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Kopš vakardienas Latvijā pirmo reizi notiek čeku loterija, kurā iespējams laimēt naudas un citas balvas. 

Loterijas mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, mudinot pircējus 

pieprasīt čekus un kvītis par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem. 

 

Šādas loterijas ir jau citās valstīs pārbaudīts mehānisms, kas veiksmīgi darbojas. Esmu runājis ar nodokļu 

tiesību mācībspēkiem no Portugāles, kur čeku loterija ieviesta jau pirms vairākiem gadiem un ir 

vērtējama kā veiksmīgs pasākums. Tāpēc nešaubos, ka arī Latvijā šādai loterijai varētu būt panākumi. 

Pirmkārt, cilvēki daudz aktīvāk tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem pieprasīs čekus, otrkārt, arī 

uzņēmumiem, kas bieži vien neizsit čekus vai krāpjas ar kases aparātiem, šobrīd ir lielāks stress. Proti, 

čekus, kas reģistrēti loterijai, Valsts ieņēmumu dienests izmantos nodokļu kontroles pasākumiem. Un, 

ja šā čeks nebūs tirgotāja vai pakalpojuma sniedzēja datu kases sistēmā, tad VID radīsies jautājumi. 

Tāpēc domāju, ka šī loterija būs ļoti labs ieguldījums ekonomikas attīstībai. 

Čeku loterijas dalībnieki ikmēneša izlozē varēs laimēt vienu naudas balvu 10 000 eiro vērtībā, trīs naudas 

balvas 5000 eiro vērtībā un 50 naudas balvas 100 eiro vērtībā. Gada izlozē varēs laimēt vienu naudas 

balvu 20 000 eiro vērtībā, četras naudas balvas 10 000 eiro vērtībā un piecas naudas balvas 2000 eiro 

vērtībā. 

 

Izsludinātās balvas, manuprāt, ir pietiekami lielas, lai šī loterija raisītu iedzīvotāju interesi. Uzskats, 

ka šādi valsts pamudina cilvēkus iesaistīties azartspēlēs, manuprāt, ir pārspīlēts. Šis ir labs 

pasākums, un nav šaubu, ka šāda loterija bija vajadzīga. 

 

Vienīgi, iespējams, tā ir nedaudz novēlota, jo daudzi norāda, ka pēc kases aparātu reformas kaut kādas 

manipulācijas ar jaunajām sistēmām vairs nav iespējamas. Līdz ar to arī šāda loterija vairs nav tik ļoti 

nepieciešama, kā tas bija agrāk. Taču kopumā par ieguvumiem no tās esmu noskaņots ļoti pozitīvi. 

 

Jānis Taukačs, zvērināts advokāts, nodokļu eksperts 
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