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Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un  

godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–2013.gadam ieviešanas gaita 
 

 

Nr.

p.k.  
Plānā noteiktais mērķis: 

 

Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana un godīgas konkurences nodrošināšana 

 

 
Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 

 

Nodokļu politikas pasākumi 

 

 

Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

iesaistītās 

institūcijas 

Darbības rezultāti un rādītāji Izpilde 

1. 

Izvērtēt jau pastāvošos 

nodokļu režīmus 

mazajiem uzņēmumiem 

un izstrādāt priekšlikumus 

mazo uzņēmumu nodokļa 

maksāšanas režīmu 

konsolidācijai un 

vienkāršošanai. 

01.07.2011. FM Tiks vienkāršota mazajiem 

komersantiem piemērojamā nodokļu 

sistēma, tā padarīta vienkārša, visiem 

saprotama, vieglāk konstatēt nodokļa 

nemaksāšanas gadījumus. Veicina 

nodokļu samaksu valsts budžetā.  

Izstrādāts politikas plānošanas 

dokuments un iesniegts MK. 

IZPILDĪTS 

Ar MK 2012.gada 26.novembra rīkojumu Nr.555 apstiprināta 

koncepcija „Koncepcija par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas 

režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu”. Daļēji atbalstīti Koncepcijā 

par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un 

vienkāršošanu ietvertie risinājumi. 

2. 

Pakāpeniski, ņemot vērā 

situāciju valsts budžetā, 

palielināt ar IIN 

neapliekamo minimumu. 

01.01.2011. 

01.01.2012. 

01.01.2013. 

FM Samazina darbaspēka izmaksas 

komersantiem. Palielina nodokļa 

progresivitāti, tā taisnīgāku 

piemērošanu (vairāk maksā tie, kam 

lielāki ienākumi), kas savukārt 

samazina vēlmi saņemt „algu 

aploksnē”. 

Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi 

MK 14.06.2009 noteikumos Nr. 531 

„Noteikumi par mēneša neapliekamā 

minimuma un nodokļa atvieglojuma 

apmēru iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa aprēķināšanai” 

IZPILDĪTS  

MK 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1097 „Noteikumi par 

mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai” nosaka ar 2011.gada 

1.janvāri neapliekamā minimuma apmēru IIN aprēķināšanai 

(salīdzinot ar 2010.gada līmeni) palielināt no 35 latiem līdz 45 

latiem, bet nodokļa atvieglojuma apmēru par apgādībā esošām 

personām IIN aprēķināšanai (salīdzinot ar 2010.gada līmeni) 

palielināt no 63 latiem līdz 70 latiem. 

2012.gadā nebija iespējams mainīt minimumus. 

MK 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.744 „Noteikumi par 

mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai” nosaka ar 2013.gada 

1.jūliju nodokļa atvieglojuma apmēru par apgādībā esošām personām 
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IIN aprēķināšanai palielināt no 70 latiem līdz 80 latiem. 

 

3. 

Izvērtēt pastāvošos UIN 

un IIN atvieglojumus no 

to ekonomiskās 

efektivitātes un 

administrēšanas viedokļa. 

01.10.2010. FM Tā kā jebkurš nodokļu atvieglojums 

vienlaikus arī sarežģī un sadārdzina 

konkrētā nodokļa administrēšanu, šo 

atvieglojumu pārskatīšana ļauj 

izvērtēt atvieglojuma ekonomisko un 

sociālo nozīmīgumu pret tā 

administrēšanai patērētajiem 

resursiem. UIN atvieglojumu 

pārskatīšana vienlaikus dod iespēju 

atcelt atvieglojumus, kas nav 

sasnieguši to ieviešanas mērķi, to 

vietā, iespējams, ieviešot 

mērķtiecīgākus. 

Izstrādāts informatīvais ziņojums un 

iesniegts MK. 

IZPILDĪTS  

MK 2011.gada 12.jūlija sēdē izskatīts „Informatīvais ziņojums par 

pastāvošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu izvērtējumu 

no to efektivitātes un nodokļu administrēšanas viedokļa” un 

„Informatīvais ziņojums par pastāvošo uzņēmumu ienākuma nodokļa 

atvieglojumu izvērtējumu no to efektivitātes un nodokļu 

administrēšanas viedokļa”. 

Informatīvajos ziņojumos sniegts izvērtējums par katru IIN un UIN 

atvieglojumu. 

MK sēdē uzdots, izstrādājot nodokļu politiku un 2012.-2014.gada 

valsts budžeta projektus, ņemt vērā informatīvajā ziņojumā ietvertos 

secinājumus, balstoties uz valsts un pašvaldību budžeta iespējām, 

saskaņojot ar sociālajiem partneriem. 

 

3.A 

Tirgū parādās arvien jauni 

smēķēšanas produkti − 

elektroniskās cigaretes −, 

kas pēc būtības ir tiešie 

tabakas izstrādājumu 

konkurenti. Lai panāktu 

godīgu savstarpēji 

aizvietojamu produktu 

konkurenci, nepieciešams 

noteikt līdzvērtīgus 

ierobežojošus 

nosacījumus arī šo 

produktu realizācijai, 

reklāmai un lietošanai, 

piemērot šādām cigaretēm 

akcīzes nodokli, kā tas ir 

attiecībā uz tabakas 

izstrādājumiem. 

01.04.2012. VM, FM, 

ZM, VID 

Izvērtētas iespējas ierobežot 

elektronisko cigarešu realizāciju, 

reklāmu un lietošanu, kā arī piemērot 

šādām cigaretēm akcīzes nodokli, 

līdzvērtīgi kā tas ir tabakas 

izstrādājumiem un augu cigaretēm. 

Tiek nodrošināta savstarpēji 

aizstājošu produktu vienlīdzība. 

Izstrādāts un iesniegts MK 

informatīvais ziņojums. 

IZPILDĪTS 

Izstrādāts un iesniegts MK informatīvais ziņojums „Lai noteiktu 

elektronisko cigarešu statusu un noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošos 

nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un 

aplikšanai ar akcīzes nodokli”. 

Informatīvajā ziņojumā sniegts izvērtējums par elektronisko cigarešu 

uzbūvi, sastāvu, izplatību, to statuss Latvijā un citās valstīs un 

iespējamie risinājumi šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un 

aplikšanai ar akcīzes nodokli. 

 

3.B 
Lai ierobežotu iespējas 

izvairīties no akcīzes 

nodokļa piemērošanas 

01.01.2012. FM, VID, 

IeM 

Uz produktiem (eļļām) ar 

Kombinētās nomenklatūras kodu 

27101991 un Kombinētās 

IZPILDĪTS 

Saeimā 2011.gada 15.decembrī tika pieņemts likums „Grozījumi 

likumā „Par akcīzes nodokli””, kas stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī. 
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produktiem, kurus var 

izmantot par degvielu vai 

kurināmo, akcīzes nodokli 

nepieciešams piemērot arī 

noteiktām eļļas grupām 

(Kombinētās 

nomenklatūras kods 

27101991 un Kombinētās 

nomenklatūras kods 

27101999), kas pašlaik 

nav uzskatāmas par 

akcīzes precēm. 

nomenklatūras kodu 27101999 

attieksies akcīzes nodokļa 

piemērošana un akcīzes preču aprites 

un kontroles nosacījumi. 

Tiek novērsts risks, ka produktus 

(eļļas), kas pašlaik nav uzskatāmas 

par akcīzes precēm, izmantojot par 

degvielu vai kurināmo, notiek 

izvairīšanās no atbilstoša akcīzes 

nodokļa samaksas.  

Izstrādāts un iesniegts MK 

likumprojekts par  grozījumiem 

likumā "Par akcīzes nodokli". 

Grozījumi likuma paredz, ka ar 2012.gada 1.februāri uz produktiem 

(eļļām) ar Kombinētās nomenklatūras kodu 27101991 un 

Kombinētās nomenklatūras kodu 27101999 attiecas akcīzes nodokļa 

piemērošana un akcīzes preču aprites un kontroles nosacījumi. 

 

3.C 

Ja tiek konstatēts 

nelegālas nodarbinātības 

fakts un darba devējs vai 

darbinieks nevar pierādīt 

citu darba tiesisko 

attiecību pastāvēšanas 

ilgumu, noteikto darba 

laiku un darba samaksu, 

tiek pieņemts, ka 

darbinieks jau nodarbināts 

trīs mēnešus un viņam ir 

noteikts normālais darba 

laiks un minimālā mēneša 

darba alga. Līdz ar to 

sankcijas likumā "Par 

iedzīvotāju ienākuma 

nodokli" tiks noteiktas par 

trīs mēnešu periodu, kurā 

darba devējs ir 

nodarbinājis personu, 

nenoslēdzot darba līgumu, 

ja nav iespējams konkrēti 

noteikt nedeklarēto un ar 

nodokli neaplikto 

ienākumu izmaksas faktu. 

01.01.2012. FM, VID VID varēs piemērot sankcijas arī 

gadījumos, ja nodokļu audita laikā 

neizdodas pierādīt nedeklarēto un ar 

nodokli neaplikto ienākumu izmaksas 

faktu, bet var konstatēt tikai 

darbinieku nodarbināšanas faktu. 

Minētās sankcijas būs saskaņotas ar 

likumu "Par valsts sociālo 

apdrošināšanu" un Darba likumu.  

Izstrādāts un iesniegts MK 

likumprojekts par grozījumiem 

likumā "Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli". 

 

IZPILDĪTS 

2011.gada 15.decembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” (spēkā ar 2012.gada 1.janvāri), ar 

kuriem tiek precizēta 31.2 panta 1.1 daļa, kas turpmāk Valsts ieņēmumu 

dienestam dod tiesības piedzīt no darba devēja soda naudu trīskāršā 

nodokļa apmērā, kas noteikts atbilstoši no VID rīcībā esošās informācijas 

par personai aprēķināmo atlīdzību, ja tā ir lielāka par Ministru kabineta 

noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru, vai no Ministru kabineta noteiktā 

minimālās mēnešalgas apmēra, ja aprēķināmā atlīdzība ir vienāda vai 

mazāka, vai ja tās lielumu nav iespējams noteikt. Tādējādi sankciju apmērs 

un piemērošana tiek saskaņota ar likuma "Par valsts sociālo 

apdrošināšanu" 16.1panta pirmajā un 1.1daļā noteiktajām sankcijām.  

Likuma redakcijas 31.2pants papildināts ar 1.2daļu, nosakot, ka gadījumos, 

kad nodarbinātības ilgums nav zināms, dalībvalstis pieņem, ka 

nodarbinātības attiecību ilgums ir vismaz trīs mēneši, ja vien darba devējs 

vai darbinieks nevar pierādīt pretējo. 
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Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 

 

Samazināt administratīvo slogu 

 

 

Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

iesaistītās 

institūcijas 

Darbības rezultāti un rādītāji Izpilde 

4. 

Izstrādāt priekšlikumus 

elektroniskās 

deklarēšanas sistēmas 

pilnveidošanai, 

nodrošinot automātisku 

deklarācijas aizpildīšanu 

ar VID rīcībā esošo 

informāciju. 

01.09.2010. FM, VID Atvieglota gada ienākumu 

deklarēšana. 

Saeimā iesniegti priekšlikumi 

grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli” uz Saeimas 

2.lasījumu. Priekšlikumu 

iesniegšanas termiņš 01.09.2010. 

IZPILDĪTS 

Saeimā 2010.gada 21.oktobrī tika pieņemts likums „Grozījumi 

likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas stājās spēkā 

2010.gada 24.novembrī. Grozījumi likuma „Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli” 19.pantā paredz, ka IIN deklarācijā uzrādāma 

tikai tā informācija, kas nav pieejama valsts informācijas sistēmās. 
Iepriekš minētie grozījumi stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī un ir 

piemērojami ienākumiem, kas gūti, sākot ar 2011.gada 1.janvāri. 

5. 

Izvērtēt iespējas 

pilnveidot nodokļu 

samaksas un uzskaites 

sistēmu. Tai skaitā iespēju 

izveidot sistēmu, kurā 

katram nodokļu 

maksātājam tiktu 

izveidots vienotais 

nodokļu konts, no kura 

tiek maksāti visi nodokļi 

un citi valsts obligātie 

maksājumi, kā arī uz kuru 

tiek pārskaitītas visas 

nodokļu pārmaksas. 

01.07.2012. FM, Valsts 

kase, VID 
 Vienkāršota nodokļu atmaksa un 

pilnveidota uzskaite.  

 Izstrādāts politikas plānošanas 

dokuments un iesniegts MK. 

IZPILDĪTS 

Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2012.gada 29.maija rīkojumu Nr.270 

„Par darba grupu” tika izveidota darba grupa, kurai tika dots 

uzdevums līdz 2012.gada 31.decembrim sagatavot ziņojumu finanšu 

ministram, kurā izvērtēta Lietuvas pieredze uzkrāšanas principa 

ieviešanā nodokļu ieņēmumu uzskaitē, Igaunijas pieredze vienotā 

nodokļu maksātāja konta izveidošanā un izvērtēta iespēja ieviest 

Latvijā vienotu nodokļu maksātāju kontu, vienlaikus nodrošinot 

uzkrāšanas principa ieviešanu nodokļu ieņēmumu uzskaitē, lai 

atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu nomaksu un darbu valsts 

iestādēm. 

