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Tāda aina tika rādīta Saeimas 
Publisko izdevumu un revī
zijas komisijas sēdē. Intere
santi, ka, sarūkot kopējam 
nodokļu parādam un pie
augot kopbudžeta ieņēmumiem, kopējā 

parāda īpatsvars no 20,7% 2013. gadā ir 
sarucis līdz 11,1% 2018. gadā.

Cita aina
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pa
rādu piedziņas pārvaldes vadītāja San
ta Garanča atgādināja, ka tas laiks, kad 
nodokļu parāds pārsniedza vienu mil
jardu latu (1,4 miljardus eiro), ir pagātnē 
(2013.-2017.g). Proti, pēdējā pusotra ga
da laikā nodokļu parādu apmērs no 1,29 
miljardiem eiro 2017. gada oktobrī ir sa
rucis līdz 932 milj. eiro šā gada jūnijā. 
Būtiski samazinājies aktuālo parādu ap
mērs no 857 milj. eiro līdz 554 milj. eiro, 
turklāt kā pozitīva ziņa tika vērtēti reāli 
piedzenamo parādu cipari, kas pie sarū
košā nodokļu parādu apmēra ir pieauguši 
un šā gada 1. janvārī bijuši 174 milj. eiro 
apmērā. S. Garanča atzina, ka minētais 
panākts ar dažādiem instrumentiem. 
Vienlaikus viņa atgādināja, ka 2018. ga
dā ir būtiski sarucis dzēsto nodokļu pa
rādu apmērs līdz 460 milj. eiro, savukārt 
2016. un 2017. gadā tas pārsniedzis 0,5 
miljardus eiro. Kā ļoti pozitīvu tendenci 
S. Garanča rādīja nodokļu administrā
cijas piedziņas darba rezultātā iekasēto 
summu kāpumu. Proti, 2018. gadā pie
dziņas rezultātā iekasēti 554 milj. eiro, 
kas salīdzinājumā ar 2017. gadu ir par 
127,6 milj. eiro jeb 29,9% vairāk. Jā
ņem vērā, ka 2015. gadā šādā kārtā tika 
iekasēts tikai 401 milj. eiro. «Rezultāti 
sasniegti, pateicoties ne tikai normatīvo 
aktu izmaiņām,» skaidroja S. Garanča. 
Viņa savu sacīto pamatoja ar kontu re
ģistru, kā rezultātā nodokļu administrā
cijai vieglāk nodrošināties pret iespējamu 
mantas izvazāšanu. «Analītikas stiprinā
šana ne tika runājot attiecībā par nodok
ļu riskiem, bet arī par PVN shēmām, bet 
svarīgi ir pareizi novērtēt nodokļu mak
sātājus -  klientus -  un līdz ar to arī izvē
lēties atbilstošus instrumentus,» stāstīja 
S. Garanča. Analītika rādot situāciju, ka 
tie uzņēmumi, kuriem maksājamie no
dokļi ir samērā nelieli, ir vissliktāk dis
ciplinētie, savukārt visdisciplinētākie ir 
lielie nodokļu maksātāji (maksā vairāk 
par 100 000 eiro). VID dati rāda, ka 2018. 
gadā vidējais termiņā iemaksājušo uzņē
mumu īpatsvars ir sasniedzis 59%, bet 
sapņu latiņa ir 90%. Pēc audita nepaliek 
tuksnesis, jo, veicot uzrēķinu par trijiem 
gadiem, tas visbiežāk nav paceļams, tā
pēc tiekot saīsināts audita pārskata ter
miņš, vienlaikus uzņēmējam ir iespēja 
pārskatīt savu iepriekšējo uzvedību un 
turpināt strādāt. «Pērn salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem ir pieaudzis uzņē
mumu, kuriem veikts audits, izdzīvoša
nas līmenis.

NODOKLI

Rūk nodokļu paradu kalns
Valsts budžetā maksājamo nodokļu parādu apjoms turpina kritumu, 

vienlaikus pieaug nodokļu administrācijas piedziņas darba rezultātā iekasētās
summas un sarūk dzēsto parādu apmēri
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Valsts budžeta maksājumu parādu summas
1. janvārī, milj. eiro kopējie parādi aktuālie parādi reālie piedzenamie
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Finanšu ministrijas valsts sekretāra viet
niece Jana Salmiņa atzina, ka mainīju
sies pieeja. Proti, nav jēgas mākslīgi ra
dīt lielus parādus, jo tos, visticamāk, ne
viens nemaksās un arī to piedziņa esot 
problemātiska. Audita rezultātā kavēju
ma un soda naudas par trijiem gadiem 
varēja sasniegt ievērojamas summas.

