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Pievienotās vērtības nodoklis

PVN 0% likmes piemērošana piegādēm uz citu ES valsti. 
Pieteicēja zināja, ka prece netiek transportēta tā kā ir norādīts 
dokumentos.
Lieta Nr. A420165215, 2019. gada 4. marts

Saprātīgas saimniekošanas princips.
Lieta Nr. A420519111, 2019. gada 8. marts

Faktiski nenotikuši darījumi ar pieteicējas ziņu
Lieta Nr. A420140415, 2019. gada 26. aprīlis



 
Pareizi noslēgta muitas procedūra nepierāda to, ka prece 
faktiski ir izvesta
Lieta Nr. A420289814, 2019. gada 9. maija rīcības sēdes lēmums
 
Darījumi starp saistītiem uzņēmumiem
Lieta Nr. A420691910, 2019. gada 8. marts

Pienākums pārliecināties par darījumu partnera identitāti
Lieta Nr. A420384213, 2019. gada 29. novembris



Darījuma partnera pārbaudes apjoms no saprātīgas 
komercprakses viedokļa
Lieta Nr. A420542512, 2019. gada 15. maijs
 
Ar PVN neapliekams darījums – uzņēmuma pāreja
Lieta Nr. A420289415, 2019. gada 21. maijs
 
Trūkumi darījuma attaisnojuma dokumentos
Lieta Nr. A420454513, 2019. gada 5. jūnija rīcības sēdes lēmums



Darījuma slēgšanas patiesais mērķis var būt krāpšana nodokļu 
jomā, tomēr atsevišķi trūkumi var nebūt pietiekami, lai atzītu 
ka darījumi ir slēgti ar mērķi gūt fiskālas priekšrocības
Lieta Nr. A420230717, 2019. gada 27. jūnija lēmums
 
Noskaidrojamie apstākļi PVN lietās – soli pa solim. 
Pretlikumīgs darījums citos aspektos pats par sevi neliedz 
tiesības atskaitīt priekšnodokli.
Darījumu partneru un pieteicēja paskaidrojumu novērtēšana 
un to nozīme.
Lieta Nr. A420226015, 2019. gada 29. augusts



Zināja vai vajadzēja zināt – nodokļu maksātāja iesaiste krāpšanā
Lieta Nr. A420408113, 2019. gada 5. septembris
 
PVN atskaitīšanas tiesības par iegādi citā ES dalībvalstī, ja tā 
notikusi ar LV nodokļa maksātāja starpniecību
Lieta Nr. A420292114, 2019. gada 17. septembris
 
Pierādījumi, kurus var prasīt no pārdevēja, ja pircējam īpašuma 
tiesības uz preci pāriet pirms preču izvešanas no valsts. Arī tad, ja 
prece uz citu dalībvalsti faktiski nav piegādāta.
Lieta Nr. A420474112, 2019. gada 30. septembris 



Simulatīvi starpniecības darījumi saistībā ar piegādi no citas ES 
valsts. 
Pārtikas apritē iesaistīta uzņēmuma vērtējums par zināja vai 
vajadzēja zināt
Lieta Nr. A420493313, 2019. gada 18. oktobris



Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas 
atmaksa

 
Vairāki savstarpēji saistīti pakalpojumi. Ārvalsts komersanta 
organizēts pakalpojums citam ārvalsts komersantam, bet 
pakalpojuma saņemšanas vieta ir LV
Lieta Nr. A420538012, 2019. gada 22. janvāris



Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Biedrības veikta saimnieciskā darbība un tās atbrīvojums no UIN 
samaksas
Lieta Nr. A420299315, 2019. gada 31. janvāris
 
Izmaksu iekļaušana saimnieciskās darbības izmaksās par darījumiem, 
kuriem tiek piemērots reversais PVN. Saprātīgas saimniekošanas 
princips.
Lieta Nr. A420519111, 2019. gada 8. marts
 
Tiesības samazināt nodokli par 85 procentiem no summām, kas 
ziedotas biedrībām
Lieta Nr. A420159215, 2019. gada 22. novembris



Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, IIN

Darbinieku nelegāla nodarbinātība un ziņu neiekļaušana tabelēs 
par nostrādāto laiku. Cilvēkstundas.
Lieta Nr. A420599112, 2019. gada 30. janvāris
 
Darbinieku darbs brīvdienās un piemaksas par virsstundu darbu 
– dienestam tas jāpierāda, nevar rēķināt uz pieņēmumu pamata
Darba tiesisko attiecību konstatēšana un pazīmes
Tiesas pārbaudes robežas, pārbaudot dienesta lēmumu
Lieta Nr. A420249614, 2019. gada 18. oktobris