Finanšu ministram 2013.gada 31.janvārī iesniegts informatīvais 

ziņojums, kurā atspoguļotas priekšrocības un trūkumi uzkrāšanas 

principa un vienotā konta ieviešanai Latvijā.  

2014.gada 17.februārī ar VID rīkojumu Nr.237 ir izveidota 

Iepirkuma komisija, lai veiktu iepirkumu par uzkrājuma principa un 

vienotā konta ieviešanas atbalsta pakalpojumiem. 

2014.gada 14.maijā notika VID, FM un VK sanāksme par uzkrāšanas 

principa ieviešanu, kurā tika izskatīta VID iesniegtās tehniskās 

specifikācijas projekts un nolemts, ka FM un VK  nosūtīs savus 

papildinājumus. 

6. Sagatavot politikas 01.07.2011. VK,  Tiktu izskausta nevajadzīgas IZPILDĪTS 
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plānošanas dokumentu 

par valsts pārvaldei 

iesniedzamās informācijas 

dublēšanās novēršanu, 

izvērtēt informācijas 

iesniegšanas biežumu, kā 

arī izvērtēt un atcelt 

prasības, kas ir formālas 

un nerada būtisku ietekmi 

uz sabiedrību. 

Visas 

ministrijas 

informācijas iesniegšana, 

iesniedzamās informācijas 

dublēšanās. Pamatota dažādu 

apsekojumu un pārbaužu sistēma. 

Samazina iespaidu, ka valsts veic 

daudz un dažādas nevienam 

nevajadzīgas pārbaudes. 

Izstrādāts politikas plānošanas 

dokuments un iesniegts MK. 

Ar MK 2011.gada 29.augusta rīkojumu Nr.409 apstiprināts 

Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo 

procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem. 

Plāns paredz īstenot 25 pasākumus – galvenokārt grozījumus tiesību 

aktos, kontrolējošo institūciju funkciju optimizēšanu, kā arī tā sauktā 

„mīkstā atbalsta” pasākumus (informācijas sniegšana, izpratnes 

veicināšana par normatīvo aktu prasībām, e-risinājumu izmantošanas 

popularizēšana). 

7. 

Izvērtēt iespējas izveidot 

sadarbības mehānismu 

starp kontrolējošām 

iestādēm, ņemot par 

pamatu labākās prakses 

piemērus (piemēram, VID 

un VDI sadarbība). 

01.01.2011. FM, EM, 

ZM, visas 

ministrijas 

Efektīvāka, koordinētāka kontrole, 

mazāks apgrūtinājums iedzīvotājiem 

un komersantiem. Apkopota 

informācija par kontrolējošo iestāžu 

veiktajām pārbaudēm, identificēti 

labas sadarbības piemēri un 

informācija nosūtīta kontrolējošām 

iestādēm izvērtēšanai un sadarbības 

uzlabošanai. 

IZPILDĪTS 

FM no visām kontrolējošām iestādēm ir saņēmusi informāciju, darba 

grupas sanāksmē 2011.gada 31.janvārī prezentējusi iespējamos 

sadarbības variantus, kā arī apkopoto informāciju nosūtījusi valsts 

iestādēm izvērtēšanai. 

 

 
Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 

 

Atbalsts uzticamajiem uzņēmējiem un pārejas uz legālo ekonomiku veicināšana 

 

 

Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

iesaistītās 

institūcijas 

Darbības rezultāti un rādītāji Izpilde 

8. 

Izstrādāt koncepciju 

izvērtējot iespējas 

izveidot uzticamo 

uzņēmēju sarakstu, 

paredzot iespējamos tā 

veidošanas principus un 

sadarbības mehānismu, 

kas nodrošinātu 

vienlīdzīgu attieksmi arī 

pret ārvalstu uzņēmējiem. 

Izstrādājot koncepciju, 

izvērtēt iespēju izmantot 

01.08.2011. FM, VID, 

visas 

ministrijas 

Izveidot uzticamo uzņēmēju 

sarakstus, lai veicinātu ciešāku 

sadarbību ar VID nodokļu saistību 

izpildei, kā arī nākotnē atvieglotu 

sadarbību arī ar citām valsts 

pārvaldes iestādēm, samazinātu 

administratīvos šķēršļus un 

nodrošinātu iespēju ātrāk novērtēt 

uzņēmēju atbilstību kvalifikācijas 

prasībām. Šajos sarakstos tiktu 

reģistrēti uzņēmēji, kuri atbilst 

noteiktiem kritērijiem un piekrīt 

IZPILDĪTS 

Ar MK 2011.gada 19.decembra rīkojumu Nr.673 apstiprināta 

koncepcija "Par Padziļinātās sadarbības programmu". 

Koncepcija nosaka kritērijus, kādus iespējams izmantot Uzticamo 

uzņēmumu saraksta veidošanā, sniedz ieskatu citu valstu pieredzē, kā 

arī piedāvā risinājumus līdzvērtīgas sistēmas ieviešanai Latvijā. 
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LDDK un LBAS 

izstrādāto uzņēmumu 

„Ilgtspējas indeksu”. 

publiskot informāciju par savu 

uzņēmumu. Reģistrēšanās sarakstos 

varētu veicināt tajos esošo uzņēmēju 

savstarpējo sadarbību, pamatojoties 

uz sarakstos norādītās informācijas 

publisko ticamību. 

Īstenots izmēģinājumprojekts, kura 

rezultātā izstrādāti kritēriji 

uzņēmumu atbilstības novērtēšanai, 

kā arī noteikti iespējamie ieguvumi. 

Izstrādāta koncepcija un iesniegta 

MK. 

9. 

Latvijas „atzītā 

komersanta” shēmas 

izveidošana muitas jomā. 

Pasākuma ieviešana 

izvērtējama saistībā ar 

8.pasākuma īstenošanu. Ja 

uzticamo uzņēmēju 

saraksta veidošanas 

nosacījumus nevar 

piemērot muitas jomā, 

„atzītā komersanta” 

shēma izveidojama kā 

atsevišķs pasākums. 

01.10.2011. FM, VID Uzņēmējiem ir iespējas pakāpeniski 

iegūt arvien lielāku uzticamības 

pakāpi un līdz ar to iegūt tiesības uz 

arvien lielākiem atvieglojumiem, 

kārtojot muitas lietas.  

Izstrādāts politikas plānošanas 

dokuments un iesniegts MK.  

IZPILDĪTS 

Priekšrocību piemērošana muitas jomā ir saistīta ar specifisku un 

pamatā ES normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi. Muitas jomā 

papildus citiem vienkāršojumiem un atvieglojumiem ES jau 

2008.gada 1.janvārī tika ieviesta „atzītā komersanta” koncepcija (jeb 

AEO statuss). AEO statusa iegūšanas nosacījumi, kā arī priekšrocības 

ES atzītajiem komersantiem (t.sk. Latvijas uzņēmumiem) ir vienādas 

visās ES dalībvalstīs un ir noteiktas Komisijas 1993.gada 2.jūlija 

Regulā (EEK) Nr.2454/93 ar ko nosaka īstenošanas noteikumus 

Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa 

izveidi). 

Izvērtējot ieviesto Padziļinātās sadarbības programmu un ES muitas 

jomā paredzēto priekšrocību piemērošanas aspektus un, ņemot vērā, 

ka visās ES dalībvalstīs, t.sk. Latvijā, jau šobrīd ir ieviesta un tiek 

izmantota „atzītā komersanta” koncepcija muitas jomā, jauna, vienīgi 

Latvijas  nacionālajā līmenī piemērojamas atzītā komersanta 

koncepcijas muitas jomā veidošana būtu nelietderīga. 

10. 

Izstrādāt koncepciju 

vienreizējam pasākumam 

par soda naudas un 

nokavējuma naudas 

dzēšanu tiem 

uzņēmējiem, kas līdz 

noteiktam brīdim samaksā 

nodokļu pamatparādu. 

01.10.2010. FM, VID Radītu nodokļu maksātājiem, kas 

krīzes ietekmē nevarēja pilnībā 

norēķināties ar valsts budžetu, iespēju 

turpināt uzsākto saimniecisko 

darbību. Nodokļu maksātāji nebūtu 

spiesti esošajiem uzņēmumiem 

uzsākt maksātnespējas procesu un 

meklēt citas iespējas kā darboties 

(iespējams pat uzsākot nereģistrētu 

saimniecisko darbību). Palielinātu 

IZPILDĪTS 

MK sēdē 2011.gada 8.martā izskatīts Informatīvais ziņojums „Par 

vienreizēju pasākumu par soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim 

samaksā nodokļu pamatparādu. Informatīvajā ziņojumā ir izvirzīti 

kritēriji un priekšlikumi nodokļu atbalsta pasākumu īstenošanai, 

izvērtēta Latvijas nodokļu uzskaites sistēma, nodokļu parādu 

struktūra un analizēta citu valstu pieredze līdzīgu iniciatīvu 

īstenošanā. 

2012.gada 26.jūlijā tika pieņemts Nodokļu atbalsta pasākuma likums, 
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ieņēmumus valsts budžetā, jo tiktu 

samaksāts nodokļu parāds, ko citādi 

būtu grūti iekasēt. 

Izstrādāta koncepcija un iesniegta 

MK. 

kurš stājās spēkā ar 2012.gada 23.augustu. 

 

11. Pasākums svītrots, pamatojoties uz MK 17.03.2011. rīkojuma Nr.115 1.3.apakšpunktu.  

12. 

Izstrādāt koncepciju un 

iesniegt MK, dodot 

iespēju personām, kuras 

izvairījušās no nodokļu 

nomaksas,  segt valstij 

radītos zaudējumus, kas 

saistīti ar nodokļu 

nemaksāšanu (KL 

218.p., LAPK 159.p.), 

vienlaicīgi risinot 

jautājumu par šo personu 

atbrīvošanas no 

atbildības iespējām, kā 

arī legalizēt nereģistrētā 

darbībā iegūtos 

līdzekļus, tādējādi 

atvieglojot pāreju uz 

legālo ekonomiku. 

 

Ieviešams vienlaicīgi ar 

sākumdeklarēšanu līdz 

01.07.2011. 

15.01.2011. FM, VID, 

KNAB, TM, 

IeM, 

Ģenerālprok

uratūra 

Saistībā ar sākumdeklarēšanas 

ieviešanu, dod iespēju ne tikai fiksēt 

personas mantas stāvokli, bet arī 

uzrādīt nedeklarētos ienākumus un 

legalizēt nereģistrētā darbībā iegūtos 

līdzekļus, tādējādi tiek atvieglota 

pāreja uz legālo ekonomiku. 

Izstrādāta koncepcija un iesniegta 

MK. 

IZPILDĪTS 

Ar MK 2011.gada 28.jūnija rīkojumu Nr.267 apstiprināta „Koncepcija 

par fizisko personu iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanu un 

atbilstoša iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu (ienākumu 

legalizācija)”, kas paredz nosacījumus fizisko personu iepriekš 

nedeklarēto ienākumu deklarēšanai, piemērojamo iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa likmi, kā arī atbildību par sekām, ja fiziskā persona 

nebūs izmantojusi šajā pasākumā paredzēto iespēju deklarēt iepriekš 

nenorādītus ienākumus. 

13. 

Izstrādāt vidēja termiņa 

koncepciju par 

minimālās mēneša darba 

algas noteikšanu 

turpmākajiem gadiem, 

paredzot arī tās 

diferenciāciju atkarībā 

no profesiju kataloga. 

01.07.2011 LM Minimālās darba algas noteikšana 

atbilstoši situācijai tautsaimniecībā, 

ņemot vērā arī darba ražīguma 

izmaiņas (īpaši mazāk kvalificēto 

vidū), ir būtiska gan 

tautsaimniecības ilgtspējai, gan 

godīgas konkurences principiem.  

Izstrādāta koncepcija un iesniegta 

MK. 

IZPILDĪTS 

Ar MK 2011.gada 16.marta rīkojumu Nr.111 apstiprināta „Koncepcija 

par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem”, 

kurā analizēta esošā situācija un aplūkota ar minimālās mēneša darba 

algas (turpmāk – minimālā alga) noteikšanu un pārskatīšanu saistītā 

problēma. Problēmas risinājumam piedāvāti jauni minimālās algas 

noteikšanas un pārskatīšanas pamatprincipi. 

