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Cienījamā I.Jaunzemes kundze!
Kā zināms, Latvijas Republikas Finanšu ministrija (turpmāk – Finanšu
ministrija) atbilstoši tās Nolikumami, izstrādā un īsteno politiku ... grāmatvedības
jomā.
Ar Finanšu ministrijas 2018.gada 3.maija rīkojumu Nr.150 “Par darba grupas
izveidi” ir izveidota Grāmatvedības likuma un tam pakārtoto tiesību aktu projektu izstrādes
darba grupa (turpmāk – Darba grupa), kuras sastāvā ir iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas vadītāja
Daira Baškevica (tagad – daļas vadītājas vietniece). Šīs Darba grupas darbā aktīvi
piedalās arī citi VID speciālisti.
Ar Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta
direktores Dainas Robežnieces (Darba grupas vadītāja) laipnu atļauju uz šīs Darba
grupas sanāksmēm tiek uzaicināti un tās darbā aktīvi piedalās arī Latvijas Republikas
ārpakalpojuma grāmatvedības asociācijas (turpmāk – LRĀGA) pārstāvji – eksperti.
Darba grupa ir izstrādājusi un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Finanšu
ministra vārdā iesniegusi Ministru kabinetā jauno Gramatvedības likumu, kuru
tuvākajā laikā paredzēts izskatīt Saeimas plenārsēdē trešajā lasījumā.
Atbilstoši likumā dotajam deleģējumam Darba grupa Finanšu ministrijas
vārdā turpina izstrādāt likumam pakārtotos Ministru kabineta noteikumus, tajā skaitā
“Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”.
Likumā Par Valsts ieņēmumu dienestuii (8.pants) noteikti Valsts ieņēmumu
dienesta uzdevumi nodokļu (nodevu) administrēšanā, tajā skaitā:
4) izdod ieteikumus nodokļu maksātājiem par nodokļu deklarāciju
izpildīšanas kārtību un nodokļu maksājumu uzskaiti nodokļu maksātāju
grāmatvedībā, kā arī citus informatīva rakstura ieteikumus nodokļu jomā;
Darba grupas sanāksmei 2021.gada 27.maijā LRĀGA iesniedza priekšlikumus
(pielikumā) iekļaušanai Grāmatvedības kārtošanas noteikumu projektā normas par
iespējamo grāmatvedības datorprogrammu atbilstības pārbaudi un šo programmu
reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā).

Diemžēl, klātesošie Darba grupas locekļi neatbalstīja LRĀGA piedāvāto
normu. Kaut gan tajā pašā laikā viena no Darba grupas loceklēm atzina, ka dažkārt
uzņēmēji izmanto neatbilstošas grāmatvedības uzskaites programmas, un šī iemesla
dēļ zvērināts revidents ir atteicies sniegt Atzinumu par Gada pārskata revīziju.
Savukārt Valsts ieņēmumu dienesta speciālisti šajā jautājumā Darba grupas
sanāksmes laikā savu viedokli nepauda vispār.
Ņemot vērā to, ka:
grāmatvedības uzskaiti LRĀGA uzskata kā ļoti svarīgu un nozīmīgu posmu
nodokļu aprēķināšanas jomā;
normatīvajiem aktiem atbilstošas grāmatvedības datorprogrammas nodrošina
Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamo pārskatu un deklarāciju (sociālie pārskati,
PVN deklarācijas un tml.) automātisku sagatavošanu un to importu Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā;
grāmatvedības uzskaiti LRĀGA uzskata kā kontrolējamu jomu (tā arī tiek
auditēta, to veic Valsts ieņēmumu dienests);
praksē ir sastopami gadījumi, kad grāmatvedības uzskaite tiek kārtota ar tādu
grāmatvedības datorprogrammu, kura nenodrošina valsts normatīvo aktu prasību
izpildi,
LRĀGA lūdz Valsts ieņēmumu dienesta viedokli izklāstītajā jautājumā.
LRĀGA biedri vēlas uzzināt nodokļu administrācijas viedokli šajā, mūsuprāt,
valsts ekonomikai un valsts nodokļu sistēmai visnotaļ svarīgajā un nozīmīgajā
jautājumā.
Pielikumā: LRĀGA priekšlikumi Darba grupai – uz 2 lapām.
Patiesā cieņā,
Aivars Droiskis
Grāmatvedības eksperts, finansu konsultants
Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu
asociācijas valdes priekšsēdētājs
SIA „Gamma AD” (NMR kods 40003769863)
Valdes loceklis

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