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Ievads
Lai nodrošinātu vienotu izpratni par administratīvā soda sankciju
piemērošanas principiem, saskaņā ar kuriem sods tiek piemērots, pamatojoties uz tā
samērīgumu pret konkrēto pārkāpumu, kā arī novērstu gadījumus, kad par dažāda
smaguma pārkāpumiem tiek piemērotas vienādas administratīvā soda sankcijas,
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir izstrādājis vadlīnijas par
administratīvā soda sankciju piemērošanas principiem VID kompetencē esošo
administratīvo pārkāpumu lietās (turpmāk – vadlīnijas).
VID piemēro administratīvos sodus Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa (turpmāk – LAPK) 215.1pantā nosaukto administratīvo pārkāpumu lietās –
par LAPK 108.5pantā, 149.36panta astotajā un devītajā daļā, 155.1, 155.2, 155.6,
155.13, 156.1, 156.2, 156.3, 156.4, 156.5, 156.6, 156.7, 159., 159.4, 159.7, 159.8, 159.9,
159.10, 160.1, 163.1, 163.2, 165.2pantā, 165.4panta otrajā un trešajā daļā, 165.9, 166.,
166.2, 166.6pantā, 166.9panta otrajā daļā, 166.10pantā (par pārkāpumiem dārgmetālu
un dārgakmeņu izstrādājumu tirdzniecības jomā), 166.12panta trešajā daļā,
166.14pantā, 166.15panta ceturtajā daļā, 166.20pantā (panta ceturtajā daļā – par
pārkāpumiem ar tabakas izstrādājumiem un augu smēķēšanas produktiem), 166.27,
166.32, 166.35, 169.3, 170.2, 190.15, 201.10, 201.12, 201.13, 201.14, 201.15, 201.16, 201.17
un 201.18pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Vadlīnijas ietver
vispārīgos administratīvo sodu piemērošanas pamatprincipus, kā arī soda sankciju
piemērošanas principus par VID kompetencē esošiem administratīvajiem
pārkāpumiem, atsevišķi norādot soda piemērošanas principus katram atsevišķam
administratīvā pārkāpuma sastāvam.
Vadlīnijas izstrādātas, ņemot vērā LAPK normas.
Vadlīnijām ir četras daļas. Pirmajā daļā norādīts vadlīniju mērķis un darbības
joma, otrajā daļā aplūkoti administratīvo pārkāpumu lietvedības galvenie jēdzieni,
trešajā daļā norādīti vispārīgie administratīvo sodu piemērošanas principi, savukārt
ceturtajā daļā ietverta informācija par soda sankciju piemērošanas principiem biežāk
konstatētajiem to pārkāpumu sastāviem, kuru izskatīšana ir VID kompetencē.
1. Mērķis un darbības joma
Šo vadlīniju mērķis ir veicināt vienveidīgas administratīvās prakses
izmantošanu, piemērojot administratīvos sodus, lai novērstu gadījumus, kad par
dažāda smaguma administratīvajiem pārkāpumiem tiek piemērotas vienādas soda
sankcijas vai tiek piemērots nesamērīgs sods par nenozīmīgiem pārkāpumiem.
Vadlīnijas paredzētas VID amatpersonām, kuru kompetencē ir izskatīt
administratīvo pārkāpumu lietas un pieņemt lēmumus par personu saukšanu pie
administratīvās atbildības.
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2. Administratīvo pārkāpumu lietvedības uzdevumi un galvenie jēdzieni
Latvijas tiesību sistēmā administratīvo sodu tiesību normas nosaka LAPK.