14. 
Paredzēt līdzīgu kritēriju 

kā publiskajos 

01.01.2011. FM, visas 

ministrijas 

Veicina komersantu atteikšanos no 

algu izmaksas „aploksnē”, jo valsts 

IZPILDĪTS 

FM uz likumprojekta „Grozījumi Publiskas personas mantas 
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iepirkumos, ka 

pretendenta uzņēmumā 

ir jānodrošina vismaz 

70% no vidējās algas 

nozarē, kā arī 

nepieciešamību vērtēt to, 

kā šīs personas ievēro 

nodokļu normatīvo aktu 

prasības,  arī attiecībā uz 

publisko tiesību līgumu 

slēgšanu ar valsti 

(piemēram, a/s „Latvijas 

valsts meži” cirsmu 

izsoles). 

ar šādiem komersantiem neslēdz 

vienošanās. 

Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi 

normatīvajos aktos. 

atsavināšanas likumā” 2.lasījumu iesniegusi priekšlikumu 

grozījumiem 2.panta trešajā daļā, lai nodrošinātu atsavināšanu, 

nodrošinot svarīgas sabiedrības intereses un godīgu konkurenci. 

 

15. 

Noteikt labprātīgas un 

savlaicīgas nodokļu 

samaksas faktoru kā 

horizontālo kritēriju pie 

ES fondu naudas 

piešķiršanas. 

01.01.2011. FM Veicina komersantu atteikšanos no 

algu izmaksas aploksnē”, jo valsts 

nepiešķir ES fondu naudu tiem, kas 

izvairās no nodokļu samaksas. 

Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi 

normatīvajos aktos. 

IZPILDĪTS 

2012.gada 19.jūnija MK sēdē izskatīt grozījumi MK 2008.gada 

5.februāra noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un 

tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (VSS-

1262), lai noteiktu piegādātāju izslēgšanas noteikumus, kas atbilst 

Publisko iepirkumu likumā ietvertajiem noteikumiem, kuri paredz 

izslēgt no iepirkuma procedūras piegādātājus, kuri darbojušies ēnu 

ekonomikā, piemēram, piegādātājs ar tādu kompetentas institūcijas 

lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību 

būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku personu 

nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. 

Ņemot vērā sniegto informāciju, atzīts par aktualitāti zaudējušu 

iesniegto tiesību akta projektu, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli. 

Uzdodot, FM mēneša laikā izstrādāt un noteiktā kārtībā izsludināt 

VSS jaunu tiesību akta projektu par iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem, kā galvenos 

regulējuma elementus nosakot interešu konflikta novēršanu, 

publicitātes nodrošināšanu un izmaksu pamatotības izvērtēšanu, 

vienlaikus mazinot administratīvo slogu un tuvinot iepirkumu norises 

kārtību privātajā sektorā pieņemtajai kārtībai. 

15.

A 

Izvērtēt iespēju sasaistīt 

personu veiktos nodokļu 

maksājumus ar veselības 

aprūpes pakalpojumu 

01.01.2012. VM, FM, 

LM, 

VARAM, 

TM, LPS, 

Noorganizēta augsta līmeņa 

diskusija par iespēju sasaistīt 

personu veiktos nodokļu 

maksājumus ar veselības aprūpes 

IZPILDĪTS 

2012.gadā noorganizētas augsta līmeņa valsts iestāžu un nevalstisko 

organizāciju pārstāvju diskusijas par veselības aprūpes pakalpojumu 

saņemšanas sasaisti ar nodokļu nomaksu. 2012.gada 16.augustā VSS 
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saņemšanas 

nosacījumiem, lai 

motivētu personas 

maksāt nodokļus un 

nesaņemt algu 

"aploksnē". 

LDDK, 

LBAS, 

LTRK 

pakalpojumu saņemšanas 

nosacījumiem. 

Izstrādāts un iesniegts MK 

informatīvais ziņojums (ja diskusijas 

laikā šāds priekšlikums tiek 

atbalstīts).  

izsludināts koncepcijas projekts par veselības aprūpes sistēmas 

finansēšanas modeli (prot.Nr.33, 15.§, VSS-834), bet 2013.gada 

21.janvārī tas tika izskatīts Ministru kabineta komitejas sēdē 

(prot.Nr.3, 2.§, TA-63). 

2013.gada 16.aprīļa MK sēdē, izskatīts Koncepcijas projekts par 

veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli un nolemts Veselības 

ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu. 

Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu veselības 

nozares finansēšanai skatīt likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta 

ietvaru 2014., 2015., un 2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts 

budžetu 2014.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju 

un citu centrālo valsts iestāžu jaunās politikas iniciatīvu 

pieteikumiem. 

 
Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 

 

Kontrolējošo iestāžu kapacitātes nodrošināšana 

 

 

Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

iesaistītās 

institūcijas 

Darbības rezultāti un rādītāji Izpilde 

16. 

Izstrādāt normatīvo aktu 

projektus, uzliekot 

personām par pienākumu 

veikt mantiskā stāvokļa 

sākumdeklarēšanu un 

nosakot, ka par nelegāli 

iegūtiem ir uzskatāmi 

visi tie mantiskie 

līdzekļi, kas iegūti pēc 

sākumdeklarēšanas un 

kuru izcelsmi nav 

iespējams pierādīt. 

Sākumdeklarēšana 

ieviešama ne vēlāk kā 

01.07.2011. 

15.02.2011. FM, VID, 

KNAB, TM, 

Ģenerālprok

uratūra 

Uzlabo kontroli pār fizisko personu 

mantisko stāvokli un gūtajiem 

ienākumiem. Šāds kontroles 

mehānisms kompetentajām 

institūcijām palīdz veikt kontroli pār 

fizisko personu gūto ienākumu 

izcelsmi, kā arī palīdz  atklāt 

pārkāpumus. 

Ierobežo personu vēlmi veikt 

nelegālu uzņēmējdarbību, jo ir 

apgrūtināta iegūto līdzekļu 

izmantošana, kā arī dod 

psiholoģisku efektu, jo persona zina, 

ka kontrolējošajām iestādēm ir 

vieglāk pierādīt nedeklarētu 

ienākumu esamību. 

Izstrādāti normatīvie akti un 

iesniegti Saeimā. 

IZPILDĪTS 

Saeimā 2011.gada 15.decembrī pieņemts „Fizisko personu mantiskā 

stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums”. 

Likumā noteikts, ka no 2012.gada 1.marta līdz 2012.gada 1.jūnijam 

fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācija jāiesniedz tādām 

personām, kurām pieder īpašums vai finanšu līdzekļi vairāk nekā 50 

minimālo mēnešalgu jeb 10 000 latu apmērā un par ko informācija nav 

pieejama valsts reģistros. 
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17. 

Pilnveidot sabiedrības 

informēšanu par 

ziņošanas iespējām, 

ziņotāja tiesībām un 

garantijām. 

01.10.2010. VID, FM, 

TM, ZM 

Pilnveidota informācija kontrolējošo 

iestāžu interneta mājas lapās. 

Papildus informācija iestāžu 

apmeklētājiem. Piešķirtā 

finansējuma ietvaros informācija 

masu mēdijos. 

Informācija publicēta iestāžu 

interneta mājas lapās. 

IZPILDĪTS 

Valsts pārvaldes iestādes ir pilnveidojušas informācijas par ziņošanas 

iespējām, ziņotāja tiesībām un garantijām pieejamību: 

1) iestādēs darbojas uzticības tālrunis, kas dod iespēju anonīmi 

informēt attiecīgo iestādi par dažādiem iespējamiem pārkāpumiem, vai 

informatīvais tālrunis; 

2) iestādes ir izveidojušas īpašas e-pasta adreses, radot iespēju 

elektroniski informēt par iespējamiem pārkāpumiem; 

3) iestāžu mājas lapās ir izveidota speciāla sadaļa, kur ievadīt 

informāciju par iespējamiem pārkāpumiem; 

4) iestādes, sniedzot informāciju plašsaziņas līdzekļiem par atklātajiem 

pārkāpumiem, aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par iespējamiem 

pārkāpumiem; 

5) iestādes izvieto dažādus informatīvos materiālus, piemēram, 

informatīvie stendi klientu apkalpošanas zālēs, vizītkartes ar uzticības 

tālruņa numuru; 

6) iestādes, rīkojot seminārus vai tikšanās ar iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem, aicina sniegt informāciju par iespējamiem pārkāpumiem. 

18.  

Sagatavot politikas 

plānošanas dokumentu 

par kontrolējošo iestāžu 

kapacitātes izvērtējumu, 

lai novērstu korupcijas 

iespējas un nodrošinātu 

pilnvērtīgu kontroles 

funkciju veikšanu. 

01.04.2011. VK 

sadarbībā ar 

FM, visas 

ministrijas 

 Uzlabojas kontrolējošo iestāžu 

iespējas novērst un atklāt 

pārkāpumus, kā arī pieaug 

darbinieku kvalifikācijas un 

lojalitātes līmenis. 

Izstrādāts politikas plānošanas 

dokuments un iesniegts MK. 

IZPILDĪTS 

20.07.2012. MK iesniegts informatīvais ziņojums par kontrolējošo 

iestāžu kapacitātes izvērtējumu, lai novērstu korupcijas iespējas un 

nodrošinātu pilnvērtīgu kontroles funkciju veikšanu (2012-TA-1665). 

Informatīvajā ziņojumā izvērtējumā galvenokārt pievērsta uzmanība 

šādiem faktoriem:  

(a) kontrolējošo iestāžu cilvēkresursu (darba samaksas un 

kvalifikācijas) analīzei,  

(b) korupcijas riskiem saistībā ar ēnu ekonomikas apkarošanas funkciju 

nodrošināšanu, kā arī  

(c) normatīvajos aktos paredzēto sankciju adekvātumam. Informatīvajā 

ziņojumā norādīti iestāžu iesniegtie priekšlikumi sankciju adekvātuma 

uzlabošanai, priekšlikumi cilvēkresursu, darba samaksas un 

kvalifikācijas jomā, no ziņojuma izrietošie priekšlikumi un 

rekomendācijas. 

19. 

Organizēt diskusiju par 

iespējām  atvieglot un 

paātrināt piekļuvi 

Elektronisko sakaru 

likumā noteiktajiem 

atrašanās vietas datiem 

01.01.2011. FM, TM, 

VID, SM, 

IEM, 

KNAB, VP, 

Ģenerālprok

uratūra. 

Tiks palielināta Finanšu policijas 

kapacitāte latento noziedzīgo 

nodarījumu atklāšanā un novēršanā, 

jo īpaši, kas saistīta ar organizētās 

noziedzības darbību, kas lielā mērā 

iespaido ēnu ekonomikas apjomus 

IZPILDĪTS 

10.12.2010. notika starpresoru sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no 

FM, VID, VR, Elektronisko sakaru direkcijas, SM, 

Ģenerālprokuratūras, TM, VP, IeM, KNAB un DP. Diskusijas gaitā  

tika panākta konceptuāla vienošanās, ka FM izstrādās grozījumus 

04.12.2007. MK noteikumos Nr.820 „Kārtība, kādā pirmstiesas 
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operatīvās darbības 

subjektiem un 

izmeklēšanas iestādēm. 

valstī. 

 Jautājums pārrunāts starp 

institūcijām, identificēta tālākā 

rīcība. 

izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības 

iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru 

komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo 

statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to 

izsniegšanu” saistībā ar piekļuvi atrašanās vietas datiem un tie tiks 

virzīti tālākai saskaņošanai ar pārējiem diskusijas dalībniekiem. 

20. 

Organizēt diskusiju par 

nepieciešamību veikt 

grozījumus Kredītiestāžu 

likumā, nosakot, ka tāda 

paša apjoma informācija 

kā Kontroles dienestam 

tiek sniegta arī VID. 

01.10.2010. FM, VID, 

TM, IeM, 

Ģenerālprok

uratūra 

Palielināsies VID darbības 

efektivitāte. 

Jautājums pārrunāts starp 

institūcijām, identificēta tālākā 

rīcība. 

IZPILDĪTS  

14.10.2010. noorganizēta diskusija. 

Secināts, ka Kontroles dienestam nosūtītā informācija ne vienmēr 

atbilst VID vajadzībām. 

Notiek darbs pie alternatīva risinājuma. 

VID 2014.gada 29.aprīļa vēstulē FM ir sniegti priekšlikumi 

grozījumiem „Kredītiestāžu likumā”, kas paredzētu VID saņemt tāda 

paša apjoma informāciju no kredītiestādēm, kādu no tām saņem 

Kontroles dienests. 

21. 

Ieviest normu, kura 

noteiktu, ka pēc likumā 

„Par nodokļiem un 

nodevām” noteiktā 

sliekšņa sasniegšanas 

juridiskajām personām 

jādeklarē visus 

iepriekšējā mēneša laikā 

skaidrā naudā veiktos 

darījumus – arī ar 

fiziskajām personām, 

kurām atbilstoši nodokļu 

jomu reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem 

nav jāreģistrējas VID kā 

saimnieciskās darbības 

veicējām. 

01.10.2010. FM, VID Pastiprināta skaidrā naudā veikto 

darījumu kontrole. 