Bez tam otro reizi tika īstenots atbalsta 
pasākums, kad nodokļu parādnieks sa
maksā pamatparādu un viņam tiek dzēs
ta nokavējuma un soda nauda. Kopumā 
tikuši saņemti 14 139 iesniegumi un ti
ka pieņemti 12 800 lēmumi par atbalsta 
pasākumu piemērošanu 127,2 milj. eiro 
apmērā. Samaksāti tikuši 46,13 milj. ei-

ro un dzēsta nokavējuma un soda nauda 
par 5,39 milj. eiro.

Automātiska pagarināšana
Nodokļu administrācija arī strādā pie no
dokļu nomaksas prognozēšanas, un S. 
Garanča pauda pārliecību, ka jau tuvākajā 
laikā iestāde būs gatava automātiski pie-
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I I !.(.(. AKCIJU SABIEDRĪBA

K t ) RlGAS s il t u m s
AS„RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS19/108/AK 

"Katlu mājas Ezera ielā 1, Rīgā ūdenssildāmā katla 
ar jaudu 120 kW nomaiņa".

Iepazīties un bez maksas saņemt atklāta konkursa dokumentus var katru darba dienu no 
pīkst. 8:00 līdz pīkst. 16:00 (piektdienās no pīkst. 8:00 līdz pīkst. 14:30) AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, 
Cēsu ielā 3a, 2.korpusa 206.kablnetā.

Nolikumu elektroniski var saņemt pēc rakstiska pieprasījuma iesniegšanas AS „RĪGAS 
SILTUMS" (e-pasts: razosana@rs.lv; fakss 67017363), norādot saņēmēja elektronisko adresi, 
nosaukumu, pasta adresi, tālruņa numuru un faksu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 12.jūlijs pīkst. 13:00. 
Kontaktpersona: siltumavotu direktors I.Urtāns, tālrunis 67017357, fakss 67017363.

V%ĶU AKCIJU SABIEDRĪBA

KT) RlGAS s il t u m s
AS „RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS19/077/AK 

par tiesībām noslēgt šķeldas piegādes līgumu 
2019./2020.gada apkures sezonai.

Iepazīties ar atklāta konkursa dokumentiem var katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 
plkst.15:00 (piektdienās no plkst.9:00 līdz plkst.14:30) AS „RĪGAS SILTUMS", Rīgā, Cēsu Ielā 3a, 
2.korpusa 216.kabinetā.

Atklāta konkursa nolikums tiek izsniegts bez maksas. Nolikums tiek izsniegts elektroniskā 
veidā, nosūtot to uz Pretendenta e-pasta adresi, pamatojoties uz Pretendenta rakstisku 
pieprasījumu (norādot uzņēmumu, reģistrācijas numuru un kontaktpersonu).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2019.gada 18.jūlijs pīkst. 11:00. 
Kontaktpersona: Sagādes daļas vadītāja D. Kandere, tālrunis 67017222, fakss 67017363,

