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Ter mi nu “sais tī tās per so nas” 
un “iz šķi ro ša ie tek me” 
skaid ro jums

2014. ga da 12. mar tā Augst ākās tie sas Ad mi nis tra tī-

vo lie tu de par ta ments (turp māk – ALD) pie ņē ma lē mu-

mu lie tā SKA–80/2014 (A42994709), snie dzot ter mi nu 

“sais tī tās per so nas” un “iz šķi ro ša ie tek me” skaid ro ju mu. 

Fak tis kie lie tas ap stāk ļi
Lie tā pas tā vē ja strīds par di viem da rī ju miem, ku ros 

ti ka pār do ti di vi dzī vok ļi. Valsts ie ņē mu mu die nes ta 

(turp māk – VID) ie ska tā dzī vok ļi ti ka pār do ti ar uz ņē-

mu mu sais tī tām per so nām par ce nu, kas bi ja zem āka 

par tir gus ce nu, tā pēc VID uz ska tī ja, ka ar uz ņē mu mu 

ie nā ku ma no dok li ap lie ka mie ie nā ku mi ir pa lie li nā mi 

par sum mu, ku ru vei do dzī vok ļu pār do ša nas ce nas un to 

tir gus vēr tī bas star pī ba. 

Viens no da rī ju miem bi ja no slēgts ar E.M., ku ram 

da rī ju ma veik ša nas brī dī pie de rē ja 25% no sa bied rī bas 

pa mat ka pi tā la un kurš bi ja šīs sa bied rī bas val des lo cek lis 

ar tie sī bām pār stā vēt sa bied rī bu at se viš ķi. 

VID ar gu men tā ci ja
Ci ta star pā VID sa vu lē mu mu pa ma to ja ar li ku ma 

“Par uz ņē mu mu ie nā ku ma no dok li” 1. pan ta piekt o da ļu, 

kas no teic, ka mi nē tā li ku ma iz prat nē ar uz ņē mu mu sais-

tī ta per so na ir per so na, ku rai (fi  zis kās per so nas ga dī ju-

mā – tās ra di nie kiem līdz tre ša jai pa kā pei vai lau lā ta jam, 

vai ar šo per so nu svai nī bā eso šiem līdz ot ra jai pa kā pei) 

pie der vai rāk ne kā 50% sa bied rī bas pa mat ka pi tā la vai 

da ļu vēr tī bas vai ku rai ar lī gu mu vai ci tā di ir no dro ši nā ta 

iz šķi ro ša ie tek me. VID ie ska tā par to, ka E.M. sa bied rī-

bā ir iz šķi ro ša ie tek me, lie ci na tas, ka vi ņam kā val des 

lo cek lim ir tie sī bas pār stā vēt sa bied rī bu at se viš ķi. 

ALD at zi ņas
ALD lie tā ana li zē ja, ko no zī mē tie sī bu nor mā lie-

to tais ter mins “iz šķi ro ša ie tek me”. Li ku ma “Par uz ņē-

mu mu ie nā ku ma no dok li” 1. pan ta pirm ā da ļa no teic, 

ka li ku mā lie to tie ter mi ni at bilst li ku mos “Par no dok-

ļiem un no de vām”, “Par grā mat ve dī bu”, Ga da pār ska-

tu li ku mā, Kre dīt ie stā žu li ku mā, Krāj aiz de vu sa bied rī-

bu li ku mā un Zi nāt nis kās dar bī bas li ku mā lie to ta jiem 

ter mi niem, ja vien pa šā li ku mā nav no teikts ci tā di. 

ALD se ci na, ka ne vie nā no mi nē ta jiem li ku miem nav 

skaid rots ter mins “iz šķi ro ša ie tek me” ko mer csa bied rī-

bā. Šāds skaid ro jums ir at ro dams Kon cer nu li ku mā, 

līdz ar to ALD ie ska tā ter mins “iz šķi ro ša ie tek me” ir 

skaid ro jams, ņe mot vē rā Kon cer nu li ku mā no teik to. 