Izstrādāti un MK iesniegti grozījums 

likumā "Par nodokļiem un 

nodevām" 

 

IZPILDĪTS  

Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām” pieņemti Saeimā 

21.10.2010., kas paredz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 30.pantu 

papildināt ar normu, kas ierobežos skaidras naudas norēķinus 

vairumtirdzniecībā. Attiecīgi ar 2011.gada 1.jūliju nodokļu 

maksātājiem vairumtirdzniecībā būs atļauts veikt tikai bezskaidras 

naudas norēķinus (to skaitā ar maksājumu kartēm), paredzot izņēmumu 

no iepriekš minētā gadījumos, kad vairumtirgotājs (preču pārdevējs) ir 

paziņojis rakstveidā VID par to, ka vairumtirdzniecībā veiks 

darījumus, par kuriem pircējs varēs norēķināties skaidrā naudā, kā arī 

nodrošinājis preču pircēju reģistru, kas ļauj identificēt konkrēto preču 

pircējus, kuri veikuši norēķinus skaidrā naudā, un skaidrā naudā veiktā 

darījuma summu. 

 

02.09.2011. MK iesniegts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par 

nodokļiem un nodevām””,, kas paredz noteikt pienākumu juridiskajām 

personām deklarēt visus iepriekšējā mēneša laikā skaidrā naudā veiktos 

darījumus, kas pārsniedz 1000 latu – arī ar fiziskajām personām, kurām 

atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem nav 

jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējiem (02.09.2011. 

Nr.20/VK-290/5795).  

2012.gada 21.jūnijā pieņemti grozījumi likumā „Par nodokļiem un 

nodevām” (stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī) 

22. Līdzīgi kā tas ir šobrīd 01.01.2011. FM, VID Novērsta iespēja, ka nodokļu IZPILDĪTS 
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personām, kas reģistrējas 

UR, noteikt, ka arī 

fiziskajām personām, 

kurām jāreģistrējas VID 

kā saimnieciskās 

darbības veicējām, tas 

jādara pirms 

saimnieciskās darbības 

uzsākšanas, kā arī 

reģistrējoties jānorāda 

darbības jomas, kurās tās 

darbosies. 

maksātājs veselu mēnesi gūst 

ieņēmumus, bet ieņēmumus nodokļu 

aprēķināšanai no saimnieciskās 

darbības sāk reģistrēt tikai no tā 

brīža, kad VID reģistrējies kā 

saimnieciskās darbības veicējs, kā 

arī netiks pieļauta iespēja faktiski 

pastāvošās darba attiecības noformēt 

kā uzņēmumu līgumu.  

Izstrādāti un MK iesniegti grozījums 

likumā „Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli” 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli”” atbalstīts MK sēdē 29.03.2011. 

Likumprojektā paredzēts, ka turpmāk nodokļa maksātājam būs 

jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam pirms 

saimnieciskās darbības uzsākšanas, norādot saimnieciskās darbības 

jomu, kurā nodokļa maksātājs veiks saimniecisko darbību. 

 

 

23. 

Noteikt, ka, ja nodokļu 

maksātājs kārto 

grāmatvedības reģistrus 

ar datoru, pēc nodokļu 

administrācijas 

pieprasījuma nodokļu 

revīzijas (audita) 

veikšanai tam 

jānodrošina iespēju 

piekļūt visai uzņēmumā 

esošajos datoros 

glabātajai informācijai, 

kura saistīta ar 

uzņēmuma grāmatvedību 

un tās ierakstu 

attaisnojuma 

dokumentiem un 

jānodrošina iespēju šo 

informāciju pārkopēt 

nodokļu administrācijas 

datu nesējā. 

01.01.2011. FM, VID Paaugstināta nodokļu kontroles 

efektivitāte, novērsta iespēja 

nodokļu maksātājam kārtot 

„dubulto” grāmatvedības uzskaiti, 

kad darījumi nodokļu vajadzībām 

tiek atspoguļoti vienā 

datorgrāmatvedības programmā, bet 

grāmatvedības uzskaite uzņēmuma 

vajadzībām tiek papildus veikta citā 

programmā vai citā datorā.  

Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi 

likumā „Par nodokļiem un 

nodevām”, likums „Par Valsts 

ieņēmumu dienestu”. 

IZPILDĪTS 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” 

07.06.2011. izskatīts MK. 

 Likumprojektā iekļauta tiesību norma, kas nosaka VID tiesības piekļūt 

un nodokļu maksātājam pienākumu nodrošināt iespēju piekļūt 

uzņēmumā esošajos datoros glabātajai grāmatvedības reģistros 

iekļautajai informācijai, kā arī citai informācijai, kas raksturo darbības, 

kuras ietekmēja vai varēja ietekmēt nodokļu aprēķinu un nomaksu,  

nodrošinot iespēju to pārkopēt nodokļu administrācijas datu nesējā. 

 

Saeimā 2011.gada 13.oktobrī pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par 

nodokļiem un nodevām””. 

  

 

24. 

Veikt izmaiņas 

normatīvajos aktos, 

nosakot, ka personai, kas 

pārdod preces vai 

piedāvā pakalpojumus 

internetā, par šo darbību 

01.01.2011. FM, VID Tiek reglamentēta darījumu 

veikšana elektroniskās komercijas 

jomā. Vienkāršota elektroniski 

veikto darījumu dalībnieku 

identificēšana, šādu darījumu 

veikšanas pierādīšana, darījumu 

IZPILDĪTS 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” 

07.06.2011. izskatīts MK. 

Lai piemērotu vienādus noteikumus tradicionālās un elektroniskās 

komercijas veicējiem, kā arī nodrošinātu nodokļu kontrolei 

nepieciešamo informāciju, likumprojektā ir precizēta struktūrvienības 
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ir jāinformē VID, līdzīgi 

kā jau šobrīd tiek 

reģistrētas nodokļu 

maksātāja 

struktūrvienības. 

 

vērtības, darījumu veikšanas vietas 

un brīža noteikšana. 

Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi 

likumā „Par nodokļiem un 

nodevām”. 

definīcija, attiecinot to arī uz tīmekļa vietnēm. 

 

Saeimā 2011.gada 13.oktobrī pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par 

nodokļiem un nodevām””. 

Lai piemērotu vienādus noteikumus tradicionālās un elektroniskās 

komercijas veicējiem, kā arī nodrošinātu nodokļu kontrolei 

nepieciešamo informāciju, likumprojektā ir precizēta struktūrvienības 

definīcija, attiecinot to arī uz tīmekļa vietnēm. 

25. 

Sakārtot likumdošanu 

atbilstoši OECD 

vadlīnijām par 

transfercenu 

piemērošanu, to 

pamatojumu ar 

dokumentiem, un, 

atbilstoši labākajai 

praksei – pagarināt 

iespējamo  auditējamo 

periodu uz pieciem 

gadiem. Normatīvajos 

aktos iestrādāt iespēju 

komersantiem griezties 

VID pirms darījuma 

veikšanas pārbaudīt 

transfercenas noteikšanas 

atbilstību normatīvajiem 

aktiem (atkārtoti nodokļu 

auditā minētais 

jautājums nav 

pārbaudāms). 

01.06.2011. FM, VID Samazināts administratīvais slogs 

VID, kā arī nodokļu maksātājiem, jo 

ir novērsta neizpratne par transferta 

cenu noteikšanas kārtību. 

Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi 

likumā „Par nodokļiem un 

nodevām”. 

IZPILDĪTS 

02.09.2011. MK iesniegts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par 

nodokļiem un nodevām””, kas paredz noteikt nodokļu maksātāja 

pienākumu attiecībā uz informācijas sniegšanu, lai apliecinātu 

darījuma cenas atbilstību tirgus cenai darījumos ar saistītiem 

uzņēmumiem, kā arī tiesības slēgt iepriekšējo vienošanos ar nodokļu 

administrāciju par darījuma tirgus vērtības (cenas) noteikšanu 

konkrētam darījumam vai darījuma veidam (02.09.2011. Nr.20/VK-

290/5795).  

 

MK Komitejas 2011.gada 21.novembra sēdē izskatīts likumprojekts 

„Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, kas paredz noteikt 

nodokļu maksātāja pienākumu attiecībā uz informācijas sniegšanu, lai 

apliecinātu darījuma cenas atbilstību tirgus cenai darījumos ar 

saistītiem uzņēmumiem, kā arī tiesības slēgt iepriekšējo vienošanos ar 

nodokļu administrāciju par darījuma tirgus vērtības (cenas) noteikšanu 

konkrētam darījumam vai darījuma veidam. 
 

2012.gada 26.jūlijā stājās spēkā likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

grozījumi (likums papildināts ar 161.pantu), kas paredz noteikt nodokļu 

maksātāja pienākumu attiecībā uz informācijas sniegšanu, lai 

apliecinātu darījuma cenas atbilstību tirgus cenai darījumos ar 

saistītiem uzņēmumiem, kā arī tiesības slēgt iepriekšējo vienošanos ar 

nodokļu administrāciju par darījuma tirgus vērtības (cenas) noteikšanu 

konkrētam darījumam vai darījuma veidam. 

26. 

Noteikt UR pienākumu 

pirms veikt reģistrāciju 

vai pārreģistrāciju, 

pārbaudīt tiesisko 

pamatojumu pieteikumā 

norādītajai komersanta 

01.01.2011. FM, TM Samazina iespēju reģistrēt „fiktīvus” 

uzņēmumus, kā rezultātā tiek 

ierobežota krāpniecisku shēmu 

veidošanas iespējas. Tiek taupīti 

VID resursi, jo šo personu atrašana, 

shēmu likvidēšana ir ļoti 

IZPILDĪTS 

2011.gada 1.jūlijā spēkā stājās likums „Grozījumi Komerclikumā”, kas 

paredz, ka, reģistrējot juridisko adresi vai juridiskās adreses maiņu, 

Uzņēmumu reģistram ir iesniedzama nekustamā īpašuma (ēkas vai 

dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegta piekrišana juridiskās adreses 

reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Minētā prasība 
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juridiskajai adresei, 

pieprasot iesniegt 

dokumentus, kas to 

pamato, kā arī pārbaudīt, 

vai amatpersonai saskaņā 

ar Iedzīvotāju reģistra 

datu bāzē esošajām 

ziņām ir deklarēta dzīves 

vieta. 

darbietilpīgs process. 

UR veic nepieciešamās pārbaudes, 

ja nepieciešams izstrādāti un veikti 

grozījumi attiecīgajos normatīvajos 

aktos. 

attiecas uz šādu personu juridisko adrešu reģistrāciju: individuālais 

komersants, personālsabiedrība, kapitālsabiedrība, filiāle un ārvalsts 

komersanta filiāle. 

Likums „Grozījumi Komerclikumā”, kas stājās spēkā 2011.gada 

1.jūlijā, paredz, ka fiziskās personas dzīvesvieta vairs netiek ierakstīta 

komercreģistrā. 

02.09.2011. MK iesniegts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par 

nodokļiem un nodevām””, kas paredz noteikt riska adreses definīciju 

(02.09.2011. Nr.20/VK-290/5795). 

2012.gada 21.jūnijā pieņemti grozījumi likumā „Par nodokļiem un 

nodevām” (stājās spēkā 2012.gada 26.jūlijā) 

27. 

Izvērtēt iespējas koriģēt 

valsts nodevas apmēru, 

kas novērstu 

manipulācijas ar 

nekustamā īpašuma 

pārdošanas vērtību un 

izvairīšanos no valsts 

nodevas samaksas. 

01.08.2011. TM, FM, 

VID. 

Sakārtots nekustamā īpašuma tirgus, 

nodrošināts darījumu 

„caurspīdīgums” un samazināta 

iespēja izvairīties no nodokļu un 

nodevu nomaksas. 

Izstrādāts politikas plānošanas 

dokuments un iesniegts MK. 

IZPILDĪTS 

10.07.2012. MK iesniegts informatīvais ziņojums “Par valsts nodevas 

par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā apmēra 

pārskatīšanu” (2012-TA-1442). 

27.

A. 

Ierobežot iespējas 

ļaunprātīgi izvairīties no 

nodokļu maksāšanas, 

piemēram, ierobežojot 

nodokļu mērķiem 

mākslīgu darījumu 

atzīšanu, kuru juridiskā 

forma neatbilst tā 

ekonomiskajai būtībai, 

iestrādājot attiecīgu 

regulējumu nodokļu 

normatīvajos aktos.  

01.01.2012. FM, VID, 

EM, TM 

Uzņēmējiem tiek uzlaboti  nodokļu 

konkurences apstākļi.  

Palielinās budžeta ieņēmumi no 

samazinātās nodokļu plānošanas 

iespējas. 

Izstrādāts un iesniegts MK 

likumprojekts par grozījumiem 

Mikrouzņēmumu nodokļa likumā  

un likumprojekts par grozījumiem  

likumā "Par nodokļiem un 

nodevām", kas paredz  vispārīgas 

nodokļu pretizvairīšanās normas, 

kurās nosaka − ja darījuma juridiskā 

forma neatbilst ekonomiskajai 

būtībai un līdz ar to tiek samazināti 

nodokļa maksājumi, tad nodokļu 

aprēķināšanas mērķiem ir jāskata 

darījums atbilstoši tā ekonomiskajai 

būtībai. 

