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Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai
Priekšlikumi likumprojektam
"Grāmatvedības likums" (Nr. 795/Lp13)
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" pēc š.g. 21. aprīļa Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisijas sēdē diskutētā priekšlikuma par redakciju likumprojekta "Grāmatvedības likums"
34. panta ceturtajai daļai sazinājās ar Finanšu ministriju un Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroju. Tikšanās laikā, kas tika sasaukta pēc Latvijas Pilsoniskās alianses
iniciatīvas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs norādīja, ka uz politiskajām partijām,
un Finanšu ministrija, k uz sociālajiem uzņēmumiem, šāds regulējums nevar būt attiecināms,
savukārt reliģiskās organizācijas nav Brīvprātīgā darba likuma subjekti, līdz ar ko piedāvātajā
redakcijā šīs juridiskās formas neminam.
Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ekspertiem ir izstrādājuši šādu likumprojekta 34. panta
ceturtās daļas redakciju: "(4) Arodbiedrību un to apvienību, biedrību un nodibinājumu
grāmatvedības kārtošanu var veikt brīvprātīgā darba veicējs ar ko vadības institūcija ir
noslēgusi rakstveida vienošanos, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un
atbildība."
Jāmin, ka Finanšu ministrijas ieskatā, 34. panta ceturtās daļas redakcijā ir jānorāda, ka
brīvprātīgajam noteikti ir jābūt ar grāmatveža kvalifikāciju, kam Latvijas Pilsoniskā alianse
nepiekrīt. Uzskatām, ka šāda prasība par grāmatveža kvalifikāciju, būtiski ierobežos biedrību
un nodibinājumu iespēju piesaistīt brīvprātīgā darba veicēju grāmatvedības procesa kārtošanai,
jo šāda prasība paredzēs, ka pat tādas organizācijas, kuru apgrozījums ir mazs un grāmatvedības
reģistru kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, būs obligāti jāpiesaista brīvprātīgais darbinieks,
kuram ir grāmatveža kvalifikācija, kas varētu būt neiespējami.
Vēršam uzmanību, ka 21 % no visām biedrībām un nodibinājumiem ieņēmumi nepārsniedz
2500 euro, 23 % - ne vairāk kā 20 000 euro, un tikai 16 % - ienākumi pārsniedz 20 000 euro1.
Līdz ar to uzskatām, ka obligātā prasība pēc brīvprātīgā darbinieka ar grāmatveža kvalifikāciju
uzliktu nesamērīgu slogu lielai daļai biedrībām un nodibinājumiem. Vienlaikus vēršam
uzmanību, ka Grāmatvedības likums nosaka, ka neatkarīgi no tā, kas veic grāmatvedības
uzskaiti, par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu
oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs (biedrībā,
nodibinājumā, politiskajā organizācijā (partijā), politisko organizāciju (partiju) apvienībā un
arodbiedrībā — izpildinstitūcija (vadības institūcija), līdz ar to, ja vadības institūcija uztic
grāmatvedības uzskaiti personai bez grāmatveža kvalifikācijas, bet ir guvis pārliecību par tā
Datu avots: Valsts ieņēmumu dienests (Dati sniegti uz Latvijas Pilsoniskās alianses 21.04.2021. pieprasījumu
Nr. LPA 1.7.-55; VID 07.05.2021. atbilde Nr.VID.4.1/14.1/112 "uz. Informācija no biedrību, nodibinājumu un
arodbiedrību pārskata, ieņēmumu un izdevumu pārskata par 2019.gadu")
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zināšanām un prasmēm, uzņemas atbildību, ja rodas nepilnības vai pārkāpumi grāmatvedības
kārtošanā.
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Vēstule ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu
atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par vēstules saturu
atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.
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