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L Ē M U M S 

Kuldīgā 

09.09.2022. Nr. 31.4/17.18.2/78048 

IĻJAM BORISOVAM 
Paziņošanai EDS 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu 

Izskatot IĻJA BORISOVA, NMR kods 15088210311, lietas materiālus, konstatēju, 
ka IĻJA BORISOVS nav veicis labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu. 

Ņemot vērā minēto, secinu, ka ir pamats pieņemt lēmumu par IĻJA BORISOVA 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un saskaņā ar likuma “Par Valsts ieņēmumu 
dienestu” 10.panta otrās daļas 5.punktu un trešo daļu, likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 26.panta pirmo, trešo, sesto un septīto daļu, 

nolemju: 

piedzīt no IĻJA BORISOVA nokavētos nodokļu maksājumus, kas 2022.gada 
9.septembrī ir  1 511 159,89 euro, tajā skaitā: 

  
Izpilde veicama, piemērojot likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta trešajā 

daļā norādītos piespiedu izpildes līdzekļus: 
1) ar rīkojumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu vēršot piedziņu uz naudas 

līdzekļiem nodokļu maksātāja kontā kredītiestādē vai kontā, kas atvērts pie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja. 

2) vēršot piedziņu uz nodokļu maksātāja darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem 
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām 
personām (Civilprocesa likuma 592. un 599.pants). 

Nodokļa veids Pamatsumma Nokavējuma nauda Kopējā parāda summa

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 487 727,80 23 431,62 1 511 159,42

Sociālās apdrošināšanas iemaksas 0,39 0,08 0,47

Kopā 1 487 728,19 23 431,70 1 511 159,89
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3) vēršot nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā uz nodokļu 
maksātāja mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kura 
atrodas pie trešajām personām).  

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi un vienlaikus uzsākama tā izpilde. 
Lēmumu var apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) 

ģenerāldirektoram septiņu dienu laikā no tā paziņošanas dienas, to iesniedzot izmantojot 
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Sūdzības iesniegšana nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu neaptur2. 

Informācija parāda samaksai:  

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Sietiņa 67122880

Ieņēmumu konta Nr. Saņēmējs:  
Valsts budžets (VID) reģistrācijas Nr.90000010008, 

saņēmēja iestāde 
Valsts kase 

BIC kods: TRELLV22
LV33TREL1060000300000 

Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes 
Fizisko personu parādu un citu  
maksājumu atgūšanas daļas vadītāja

                                          
L.Volanska

----------------------------------------------------------- 

2 Likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 22.panta 2.1daļa, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 7.2panta otrā daļa 
un 37.panta sestā daļa. 
Lai ar šo lēmumu piedzenamos maksājumus būtu iespējams veikt labprātīgi un pa daļām, ne vēlāk kā sešu mēnešu 
laikā no lēmuma paziņošanas VID jāiesniedz iesniegums (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 
vienpadsmitā daļa). Ja iesnieguma izskatīšanas rezultātā tiks pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu 
labprātīgu izpildi, VID nodokļu parāda samaksu sadalīs termiņos saskaņā ar grafiku un nodokļu pamatparāda 
summai tiks aprēķināta tikai puse no likumā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu – 9% gadā. 
  
  