IZPILDĪTS 

2013.gada 11.janvārī Saeimā pieņemts likumprojekts „Grozījumi 

likumā „Par nodokļiem un nodevām””, ar kuru tiks ieviestas 

pretizvairīšanās normas nodokļu likumdošanā, proti, turpmāk darījumi 

tiks vērtēti kopumā, neskatoties uz to, ka katrs atsevišķs darījums 

neliecina par izvairīšanos no nodokļa nomaksas. 
 

2013.gada 11.janvārī stājās spēkā likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

grozījumi (likums papildināts ar 23.panta četrpadsmito daļu), kas 

paredz, ka nodokļu administrācija nosaka nodokļa maksājuma apmēru, 

ņemot vērā nodokļu maksātāja atsevišķa darījuma vai darījumu 

kopuma ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. 

27. Veicināt ciešāku 01.01.2012. FM, VID Pastiprināta muitas kontrole, lai IZPILDĪTS 
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B. sadarbību ar citu ES 

dalībvalstu muitas 

dienestiem, lai 

pastiprinātu muitas 

kontroli uz ES ārējām 

robežām, izvērtējot arī 

iespēju iesaistīt ES 

dalībvalstu muitas 

ekspertus (pieredzes 

apmaiņa).  

Līdz 2011.gada 

1.novembrim panākt 

vienošanos ar citu ES 

dalībvalstu muitas 

iestādēm par konkrētu 

sadarbības pasākumu 

veikšanu.  

samazinātu kontrabandas risku. 

Panāktas vienošanās par savstarpēju 

pieredzes apmaiņu (muitas 

darbinieku rotācija). 

Īstenoti pieredzes apmaiņas 

pasākumi, lai padziļinātu zināšanas 

muitas risku analīzes veikšanā un tās 

izmantošanā, plānojot kontroles 

pasākumus, apgūtu pieredzi muitas 

kriminālizlūkošanas informācijas 

izmantošanā noziedzīgo grupējumu 

darbības apturēšanai un noziedzīgo 

nodarījumu novēršanai, kā arī iegūtu 

papildu zināšanas par preču plūsmas 

kontroles, pārbaudes un atlases 

metodiku ostās un uz austrumu 

robežas un citiem jautājumiem. 

Īstenojot jau iepriekš sāktos Baltijas valstu muitas amatpersonu 

rotācijas un pieredzes apmaiņas pasākumus, no 2011.gada oktobra līdz 

decembrim trīs VID muitas amatpersonu grupas devās piecu dienu 

darba vizītēs uz Igauniju, apmeklējot muitas kontroles punktus 

Luhamā, Narvā un Tallinas ostā, bet divas grupas - uz Lietuvu, 

apmeklējot muitas kontroles punktus Panemunē un Klaipēdas ostā. 

Savukārt Latvijā pieredzes apmaiņas vizītēs ieradās divas muitas 

amatpersonu grupas no Igaunijas un trīs grupas no Lietuvas. 

 

Pieredzes apmaiņas vizīšu laikā Lietuvā un Igaunijā VID muitas 

amatpersonas iepazinās ar kaimiņvalstu ārējās robežas muitas kontroles 

punktu darba organizāciju, dokumentārās un fiziskās kontroles 

veikšanas kārtību, nodrošinājumu ar speciālo tehnisko aprīkojumu, 

muitas, robežsardzes un sanitārā dienesta sadarbības pamatprincipiem 

un funkciju sadalījumu robežkontroles procesā. Katrā grupā tika 

iekļautas 4 - 6 amatpersonas, iesaistot šādus ekspertus: kinologi, 

skenēšanas iekārtu darbinieki, mobilo vienību darbinieki, Muitas 

Kriminālpārvaldes darbinieki. 

VID muitas amatpersonas arī praktiski iesaistījās muitas kontroles 

punktu darbā, veicot autotransporta fizisko muitas kontroli. Kontroles 

pasākumos Lietuvā, kuros piedalījās Latvijas muitas amatpersonas, tika 

konstatēti divi, bet Igaunijā - trīs narkotisko vielu pārvietošanas 

gadījumi, kā arī konstatēti 12 nelikumīgas cigarešu pārvietošanas 

gadījumi. 

Kaimiņvalstu muitas dienestu kolēģi, kas bija  ieradušies Latvijā, tika 

iepazīstināti ar ES ārējās robežas muitas kontroles punktu darba 

organizāciju, kinologu darbu un citiem darbības aspektiem kontroles 

jomā, kā arī piedalījās transportlīdzekļu un kravu kontrolē kopā ar VID 

muitas amatpersonām. Igaunijas kolēģu vizītes laikā tika konstatēti divi 

nelikumīgas cigarešu pārvietošanas gadījumi (rezultātā tika aizturētas 7 

900 cigaretes). 

2011.gada decembrī divas VID Muitas kriminālpārvaldes 

amatpersonas devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Somijas muitas 

dienestu, lai iepazītos ar muitas kriminālizlūkošanas informācijas 

izmantošanas aspektiem noziedzīgu nodarījumu novēršanai un 

noziedzīgo grupējumu darbības apturēšanai. Vizītes laikā tika 

apmeklēts Somijas Nacionālās muitas pārvaldes Muitas izmeklēšanas 

dienests un Muitas izmeklēšanas dienesta Policijas, Muitas un Valsts 

robežsardzes vienotā kriminālās izlūkošanas nodaļa PCB (Police, 
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Customs, Border Guard). 

No 2012.gada notika intensīva sadarbība ar Somijas muitas dienestu.   

2012.gada 12-14.martā VID muitas amatpersonas apmeklēja Somijas 

muitu, lai padziļinātu zināšanas par muitas risku analīzes veikšanu un 

tās izmantošanu kontroles pasākumu plānošanā, izzinātu Somijas 

muitas labāko praksi sadarbībā ar Krievijas Federālo muitas dienestu 

un dalītos pieredzē ar Somijas kolēģiem par preču plūsmas kontroles, 

pārbaudes un atlases metodiku ostās un uz austrumu robežas. Pieredzes 

apmaiņas rezultātā VID muitas amatpersonas ierosināja vairākus 

priekšlikumus Latvijas muitas kontroles procesa pilnveidošanai. 

2012.gada augustā VID Muitas pārvaldes pārstāvji devās EK 

programmas „Customs 2013” darba vizītē uz Somijas muitu, lai apgūtu 

pieredzi narkotiku un narkotisko vielu prekursoru testēšanā. 2012.gada 

20.decembrī Helsinkos notika Latvijas un Somijas muitas dienestu 

vadītāju tikšanās. 

2013.gada novembrī VID muitas amatpersonas apmeklēja Somijas 

muitas dienestu, kur iepazinās ar Somijas muitas pieredzi vilcienu 

kontrolē, pasažieru vilcienu kontrolē vilciena kustības laikā un skaidras 

naudas kontrolē. 

Notiek regulāra Baltijas valstu sadarbība, īstenojot Baltijas jūras 

Speciālās grupas par organizētās noziedzības problēmām stratēģiju, kā 

arī tiek organizētas savstarpējās pieredzes apmaiņas vizītes par  

jautājumiem, kas skar Baltijas valstu  kopējās intereses.   

2013.gada martā VID Muitas kriminālpārvaldes amatpersonas 

piedalījās Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas 

departamenta organizētajās muitas dienestu amatpersonu speciālajās 

profesionālajās mācībās Lietuvā. 

2013.gada septembrī VID Muitas pārvaldes amatpersonas apmeklēja 

Igaunijas muitas departamentu, lai izvērtētu iespējas izveidot vienotu 

datu bāzi ar Lietuvu un Igauniju, lai varētu apmainīties ar veikto kravas 

skenējumu rezultātiem, kā arī tos izmantotu attēlu analīzes apmācību 

veikšanai. Ekspertu līmenī tika panākta vienošanās par tehnisko 

prasību definēšanas uzsākšanu. 

Baltijas valstu muitas dienesti sekmīgi sadarbojas arī kopīgu projektu 

realizēšanā. 2013.gadā tika sekmīgi realizēts Eiropas biroja krāpšanas 

apkarošanai (OLAF) programmas Hercule II projekts 

OLAF/2011/C5/046 „Atbalsts tehniskā aprīkojuma iegādei 

(aprīkojums un programmatūra)”, pilnveidojot VID Muitas pārvaldes 

rīcībā esošā Transporta līdzekļu un konteineru automātiskās 
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identificēšanas sistēmu (TLKAIS) un izveidojot sasaisti ar Lietuvas un 

Igaunijas analogām sistēmām, kā arī projekts OLAF/2012/D5/08 

„Kinoloģijas instruktoru mācības”. 

2014.gadā tiek turpināta sadarbība kopīgu projektu īstenošanā - 

Igaunijas un Latvijas muitas dienesti šogad īsteno projektu 

OLAF/2013/D5/048 „Mācības par attēlu, kas iegūti no skenēšanas 

iekārtām, analīzi un interpretāciju”. Realizējot projektu, 40 Latvijas un 

Igaunijas muitas amatpersonas papildinās zināšanas attēlu analīzē, kas 

ļaus efektīvāk izmantot skenēšanas rezultātā iegūto informāciju, lai 

pieņemtu lēmumu par fiziskās kontroles nepieciešamību. 

 
Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 

Normatīvo aktu izstrāde 

 

 

 

Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

iesaistītās 

institūcijas 

Darbības rezultāti un rādītāji Izpilde 

28. 

Sagatavot vadlīnijas, kas 

noteiktu pamatprincipus 

normatīvo aktu 

izstrādāšanā, nodrošinot 

to pakāpenisku  

vienkāršošanu. 

01.06.2011. VK 

sadarbībā ar 

TM un FM, 

visas 

ministrijas 

Pēc iespējas tiek nodrošināts, ka 

vienas jomas normatīvie akti tiek 

apvienoti, kas nodrošinātu to 

pārskatāmību, to piemērošana kļūst 

vienkāršāka, jo līdz minimumam ir 

samazināta normatīvo aktu 

sadrumstalotība (viens regulējums 

nav noteikts vairākos MK 

noteikumos vai pat vairākos 

likumos). Izstrādātas vadlīnijas. 

IZPILDĪTS 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts strukturālo reformu 

īstenošanai valsts pārvaldē” ietvaros katru gadu iespējams nodrošināt 

pētījumus (novērtējumus, funkciju auditus) par četrām tēmām, kuras 

apstiprina Valsts pārvaldes politikas attīstības padome. Padomes 

2011.gada 15.jūnija sēdē tika nolemts atbalstīt novērtējumu „Tiesību 

aktu kvalitātes un aprites uzlabošana”, kura ietvaros tiks sniegtas arī 

rekomendācijas normatīvo aktu kvalitātes uzlabošanai, tiesību aktu 

satura apjoma samazināšanai un vienkāršošanai, īpašu uzsvaru liekot 

uz ārējo normatīvo aktu kvalitāti. VK sagatavoja iepirkuma 

dokumentāciju. Ievērojot to, ka iepirkuma procesa laikā daļa no 

tehniskajā specifikācijā noteiktajām izpētes jomām (par tiesību aktu 

apriti), zaudēja aktualitāti, 2012.gada janvārī iepirkuma komisija 

nolēma, ka iepirkums daļā par pakalpojumu „Tiesību aktu kvalitātes un 

aprites uzlabošana” tiks izbeigts bez rezultāta. 

Ministru prezidents ar 2012.gada 28.decembra rezolūciju Nr.111-1/127 

ir devis uzdevumu, ka arī turpmāk katru gadu ministrijām un to 

padotības iestādēm darbības uzlabošanai izvirzīt mērķi – nozares 

regulējošo normatīvo aktu vienkāršošana un administratīvā sloga 

mazināšana. 
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29. 

Sabiedrībai saprotamu 

normatīvo aktu būtības 

un piemērošanas 

skaidrojumu izstrāde un 

publicēšana pirms jaunu 

normatīvo aktu spēkā 

stāšanās. Uzlabot 

sabiedrības informēšanu 

par ES normatīvajiem 

aktiem un to ietekmi uz 

Latvijas likumdošanu. 

Pastāvīgi Visas 

ministrijas 

Novērš neskaidrības jaunu 

normatīvo aktu piemērošanā, līdz ar 

to samazinās kļūdu skaits, kā arī 

iespējas dažādi interpretēt konkrētas 

normatīvo aktu normas. Sabiedrībai 

saprotamāka normatīvo aktu būtība 

un jēga, līdz ar to arī samazinās 

iespaids, ka tas ko dara valsts ir tāls 

un nesaprotams. 

Sabiedrībai savlaicīgi izskaidroti un 

skaidri normatīvie akti. 

Ministriju mājas lapās publicēta 

informācija par tiem ES 

normatīvajiem aktiem, kas var 

ietekmēt konkrētā Latvijas 

normatīvā akta piemērošanu. 

