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Ventspilī 

10.10.2022. Nr. 31.4/17.18.2/85868  
Uz 09.09.2022. iesniegumu Nr.b/n 

   Atbildot uz Jūsu 2022.gada 9.septembra iesniegumu, ar lūgumu atlikt nodokļu 
nomaksu līdz vienam gadam vai līdz brīdim, kad uz arests uz īpašumu tiek atcelts. 

Attiecībā uz minēto Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) informē, ka 
izvērtējot Iļja Borisova, NMR kods 15088210311 (turpmāk – iesniedzējs), lietas 
materiālus saistībā ar 2022.gada 9.septembra lēmumu Nr.31.4/17.18.2/78048 par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, konstatēts, ka nokavētie nodokļu maksājumi ir 
izveidojušies atbilstoši nodokļu maksātāja iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai par 
2021.gadu. Pēc iesniegtās gada ienākumu deklarācijas iesniedzējam, veidojas iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa piemaksa jeb maksājamais nodoklis 2231591,71 euro apmērā, ja 
aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640,00 euro, tad to var iemaksāt budžetā trijās 
reizēs - līdz 2022.gada 25.jūlijam, 23.augustam un 23.septembrim iemaksājot katru reizi 
trešo daļu no šīs summas. 

Likumdevējs gan nodokļu maksātājam, gan arī nodokļu administrācijai ir noteicis 
nepārprotamu pienākumu gādāt par to, lai valsts budžetā tiktu nodrošināta savlaicīga 
nodokļu nomaksa. 
  Ņemot vērā to, ka iesniedzējs noteiktajā termiņā netika samaksājis nokavētos 
nodokļu maksājumus kam iestājies samaksas termiņš un to, ka Nodokļu administrācijai ir 
pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 
soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
26.pantā paredzētajā kārtībā, tad 2022.gada 9.septembrī pieņemts lēmums 
Nr.31.4/17.18.2/78048 par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 
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VID atgādina, ka savlaicīga un pareiza maksājamo nodokļu aprēķināšana un 
nomaksa ir ikviena nodokļu maksātāja pienākums, ar kura neizpildes sekām un tai 
sekojošajiem apgrūtinājumiem ikvienam nodokļu maksātājam ir jārēķinās.  

Tāpat VID atgādina, ka valsts budžeta ieņēmumus veido arī nodokļu un nodevu 
maksājumi, tāpēc visas sabiedrības kopējās intereses ir, lai valsts budžets saņemtu visus 
tam pienākošos maksājumus, kuri tālāk var tikt izlietoti sabiedrības labklājības 
nodrošināšanai. Attiecīgi VID, veicot nodokļu iekasēšanu, nodrošina, ka valstij ir 
pieejami finanšu resursi, kurus valdība izmanto, lai īstenotu aizsardzības, sociālās, vides 
aizsardzības un citas programmas, regulētu ieņēmumu sadalījumu starp valsts un 
pašvaldību budžetiem, iezīmētu nodokļu ieņēmumus īpašiem mērķiem un noteiktu valsts 
ieņēmumu izlietošanas virzienus, lai budžeta resursi atbilstoši prioritātēm tiktu izlietoti 
pēc iespējas efektīvāk. Nesaņemot pietiekošo finansējumu, valdība nevar nodrošināt 
pilnvērtīgu iepriekš minēto mērķu finansēšanu, līdz ar to persona, kas izvairās no 
nodokļu nomaksas un nemaksā nodokļus pilnā apmērā, nodara ne tikai finansiālus 
zaudējumus budžetam, bet arī zaudējumus sabiedrībai, kurus nav iespējams izteikt 
naudas vērtībā. Tādā veidā sabiedrības interese nodokļu iekasēšanas jomā ir nostādīta 
augstāk par privātpersonas interesēm, kas ir nodokļu maksātājs. 

Izvērtējot iesniedzēja tiesisko situāciju, secināms, ka tā neatbilst nevienam no 
likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajiem gadījumiem , kuriem iestājoties VID 1

pastāvētu tiesisks pamats dzēst vai atlikt iesniedzēja nokavētos nodokļu maksājumus, tajā 
skaitā nokavējuma naudu. 

Tādējādi, šādā gadījumā VID nav rīcības brīvības izdot vai neizdot lēmumu par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Ja nodokļu maksātājs nav izpildījis tam ar 
likumu uzlikto pienākumu, proti, termiņā nav samaksājis nodokļu maksājumus, VID ir 
pienākums tos piedzīt bezstrīda kārtībā.  

Uz jautājumiem, kas saistīti ar minēto parādu, Jums atbildēs Valsts ieņēmumu 
dienesta Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes  Fizisko personu parādu un citu 
maksājumu atgūšanas daļas  Otrās nodaļas galvenā nodokļu inspektore, L.Sietiņa tālr. 
67122880. 

Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes  
Fizisko personu parādu un citu maksājumu atgūšanas daļas  
Otrās nodaļas vadītājs                         E.Zveja 
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 Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmā daļa1


