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Komentāri un priekšlikumi par grozījumiem  

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 

un likumā “Par nodokļiem un nodevām” 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” aicina Ministru kabinetu un Saeimu, pieņemot 

lēmumu par likumprojektiem “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss” 

(VSS-1044; TA-2888) un “Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (VSS-1043; 

TA-2887), kas nosaka par nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu 

automātisku un robotizētu sodīšanu no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) puses, izvērtēt, vai 

šāda kārtība atbilst labas pārvaldības principam, kas iedzīvināts valsts iestāžu, toskait VID, 

jaunajā “konsultē vispirms” pieejā. 

Ir atbalstāms valsts pārvaldes mērķis optimizēt savus procesus, lai sekmētu efektīvāku valsts 

resursu izlietojumu, taču, pastāvot šābrīža sarežģītajam nodokļu regulējumam, mainīgajām 

grāmatvedības prasībām un EDS sistēmas tehniskām nepilnībām, šāds priekšlikums 

nesamērīgi ierobežo personu tiesības uz taisnīgu tiesu administratīvajā procesā. Tādēļ 

aicinām: 

1.Noteikt atvieglotu vai gradētu pieeju iesācējiem un juridiskām personām ar maziem 

resursiem, kā arī pašnodarbinātajiem, jo paredzams, ka tos visvairāk skars likuma normu 

izmaiņas to kapacitātes trūkumu dēļ.  

2.Aicinām noteikt, ka par nodokļu deklarācijas termiņa nokavējumu var arī izteikt 

brīdinājumu, nevis automātiski zemākais sods paredzēts reāls naudas sods.  

3.Vienlaikus aicinām novērst VID darbības nepilnības, kuras var radīt negatīvas sekas 

deklarācijas sniedzēju subjektiem. Praksē tikušas identificētas šādas problēmas: 

1.EDS praktiski nevar iesniegt deklarāciju, ja persona nodarbināta pie ārvalstu darba devēja. 

Šādos gadījumos deklarācija jāsūta pa pastu, pastāv risks, ka kamēr deklarācija tiks sūtīta, 

persona jau būs sodīta ar naudas sodu.  

2.Personām, kurām nav jāiesniedz deklarācija, bet VID pieprasa, jo nepareizi ir sagatavojuši 

lēmumu un negrib atcelt to.  

Tāpat vēršam uzmanību, ka Likumā par nodokļiem un nodevām un paredzēts princips, ka 

EDS lietotājs automātiski piekrīt saņemt informāciju EDS paziņojuma veidā un tā uzskatāma 

par saņemtu vienas darba dienas laika, kas salīdzinājumā ar citiem paziņošanas veidiem 

(ierakstīta vēstule - 7 dienas, parasta vēstule - 8 dienas) ir nesamērīgi īss laiks. Tādējādi tiek 

sagaidīts, ka cilvēks pārbaudīs savu e-pastu katru darba dienu, kas ir uzskatāms par 

nesamērīgu slogu. Ar šiem likuma  grozījumiem plānots šo principu nostiprināt nu attiecināt 

arī uz administratīvo pārkāpumu protokoliem (APP). Jāņem vērā, ka APP ir pārsūdzami 10 

dienu laiku, tātad šīs 7 dienu atšķirība ir kritiska. Tādēļ būtu nepieciešams paredzēt, ka katrs 
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EDS lietotājs var izvēlēties, vai saņemt paziņojumus un APP caur EDS vai citā Paziņošanas 

likumā noteiktajā veidā. 

Nevalstisko organizāciju pārstāvji apliecina gatavību sadarboties šī procesa tālākā virzībā, 

sniedzot savu ekspertīzi un konsultējot. 

 

Ar cieņu,  
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