IZPILDĪTS 

Valsts pārvaldes iestādes informē sabiedrību par Ministru kabinetā 

izskatāmo projektu saturu un būtiskajām izmaiņām, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.300 “Ministru 

kabineta kārtības rullis” un Ministru kabineta 2010.gada 23.marta 

instrukciju Nr.2 “Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata 

sabiedrībai informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru 

kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem 

un pieņemtajiem lēmumiem” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ministru 

kabineta 2011.gada 22.novembra instrukciju Nr.11). 

 

 
Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 

Sodu politika 

 

 

 

Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

iesaistītās 

institūcijas 

Darbības rezultāti un rādītāji 

 

Izpilde 

30. 

Ziņojums par visu 

kontrolējošo iestāžu 

piemēroto administratīvo 

sodu struktūru, biežumu 

un piemēroto sodu 

lielumu par laiku no 

01.01.2008. līdz 

01.01.2010.: 

- kādi sodi; 

- cik bieži tiek piemēroti; 

- cik liels sods tiek 

piemērots (maksimālais, 

minimālais); 

Ministrijas 

iesniedz 

informāciju 

TM līdz  

01.01.2011. 

TM iesniedz 

informatīvo 

ziņojumu 

MK līdz 

01.04.2011. 

TM, 

 visas 

ministrijas 

Ļautu pārskatīt šobrīd pastāvošo 

sodu sistēmu, lai tiktu ievēroti 

sekojoši principi: 

- Novērst dažādos 

normatīvajos aktos noteikto 

sodu dublēšanos; 

- Nodrošināt soda apmēra 

saikni ar pārkāpuma smagumu 

un vainas pakāpi; 

- Palielināt tās sankcijas, par 

kurām sodu sistēmas ziņojumā 

ir redzams, ka tās ir pārāk 

zemas, līdz ar to nesasniedz 

mērķi; 

- Palielināt sodu zemāko 

IZPILDĪTS 

Koncepcijas projekts “Administratīvo sodu sistēmas attīstības 

koncepcija” ir izstrādāts, un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 

4.februāra rīkojumu Nr.38 “Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības 

koncepciju” (turpmāk – rīkojums Nr.38) tika atbalstīti Administratīvo 

sodu sistēmas attīstības koncepcijas kopsavilkumā ietvertie risinājumi. 

Turklāt atbilstoši rīkojumam Nr.38 6.punktam ir izstrādāts 

likumprojekts “Administratīvo pārkāpumu procesa likums”, kas 

atbalstīts Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdē (prot. Nr.24 27.§, 

TA-3589). Iepriekš minētais likumprojekts tiks iesniegts Saeimā. 

Savukārt saskaņā ar rīkojuma Nr.38 5.punktu ir izstrādāts informatīvais 

ziņojums “Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas 

sistēma”, kas tika pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2014.gada 

22.aprīļa sēdē (prot. Nr.24 26.§, TA-775). 
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- konkrētā pārkāpuma 

attīstība.  

slieksni tiem pārkāpumiem, par 

kuriem sodu sistēmas ziņojumā 

ir redzams, ka tie ir pārāk zemi. 

 

Izstrādāts informatīvais ziņojums 

un iesniegts MK. 

31. 

Kontrolējošām iestādēm 

izstrādāt publiski 

pieejamas iekšējās  

vadlīnijas par 

administratīvā soda 

sankciju piemērošanas 

principiem, kur sods tiek 

piemērots balstoties uz tā 

samērīgumu pret 

konkrēto pārkāpumu. 

01.06.2011. TM, visas 

ministrijas, 

kuru 

pakļautībā ir 

kontrolējošā

s iestādes 

Novērst gadījumus, kad par dažāda 

smaguma pārkāpumiem tiek 

piemērotas vienādas soda sankcijas. 

Netiek piemērots nesamērīgs sods 

par nenozīmīgiem pārkāpumiem. 

Izstrādātas vadlīnijas. 

IZPILDĪTS 

Kontrolējošās iestādes saskaņojušas vadlīnijas ar TM, publicējušas 

mājas lapās Internetā. 

TM gatavo informāciju, kas nosūtīta visām iesaistītajām pusēm. 

32. 

Izstrādāt informatīvo 

ziņojumu attiecībā uz 

normatīvajiem aktiem, 

kas nosaka dažādu 

atļauju (licenču) 

izsniegšanu – vai tajos ir 

noteikts, ka minētās 

atļaujas (licences) tiek 

atņemtas, ja personai tiek 

atklāti nopietni 

pārkāpumi  

Ministrijas 

iesniedz 

informāciju 

EM līdz  

01.01.2011. 

EM iesniedz 

informatīvo 

ziņojumu 

MK līdz 

01.04.2011. 

EM, Visas 

ministrijas 

Komersanti, kuru saimnieciskās 

darbības veikšanai ir nepieciešamas 

atļaujas (licences), uzmanīgāk 

attiecas pret saviem pienākumiem 

un saistībām pret valsti, pretējā 

gadījumā tiek ierobežotas viņu 

iespējas veikt konkrēto 

saimniecisko darbību. 

Izstrādāts informatīvais ziņojums 

un iesniegts MK. 

IZPILDĪTS 

MK 12.07.2011. pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums “Par 

normatīvajiem aktiem, kas nosaka dažādu atļauju (licenču) izsniegšanu 

un anulēšanu par nopietniem saimnieciskās darbības pārkāpumiem” 

(Protokols Nr.43 27.paragrāfs) 

19.05.2011. VSS izsludināts informatīvais ziņojums „Par 

normatīvajiem aktiem, kas nosaka dažādu atļauju (licenču) izsniegšanu 

un anulēšanu par nopietniem saimnieciskās darbības pārkāpumiem”, 

atzinumu sniegšanas termiņš 25.05.2011. 

Ministrijām, kuru kompetencē esošajām atļaujām (licencēm), atbilstoši 

informatīvā ziņojuma 2.pielikumam, normatīvajos aktos nav paredzēta 

anulēšanas kārtība, sagatavot grozījumus attiecīgajos normatīvajos 

aktos, paredzot atļaujas (licences) anulēšanas kārtību par nopietniem 

konkrētās saimnieciskās darbības pārkāpumiem, un līdz 2012.gada 

1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. 
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33. 

Pagarināt un konsolidēt 

periodu, par kuru darba 

devējam paredzama  

atbildība par 

nesamaksātajiem 

obligātajiem nodokļu 

maksājumiem par 

darbinieka/-u 

nodarbināšanu 

nereģistrēti (šobrīd  

likumā „Par valsts 

sociālo apdrošināšanu” ir 

viens mēnesis, bet Darba 

likumā  3 mēneši). 

01.01.2011. LM, FM Atturēs daļu darba devēju 

nodarbināt savus darbiniekus 

nereģistrēti. Sniegtu labumu arī 

nereģistrētajiem darbiniekiem, jo 

viņiem būtu tiesisks pamats vērsties 

tiesā pret darba devēju par 

neizmaksātās darba samaksas 

izmaksu par ilgāku periodu. Tiek 

radīta situācija, kad darba devējs un 

darbinieks vairs nav vienlīdz 

ieinteresēti nereģistrētas 

nodarbinātības slēpšanā, jo darba 

devējam tā draud ar būtiskām 

sankcijām, bet darbiniekam nē. 

Izstrādāti un iesniegti MK 

grozījumi attiecīgajos tiesību aktos. 

IZPILDĪTS 

Saeimā 15.12.2011. tika pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par 

valsts sociālo apdrošināšanu””, kas izslēdz likuma „Par valsts sociālo 

apdrošināšanu” 16.1 panta otro daļu un izsaka iepriekš minētā panta 

pirmo un 1.¹ daļu jaunā redakcijā, 

 

 

34. 

Organizēt diskusiju, lai 

izvērtētu iespējas 

paātrināt un vienkāršot 

kriminālprocesu 

nodokļu pārkāpumu 

lietās.  

01.01.2012. TM, FM Ātrs un objektīvs kriminālprocess 

nodokļu jomā.  

Organizēta diskusija un identificēti 

tālākās rīcības virzieni. 

IZPILDĪTS 

TM 07.04.2011. organizēja diskusiju, kuras laikā identificēti vairāki 

risinājumi: 

1) Veicināt praksē pastāvošā mehānisma piemērošanu (izlīgums, 

nosacītā atbrīvošana no kriminālatbildības, kriminālprocesa apturēšana 

izmeklēšanā u.c.) 

2) Izvērtēt priekšlikumus grozījumiem Kriminālprocesa likuma 

125.pantā, paredzot pierādījumu nastas pārņemšanu uz personu, kurai 

ir tiesības uz aizstāvību gadījumos, kad nodokļu maksātājs izvairījies 

no nodokļu nomaksas; 

3) Dekriminalizēt KL 218.panta pirmo daļu par izvairīšanos no 

nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, 

peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai 

samazināšanu, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā (likuma 

“Grozījumi Krimināllikumā”, ar kuriem izdarīti grozījumi 

Krimināllikuma 218.pantā stājās spēkā 2013.gada 1.aprīlī); 

Veikt grozījumus Komerclikumā un likumā “Par Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistru” attiecībā uz sodu politikas komerctiesībās. 

Likums “Grozījumi Komerclikumā”, kā arī likums “Par Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistru” stājās spēkā2013.gada 1.janvārī. 

35. 
Izstrādāt skaidrojumu 

par publiskā iepirkuma 

līgumā iekļaujamajiem 

01.12.2011. IUB Skaidrojumā ietvertie ieteikumi par 

iepirkumu līgumā iekļaujamajiem 

noteikumiem, kā arī iespējamu 

IZPILDĪTS 

Ir izstrādāts un 2011.gada 7.septembrī IUB mājaslapā publicēts 

skaidrojums „Par publisko iepirkumu līgumā iekļaujamajiem 
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nosacījumiem attiecībā 

uz apakšuzņēmēju maiņu 

vai piesaistīšanu 

publiskā iepirkuma 

līguma izpildes laikā. 

sankciju noteikšanu attiecībā uz 

apakšuzņēmēju maiņu vai 

piesaistīšanu sniegs metodisku 

atbalstu pasūtītājiem iepirkumu 

līgumu sagatavošanā, un tas  secīgi 

veicinās piegādātāju kā 

ģenerāluzņēmēju atbildību 

apakšuzņēmēju piesaistē un 

normatīvo aktu ievērošanā. 

Izstrādātas un IUB mājaslapā 

internetā publicētas vadlīnijas. 

nosacījumiem attiecībā uz apakšuzņēmēju piesaistīšanu un maiņu 

publisku iepirkuma līgumu izpildē” 

http://www.iub.gov.lv/files/upload/Skaidrojums_apaksuznemeji_10112

011.pdf.  

Skaidrojumā ietvertie ieteikumi par iepirkumu līgumā iekļaujamajiem 

noteikumiem, kā arī iespējamu sankciju noteikšanu attiecībā uz 

apakšuzņēmēju maiņu vai piesaistīšanu. 

 

 
Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 

Darbs ar sabiedrību 

 

 

 

Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

iesaistītās 

institūcijas 

Darbības rezultāti un rādītāji Izpilde 

36. 

Pozitīvo piemēru 

publiskošana – uzņēmēju 

un darba ņēmēju 

informācija par to, kāpēc 

tie maksā nodokļus. 

Pastāvīgi FM, VID Tiek veicināta labprātīga nodokļu 

nomaksa. 

Sagatavota, publicēta un regulāri 

atjaunota informācija iestādes mājas 

lapā. 

IZPILDĪTS 

VID mājas lapā publicēta informācija par tām nozaru asociācijām, ar 

kurām VID ir noslēgtas sadarbības vienošanās  par kopīgu cīņu pret 

izvairīšanos no nodokļu nomaksas un godīgas konkurences 

veicināšanu. Tiek domāts arī par asociāciju biedru, kuri piekrituši 

īstenot noteiktus kritērijus savā uzņēmumā, lai veicinātu godīgu 

konkurenci nozarē, vienlaicīgi veicinot nodokļu maksāšanu un legālo 

darba ņēmēju ienākumu pieaugumu, sarakstu publicēšanu. 

Ņemot vērā, ka normatīvie akti ierobežo VID publicējamās 

informācijas apjomu par konkrētu nodokļu maksātāju, līdz ar to citu 

publicitātes pasākumu veikšanai nepieciešams papildus laiks, lai 

publicējamo informāciju saskaņotu ar konkrētu nodokļu maksātāju un 

lūgtu viņa piekrišanu informācijas publicēšanai. 

37. 

Negatīvo piemēru 

publiskošana ne tikai par 

atklātajiem lielajiem 

pārkāpumiem, bet arī 

ikdienā sastopamiem 

pārkāpumiem. 

Pastāvīgi FM, VID, 

EM, VDI, 

ZM, PVD 

 

 

Sabiedrībai tiek skaidri parādīts 

kādas sekas var būt nodokļu 

nemaksāšanai.  

Kontrolējošo iestāžu interneta 

mājas lapās publicēti piemēri. 