e-pasts: iepirkumi@rs.lv.
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šķirt nodokļu nomaksas termiņa pagari
nāšanas. Viņa atzīst, ka uzņēmēji neesot 
ļoti aktīvi iespējamo risinājumu izman
tošanā pat tad, kad viņi tiekot uzrunāti. 
Uzņēmēji vienkārši nespējot prognozēt 
sava biznesa attīstību un līdz ar to arī uz
ņemties konkrētas saistības nodokļu pa
rādu nomaksā. Proti, tikai aptuveni 5% 
no parādniekiem izmanto šīs iespējas. J. 
Salmiņa atzina, ka diskusiju vērts jautā
jums ir par parādu termiņa pagarinājumu, 
jo viens gads liela parāda situācijā varot 
būt par īsu. Tajā pašā laikā esot gadīju
mi, kad sākotnēji piešķirot mazāku parā
da maksājumu, tas tiek maksāts, bet, kad 
pienāk diena, kad jāmaksā jau lielāka pa
rāda summa, kam sākotnēji uzņēmējs ir 
piekritis, tad izrādās, ka tādu samaksāt 
vairs nespēj. S. Garanča atzina, ka tiks 
mainīta audita politika un principa kon
sultē vispirms paplašināšana. Vienlaikus 
nodokļu administrācija atgriežas pie mu
tiskas saziņas ar nodokļu maksātājiem, 
kaut arī pirms 4-5 gadiem tāpat kā ban
kas iestāde gājusi prom no šāda saziņas 
veida, taču pieprasījums tieši pēc šādas 
komunikācijas formas sevišķi no uzņē
mējiem ir ļoti liels.
«Liels dokumentu apjoms, kas jāiesniedz, 
lai pieprasītu parāda sadalīšanu, turklāt no
dokļu parādi ir divu veidu -  nosacīti vecie 
un jaunie, kuriem atšķirību diemžēl bieži 
vien nesaprot ne paši nodokļu parādnieki, 
ne arī viņu nolīgtie grāmatveži, tāpēc ne
spēj pareizi noformulēt pieprasījumu no
dokļu administrācijai,» situāciju skaidro 
grāmatvedības eksperte Lienīte Caune. 
Viņa cer, ka jaunā automātiskā nodokļu 
parādu pagarināšanas sistēma šo prob
lēmu spēs atrisināt un nodokļu parādus 
skatīt kā vienotu kopumu, un ļaut tos sa
dalīt summāri, nevis centīsies pierādīt un 
pamatot, kāpēc radās jaunais vai vecais. 
Vienlaikus 2021. gadā sāks darboties vie
notais nodokļu konts, kas šajā jomā nesīs 
pārmaiņas. Savukārt Latvijas Grāmatve
žu asociācijas valdes locekle Lilita Beķere 
vērsa uzmanību uz tiem gadījumiem, kad 
nodokļu administrācijai būtu jābūt aktīvā
kai, lai laicīgi saprastu problēmas būtību 
un attiecīgi apturētu uzņēmuma saimnie
cisko darbību, un to nodokļu parādi nebūtu 
jau sasnieguši lielus apmērus.

Fēniksu lieta
Kopš 2018. gada vidus VID kļuva spē
jīgs vērtēt arī uzņēmumu pārejas, par ko 
ir bijis daudz pārmetumu gan no bizne
sa, gan sabiedrības. Proti, izkārtne visu 
laiku viena un tā pati, bet mainās tikai 
čaulas. «Tas nebūs nekas patīkams tiem, 
kuri trāpīsies šajā sistēmā,» piemetinā
ja S. Garnača. ZAB Sorainen nodokļu 
partneris Jānis Taukačs pozitīvi vērtēja 
fēniksu ierobežošanas pasākumus, kas 
tiek atzīti arī tiesu praksē. Viņš aicinā
ja izvērtēt citu valstu praksi attiecībā uz 
fēniksu ierobežošanu.

M āris Ķ irso n s

Tāds ir Saeimas vairākuma 
lēmums. DB jau vēstīja, ka 
Igaunijas parlaments pieņē
ma lēmumu ar 1. jūliju par 
25% samazināt akcīzes no
dokļa likmes daļai alkoholisko dzērie

nu -  stiprajiem alkoholiskajiem dzērie
niem no 2 508 eiro līdz 1 881 eiro par 
100 litriem absolūtā spirta, sidram no 
84,41 eiro līdz 63,35 eiro par 100 lit
riem un alum no 16,92 eiro līdz 12,7 eiro 
par 100 litriem par katru absolūtā spirta 
tilpumprocentu. Šo izmaiņu rezultātā 
būtiski samazināsies nodokļu daļas at
šķirība starp Igauniju un Latviju stip
rajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Šī 
iemesla dēļ arī tika iniciēti grozījumi 
Akcīzes nodokļa likumā. Stipro alko
holisko dzērienu akcīzes nodokļa likmi 
tika piedāvāts samazināt no pašreizē
jiem 1840 eiro par 100 litriem līdz 1564 
eiro, vienlaikus atsakoties no iecerētās 
šīs likmes palielināšanas līdz 2025 eiro. 
Iecerēts, ka izmaiņas akcīzes nodokļa 
likmēs stiprajiem alkoholiskajiem dzē
rieniem stāsies spēkā nākamajā dienā 
pēc to izsludināšanas un būs spēkā no 
šā gada 1. jūlija. Tiesa, parlamenta vai
rākums atbalstīja ideju, ka priekšlikumu 
iesniegšanas termiņu otrajam -  galīga
jam -  lasījumam noteikt līdz 21.jūnija 
plkst. 12, un galīgajā lasījumā grozīju
mus plānots skatīt tuvākajā Saeimas ār
kārtas sesijas sēdē.