Saskaņā ar LAPK 1.pantu administratīvo pārkāpumu likumdošanas uzdevums
ir aizsargāt sabiedrisko iekārtu, īpašumu, pilsoņu sociāli ekonomiskās, politiskās un
personiskās tiesības un brīvības, kā arī komersantu, iestāžu un organizāciju tiesības
un likumīgās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, valsts un sabiedrisko kārtību,
nostiprināt likumību, novērst tiesību pārkāpumus, audzināt pilsoņus likumu precīzas
un stingras ievērošanas garā, ieaudzināt viņos cieņas pilnu attieksmi pret citu pilsoņu
tiesībām, godu un pašcieņu, pret sadzīves noteikumiem, apzinīgu attieksmi pret
saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā.
Šā uzdevuma īstenošanai LAPK nosaka, kāda darbība vai bezdarbība
atzīstama par administratīvo pārkāpumu, kādu administratīvo sodu, kāda institūcija
(amatpersona) un kādā kārtībā var uzlikt personai, kas izdarījusi administratīvo
pārkāpumu.
LAPK 9.panta pirmajā daļā noteikts, ka par administratīvo pārkāpumu
atzīstama prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība
vai bezdarbība, kura apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu
tiesības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību un par kuru likumā paredzēta
administratīvā atbildība.
Saskaņā ar LAPK 22.pantu administratīvais sods ir atbildības līdzeklis un tiek
piemērots, lai personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu
ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī lai tiklab tiesību
pārkāpējs, kā citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus.
3. Administratīvo sodu piemērošanas pamatprincipi
3.1. Administratīvā pārkāpuma sastāva konstatēšana
Administratīvās atbildības pamats ir administratīvā pārkāpuma sastāvs, kas
jākonstatē personas darbībā vai bezdarbībā. Administratīvā pārkāpuma sastāvs ir
LAPK paredzēto objektīvo un subjektīvo pazīmju kopums – administratīvā
pārkāpuma objekts, objektīvā puse, subjekts un subjektīvā puse (skat. Augstākās
tiesas Senāta 2006.gada 22.septembra sprieduma lietā Nr.SKA-571/2006 8.punktu),
kas ir nepieciešams un reizē arī pietiekams, lai kādu personas darbību vai bezdarbību
atzītu par noteikta veida administratīvo pārkāpumu. Administratīvā pārkāpuma
sastāva objektīvās un subjektīvās pazīmes tikai kopumā dod pamatu personas
saukšanai pie administratīvās atbildības. Tādējādi, izskatot administratīvā
pārkāpuma lietu, nepieciešams konstatēt visas administratīvā pārkāpuma sastāvu
veidojošās pazīmes:
1) subjekts – persona, kura ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu (pie
administratīvās atbildības ir saucamas fiziskas personas, kuras līdz administratīvā
pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegušas četrpadsmit gadu vecumu un ir
pieskaitāmas, LAPK īpaši paredzētajos gadījumos par administratīvajiem

5

pārkāpumiem pie atbildības ir saucamas juridiskās personas. Savukārt personas,
kuras veic komercdarbību, bet nav juridiskās personas, par administratīvajiem
pārkāpumiem atbild tāpat kā juridiskās personas);
2) objekts – ar likumu aizsargāta tiesiska interese, pret kuru ir vērsts
administratīvais pārkāpums (katra administratīvā pārkāpuma obligāts elements, jo,
neapdraudot ar likumu aizsargātu interesi, nav arī administratīvā pārkāpuma.
Objekta apdraudējums ļauj konstatēt administratīvā pārkāpuma raksturu un
pārkāpuma radītā kaitējuma smaguma pakāpi ar likumu aizsargātām interesēm, kas
ir īpaši svarīgi, nosakot piemērojamā soda apmēru);
3) subjektīvā puse – nodoms (tiešs vai netiešs) vai neuzmanība (vainīgās
personas (pārkāpuma subjekta) psihiskā darbība, kas tieši saistīta ar izdarīto
(pārkāpuma objektu un objektīvo pusi));
4) objektīvā puse – prettiesiska darbība vai prettiesiska bezdarbība
(administratīvā pārkāpuma ārējās izpausmes pazīmju kopums, kas tiek īstenots kā
prettiesiska uzvedība darbības vai bezdarbības veidā un rada kaitējumu ar likumu
aizsargātām interesēm. Bezdarbība ir apzināta personas gribai atbilstoša pasīva un
prettiesiska uzvedība, kas izpaužas tādā veidā, ka persona nav pildījusi viņai uzliktos
tiesiskos pienākumus, ar ko nodarīts kaitējums ar likumu aizsargātām interesēm).