Sa ska ņā ar Kon cer nu li ku ma 3. pan ta pir mo da ļu 

iz šķi ro ša ie tek me ro das uz kon cer na lī gu ma pa ma ta, kā 

arī 3. pan ta tre ša jā da ļā no teik ta jos ga dī ju mos uz līdz da-

lī bas pa ma ta. Tā kā iz ska tā ma jā lie tā VID ne kon sta tē ja, 

ka E.M. ir no dro ši nā ta iz šķi ro ša ie tek me sa bied rī bā uz 

lī gu ma pa ma ta, ALD vēr tē ja ie spē ja mo iz šķi ro šo ie tek-

mi uz līdz da lī bas pa ma ta.

Kon cer nu li ku ma 3. pan ta tre šā da ļa pa redz, ka uz-

ņē mu mam ir iz šķi ro šā ie tek me sa bied rī bā uz līdz da lī bas 

pa ma ta, ja pas tāv vis maz viens no šā diem ap stāk ļiem:

1) uz ņē mu mam sa bied rī bā ir balss tie sī bu vai rā kums;

2) uz ņē mu mam kā sa bied rī bas da līb nie kam ir tie sī bas 

ie celt vai at celt sa bied rī bas iz pil din sti tū ci jas vai pār-

rau dzī bas in sti tū ci jas lo cek ļu vai rā ku mu;

3) uz ņē mums ir sa bied rī bas da līb nieks un, iz man to jot 

vie nī gi sa vas da līb nie ka tie sī bas, pār ska ta ga da lai kā 

ir ie cē lis sa bied rī bas iz pil din sti tū ci jas vai pār rau dzī-

bas in sti tū ci jas lo cek ļu vai rā ku mu;

4) uz ņē mums ir sa bied rī bas da līb nieks un, pa ma to jo-

ties uz vie no ša nos ar ci tiem da līb nie kiem, viens pats 

kon tro lē balss tie sī bu vai rā ku mu sa bied rī bā. 

Jā no rā da, ka “uz ņē mums” Kon cer nu li ku ma iz prat-

nē ir gan ko mer csa bied rī ba Ko mer cli ku ma iz prat nē, 

gan fi  zis ka per so na. 

ALD lie tā se ci nā ja, ka E.M. kā vie na no trim val des 

lo cek ļiem tie sī bas pār stā vēt sa bied rī bu at se viš ķi ne lie ci-

na ne par balss tie sī bu vai rā ku mu sa bied rī bā, ne par kon-

tro li pār sa bied rī bas iz pil din sti tū ci ju vai pār rau dzī bas 

in sti tū ci ju lo cek ļu vai rā ku mu, līdz ar to ALD ie ska tā 

E.M. nav ar sa bied rī bu sais tī ta per so na li ku ma “Par uz-

ņē mu mu ie nā ku ma no dok li” iz prat nē.

Tie su prak ses 
ak tu ali tā tes

no dok ļu lie tās
Sa ska ņā ar Kon cer nu li ku ma 

3. pan ta pir mo da ļu 

iz šķi ro ša ie tek me ro das uz 

kon cer na lī gu ma pa ma ta, 

kā arī 3. pan ta tre ša jā da ļā 

no teik ta jos ga dī ju mos 

uz līdz da lī bas pa ma ta.

TIESU 

PRAKSE
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ALD mai na līdz ši nē jo prak si 
mui tas lie tās sais tī bā ar 
no ka vē ju ma nau das ap rē ķi nā ša nu

2014. ga da 25. mar tā ALD pie ņē ma lē mu mu lie tā 

SKA–41/2014 (A42960709), ar ku ru ALD pa zi ņo ja 

par sa vas līdz ši nē jās tie su prak ses mai ņu mui tas lie tās 

sais tī bā ar no ka vē ju ma nau das ap rē ķi nā ša nu.

