas 
iegūšanai;
Moz Pro – informācijai par inter-
neta vietnēm;
Maltego – internet forensics;
Camtasia – veic ekrāna ierakstu 
(vienreizējā programmas iegādes 
maksa);
X1 Social Discovery – informācijas 
iegūšanai un apkopošanai galve-
nokārt no sociālajiem medijiem; 
SameID.net – dažādu tīklu atraša-
nai un identificēšanai.

Termiņi:

1)01.08.2016.
2)30.12.2016.
3)30.12.2017.

4.31 Nodrošināt  personu 
uzskaiti/identificēša-
nu tirdzniecības 
vietās pirms priekš-
apmaksas sarunu 
kartes izsniegšanas.

Izvērtēt iespēju un lietderīgumu 
ieviest tiesisko regulējumu, nosa-
kot, ka personai iegādājoties mobilo 
sakaru operatoru priekšapmaksas 
kartes, noteikt par pienākumu 
mobilo sakaru operatoram reģistrēt 
šo personu identificējošus datus 
(piemēram, personas kodu), sasa-
istot tos ar konkrēto priekšapmak-
sas karti.

Šobrīd priekšapmaksas karšu 
lietotāji nav identificējami. Šo 
apstākli izmanto likumpārkāpēji, 
sakaru uzturēšanai pamatā 
izmantojot tieši priekšapmaksas 
kartes, kas ievērojami apgrūtina 
gan operatīvo darbību, gan vain-
īgo personu noskaidrošanu, gan 
noziedzīga nodarījuma izdarī-
šanas pierādīšanu kriminālproc-
esa ietvaros.

Termiņš: 
30.12.2016.
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5.1 1. Pētījums par uzņēmēju un valsts 
vajadzībām
2. Priekšlikumu izstrāde PSP 
pilnveidošanai
3. Normatīvo aktu izmaiņas
4. PR kampaņa padziļinātās sadar-
bības programmas popularizēšanai

Pārskatīt Padziļinā-
tās sadarbības prog-
rammas (PSP) kri-
tērijus, paplašinot 
potenciālo dalībnieku 
loku. 
Paplašināt pieejamo 
priekšrocību skaitu.
Izvērtēt nepiecie-
šamību uzlikt papil-
dus pienākumus PSP 
dalībniekiem, kas 
mazinātu nodokļu 
samaksas riskus gan 
viņiem pašiem, gan 
to sadarbības part-
neriem.
Realizēt PR kam-
paņu, popularizējot 
PSP un tās dalīb-
niekus.

Padziļinātās sadarbības 
programma tika ieviesta ar mērķi 
veicināt brīvprātīgu nodokļu 
saistību izpildi. Citu valstu 
pieredze liecina, ka šāda 
programmas var būt efektīvs 
līdzeklis uzņēmēju iesaistei ēnu 
ekonomikas mazināšanā un 
nozaru sakārtošanā. Šī program-
ma dod iespēju diferencēt pieeju 
uzņēmumiem atkarībā no to 
attieksmes pret nodokļu un citu 
saistību pret valsti izpildes.
Šobrīd Padziļinātās sadarbības 
programmu izmanto ierobežots 
uzņēmēju skaits. Tās kritēriji un 
priekšrocības nedod iespēju/mo-
tivāciju citiem uzņēmējiem 
piedalīties.

Atbalstāms.

5.2 Čeku loterija – 
patērētāji ievada VID 
datu bāzē čekus un 
piedalās loterijā.

Izstrādāt tehnisko risinājumu.
Nodrošināt sabiedrības informēša-
nu.

Augsta PVN plaisa Latvijā ~30%.
Iespēja laimēt balvas motivētu 
iedzīvotājus pieprasīt čekus un 
reģistrēt tos datu bāzē, kas būtu 
informācijas avots VID kontrolēm.

5.3 Izveidot aplikāciju 
nodrošinot iespēju 
iedzīvotājiem skenēt 
un nosūtīt VID kases 
čekus.

1. Izveidota mobilā lietotne 
“Aizdomīgie darījumi”
2. Saņemto informāciju uzsākts 
izmantot nodokļu nomaksas 
uzraudzībā.

Nodrošinās sabiedrības iesaisti, 
iesūtītie kases čeki būs izmanto-
jami kontroles pasākumu 
veikšanā. EDS būs izveidota čeku 
krātuve (atsevišķa datu bāze), uz 
kurieni nodokļu maksātājam būs 
iespēja nosūtīt visus savus čekus. 
Čeki, ievietojot krātuvē, tiks 
pārbaudīti un atpazīti.

Termiņi:

1) 01.06.2016.
2) 30.09.2016.

5.4 Ieviest ārpakalpoju-
mu grāmatvežu obli-
gāto civiltiesisko ap-
drošināšanu.

Grozījumi attiecīgajos normatīvajos 
aktos.