IZPILDĪTS 

VID, PVD un VDI regulāri un pastāvīgi informē sabiedrību, izplatot 

preses relīzes par VID, PVD un VDI konstatētajiem pārkāpumiem, bet 

arī ikdienā sastopamiem pārkāpumiem (nodokļu nemaksāšanas vai 

kontrabandas jomā, nereģistrētas nodarbinātības jomā, bīstamu preču 

tirdzniecība, pārkāpumi  konkrētos uzņēmumos drošības jomā u.c.). 

Visas preses relīzes tiek publicētas attiecīgo iestāžu mājas lapās. 
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38. 

Īstenot un koordinēt 

komunikācijas 

aktivitātes sabiedrības 

izglītošanā par nodokļu 

maksāšanu un ēnu 

ekonomikas izskaušanu 

 

Pastāvīgi FM, VK Pamatmērķis – vienkāršā un 

uzskatāmā veidā informēt 

sabiedrību par valsts budžetā 

nomaksāto nodokļu izlietojumu, 

valsts sniegto pakalpojumu 

kvalitātes sasaisti  ar nomaksāto 

nodokļu apjomu, nepieciešamību 

maksāt nodokļus, nepiedaloties ēnu 

ekonomikā. 

 

Paredzēts nodrošināt koordinētas un 

saskaņotas iesaistīto ministriju un 

citu atbildīgo institūciju 

komunikācijas aktivitātes. 

IZPILDĪTS 

Papildināta FM mājas lapa (piemēram, sadaļa „Kur paliek mana 

nauda?”, „Ēnu ekonomika”) un VID mājas lapa.  

Tiek gatavots plāna projekts par valsts pārvaldes komunikācijas 

aktivitāšu nodokļu un budžeta jomā koordinēšanu. 

 

39. 

Skaidri parādīt nodokļu 

maksātāju doto 

ieguldījumu pašvaldību 

infrastruktūras attīstībā, 

pakalpojumu 

nodrošināšanā. 

Pastāvīgi  VARAM Veicina nodokļu labprātīgu 

samaksu, jo sabiedrība redz, ka tās 

samaksātie nodokļi aiziet arī tās 

ikdienas dzīves uzlabošanai. 

Pašvaldību mājas lapās regulāri tiek 

publicēta informācija par to, kam 

tiek tērēti iedzīvotāju maksātie 

nodokļi. 

IZPILDĪTS 

Pašvaldību mājas lapās iespēju robežās tiek sniegta informācija par 

pašvaldības budžetu, kā arī tā izpildi. 

 
Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 
Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana būvniecībā 

 

Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

iesaistītās 

institūcijas 

Darbības rezultāti un rādītāji Izpilde 

40. 

Ciešāka sadarbība un 

informācijas apmaiņa 

starp VID un EM, lai no 

būvkomersantu reģistra 

tiktu izslēgti negodīgie 

komersanti 

01.01.2011. 

 

EM Samazināta negodīga konkurence. 

Izstrādāti priekšlikumi informācijas 

apmaiņas uzlabošanai. 

IZPILDĪTS 

Starp EM un VID 25.03.2011. noslēgta Starpresoru vienošanās par 

Datu noliktavas sistēmas lietošanu. 

 

 
Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 
Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana izložu un azartspēļu jomā 
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Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

iesaistītās 

institūcijas 

Darbības rezultāti un rādītāji Izpilde 

41. 

Noteikt, ka IAUI ir 

tiesības dot rīkojumu 

interneta pakalpojumu 

sniedzējiem veikt 

nelicencētu azartspēļu 

rīkotāju interneta 

protokolu un domēnu 

vārdu bloķēšanu. 

01.07.2011. FM, IAUI, 

SM 

Tiek ierobežotas nelegālu 

azartspēļu organizētāju aktivitātes, 

nepieļaujot nekontrolētu naudas 

līdzekļu plūsmu un nereģistrētu 

spēlētāju iesaistīšanu azartspēlēs.  

Veikti grozījumi Azartspēļu un 

izložu likumā, LAPK, Elektronisko 

sakaru likumā un saistītos 

normatīvajos aktos. 

IZPILDĪTS 

06.11.2013. Saeimā akceptēti grozījumi Elektronisko sakaru likumā. 

IAUI dotas tiesības pieņemt lēmumu par to, ka ierobežojama piekļuve 

Latvijā nelicencēta azartspēļu organizētāja mājaslapai. Plānots, ka 

prasība stāsies spēkā ar 2014.gada 1,jūniju. 

42. 

Noteikt, ka IAUI sniedz 

informāciju FKTK par 

nelegāliem interneta 

azartspēļu 

organizētājiem, kura 

aizliedz veikt 

maksājumus uz 

nelicencētu azartspēļu 

organizētāju kontiem. 

01.07.2011. 

 

FM, IAUI, 

VID, FKTK 

Tiek ierobežotas nelegālu 

azartspēļu organizētāju aktivitātes, 

nepieļaujot nekontrolētu naudas 

līdzekļu plūsmu un nereģistrētu 

spēlētāju iesaistīšanu azartspēlēs.  

Veikti grozījumi Azartspēļu un 

izložu likumā, Kredītiestāžu likumā 

un citos saistītos normatīvajos 

aktos. 

IZPILDĪTS 

24.04.2014 Saeimā akceptēti grozījumi Kredītiestāžu likumā un 

maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Pēc IAUI 

pieprasījuma maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir aizliegts uzsākt 

darījuma attiecības ar Latvijā nelicencētiem azartspēļu organizētājiem, 

vai, ja darījuma attiecības ir uzsāktas, tās izbeidzamas. Maksājumu 

pakalpojumu sniedzējiem aizliegts veikt arī kredītpārvedumus uz 

nelicencētu azartspēļu organizētāju vai to starpnieku kontiem. Plānots, 

ka prasība stāsies spēkā ar 2014.gada  1.jūniju. 

43. 

Konstatēta pārkāpuma 

gadījumā ļaut IAUI 

izņemt azartspēles 

organizēšanas rīkus. 

01.07.2011. 

 

FM, IAUI, Konstatēta pārkāpuma gadījumā 

nekavējoties tiek pārtraukta 

nelikumīga darbība.  

Veikti grozījumi Azartspēļu un 

izložu likumā, LAPK un citos 

saistītos normatīvajos aktos 

IZPILDĪTS 

MK iesniegts likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā”. 

44. 

Precizēt azartspēļu 

reklāmas un 

sponsorēšanas 

definīcijas, noteikt, ka 

atbildība par azartspēļu 

reklāmas pārkāpumiem 

attiecināma gan uz 

visiem azartspēļu 

organizētājiem, gan 

reklāmas publicētājiem, 

01.07.2011. FM, IAUI, 

EM, PTAC, 

TM 

Legālajiem Latvijas komersantiem 

tiek nodrošināti vienlīdzīgi apstākļi 

ar ārvalstu azartspēļu 

organizētājiem, kā arī starp 

dažādiem azartspēļu spēļu veidiem. 

Veikti grozījumi Reklāmas likumā, 

LAPK un Azartspēļu un izložu 

likumā un citos saistītos 

normatīvajos aktos. 

IZPILDĪTS 

MK iesniegts likumprojekts „Azartspēļu un izložu likums”. 
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noteikt IAUI kompetenci 

izskatīt aizliegtas 

azartspēļu reklāmas 

izplatīšanas pārkāpumu 

lietas un palielināt sodu 

par minētā aizlieguma 

pārkāpšanu. 

45. 

Precizēt prasības TV 

spēļu, SMS spēļu 

organizēšanai un 

ierobežojumus 

azartspēļu rādīšanai un 

reklāmai televīzijā. 

01.07.2011. FM, IAUI Sakārtota dažādu veiksmes spēļu pa 

telefonu, TV un internetā 

organizēšana ar īpaši paaugstinātas 

maksas tarifu īsziņām.  

Veikti grozījumi Azartspēļu un 

izložu likumā 

IZPILDĪTS 

MK iesniegts likumprojekts „Azartspēļu un izložu likums”. 

46. 

Izstrādāt koncepciju 

azartspēļu iekārtu 

saslēgšanai vienotā tīklā, 

paredzot tajā, ka process 

veicams divos etapos. 

Pirmais posms – pāreja 

uz elektronisko skaitītāju 

lietošanu (atceļot 

mehānisko skaitītāju 

lietošanu) līdz 2012.gada 

1.janvārim, otrais posms 

– iekārtu saslēgšana 

vienotā tīklā līdz 

2015.gadam pie 

nosacījuma, ka IAUI un 

komersantiem ir 

pietiekoši finanšu 

līdzekļi sistēmas 

izveidošanai un 

ieviešanai. 

01.07.2011. 

 

FM, IAUI Atvieglo uzraudzību un ieņēmumu 

plūsmas pārskatāmību.  

Izstrādāta koncepcija un iesniegta 

MK. 

IZPILDĪTS 

Ar MK 2012.gada 30.oktobra rīkojumu Nr.518 izskatīts un atbalstīts 

koncepcijas projekts „Par azartspēļu automātu saslēgšanu vienotā 

tīklā”. 

 

47. 

Samazināt nodokļa likmi 

interaktīvajām spēlēm no 

10% uz 5% no 

ieņēmumiem, to 

pielīdzinot citu valstu 

likmju līmenim, tādējādi 

01.07.2011. FM, IAUI Šobrīd nodoklis vispār netiek 

iekasēts, jo nav legāli darbojošos 

organizatoru. Nodokļa likmes 

korekcija radītu priekšnoteikumus 

licences pieprasīšanai.  

Izstrādāti un iesniegti MK iesniegti 

IZPILDĪTS 

MK iesniegts likumprojekts „Azartspēļu un izložu nodokļa un nodevas 

likums”. 
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radot interesi pašlaik 

nelegāli darbojošiem 

organizatoriem no zemo 

nodokļu valstīm un 

citām valstīm pieprasīt 

un saņemt interneta 

azartspēļu organizēšanas 

licenci Latvijā. 

grozījumi likumā „Par izložu un 

azartspēļu nodevu un nodokli” 

48. 

Jāparedz regulējums 

pokera turnīru 

organizēšanai un 

jānosaka atsevišķu 

nodokļa likmi pokera 

turnīru organizētājiem. 

01.07.2011. FM, IAUI Novērsta nelegālu pokera turnīru 

organizēšana dažādās izklaides 

vietās, pielietojot necaurskatāmu 

norēķinu metodes un interneta 

virtuālo naudu pārveidojot īstā 

naudā. 

Pašreiz esošā likme par kāršu galdu 

klasiskajos kazino nav atbilstoša 

pokera turnīriem, līdz ar to veicina 

nelegālu turnīru rīkošanu. Veicot šīs 

izmaiņas tiktu nodrošināts, ka 

pokera spēles un turnīri noritētu 

licencētās spēļu vietās, tiktu 

ievērotas citas azartspēļu 

organizēšanai raksturīgās prasības.  

Izstrādāti un iesniegti MK 

grozījumi likumā „Par izložu un 

azartspēļu nodevu un nodokli”, MK 

noteikumi Azartspēļu un izložu 

organizācijas vienotā 

grāmatvedības uzskaites kārtība, 

MK noteikumi Izložu un azartspēļu 

organizēšanas un uzturēšanas 

uzraudzības un kontroles kārtība un 

citos saistītos normatīvajos aktos. 

IZPILDĪTS 

25.02.2014. MK noteikumi Nr.111 „Grozījumi MK 2006.gada 

19.decembra noteikumos Nr.1043 „Azartspēļu un izložu organizācijas 

vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība””, 69.pants nosaka kāršu 

spēles turnīra ieņēmumu definīciju, kas izmantojama nodokļa 

aprēķināšanā. 

 

49. 

Pārskatīt totalizatora 

nodokļa aprēķināšanas 

metodi, nosakot, ka ir 

jāveic nodokļa pārrēķins 

par gadu. 

01.07.2011. FM, IAUI, 

VID 

Precīzāk tiks noteikts maksājamā 

nodokļa apmērs. Izstrādāti un 

iesniegti MK grozījumi likumā „Par 

izložu un azartspēļu nodevu un 

nodokli” 

IZPILDĪTS 

MK iesniegts likumprojekts „Azartspēļu un izložu nodokļa un nodevas 

likums”. 

50. Noteikt, ka arī par izložu 01.07.2011. FM, VID, Tiek vienādota nokavējuma naudas IZPILDĪTS 
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un azartspēļu nodokļa 

samaksas kavējumu tiek 

aprēķināta nokavējuma 

nauda 0,05% apmērā kā 

attiecībā uz citiem 

nodokļiem. 

IAUI  aprēķināšanas kārtība.  

Izstrādāti un iesniegti MK 

grozījumi likumā „Par izložu un 

azartspēļu nodevu un nodokli” 

MK iesniegts likumprojekts „Azartspēļu un izložu nodokļa un nodevas 

likums”. 

51. 

Atteikties no valsts 

nodevas par marķējuma 

zīmju izsniegšanu 

attiecīgi palielinot 

nodokļa likmi azartspēļu 

iekārtām. 