Ja kaut vienas no minētajām administratīvā pārkāpuma sastāvu veidojošām
pazīmēm nav, atzīstams, ka nodarījumā (personas darbībā vai bezdarbībā) nav
administratīvā pārkāpuma sastāva. Šo pazīmju konstatēšana ir būtiska, lai
konstatētu, vai nepastāv LAPK 239.pantā norādītie apstākļi, kas nepieļauj lietvedību
administratīvā pārkāpuma lietā.
No LAPK 9.panta pirmās daļas izriet, ka par administratīvo pārkāpumu
atzīstama vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai
bezdarbība, kura apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības un
brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību. Tādējādi vaina (subjektīvā puse) ir viens no
priekšnoteikumiem personas saukšanai pie administratīvās atbildības. Šis
priekšnoteikums ir vienlīdz attiecināms gan uz fizisko, gan juridisko personu
administratīvo atbildību.
Tiesību doktrīnā vaina tiek definēta kā personas psihiskā attieksme nodoma
vai neuzmanības formā pret viņas izdarīto prettiesisko darbību vai bezdarbību un ar
to saistītajām kaitīgajām sekām. Tomēr minētā definīcija raksturo tikai fizisko
personu vainu, jo juridiskajām personām nevar piemist psihiskā attieksme. Tāpēc
juridisko personu vaina ir nosakāma, ņemot vērā divus nosacījumus: pirmkārt, vai
juridiskajai personai bija iespēja nodrošināt noteikumu ievērošanu, par kuru
pārkāpšanu ir paredzēta administratīvā atbildība, otrkārt, vai juridiskā persona veica
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šo noteikumu ievērošanu (skat.
Augstākās tiesas Senāta 2009.gada 5.marta sprieduma lietā Nr.SKA-19/2009
18.–19.punktu).
Personas vaina administratīvā pārkāpuma izdarīšanā var izpausties nodoma
(ja persona, kas to izdarījusi, ir apzinājusies savas darbības vai bezdarbības
prettiesisko raksturu, paredzējusi tās kaitīgās sekas un vēlējusies vai apzināti
pieļāvusi šo seku iestāšanos) vai neuzmanības formā (ja persona, kas to izdarījusi, ir
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paredzējusi savas darbības vai bezdarbības kaitīgo seku iestāšanās iespēju, bet
vieglprātīgi paļāvusies, ka tās varēs novērst, vai arī nav paredzējusi šādu seku
iestāšanās iespēju, kaut gan tai vajadzēja un tā varēja tās paredzēt) (LAPK 10. un
11.pants).
Neatkarīgi no subjektīvās puses, tas ir, ar nodomu vai aiz neuzmanības, par
izdarītu prettiesisko darbību piemērojams sankcijas robežās minētais sods.
Juridiskas personas nodomu vai neuzmanību administratīvā pārkāpuma
izdarīšanā konstatēt nav iespējams, un, lai piemērotu administratīvo atbildību
juridiskai personai, pietiekami konstatēt, ka juridiska persona nav ievērojusi uz to
attiecināmās normatīvo aktu prasības un ka juridiskai personai ir bijusi reāla iespēja
to nepieļaut (sal. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta
2009.gada 5.marta sprieduma lietā Nr.SKA-19/2009 19.punkts).