Alus jautājum s
Lai arī sākotnējā piedāvājumā nav pa
redzēta akcīzes nodokļa likmes sama-

NODOKLI»

Noplok akcīzes nodokļa 
mazināšanas ātrums

Stipro alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmes 
samazināšana no pašreizējiem 1840 eiro par 100 

litriem līdz 1564 eiro guvusi konceptuālu atbalstu, bet 
līdz galīgajam lasījumam vēl jāpagaida

zināšana alum, taču Latvijas Alus da
rītāju savienības izpilddirektors Pēteris 
Liniņš aicināja lemt par akcīzes nodokļa 
samazināšanu arī alum, lai samazinātu 
zaudējumus nozarei un valsts budžeta 
ieņēmumiem, ko radīs Igaunijā pieņem
tais lēmums par akcīzes nodokļa sama
zināšanu par 25%. Kā pretarguments 
tika minēts fakts, ka akcīzes nodokļa 
likme alum Latvijā ir un būs būtiski ze
māka (7,4 eiro) nekā Igaunijas apcirptā 
(12,7 eiro). Savukārt tik liela handikapa 
nebūs stiprajiem alkoholiskajiem dzē
rieniem, kuriem akcīzes nodokļa likme 
Igaunijā pēc tās samazināšanas būtībā 
pielīdzinās tai, kāda ir pašlaik Latvijā, 
taču tā jau būs zemāka, ja Latvija īste
nos iecerēto šīs likmes paaugstināšanu 
2020. gadā, no kuras pašlaik tiek piedā
vāts atteikties.

Grib vienotību
Saeimas deputāts Jānis Dombrava izteica 
cerību, ka akcīzes nodokļa kari būs pagāt
ne un visu trīs Baltijas valstu politiķi spēs 
vienoties par vienotu akcīzes nodokļa po
litiku jau no 2020. gada. Šādu iniciatīvu arī 
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) ko - 
misijas sēdē pauda tās priekšsēdētājs Mār
tiņš Bondars. Interesanti, ka grozījumos 
piedāvātā akcīzes nodokļa likme 1564 eiro 
par 100 litriem stiprā alkohola būs zemāka 
par dienvidu kaimiņvalstī esošo 1831,54 
eiro, un līdz ar ko skan prognozes, ka Lat
vijas -  Lietuvas pierobežā varētu pieaugt 
dienvidu valstī dzīvojošo vēlme iegādāties 
stipro alkoholu Latvijā, jo Latvijā akcīzes 
nodokļa likme un līdz ar to arī cena par 
analogu produktu grādīgo dzērienu būs 
zemāka nekā dienvidu kaimiņvalstī.

M āris Ķ irso n s

Šādas izmaiņas Krimināllikuma 
195. pantā Saeimas plenārsēdē 
20.jūnijā apstiprināja deputāti. 
Krimināllikuma 195. pants no
teiks atšķirīgus sodus par vienu 

un to pašu pārkāpumu uz Eiropas Savie
nības ārējās robežas un iekšējās robežas. 
Abos gadījumos kritērij s ir, ja tiek pārvie
toti liela apmēra skaidras naudas līdzek
ļi, kas Latvijas valsts izpratnē ir 50 mini
mālās mēnešalgas jeb 21,5 tūkstoši eiro. 
Jau iepriekš Krimināllikums paredzēja 
atbildību par skaidras naudas nedeklarē- 
šanu vai nepatiesu deklarēšanu uz ārējām 
ES robežām, paredzot brīvības atņemša
nu uz laiku līdz trīs gadiem vai īslaicīgu 
brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, 
vai naudas sodu. Iepriekš likumā, runājot 
par ārējo robežu, bija atruna par to, ja tas 
izdarīts ar noziedzīgā ceļā iegūtu skaid
ru naudu. Šī atruna ir izņemta, un šobrīd 
sods attiecas uz visa veida skaidras nau
das līdzekļiem, proti, arī tiem ārzemēs 
strādājušiem cilvēkiem, kuri savu peļ
ņā sastrādāto ved mājās skaidrā naudā. 
Jauninājums Krimināllikuma 195. pantā 
ir atbildība par skaidras naudas nedekla- 
rēšanu vai nepatiesu deklarēšanu uz ES