Fak tis kie lie tas ap stāk ļi
Pie tei cē ja I.N. 2007. ga da 12. de cem brī dek la rē ja 

brī vam ap gro zī ju mam Ei ro pas Sa vie nī bas te ri to ri jā 

no ASV ie ves tu lie to tu mo to cik lu. Pie tei cē ja no rā dī-

ja, ka mo to cik la mui tas vēr tī ba ir 5000 USD. VID 

audi ta lai kā kon sta tē ja, ka mo to cik la mui tas vēr tī ba ir 

7795,33 USD. Līdz ar to VID 2009. ga da 25. jū ni jā 

pie ņē ma lē mu mu ap rē ķi nāt I.N. pa pil dus mak sā ja mo 

ie ved mui tas no dok li un PVN, kā arī so da nau du un no-

ka vē ju ma nau du. No ka vē ju ma nau du VID ap rē ķi nā ja 

par lai ku no 2007. ga da 12. de cem bra, pa ma to jo ties uz 

li ku ma “Par no dok ļiem un no de vām” 29. pan ta ot ro 

da ļu un 32. pan ta pir mo da ļu.

 

Līdz ši nē jā ALD prak se
Augst ākā tie sa sa vos līdz ši nē jos no lē mu mos, t.i., 

2013. ga da 28. jan vā ra sprie du mā lie tā SKA–120/2013 

(ska tīt sprie du ma 7. pun ktu) un 2013. ga da 3. jū li ja 

sprie du mā lie tā SKA–199/2013 (ska tīt sprie du ma 

10. pun ktu), no rā dī ja, ka no ka vē ju ma nau das ap rē ķi-

nā ša nu mui tas pa rā da ga dī ju mā no teic Pa do mes 1992. 

ga da 12. ok tob ra re gu la Nr. 2913/92 par Ko pie nas 

Mui tas ko dek sa iz vei di (turp māk – “Mui tas ko dekss”) 

un ka tā dēļ nav pa ma ta at sauk ties uz li ku ma “Par no-

dok ļiem un no de vām” nor mām.

Mi nē ta jās lie tās ALD bi ja lē mis, ka sa ska ņā ar Mui-

tas ko dek su pie nā kums sa mak sāt ie ved mui tas no dok li 

ro das brī dī, kad tiek pie ņem ta mui tas dek la rā ci ja. To-

mēr no ka vē ju ma nau da var tikt ap rē ķi nā ta ti kai tad, ja 

mui tas ie stā de dek la rā ci jā kon sta tē trū ku mus un pie-

ņem lē mu mu par ie ved mui tas no dok ļa vē lā ku ie grā ma-

to ša nu. Pro ti, pie nā kums sa mak sāt no ka vē ju ma nau du 

ro das pēc tam, kad pa rād nieks nav ie vē ro jis pa pil dus ap-

rē ķi nā tā ie ved mui tas no dok ļa sa mak sas ter mi ņu, kurš 

no teikts ie stā des lē mu mā.

ALD at zi ņas kon krē ta jā lie tā
Kon krē ta jā lie tā ALD at sau cās uz Ei ro pas Sa vie-

nī bas Tie sas sprie du miem lie tās C–7546/09 Au ru bis 

un C–91/02 Hannl–Hof stet ter, ku ros se ci nāts, ka nedz 

Mui tas ko dek sā, nedz tā īs te no ša nas re gu lā nav pa re-

dzēts mak sāt no ka vē ju ma pro cen tus par lai ka pos mu 

no mui tas pa rā da ra ša nās līdz tā ie grā ma to ša nai vai no 

da tu ma, kad sā kot nē ji ie grā ma to tais pa rāds ir jā mak sā, 

līdz šī pa rā da vē lā kai ie grā ma to ša nai, tā pēc ne pie cie-

ša mie pa sā ku mi jā veic da līb val stīm. Mi nē ta jās lie tās 

Ei ro pas Sa vie nī bas tie sa no rā da, ka, iz trūk stot šā diem 

pa sā ku miem, per so nas tik tu pa mu di nā tas aiz ka vēt mui-

tas pa rā da ie grā ma to ša nu un tā dē jā di ie gū tu ne pa ma-

to tas priekš ro cī bas (lie ta C–91/02 Hannl–Hof stet ter, 

17.–21. pa ra grāfs). 