Tātad lēmumiem par saukšanu pie administratīvās atbildības jābūt ar izvērstu
pamatojumu. Arī gadījumos, ja tiek pieņemts lēmums par lietvedības izbeigšanu,
lēmumā obligāti norāda atbilstošu izsmeļošu argumentāciju ar izvērstu pamatojumu
administratīvā pārkāpuma sastāvu veidojošās pazīmes (pazīmju) neesībai, kas ir
pamats lietvedības izbeigšanai.
3.2. Noteikumi soda uzlikšanai par administratīvo pārkāpumu
Lemjot par administratīvā soda piemērošanu, amatpersona katru gadījumu
vērtē individuāli, ņemot vērā LAPK ceturtajā nodaļā norādītos noteikumus soda
uzlikšanai par administratīvo pārkāpumu, tas ir, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma
raksturu, pārkāpēja personību, viņa vainas pakāpi, mantisko stāvokli, atbildību
mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. Lai izlemtu, kādu administratīvo sodu
piemērot iestādes rīcības brīvības ietvaros, ņem vērā arī vairākus leģitīmus mērķus
konkrētā soda piemērošanai, tas ir, mērķus, kas tieši vērsti uz pārkāpēja personību, –
audzināt to likuma ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, lai atturētu
tiesību pārkāpēju no tādām pašām darbībām arī nākotnē, kā arī mērķi aizsargāt valsts
un sabiedrības intereses, kas ar izdarīto administratīvo pārkāpumu ir aizskartas.
Papildus, nosakot sodu, vērtē tā samērīgumu un lietderību.
Obligātas administratīvās atbildības piemērošanai par konstatēto
administratīvo pārkāpumu nevajadzētu būt nodokļu administrācijas pašmērķim,
tādējādi uzsverot LAPK nostiprināto mērķi veicināt nodokļu maksātāju
godprātīgumu un atbildīgu attieksmi pret normatīvo aktu ievērošanu.
3.3. Lietderības apsvērumu izvērtēšana
Lietderības apsvērumu izdarīšana ir saistīta ar iestādes rīcības brīvību, tas ir,
tikai tad, ja iestādei ir piešķirta rīcības brīvība, iestāde ir pilnvarota izdarīt lietderības
apsvērumus.
Iestādes rīcības brīvība ir normatīvajā aktā iestrādāts mehānisms, kura mērķis
ir panākt, ka konkrētā gadījumā iestāde pati var izvēlēties konkrētam gadījumam
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piemērotākās sekas. Tātad tas ir noteikts mehānisms, kas pilnvaro iestādi likuma
noteiktajos ietvaros pašai izvēlēties tiesiskās sekas.
Tādējādi attiecībā uz tiem LAPK pantiem, kuros soda sankcijas norādītas
noteiktu naudas summu ietvaros (paredzēta minimālā un maksimālā soda robeža),
likumdevējs ir atstājis iestādes ziņā piemērojamā soda apmēru (sankcijā minētajās
robežās), kā arī izvēli – piemērot vai nepiemērot papildsodu.
Lietderības apsvērumu izvērtēšana ietver:
1) administratīvā soda piemērošanas nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku
(leģitīmu) mērķi;
2) administratīvā soda piemērošanas piemērotību attiecīgā mērķa
sasniegšanai;
3) administratīvā soda piemērošanas vajadzību, izvērtējot, vai šo mērķi nav
iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo pieteicēja tiesības vai tiesiskās
intereses;
4) administratīvā soda piemērošanas atbilstību (samērīgumu), salīdzinot
privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā,
ka privātpersonas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams
sabiedrības ieguvums.
Lietderības apsvērumu mērķis ir panākt, lai iestāde, izmantojot savu rīcības
brīvību, no vairākām iespējamām tiesiskajām sekām izvēlētos tieši konkrētajā
gadījumā piemērotākās sekas.
Ja tiek konstatēts, ka izdarītais administratīvais pārkāpums ir maznozīmīgs,
saskaņā ar LAPK 21.pantu pieņem lēmumu atbrīvot pārkāpēju no administratīvās
atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu.