Muitas lietas

Atbrīvojums no PVN par importu. Trūkumi CMR un to nozīme.
Lieta Nr. A420513813, 2019. gada 31. janvāris
 
Akcīzes un PVN samaksas pienākums un atbildīgā persona. Muitas 
parāda rašanās pamati ir nošķirami. Muitas procedūras, kas rada 
muitas parādu. Termiņa noteikšana pārmaksātā nodokļa atmaksas 
pieprasījuma iesniegšanai. Tiesības labot kļūdas.
Lieta Nr. A420472013, 2019. gada 4. jūlijs
 
Muitas parāda rašanās pamati – deklarācija vai zādzība. Tranzīta 
muitas deklarācija nerada muitas parādu.
Lieta Nr. A420472013, 2019. gada 3. jūlijs



Dienesta pienākums skaidri pamatot izvēlēto metodi muitas 
vērtības aprēķinā. 
Muitas vērtības noteikšana ar vienas vienības cenas metodi, ja 
ir piemērota pārdošanas cenas atlaide.
Lieta Nr. A420540811, 2019. gada 30. augusts



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Aizdevuma līgumi. Pierādījumu novērtējums un pieteicēja 
pienākums tos iesniegt.
Lieta Nr. A420354414, 2019. gada 15. februāris
 
Personas pienākums iesniegt pierādījumus
Lieta Nr. A420417513, 2019. gada 15. februāris
 
Pierādījumi ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Nekustamā 
īpašuma novērtējums nav pierādījums. Pieteicēja zvērests nav 
pieļaujams.
Lieta Nr. A420423414, 2019. gada 12. marts



IIN lietas nav krimināllietas ECTK izpratnē. 
Likuma īstais un neīstais atpakaļvērstais spēks. 
Īpašuma uzturēšanas izdevumi nav ieguldījumi nekustamajā īpašumā.
Likumdevēja griba noteikt kritērijus, kad ir jāmaksā IIN par īpašuma 
atsavināšanu
Lieta Nr. A420322915, 2019. gada 13. marts
 
Privātpersona ir saimnieciskās darbības veicējs un pārdod nekustamo 
īpašumu, kas ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības pamatlīdzeklis
Lieta Nr. A420530912, 2019. gada 14. marts
 



Nauda, kas saņemta no nekustamā īpašuma pārdošanas 
izmantota citas personas parāda segšanai.
Nerezidenta pienākums maksāt nodokli par nekustamā 
īpašuma atsavināšanu
Lieta Nr. A420211315, 2019. gada 3. aprīlis
 
Personas ieguldījumi nekustamajā īpašumā saimnieciskās 
darbības ietvaros. Pierādījumi, kas to apstiprina (grāmatvedības 
dokumenti) un to novērtējums.
Lieta Nr. A420355413, 2019. gada 9. aprīlis



Mantota nekustamā īpašuma atsavināšanas vērtībā iekļaujamās 
summas, ja tas nav bijis īpašumā 60 mēnešus un nav bijusi deklarēta 
dzīvesvieta
Lieta Nr. A420175215, 2019. gada 1. aprīlis
 
Mantota nekustamā īpašuma iegādes  vērtības noteikšana
Lieta Nr. A420326415, 2019. gada 1. aprīlis
 
Mantots nekustamais īpašums ir otra laulātā (aizgājēja) atsevišķa 
manta. Personas ieguldījumi mantotā īpašumā pirms mantojuma 
pieņemšanas.
Lieta Nr. A420316015, 2019. gada 18. aprīlī



Zemnieka saimniecības un tās īpašnieka izdevumu nošķiršana. 
Privātpersonas pienākums pierādīt, kurai no personām izdevumi ir 
bijuši
Lieta Nr. A42869809, 2019. gada 18. aprīlī
 
Īpašuma tiesības pēc nekustamā īpašuma iegādes ilgstoši nebija 
reģistrētas zemesgrāmatā
Lieta Nr. A420238415, 2019. gada 23. maijā
 
Nekustamais īpašums iegūts uz dāvinājuma līguma pamata. Iegādes 
vērtības noteikšana.
Lieta Nr. A420205515, 2019. gada 28. marta rīcības sēdes lēmums



Individuālā komersanta īpašnieka pienākums pierādīt saimnieciskās 
darbības ietvaros veiktus darījumus. Pierādīšanas pienākums nav 
pārliekams uz tiesu vai dienestu.
Lieta Nr. A420248115, 2019. gada 30. janvāra rīcības sēdes lēmums
 
Pierādījumi par deklarēto skaidras naudas uzkrājumu – objektīvā 
izmeklēšana un pierādījumu pietiekamība
Lieta Nr. A420218115, 2019. gada 22. maija rīcības sēdes lēmums
 
