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Biedrībai “Latvijas Republikas ārpakalpojuma  

grāmatvedības asociācija”  

info@lraga.lv 

informācijai: Finanšu ministrijai 

Paziņošanai eAdresē 

 

Par viedokļa sniegšanu 

 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir izskatījis biedrības “Latvijas 

Republikas ārpakalpojuma grāmatvedības asociācija” (turpmāk – LRĀGA) 2021. 

gada 30. maija iesniegumu un sniedz viedokli par tajā izteikto priekšlikumu.  

Likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 1. pantā noteikts, ka Valsts 

ieņēmumu dienests ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas 

nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, 

nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas 

teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas 

Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.    

Likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 8. panta 4. punktā noteikts, ka 

Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi nodokļu (nodevu) administrēšanā ir noteikti 

likumā “Par nodokļiem un nodevām” (18.pantā). Papildus tiem Valsts ieņēmumu 

dienests izdod ieteikumus nodokļu maksātājiem par nodokļu deklarāciju 

izpildīšanas kārtību un nodokļu maksājumu uzskaiti nodokļu maksātāju 

grāmatvedībā, kā arī citus informatīva rakstura ieteikumus nodokļu jomā. 

Tādējādi VID veic valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto 

maksājumu iekasēšanu un nodrošina to uzskaiti, turklāt VID struktūra veidota tā, 

lai izpildītu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18. pantā  un likumā “Par Valsts 

ieņēmumu dienestu” noteiktos uzdevumus. 

Uzskatām, ka LRĀGA iesniegumā izteiktais priekšlikums iekļaut 

Grāmatvedības kārtošanas noteikumu projektā normas par iespējamo 

grāmatvedības datorprogrammu atbilstības pārbaudi un šo programmu reģistrāciju 

VID vienotajā datubāzē (reģistrā) nav sasaistāms ar uzdevumu, kas VID uzliek par 
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pienākumu izdot ieteikumus nodokļu maksātājiem par nodokļu deklarāciju 

izpildīšanas kārtību un nodokļu maksājumu uzskaiti nodokļu maksātāju 

grāmatvedībā, kā arī citus informatīva rakstura ieteikumus nodokļu jomā. 

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra 

noteikumu Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 37. 

punktu grāmatvedības reģistru kārtošanai lieto tikai tādu grāmatvedības 

datorprogrammu, kuras izmantošanas tiesības apliecina saskaņā ar Autortiesību 

likumu. 

Nosacījums, ka grāmatvedībā izmantojamas tikai licencētas 

datorprogrammas, iekļauts arī Grāmatvedības kārtošanas noteikumu projektā. 

Turklāt projektā iekļautas arī jaunas uz grāmatvedības datorprogrammām 

attiecināmas prasības – tiesību apliecināšana, ja tiek izmantoti mākoņdatošanas 

pakalpojumi, datu pieejamības prasības, papildus tehniskās prasības un terminu 

skaidrojumi.  

Tādējādi jaunā  Grāmatvedības kārtošanas noteikumu projekts paredz daudz 

plašāku un saprotamāku skaidrojumu par grāmatvedības kārtošanai izmantojamām 

datorprogrammām, turklāt noteikumos iekļauts nosacījums, ka par grāmatvedības 

datorprogrammas atbilstību noteikumos minētajām  tehniskajām prasībām atbild 

datorprogrammas izstrādātājs.  

Savukārt LRĀGA priekšlikumi paredz, ka VID pieņem lēmumu un reģistrē 

grāmatvedības datorprogrammu un grāmatvedības informācijas datorsistēmu 

programmatūras izstrādātājus un attiecīgās programmatūras licences izsniedzējus 

VID vienotajā datubāzē (reģistrā), pirms tam izvērtējot grāmatvedības 

datorprogrammu un grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūras 

funkcionalitāti un veicot pārbaudi to atbilstībai normatīvo aktu prasībām. 

Tā kā reģistrējot grāmatvedības datorprogrammas, VID pilnībā būtu 

jāuzņemas atbildība par uzņēmumos izmantojamo datorprogrammu atbilstību 

tehniskajām prasībām, tad funkcijas nodrošināšanai būtu nepieciešama minētās 

jomas ekspertu piesaiste, kas, savukārt, prasītu papildus valsts budžeta līdzekļus.   

Turklāt grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūras 

izstrādātāju un licences izsniedzēju reģistrēšana vērtējama kā papildus 

administratīvais slogs gan VID, gan arī pašiem grāmatvedības datorprogrammu 

izstrādātājiem un licenču izsniedzējiem. 

Tādējādi uzskatām, ka LRĀGA priekšlikums par grāmatvedības 

datorprogrammu atbilstības pārbaudi un šo programmu reģistrāciju VID vienotajā 

datubāzē nav atbalstāms. 

 

 

Ģenerāldirektore     I. Jaunzeme 
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