Kā atzīts judikatūrā, administratīvais pārkāpums vērtējams kā maznozīmīgs,
ja, ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus (tostarp izdarītā pārkāpuma raksturu un
citus lietā būtiskus apstākļus), administratīvā soda uzlikšana par izdarīto pārkāpumu
nebūtu lietderīga. Tas ir, izdarītais pārkāpums ir tik nebūtisks, ka par to pārkāpējam
nav nepieciešams uzlikt sodu, bet ir pietiekami izteikt mutvārdu aizrādījumu, kas ir
preventīvs (audzinoša rakstura) līdzeklis, kas vērsts uz to, lai persona, kas izdarījusi
administratīvo pārkāpumu, saprastu savas uzvedības prettiesiskumu un turpmāk to
nepieļautu (skat. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta
2009.gada 12.februāra sprieduma lietā Nr.SKA-15/2009 14.punktu).
3.4. Vērtēšanas kritēriji soda sankciju piemērošanai
Piemērojot administratīvos sodus iestādes rīcības brīvības ietvaros,
izmantojami šādi vērtēšanas kritēriji:
1) izdarītā pārkāpuma raksturs, tajā skaitā laiks, cik ilgi turpinās bezdarbība
vai darbība, kura veido administratīvā pārkāpuma sastāvu, pārkāpuma ietekme uz
valsts budžetu, valsts pārvaldes kārtību un sabiedrības interesēm, vai
administratīvais pārkāpums izdarīts aiz neuzmanības vai ar nodomu;
2) pārkāpēja personība, tajā skaitā pārkāpēja attieksme pret izdarīto
pārkāpumu, pārkāpēja paskaidrojumi par administratīvā pārkāpuma izdarīšanas
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apstākļiem, vai pārkāpējs jau iepriekš ir izdarījis šāda veida administratīvos
pārkāpumus. Tāpat tiek ņemtas vērā arī pārkāpēja veiktās darbības, lai novērstu
izdarītā administratīvā pārkāpuma kaitīgās sekas, kā arī novērstu līdzīgu
administratīvo pārkāpumu atkārtošanos;
3) pārkāpēja vainas pakāpe, pārkāpēja mantiskais stāvoklis, kā arī atbildību
mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi;
4) administratīvo sodu par izdarīto administratīvo pārkāpumu personai
piemēro konkrētā pārkāpuma sankcijas ietvaros, ko nosaka attiecīgais LAPK pants,
kurā paredzēta administratīvā atbildība par izdarīto pārkāpumu.
LAPK noteiktais pienākums vērtēt izdarītā pārkāpuma raksturu, pārkāpēja
personību, vainas pakāpi, mantisko stāvokli, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos
apstākļus ir vispārīgs nosacījums soda uzlikšanai par administratīvo pārkāpumu. Lai
būtu izsekojams normatīvajā aktā noteiktā apstākļu kopuma izvērtējums, lēmumā
par saukšanu pie administratīvās atbildības obligāti ir jānorāda minēto kritēriju
vērtējums, lēmumā iekļaujot norādes par informācijas avotiem, kas izmantoti,
analizējot pārkāpēja personību un mantisko stāvokli. Proti, personu (gan fizisko, gan
juridisko) mantisko stāvokli ir iespējams vērtēt, ņemot vērā VID informācijas
sistēmās esošo informāciju par gūtajiem ienākumiem, piederošajām
kapitālsabiedrībām, to peļņu u.c. Tāpat iespējams izmantot publiskajās datubāzēs
esošo informāciju, piemēram, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” tīmekļa
vietnē, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu izplatīšanas sistēmas tīmekļa
vietnē par piederošajiem kustamajiem un nekustamajiem īpašumiem, kā arī
iespējams izmantot citas publiski pieejamas datubāzes.