Ņe mot vē rā Ei ro pas Sa vie nī bas tie sas sprie du mus, 
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ALD se ci na, ka pie nā kums mak sāt no ka vē ju ma nau du 

par lai ka pos mu no mui tas pa rā da ra ša nās brī ža līdz 

ie stā des lē mu ma pie ņem ša nai pas tāv, ja tas pa re dzēts 

da līb valsts tie sī bās. Tā kā li ku mā “Par no dok ļiem un 

no de vām” šā das tie sī bu nor mas ir ie tver tas, ALD no-

rā da, ka pie nā kums mak sāt no ka vē ju ma nau du ro das 

līdz ar no dok ļa pa mat pa rā da no mak sas no ka vē ju ma 

pir mo die nu.

Pa ma to jo ties uz mi nē to, ALD lie tā se ci na, ka li ku-

mā “Par no dok ļiem un no de vām” ir pa re dzēts no dok ļu 

mak sā tā ja pie nā kums mak sāt no ka vē ju ma nau du par lai-

ka pos mu no pa mat pa rā da ra ša nās brī ža līdz ie stā des 

lē mu ma pie ņem ša nai, tos tarp mui tas pa rā da ga dī ju mā. 

Līdz ar to ALD at kā pās no ie priekš iz teik tās at zi ņas, 

ka no ka vē ju ma nau das ap rē ķi nā ša nu mui tas pa rā da ga-

dī ju mā no teic Mui tas ko dek sa nor mas un ka nav pa ma-

ta at sauk ties uz li ku ma “Par no dok ļiem un no de vām” 

nor mām.

Par spē kā ne eso šu at zī ta lē mu ma 
par audi ta re zul tā tiem tie sis kās se kas

2014. ga da 6. feb ru ārī ALD, ska tot lie tu kop sē dē 

(de vi ņu ties ne šu sa stā vā), pie ņē ma lē mu mu lie tā SKA–

34/2014 (A420824810). ALD lē mu mam ne pie vie no jās 

ties ne sis Jā nis Nei ma nis, kurš 2014. ga da 20. feb ru ārī 

pau da sa vas at se viš ķās do mas.

Ad mi nis tra tī vo lie tu 

de par ta ments no rā da, 

ka pie nā kums mak sāt 

no ka vē ju ma nau du ro das 

līdz ar no dok ļa pa mat pa rā da 

no mak sas no ka vē ju ma 

pir mo die nu.
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Fak tis kie lie tas ap stāk ļi
VID Kur ze mes re ģi onā lās ie stā des No dok ļu kon-

tro les pār val des Au di ta da ļas gal ve nās no dok ļu in-

spek to res no 2009. ga da 25. mar tam līdz 2009. ga da 

21. jū li jam ci ta star pā vei ca pie tei cē jai Lie pā jas spe ci-

ālās eko no mis kās zo nas AS Lie pā jas os ta LM PVN 

audi tu par lai ku no 2006. ga da 1. jū li ja līdz 2008. ga-

da 31. de cem brim, par ko 2009. ga da 22. jan vā rī ti ka 

pie ņemts lē mums Nr. 5.1.1–8/83, pie tei cē jai pa pil dus 

no mak sai bu dže tā ap rē ķi not PVN, so da nau du un no-

ka vē ju ma nau du. 

Iz ska tot pie tei cē jas sū dzī bu, VID Kur ze mes re-

ģi onā lās ie stā des di rek tors no lē ma at zīt lē mu mu Nr. 

