
Nodokļu administrēšanas 

aktualitātes 

 „Revīzija, Nodokļi un Grāmatvedība  2013” 

2013.gada 13.decembris 

VID Nodokļu pārvaldes  

direktora vietniece D.Pelēkā 



VID galvenais stratēģiskais mērķis – veicināt nodokļu un 

muitas saistību brīvprātīgu izpildi 

 

  klientu apkalpošanas uzlabošana un klientu apmierinātības ar 

VID sniegtajiem pakalpojumiem palielināšana 

 

  administratīvā sloga samazināšana 

 

  preventīvo un uzraudzības pasākumu sasaiste ar nodokļu 

maksāšanas kultūru 



Nodokļu maksātāju apkalpošana 
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Kopējais sniegto 

konsultāciju skaits 

Telefoniskās Mutiskās Elektroniskās Rakstiskās 

Konsultāciju  skaits 2013. un 2012.gada  deviņos mēnešos 

2012. gada 9 mēnešos 2013. gada 9 mēnešos Izmaiņas % 



• pieteikšanās padziļinātajām konsultācijām 

 

Nodokļu maksātāju apkalpošana 





• pieteikšanās jaunumu saņemšanai elektroniskā veidā 

 

Nodokļu maksātāju apkalpošana 



• servisa kontroles nodrošināšanas e-pasta adrese 

vid.serviss@vid.gov.lv  

  

Nevajag šeit uzdot šādus jautājumus: 

Sakiet, lūdzu, kur ir redzams, kā aprēķināt algas 2014.gadā, kad 

valsts valūta būs eiro un mainīsies summas par apgādājamajām 

personām? 

 

Nodokļu maksātāju apkalpošana 

mailto:vid.serviss@vid.gov.lv


EDS pilnveidošana 

•  iespēja autentificēties EDS, izmantojot portāla «latvija.lv» 
piedāvāto autentifikācijas risinājumu 

•  izveidota savstarpēja saziņas platforma komunikācijai starp 
VID un nodokļu maksātāju, katram nodokļu maksātājam EDS 
profilā izveidota pastkaste, uz kuru tiek nosūtīti VID izdotie 
administratīvie akti, lēmumi u.c., vienlaikus par to paziņojot 
nodokļu maksātājam uz EDS reģistrēto elektroniskā pasta 
adresi 

•  pilnveidota un atvieglota Gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšana 

•  ieviesta jauna apvienota PVN deklarācija, iestrādātas papildu 
kontroles (no 36% līdz 23% samazinājies precizēto deklarāicju 
īpatsvars) 



EDS pilnveidošana 

• brīdināšanas sistēma par nodokļu parādiem  

o  pēc autentifikācijas tiks uzrādīts brīdinājums, kurā nodokļu parādi tiks 

norādīti detalizēti pa maksājumu veidiem 

o lapas augšdaļā informatīva josla ar nodokļu parādu kopsummu, kuru 

aktivizējot atvērsies detalizēta informācija par nodokļu parādiem 

• automātiska brīdināšana par deklarāciju neiesniegšanu  

•  informēšana par nodokļu pārmaksām un brīdināšana par pārmaksām, 

kurām iestāsies noilgums 

•  elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas ar 2014.gada 1.jūniju 

•  pieslēgšanās EDS, neslēdzot EDS līgumu 

 

 



Sadarbības uzlabošana un 

pieejamības paplašināšana 

• Konsultatīvā padome nodokļu politikas jomā 

• regulāras diskusijas ar LDDK, LTRK un Latvijas nodokļu 

konsultantu asociāciju par aktuāliem nodokļu administrēšanas 

jautājumiem 

•  komunikācijas kanālu paplašināšana, izmantojot sociālos 

mēdijus 



Veiksmi un sadarbību! 


