
Nodokļu maksātājiem nokavējuma 

naudas un soda naudas dzēšanai 

paredzētā atbalsta likums

Nodokļu parādu piedziņas 

pārvalde



Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai 

paredzētā atbalsta likums:

Mērķis – atvieglot nodokļu maksātājiem radušos nodokļu parāda slogu un palielināt budžeta 

ieņēmumus

Būtība – nokavējuma nauda un soda nauda tiek dzēsta pēc pamatparāda samaksas pilnā 

apmērā

Samaksas gala termiņš - var tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 

2019. gada 31. decembrim

Tiek uzsākts 2017. gada 1. oktobrī



Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas 

dzēšanai paredzētā atbalsta likums:

Atbalsta pamatparāds – nodokļu pamatparāds, kas

attiecībā uz FP noteikts sadalījumā 

pa nodokļu veidiem pēc stāvokļa uz 

dienu, kad iesniegts iesniegums par 

pieteikšanos atbalstam

• attiecībā uz JP nepārsniedz pamatparāda 

apmēru pēc stāvokļa uz 2017. gada 

1. jūniju un nav samaksāts līdz dienai, kad 

iesniegts iesniegums par pieteikšanos 

atbalstam 



Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai 

paredzētā atbalsta likums:

Atbalsts ir attiecināms uz šādiem nodokļu veidiem:

 iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

 uzņēmumu ienākuma nodoklis;

 pievienotās vērtības nodoklis;

 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

 akcīzes nodoklis;

 muitas nodoklis;

 dabas resursu nodoklis;

 izložu un azartspēļu nodoklis;

 elektroenerģijas nodoklis;

 mikrouzņēmumu nodoklis;

 transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;

 uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;

 subsidētās elektroenerģijas nodoklis.



Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas 

dzēšanai paredzētā atbalsta likums : 

VID, izskatot iesniegumu, 21 dienas laikā pieņem lēmumu par atbalsta

piemērošanu

 Atbalsta pamatparāds sadalāms vienādās daļās, un tas 

maksājams reizi mēnesī

 Atbalsta pamatparāda samaksas termiņš var tikt

pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz

2019.gada 31.decembrim

 Atbalsta pamatparāda mēneša maksājums ir vismaz 4

procenti no parāda kopsummas katrā nodokļu veidā,

bet ne mazāks kā 100 euro juridiskajai personai un 15

euro fiziskajai personai no kopējā atbalsta

pamatparāda summas

 Atbalsta pamatparādam netiek piemērota nokavējuma

nauda



Atbalsta likums:

Atbalstu nepiemēro NM attiecībā uz nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu,

kas piešķirts saskaņā ar NAP likumu un ir joprojām spēkā esošs lēmums

! Uz atbalstu nav tiesību pieteikties NM, ja:

 attiecībā uz to ir pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības

apturēšanu

 tas izslēgts no PVN maksātāju reģistra

 tā amatpersona/adrese ir iekļautas riska personu/adrešu sarakstā

 tiesa ar nolēmumu attiecībā uz to ir pasludinājusi maksātnespējas

procesu



Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas 

dzēšanai paredzētā atbalsta likums :

 Ja nodokļu maksātājs samaksā atbalsta pamatparādu, VID

dzēš uz atbalsta pamatparādu attiecināmo nokavējuma naudu

un soda naudu pilnā apmērā

 Ja nodokļu maksātājs nesamaksā atbalsta pamatparādu,

nokavētie nodokļu maksājumi tiek piedzīti bezstrīda kartībā



Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas 

dzēšanai paredzētā atbalsta likums:

 Lēmumu par atbalsta piemērošanu pieņem PD nodaļu

vadītāji

 Lēmumu par atteikumu piemērot atbalstu pieņem PD

vadītāji

 Lēmumu par lēmuma par atbalsta piemērošanu atcelšanu

pieņem PD vadītāji

 Lēmumus par atbalsta pasākumu pieņem un to izpildes

kontroli veic atbilstoši spēkā esošajai nodokļu maksātāju

piekritībai



Pasākumu  plāns Atbalsta pasākuma nokavējuma naudas 

un soda naudas dzēšanai ieviešanai NPPP

N.p.k. Veicamais pasākums Uzdevuma izpildītājs Izpildes termiņš

1. Relīzes sagatavošana VID mājas lapai par atbalsta pasākumu M.Jurjāne 10.08.2017.

2. Seminārs par atbalsta pasākumu NPPP – prezentācija I.Birzniece,

A.Māliņa

11.08.2017.

3. Informatīvā materiāla sagatavošana izvietošanai KAC. M.Jurjāne 21.08.2017.

4. Komunikācijas uzturēšana par Atbalsta pasākumu (sadarbībā ar 

SAD)

I.Birzniece

M.Jurjāne

08.08.2017.-31.12.2017.

5. Iekšējo noteikumu projekts M.Jurjāne 04.09.2017.

6. Dokumentu aprites  organizēšana (sadarbībā ar NdrP) A.Māliņa 04.09.2017.

7. Ziņojuma par grozījumu veikšanu NPPP uzdevumos un 

attiecīgi reglamentos un amata aprakstos nosūtīšana PP

M.Jurjāne 17.08.2017.

8. Iesnieguma veidlapas izstrāde A.Māliņa 08.08.2017.

9. Remedy pieteikšana izmaiņām IS A.Māliņa

N.Gurjeva

10.08.2017.

10. IS izmaiņu realizācija (sadarbībā ar IP un izstrādātājiem) A.Māliņa

N.Gurjeva

M.Jurjāne

29.09.2017.

11. Jaunu piedziņas darbību izveide NIS un CMIS klasifikatoros:

 Lēmums par atbalsta piemērošanu;

 Lēmums par atteikumu piemērot atbalstu;

 Lēmums par atbalsta atcelšanu

A.Māliņa 11.09.2017.

12. Vēstules parauga sagatavošana JP un FP par iespēju pieteikties 

atbalstam

M.Jurjāne 21.08.2017.

13. Vēstules ievietošana EDS A.Māliņa 04.09.2017.



PD veicamās darbības likuma ieviešanas nodrošināšanai:

 Augustā - septembrī

lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu bezstrīda

piedziņu nesūtīt izpildei ZTI

 Septembrī

NM par iespēju pieteikties atbalstam informēt

 izmantojot EDS

 NM, kas nav EDS lietotāji, izmantojot VAS

«Latvijas pasts» starpniecību


