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Valsts amatpersonām saimnieciskās darbības veicējiem

1. Vispārīgie jautājumi
Informatīvais materiāls sniedz informāciju valsts amatpersonām, kas veic
saimniecisko darbību un kurām valsts amatpersonas deklarācijā jānorāda informācija
par gūtajiem ienākumiem no saimnieciskās darbības.
• Par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība,
kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu
par atlīdzību.
• Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto
darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta,
māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās personas īpašumā esoša
individuālā uzņēmuma darbību.
2. Normatīvais regulējums
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
(turpmāk – Interešu konflikta likums) mērķis ir nodrošināt valsts amatpersonu darbību
sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras valsts amatpersonas, tās radinieku vai
darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts
amatpersonas darbību, veicināt valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību
sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai.
1. Interešu konflikta likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktā noteikts, ka deklarācijā
valsts amatpersona norāda informāciju par pārskata periodā gūtajiem visu veidu
ienākumiem.
2. Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumu Nr.478 “Kārtība, kādā
aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu
deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti” (turpmāk – MK
noteikumi Nr.478) 3.7.apakšpunktā noteikts, ka aizpildot deklarācijas publicējamo
daļu, deklarācijas iesniedzējs norādot informāciju par pārskata periodā gūtajiem visu
veidu ienākumiem, sniedz informāciju par to gūšanas vietu (avotu), norādot juridisko
personu identifikācijas datus un fizisko personu vārdu un uzvārdu un summu (atsevišķi
par katru ienākumu veidu attiecīgajā valūtā). Ienākumiem, kuri saskaņā ar
normatīvajiem aktiem tiek aplikti ar nodokļiem, norāda aprēķinātās summas pirms
nodokļu samaksas.
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3. Saimnieciskās darbības ienākumi
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.478 1.pielikuma 7.punktu valsts amatpersonas
deklarācijā ir jānorāda visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi,
piemēram, darba alga, piemaksas pie darba algas, prēmijas, honorāri, ienākumi no
saimnieciskās un komercdarbības, apdrošināšanas izmaksas, kompensācijas,
ienākumi no kustamās un nekustamās mantas realizācijas un nomas (īres), laimesti un
dividendes, mantojumi, dāvinājumi, saņemtie pabalsti un citi ienākumi.
Ievērojot minēto un to, ka valsts amatpersonas deklarācijās faktiski ir jānorāda
informācija par saņemtajiem ieņēmumiem, cita starp arī darba alga (bruto), honorāri,
ieņēmumi no nekustamā īpašuma vai kustamas mantas atsavināšanas, laimesti,
dāvinājumi utt., secināms, ka Interešu konflikta likuma izpratnē ir jānorāda arī
ieņēmumi no saimnieciskās darbības, t.i., pirms aplikšanas ar nodokļiem un citu ar
saimniecisko darbību saistīto izdevumu atskaitīšanas.

Aizpildot valsts amatpersonas deklarāciju, personām, kas veic saimniecisko
darbību, valsts amatpersonas deklarācijas 7.punktā “Ienākumi” ir jānorāda ieņēmumi
(bruto) no saimnieciskās darbības.

Papildus vēršam uzmanību, ka valsts amatpersonas deklarācijā valsts
amatpersonai, kura ir arī saimnieciskās darbības veicējs, ir jānorāda informācija par
saimnieciskajā darbībā lietošanā esošajiem nekustamiem īpašumiem un
transportlīdzekļiem.
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