Personas tiesības iekļaut attaisnotajos izdevumos summas, kas 
samaksātas par apdrošināšanu par laulāto
Lieta Nr. A420280015, 2019. gada 19. jūnijs



Dāvinājuma aplikšana ar IIN
Lieta Nr. A420212516, 2019. gada 27. augustā



Personas iekļaušana riska personu sarakstā

Personas iekļaušanas riska personu sarakstā mērķis. Personas 
iekļaušana sarakstā nav sods.
Lieta Nr. A420199815, 2019. gada 30. janvāris
 
Dienestam ir jāizdara lietderības apsvērumi pirms lēmuma 
pieņemšanas par iekļaušanu riska personu sarakstā
Lieta Nr. A420330915, 2019. gada 27. jūnijs
 
Fiziskas personas rīcība ir nošķirama no juridiskas personas 
turpmākas rīcības. Tiesiskā regulējuma būtība.
Lieta Nr. A420142517, 2019. gada 13. novembris



Dažādi

Darījumu partnera amatpersonas liecības kriminālprocesā un 
pieteicēja tiesības ar tām iepazīties
Lieta Nr. A420364414, 2019. gada 15. februārī
 
Ierobežojums iepazīties ar atsevišķiem lietas materiāliem 
(kriminālprocesā iegūtas liecības)
Lieta Nr. A420302014, 2019. gada 22. februāris
 
Kriminālprocesā sniegtās liecības un to pieļaujamība 
administratīvajā procesā, tiesības ar tām iepazīties
Lieta Nr. A420289814, 2019. gada 2. maija rīcības sēdes lēmums



Advokāta pieprasījums sniegt informāciju
Lieta Nr. A420297015, 2019. gada 19. marts
 
Tiesību normas, kas ir jāpiemēro, nosakot nodokļa samaksas 
pienākumu
Lieta Nr. A420275615, 2019. gada 25. marts
 
Tiesiskās noteiktības princips, nosakot pienākumu maksāt 
nodokli, ja likumā tas tieši nav paredzēts
Lieta Nr. A420404414, 2019. gada 10. aprīlis



Nodokļu samaksas termiņa iestāšanās
Lieta Nr. A420249915, 2019. gada 17. aprīlī
 
Tematiskās pārbaudes materiāli var tikt izmantoti kā 
pierādījumi lietā
Lieta Nr. A420366512, 2019. gada 18. aprīlis
 
Pieteicēja zvērests kā pierādījums nodokļu strīda lietā

Lieta Nr. A420179615, 2019. gada 15. maijs 



Dienesta tiesības pārbaudīt apstākļus pirms auditējamā perioda
Lieta Nr. A420179615, 2019. gada 15. maijs 
 
Spēkā esošs un izpildāms administratīvais akts nenozīmē, ka 
tiesai nav jāpārbauda pēc būtības tajā konstatētie fakti, ja tie ir 
izmantoti cita administratīvā akta pamatojumam
Lieta Nr. A420449713, 2019. gada 20. jūnijs
 
Pieteicējam ir pienākums pierādīt pozitīvu faktu, ka darījums ir 
noticis
Lieta Nr. A420309614, 2019. gada 6. augusts



Tiesa nevar grozīt VID izdotu lēmumu
Lieta Nr. A420349313, 2019. gada 5. novembris
 
Uzņēmējdarbības mērķis nav darboties tā, lai radītu nodokļu 
ieņēmumus valsts budžetā. 
Saistītu uzņēmumu darījumi, kas tiem ir savstarpēji izdevīgi nav 
noteikti pielīdzināmi pie krāpšanās ar nodokļiem
Lieta Nr. A420357114, 2019. gada 22. novembris



Nodokļu maksātāja deklarācija kā vienpusējs akts un tās 
labošana
Lieta Nr. 670009219, SKA-1413/2019, 2019. gada 27. septembra 
lēmums
 
Personas tiesības uz atlīdzinājumu lēmuma piespiedu izpildes 
procesā arī tad, ja tā nav izpildāmā administratīvā akta adresāts
Lieta Nr. 670012917, SKA-338/2019, 2019. gada 16. septembra 
lēmums



Lēmumu par audita termiņa pagarinājumu ir tiesīga pieņemt 
vienīgi dienesta augstākā amatpersona un šim lēmumam ir 
jābūt izsvērtam un pamatotam
Lieta Nr. A420384213, 2019. gada 29. novembris



Nolēmumi pieejami vietnē:
https://manas.tiesas.lv 

Sadaļā «Nolēmumi»

Pateicos par uzmanību!

https://manas.tiesas.lv/