01.07.2011. FM, IAUI Tiek samazināts administratīvais 

slogs. Izstrādāti un iesniegti MK 

grozījumi Azartspēļu un izložu 

likumā, Par izložu un azartspēļu 

nodokli un nodevu, MK noteikumi 

Azartspēļu un izložu organizācijas 

vienotā grāmatvedības uzskaites 

kārtība, MK noteikumi Izložu un 

azartspēļu organizēšanas un 

uzturēšanas uzraudzības un 

kontroles kārtība un citos saistītos 

normatīvajos aktos. 

IZPILDĪTS 

Saeimā 07.04.2011. 1.lasījumā atbalstīts likumprojekts „Grozījumi 

likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”” un likumprojekts 

„Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā”. Likumprojekti nosaka no 

likumiem izslēgt tiesību normas, kas paredz pienākumu marķēt 

azartspēļu automātu un iekārtu, kā arī spēļu automātu spēles 

programmas, kā arī maksāt nodevu par marķējuma zīmju izsniegšanu.  

15.11.2011. MK noteikumi Nr.872, kas atceļ pienākumu marķēt 

azartspēļu automātus un iekārtas. 

 

52. 

Izvērtēt IIN maksāšanas 

kārtību par 

izmaksātajiem/ 

saņemtajiem laimestiem. 

01.07.2011. FM, IAUI  Tiek samazināts to gadījumu skaits, 

kad ir centieni slēpt iegūto laimestu, 

lai nebūtu jāmaksā nodoklis.  

Sagatavots politikas plānošanas 

dokuments un iesniegts MK. 

IZPILDĪTS 

10.10.2011. izskatīts MKK informatīvais ziņojums „Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa piemērošanu izložu un azartspēļu laimestiem”. 

Informatīvajā ziņojumā sniegta informācija par pastāvošo IIN režīmu 

laimestiem, azartspēļu un izložu nodokļa piemērošanu, raksturota 

problemātika IIN piemērošanā un sniegti priekšlikumi situācijas 

risināšanai. 

15.12.2011. likums „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli”” atceļ noteikumu par nodokļa maksāšanu no azartspēļu un 

izložu laimestiem. 

 
Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 

 

Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana transporta nozarē 

 

 

Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

iesaistītās 

institūcijas 

Darbības rezultāti un rādītāji Izpilde 

53. 

Sagatavot un publiskot 

skaidrojumu VID muitas 

iestādēm un uzņēmējiem 

01.01.2011. FM Novērstas domstarpības VID, 

uzņēmēju un tiesu darbībā. 

Sagatavota un publiskota 

IZPILDĪTS 

FM sadarbībā ar VID ir sagatavojusi informatīvo materiālu par tiešās 

pārstāvības izmantošanu muitas jomā, kas ir publicēta FM mājas lapā 
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par tiešās pārstāvības 

izmantošanu muitas 

jomā, kurā ir ietverts arī 

skaidrojums par 

pārstāvja un pārstāvētās 

personas tiesībām un 

atbildību. 

informācija. sadaļā „Muita” (http://www.fm.gov.lv/?lat/muita/noderiga_informacija) 

un VID mājas lapā 

(http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=9&id=634&hl=1). 

Informatīvais materiāls paskaidro, kā persona var kļūt par pārstāvi 

attiecībām ar muitas iestādēm muitas noteikumos paredzēto darbību un 

formalitāšu izpildei, kā arī kādas ir šīs personas tiesības un pienākumi. 

54. Pasākums svītrots, pamatojoties uz MK 07.06.2011. sēdē atbalstīto rīkojuma projektu (1.§). 

 
Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 
Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežniecībā 

 

Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

iesaistītās 

institūcijas 

Darbības rezultāti un rādītāji Izpilde 

55. 

Pilnveidot ziņošanas 

kārtību par sezonas 

darbinieku pieņemšanu 

darbā. 

01.01.2011. 

 

ZM, LM, 

FM 

Samazina administratīvo slogu un 

samazina neprecizitātes sniegtajā 

informācijā. 

Sagatavoti priekšlikumi ziņošanas 

kārtības pilnveidošanai. 

IZPILDĪTS 

Pieņemti MK 29.03.2011. noteikumi Nr.236 „Grozījumi Ministru 

kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 „Noteikumi par 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un 

ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

un iedzīvotāju ienākuma nodokli””. 

56. 

Izvērtēt nepieciešamību 

papildināt likuma „Par 

pievienotās vērtības 

nodokli” 13.4pantu ar 

komersantiem, kas 

darbojas 

zivsaimniecības nozarē, 

nosakot produktus, kam 

būtu piemērojama īpašā 

PVN maksāšanas un 

priekšnodokļa 

atskaitīšanas kārtība. 

01.01.2011. FM, ZM Veicinātu nozares darbību. 

Izstrādāts informatīvais ziņojums. 

Konstatēta šādu grozījumu 

nepieciešamība. 

IZPILDĪTS 

MK 25.01.2011. sēdē tika izskatīts Informatīvais ziņojums par 

Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences 

nodrošināšanai 2010.-2013.gadam 56.pasākuma izpildi (protokols Nr.6, 

33.§). 

Pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā minēto, MK 11.04.2011. 

iesniegts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības 

nodokli””, kas ietver regulējumu, ka zvejniecības uzņēmumi par 

svaigu, saldētu vai atdzesētu zivju un vēžveidīgo piegādēm maksā PVN 

valsts budžetā un atskaita priekšnodokli saskaņā ar likuma 13.4 pantā 

noteikto īpašo PVN maksāšanas kārtību – pēc samaksas saņemšanas 

par piegādāto produkciju (tā sauktais „kases princips”). 

 
Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 
Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana mazumtirdzniecībā 

 

Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

Darbības rezultāti un rādītāji Izpilde 
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iesaistītās 

institūcijas 

57. Pasākums svītrots, pamatojoties uz MK 15.12.2011.  rīkojuma Nr.659 1.6.apakšpunktu. 

58. 

Nepieciešams pastiprināt 

atbildību par kases 

aparātu un kases sistēmu 

kontrollenšu 

nesaglabāšanu. Īpaši 

nepieciešams līdz 

brīdim, kad tiks sakārtota 

iepriekšējā uzdevumā 

minētā problēma. 

01.05.2011. VID, FM Novērsta iespēja izvairīties no 

nodokļu maksāšanas. 

Izstrādāts un MK iesniegts 

grozījums LAPK. 

IZPILDĪTS 

03.11.2011. MK iesniegts likumprojekts „Grozījumi Latvijas 

Administratīvo pārkāpuma kodeksā” (VSS-962), izskatīts 

MK: 10.01.2012. 

29.11.2012. pieņemts likums “Grozījumi Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā ” (stājās spēkā:  01.01.2013.).  

 

 

59. 

Organizēt diskusiju par 

risinājumiem kā 

samazināt krāpšanās 

iespējas biļešu 

tirdzniecībā. 

01.01.2011. IeM, EM, 

PTAC, KM, 

FM, VID, 

TM 

Tiek uzlabota kārtība, lai biļešu 

ieņēmumi tiktu uzrādīti 

proporcionāli pārdoto biļešu 

skaitam. Noteikta pasākumu 

rīkotāju un biļešu tirgotāju 

atbildība. 

Vienošanās par turpmākiem 

risinājumiem. 

IZPILDĪTS 

18.05.2011. MK iesniegts noteikumu projekts „Grozījumi MK 

2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu 

reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība””. 

 
Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 

 

Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana metālapstrādē 

 

 

Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

iesaistītās 

institūcijas 

Darbības rezultāti un rādītāji 

Rezultāti 

Izpilde 

60. 

Ieviest reverso PVN 

piemērošanas kārtību 

metāllūžņu savākšanai 

un pārstrādei. 

01.07.2011. 

 

FM Novērstu krāpniecības ķēžu darbību 

metāllūžņu iepirkšanas posmā. 

Izstrādāti un MK iesniegti 

grozījumi likumā „Par pievienotās 

vērtības nodokli” 

IZPILDĪTS 

03.05.2011. MK izskatīts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par 

pievienotās vērtības nodokli””, paredzot likumu papildināt ar jaunu 

13.6 pantu, kas nosaka „reverso” (apgriezto) PVN piemērošanas kārtību 

metāllūžņu piegādēm un ar tām saistītiem pakalpojumiem.   

61. 

Pārskatīt IIN 

piemērošanu metāllūžņu 

pirmreizējai savākšanai 

no iedzīvotājiem. 

01.07.2011. 

 

FM Tiek veicināta un administratīvi 

vienkāršota IIN samaksa 

metāllūžņu iepirkšanas posmā. 

Izstrādāti un MK iesniegti 

IZPILDĪTS 

FM ir izstrādājusi priekšlikumus grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli”, kas iesniegti Saeimā uz trešo lasījumu 

likumprojektam Nr.303/Lp10 (FM 19.07.2011. vēstule Nr.4-01/4812) 



 

Pasakumu_plana_enu_ekeonomikas_apkarosanai_un_godigas_konkurences_nodrosinasanai_02062014 

29 

grozījumi likumā „Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli” 

 
Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 
Ēnu ekonomikas apjoma akcīzes preču jomā samazināšana 

 
Pasākumi izvirzītā 

mērķa sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcija 

un 

iesaistītās 

institūcijas 

Darbības rezultāti un rādītāji 

Izpilde 

62. 

Paredzēt kontrolējošo 

iestāžu konfiscēto 

nelegālo tabakas 

izstrādājumu, 

alkoholisko dzērienu vai 

naftas produktu 

ražošanai izmantoto 

iekārtu utilizāciju vai 

iznīcināšanu, lai 

mazinātu risku, ka šādas 

iekārtas tiek atkārtoti 

izmantotas nelegālu 

produktu ražošanā. 

01.01.2012. FM, TM, 

VID 

Nodrošināta iekārtu, kas iepriekš 

izmantotas nelegālu tabakas 

izstrādājumu, alkoholisko dzērienu 

vai naftas produktu ražošanai, 

utilizācija vai iznīcināšana. 

Izstrādāti un iesniegti MK 

grozījumi MK 2006.gada 25.aprīļa 

noteikumos Nr.315 "Kārtība, kādā 

veicama valstij piekritīgās mantas 

uzskaite, novērtēšana, realizācija, 

nodošana bez maksas, iznīcināšana 

un realizācijas ieņēmumu 

ieskaitīšana valsts budžetā". 

IZPILDĪTS 

2013.gada 26.novembra Ministru kabineta sēdē izskatīts Ministru 

kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās 

mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, 

iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”. 

Tādējādi atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 

25.aprīļa noteikumus Nr.315 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās 

mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, 

iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”. 

63. 

Noteikt garāku laika 

periodu (pašreiz 1 reizi 

dienā), piemēram, vienu 

reizi septiņās dienās, 

kurā var ievest akcīzes 

preces, nepārsniedzot 

noteiktos daudzumus un 

nemaksājot akcīzes 

nodokli, muitas nodokli 

un pievienotās vērtības 

nodokli, lai iespējami 

samazinātu ļaunprātīgu 

nodokļu atbrīvojumu 

izmantošanu − akcīzes 

preču ievešana no 

trešajām valstīm, 

piemērojot nodokļu 

31.12.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2012. 

FM, VID, 

IeM, Valsts 

robežsardze 

Samazināts risks, ka personas 

ļaunprātīgi izmanto likuma "Par 

akcīzes nodokli" 21.pantā minēto 

atbrīvojumu no akcīzes nodokļa. 

Izstrādāts un iesniegts MK 

likumprojekts par grozījumiem 

likumā "Par akcīzes nodokli". 

Izstrādāts un izskatīts MK sēdē 

noteikumu projekts par autoceļu 

robežšķērsošanas vietā veiktās 

kontroles kārtību. 

Visās satiksmei atvērtajās autoceļu 

robežšķērsošanas vietās uzstādīta 

un darbojas Fizisko personu 

kontroles sistēma (IT risinājums), 

lai nodrošinātu datu apstrādi akcīzes 

preču ievešanas kontrolei. 

IZPILDĪTS 

Saeimā 2011.gada 15.decembrī tika pieņemts likums „Grozījumi 

likumā „Par akcīzes nodokli””, kas stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī. 

Grozījumi likuma paredz, ka ar 2012.gada 1.janvāri akcīzes preču 

ievešanu, tajā skaitā ar sauszemes bezsliežu transportlīdzekli, kas nav 

komerciāls transportlīdzeklis, neuzskata par komerciālu, ja tā nenotiek 

regulāri (ne biežāk kā vienu reizi septiņās dienās). 

 

2012.gada 3.janvārī pieņemti MK noteikumi Nr.1 „Kārtība, kādā uz 

autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas 

personīgajā bagāžā pārvietojamās akcīzes preces”, kas nosaka kārtību, 

kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas 

akcīzes preces, kuras fiziska persona pārvieto personīgajā bagāžā, kas 

par tādu uzskatāma Padomes 2009.gada 16.novembra Regulas (EEK) 

Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no 

muitas nodokļiem, izpratnē.  
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atvieglojumus, − 

nelikumīgiem 

komerciāliem mērķiem 

(saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem 

akcīzes preces var 

izmantot vienīgi 

personīgajam un 

ģimenes patēriņam). 

 