Latvijā pašreiz nepastāv grāmat-
vežu profesionālās darbības 
reglamentācija (izņēmums -  
zvērināts revidents) salīdzinot ar 
praksi citās ekonomiski attīstītās 
valstīs. Šāda situācija negatīvi 
ietekmē visas tautsaimniecības 
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5.4 attīstību. Ļaujot sniegt neprofe-
sionālus pakalpojumus grāmat-
vedības jomā, Latvija kā valsts 
zaudē iespēju piesaistīt tik ļoti 
nepieciešamos ārvalstu investo-
rus, valsts budžets zaudē iespēja-
mos nodokļu ieņēmumus, zaudē 
sabiedrība kopumā, ja profe-
sionālās vērtības no valsts puses 
tiek noniecinātas.

5.5 Ekspeditoru setifi-
kācija pēc citu ES 
valstu parauga

Izvērtēt iespēju sertificēt kravu 
ekspeditorus.

Pēdējo gadu laikā arvien lielāku 
tirgus daļu aizņem “telefoneks-
peditori”, kas izmantojot perfekti 
izveidotas mājas lapas, piesaista 
klientus un starpniekus, bet pazūd 
nenorēķinoties ar pakalpojumu 
sniedzējiem, nereti ar visu kravu. 
Latvijā ekspeditoru darbība netiek 
reglamentēta, nav ekspeditoru 
reģistra, konstatēt un pēcāk 
noķert šādus krāpniekus ir ļoti 
grūti. Pēc laika šādi darboņi uzro-
das no jauna ar jauniem nosauku-
miem un telefona numuriem. 
Vislielākās problēmas tas rada 
Latvijas tranzīta nozares tēlam 
(nav uzticami partneri), investīciju 
piesaistei, iesaistīto uzņēmēju 
(pārvadātāju, noliktavu u.c.) kravu 
un finanšu apgrozījumam un 
protams nodokļu nomaksai visos 
minētajos segmentos.

5.6 Kopīgas valsts un 
uzņēmēju publiskās 
kampaņas godīgas 
nodokļu nomaksas 
popularizēšanai

Ikgadēju valsts un uzņēmēju kopīgu 
kampaņu organizēšana.

Kopīgas valsts un uzņēmēju 
publiskās kampaņas būtu efek-
tīvākas par vienpusējām valsts 
kampaņām. 
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5.7 Veikt pastāvīgus sabiedrības, it 
īpaši konkrētu mērķauditoriju 
informēšanas un izglītošanas 
sociāli informatīvos pasākumus, 
veicinot vienu no Latvijas 
iedzīvotāju pamatpienākumiem – 
godprātīgu nodokļu nomaksu, 
mainot Latvijas sabiedrības 
attieksmi un paaugstinot 
iedzīvotāju izpratni par godprātī-
gas nodokļu nomaksas nozīmīgu-
mu valsts ilgtermiņa attīstībai, kā 
arī atgādinot, kur paliek nodokļos 
nomaksātā nauda, kādiem 
mērķiem tā tiek novirzīta un 
kādus labumus no tā var gūt 
sabiedrība. Tāpat sabiedrībai tiks 
atgādināts, kādas sekas raisa ēnu 
ekonomika un izvairīšanās no 
nodokļu nomaksas gan personai 
individuālā līmenī, gan sabie-
drībai un tās vajadzību 
nodrošināšanai kopumā.

5.8 Mācību priekšmetu 
programmu pilnvei-
de attiecībā uz no-
dokļiem.

Vispārējās izglītības mācību 
priekšmetu programmu satura 
pilnveide ar mērķi akcentēt legālās 
ekonomikas nepieciešamību, sociā-
lo lietderīgumu un priekšrocības. 
Nodokļu izglītības satura integrācija 
vispārējās izglītības mācību 
priekšmetu programmās pama-
tizglītībā un vispārējā vidējā 
izglītībā.

Ikgadēji un regulāri 
sociāli informatīvie 
komunikācijas pasā-
kumi par godprātīgas 
nodokļu nomaksas 
sekmēšanu un iz-
pratnes veicināšanu 
par valsts budžetu 
veidošanu un ēnu 
ekonomikas riskiem 
sabiedrībā

Sekmēt Finanšu ministrijas 
nosprausto mērķi - mazināt ēnu 
ekonomikas apmēru Latvijā vismaz 
par vienu procentpunktu gadā, 
sasniedzot Eiropas vidējo līmeni līdz 
2020. gadam. 
Paaugstināt Latvijas sabiedrības 
izprati un informētību par valsts 
budžeta līdzekļu izlietošanu, valsts 
budžeta izveidi un paaugstināt 
iedzīvotāju izpratni par godprātīgas 
nodokļu nomaksas nozīmīgumu 
valsts ilgtermiņa attīstībai. 
Veicināt vienu no Latvijas iedzīvotā-
ju pamatpienākumiem – godprātīgu 
nodokļu nomaksu. 
Izskaidrot sabiedrībai, kādas sekas 
raisa ēnu ekonomika un 
izvairīšanās no nodokļu nomaksas 
gan personai individuālā līmenī, gan 
sabiedrībai un tās vajadzību 
nodrošināšanā kopumā.

Nodokļu izglītības un apziņas 
veidošana par legālās ekonomi-
kas nepieciešamību un priekš-
rocībām, kontekstā ar vispārējās 
izglītības mācību priekšmetu 
programmu - satura pilnveidi.