5.1.1–8/83 par spē kā ne eso šu un zi ņot VID Kur ze mes 

re ģi onā lās ie stā des Mui tas pār val dei par kon sta tē ta jiem 

fak tiem par pie tei cē jas lai kā no 2007. ga da sep tem bra 

līdz 2008. ga da de cem brim brī vam ap gro zī ju mam iz lais-

ta jām pre cēm.

Sa vu kārt VID Mui tas audi tu pār val de no 2010. ga-

da 29. ap rī ļa līdz 2010. ga da 15. jū li jam pie tei cē jai vei ca 

mui tas no dok ļa un ci tu mui tas ie stā žu ad mi nis trē ja mo 

no dok ļu ap rē ķi nā ša nas, mak sā ša nas un uz skai tes audi-

tu par lai ku no 2007. ga da 1. augus ta līdz 2009. ga da 

31. de cem brim un pie tei cē jai pa pil dus no mak sai bu dže-

tā ap rē ķi nā ja PVN, so da nau du un no ka vē ju ma nau du.

Ap ga bal tie sas se ci nā ju mi
Ap ga bal tie sa sa vā sprie du mā se ci nā ja, ka VID ir at-

kār to ti vei cis pie tei cē jai PVN audi tu par lai ku no 2007. 

ga da 1. augus ta līdz 2008. ga da 31. de cem brim. Ap ga-

bal tie sa no rā dī ja, ka nav kon sta tē jams li ku ma “Par no-

dok ļiem un no de vām” 23. pan ta pir ma jā da ļā no teik tais 

priekš no tei kums, lai bū tu tie sisks pa mats veik tā no dok ļu 

audi ta at zi nu ma pār ska tī ša nai un VID, pie ņe mot jaun u 

lē mu mu, kas uz liek pa pil du pie nā ku mus pie tei cē jai un 

pa slik ti na tās tie sis ko stā vok li, rī ko jies pre tē ji li ku ma 

“Par no dok ļiem un no de vām” 23. pan ta pirm ās da ļas un 

Mui tas ko dek sa 8. pan tā no teik ta jam.

ALD at zi ņas
ALD Ap ga bal tie sas se ci nā ta jam ne pie kri ta un no rā-

dī ja, ka spē kā ne esošs ad mi nis tra tī vais akts ip so ju re (t.i., 

no tie sī bu vie dok ļa) at šķi rī bā no at cel ta ad mi nis tra tī vā 

ak ta ne ek sis tē, tā pēc tam nav tie sis kas ie tek mes un tas 

ne ra da ad re sā tam tie sī bas un pie nā ku mus. Ad mi nis tra tī-

vā pro ce sa li ku ma 74. pan tā no teik ti ad mi nis tra tī vā ak ta 

spē kā ne esa mī bas ga dī ju mi, tos tarp, ja ad mi nis tra tī vo ak-

tu iz de vu si ie stā de, ku rai kon krē tā ad mi nis tra tī vā ak ta 

iz do ša na nav pie kri tī ga (74. pan ta 2. punkts). Līdz ar 

to ALD sa vā lē mu mā no rā da, ka spē kā ne esošs ad mi-

nis tra tī vais akts ne var ra dīt tie sis ko pa ļā vī bu uz li ku ma 

“Par no dok ļiem un no de vām” 23. pan ta pir ma jā da ļā mi-

nē tā ga lī gā audi ta at zi nu ma esa mī bu. 

ALD ie ska tā tas, ka nav spē kā eso ša audi ta at zi nu-

ma, no zī mē, ka nav tie sis ku šķēr šļu veikt audi tu at tie cī bā 

uz kon krē to no dok li par at tie cī go tak sā ci jas pe ri odu, pat 

ja par spē kā ne eso šu at zī ta jā audi ta at zi nu mā tas ir bi jis 

vēr tēts. ALD no rā dī ja, ka nav pa ma ta uz ska tīt, ka tiek 

pār ska tīts audi ta at zi nums, līdz ar to ne tiek pār kāpts li-

ku ma “Par no dok ļiem un no de vām” 23. pan ta pir ma jā 

da ļā no teik tais aiz lie gums.