SKAIDRA NAUDA

Kriminālatbildība par skaidras 
naudas nedeklarēšanu būs

Par liela apmēra skaidras naudas nedeklarēšanu vai 
nepatiesu deklarēšanu uz valsts robežas draudēs arī

brīvības atņemšana

iekšējās robežas, ja to pieprasījusi kom
petentās iestādes amatpersona. Kļūdoties 
ar naudas skaitīšanu, cietumā var nokļūt 
maksimums uz diviem gadiem.
Lai arī opozīcijas deputāti vēl pirms pē
dējā balsojuma Saeimā brīdināja pozīci
ju, ka netiek ņemta vērā iespēja, ka cilvē
ki var kļūdīties, skaitot naudu, un iekļūt 
lielā ķezā pārpratuma dēļ, par likum
projektu nobalsoja 50 deputāti. Likums 
stājas spējā nākamajā dienā pēc tā izslu
dināšanas. Tā kā šis likums ir steidzams,

prezidents to varētu izsludināt jau pēc Lī
go svētkiem. Iepriekš tika plānots, ka tas 
stāsies spēkā jau no 1. jūlija.
Steidzamība šim likumprojektam ir sais
tīta ar Moneyval rekomendācijām un to, 
ka atskaite par to izpildi jāiesniedz līdz 
jūlija beigām.
Saeimas Juridiskajā komisijā VID pār
stāvji dievojās, ka tūdaļ pēc likuma iz
sludināšanas izvērsīs plašu informēša
nas kampaņu.

Jānis G o ldbergs

I I  ICC AKCIJU SABIEDRĪBA

K t ) RlGAS s iltu m s
AS„RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS19/133/AK 

par tiesībām noslēgt rūpnieciski izolētu materiālu piegādes 
Ilgumus siltumtīklu posmiem: Ēvalda Valtera iela, Rīgā līdz"Januki" 

Dreiliņi, Stopiņu nov.; K-2-1-2a līdz K-2-1-6 Lielvārdes ielā, Rīgā
Iepazīties ar atklāta konkursa dokumentiem var katru darba dienu no plkst.9:00 līdz plkst.15:00 

(piektdienās no plkst.9:00 līdz plkst.14:30) AS„RlGAS SILTUMS", Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusa 217.kabinetā.
Atklāta konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot un uzrādot maksājuma uzdevumu 

EUR 15,69 (t.sk. PVN 21%) norēķinu kontā: AS„RlGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV40003286750, Luminor 
Bank AS Latvijas filiāle, kods RIKOLV2X, konts LV18RIK00002013025455.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2019.gada 11.jūlijs pīkst. 13:00. 
Kontaktpersona: Sagādes daļa vadītāja D.Kandere, tālrunis 67017222, fakss 67017363,

e-pasts: iepirkumi@rs.lv.
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K t ) RlGAS s il t u m s
AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS19/121/AK 

"Par tiesībām piegādāt dabasgāzi AS "RĪGAS SILTUMS" 
vajadzībām 2019./2020.gada apkures sezonai".

Iepazīties un bez maksas saņemt atklāta konkursa dokumentus var katru darba dienu no 
pīkst. 8.00 līdz pīkst. 16.00 (piektdienās no pīkst. 8.00 līdz pīkst. 14.30) AS "RlGAS SILTUMS" Rīgā, 
Cēsu ielā 3a, 2.korpusa 206.kabinetā.

Nolikumu elektroniski var saņemt pēc rakstiska pieprasījuma iesniegšanas AS "RĪGAS 
SILTUMS" (e-pasts: razosana@rs.lv; fakss: 67017363), norādot saņēmēja elektronisko adresi, 
nosaukumu, pasta adresi, tālruņa numuru un faksu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 05.jūlijs pīkst. 13.00. 
Kontaktpersona: siltumavotu direktors I.Urtāns, tālrunis 67017357, fakss 67017363.
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