Ties ne ša Jā ņa Nei ma ņa at se viš ķās do mas
ALD vie dok lim ne pie kri ta ties ne sis Jā nis Nei ma nis, 

kurš no rā dī ja: 

“Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23. panta 

pir mās daļas otrais teikums noteic, ka, ja attiecībā uz kon-

krē to no dok li, nodokļu deklarācijas posteni, nodevu vai 

citu valsts noteikto maksājumu par attiecīgo tak sā ci jas 

pe rio du ir veikta nodokļu revīzija (audits), tās atzinums 

ir galīgs un var tikt pārskatīts vienīgi tad, ja uz sākts kri-

mi nāl pro cess par krāpšanu, dokumentu viltošanu, iz vai-

rī ša nos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu no-

mak sas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas var 

ie tek mēt no dokļa apmēra noteikšanu.

Manuprāt, šī norma aizsargā privātpersonas pa ļā vī-

bu, ku rai tā rodas jau pēc nodokļa revīzijas pabeigšanas. 

Tā ir paļāvība, ka nodokļa administrācija ir kon sta tē jē si 

vi sus faktus, kuri ataino nodokļa maksātāja saistību iz-

pil di, un tās atzinums netiks pārskatīts. Atzinuma pār-

ska tī ša na nozīmē nodokļa revīzijas atjaunošanu. Tāpēc 

nor ma aizsargā privātpersonu no valsts patvaļas, ne ti kai 

juridiski, bet arī faktiski aizliedzot atkārtoti veikt re vī zi-

jas pasākumus, t.i., pārskatīt atzinumu. Norma sa pro ta-

ma arī kopsakarā ar nodokļa revīzijai noteiktu ie ro be žo-

tu termiņu.

Sprie du mā ie tver tā at zi ņa, ka ju ri dis ki no dok ļa re-

vī zi ja nav no ti ku si, ja no dok ļa ad mi nis trā ci ja pa ti sa vu 

lē mu mu, kas pie ņemts uz fak tis ki veik tas no dok ļa re vī-

zi jas pa ma ta, at zīst par spē kā ne eso šu, ir tie sis kai val stij 

bīs ta ma. Pirm kārt, tā pie ļauj pla šu valsts brī vī bu ma ni-

pu lēt ar no dok ļa re vī zi jas re zul tā tā pie ņem tiem no dok ļa 

ad mi nis trā ci jas lē mu miem. Ja no dok ļa ad mi nis trā ci ja 

at zīst sa vu lē mu mu par spē kā ne eso šu, pri vāt per so nai 

tas ir lab vē lī gi, tā dēļ, kā tas arī re dzams ša jā lie tā, nav 

sa gai dāms, ka pri vāt per so na pra sīs šā da lē mu ma tie sis-

ku ma kon tro li. Ta ču pri vāt per so na ne var ie do mā ties, ka 

tā no dok ļa ad mi nis trā ci ja at brī vo ro kas, lai veik tu jaun u 

no dok ļa re vī zi ju. Otr kārt, tā pie ļauj veikt no dok ļa re vī zi-

ju fak tis ki div reiz il gāk, ne kā to no teic li kums.” 

Ad mi nis tra tī vo lie tu de par ta menta 

ie ska tā tas, ka nav spē kā eso ša audi ta 

at zi nu ma, no zī mē, ka nav tie sis ku 

šķēr šļu veikt audi tu at tie cī bā uz kon krē to 

no dok li par at tie cī go tak sā ci jas pe ri odu, 

pat ja par spē kā ne eso šu at zī ta jā 

audi ta at zi nu mā tas ir bi jis vēr tēts.

Materiāls tapis
sadarbībā ar