Savukārt, vērtējot pārkāpēja personību, jāņem vērā Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra informācijas sistēmā (Sodu reģistrā) esošā informācija par
personai piemērotajiem administratīvajiem sodiem, kas liecina par personas
attieksmi pret valsts un sabiedriskās kārtības ievērošanu, vai arī cita dokumentāri
apstiprināta informācija.
3.5. Papildsoda piemērošanas izvērtēšana
Izvērtējot papildsoda piemērošanu iestādes rīcības brīvības ietvaros, jāizdara
lietderības apsvērumi, vērtējot papildsoda nepieciešamību un samērību, proti,
jāvērtē papildsoda nepieciešamība, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi,
papildsoda piemērotība attiecīgā mērķa sasniegšanai, papildsoda vajadzība,
izvērtējot, vai šo mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo
pieteicēja tiesības vai tiesiskās intereses, papildsoda atbilstība, salīdzinot
privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu, un jāņem vērā,
ka privātpersonas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams
sabiedrības ieguvums.
Īpaša uzmanība lietderības apsvērumu izdarīšanā jāpievērš gadījumos, kad ar
papildsoda piemērošanu būtiski var tikt aizskartas ne tikai pārkāpēja tiesības,
piemēram, gadījumos, kad valdes loceklim tiek atņemtas tiesības ieņemt noteiktus
amatus komercsabiedrībā, bet arī trešās personas tiesības, piemēram, piemērojot
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trešajai personai piederošās mantas konfiskāciju. Ņemot vērā papildsoda – tiesību
atņemšana valdes loceklim ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās –
ierobežojošo raksturu, kas būtiski aizskar fiziskās personas intereses, izskatot
jautājumu par tā piemērošanu, būtu jāvērtē pārkāpēja personība (piemēram, persona
bez deklarētās dzīvesvietas adreses; persona pilda valdes locekļa pienākumus
vairākās komercsabiedrībās, kuras ir uzskatāmas par “riskantām”, ir izslēgtas no
pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, kurām ir apturēta saimnieciskā
darbība; persona sniegusi paskaidrojumu, ka tās nolūks nav bijis veikt
komercdarbību un tā kļuvusi par amatpersonu pēc trešo personu lūguma utt.),
pārkāpēja attieksme, laika periods, cik ilgi pārkāpums turpināts, pārkāpuma raksturs
(tajā skaitā atkārtojamība), tā ietekme uz valsts budžetu, valsts pārvaldes kārtību un
sabiedrības interesēm, kā arī apstāklis, vai pārkāpuma kaitīgās sekas līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas brīdim ir novērstas. Jāņem vērā, ka
katrs gadījums ir vērtējams individuāli, jāizvērtē visi lietas apstākļi un jāpieņem ar
pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību, vainas pakāpi, materiālo stāvokli un
atbildību ietekmējošiem apstākļiem samērīgs lēmums.
3.6. Administratīvā soda piemērošana,
ja izdarīti vairāki administratīvie pārkāpumi
Iestādes rīcību, uzliekot administratīvo sodu, ja izdarīti vairāki administratīvie
pārkāpumi, regulē LAPK 35.pants. Atbilstoši šā panta pirmajai daļai, ja viena
persona ir izdarījusi divus vai vairākus pārkāpumus, administratīvais sods tiek
uzlikts par katru pārkāpumu atsevišķi. Tomēr, ja vairāki izdarītie pārkāpumi tiek
konstatēti vienlaikus un tos izskata viena un tā pati institūcija (amatpersona),
atbilstoši minētā panta otrajai daļai administratīvo sodu uzliek tās sankcijas ietvaros,
kura paredzēta par smagāko pārkāpumu. Šādos gadījumos pamatsodam var
pievienot kādu no papildsodiem, kuri ir paredzēti pantos, kas nosaka atbildību par
jebkuru no izdarītajiem pārkāpumiem.
Tādējādi, lai piemērotu minēto tiesību normu, jākonstatē, ka:
1) persona ir izdarījusi vairākus administratīvos pārkāpumus;
2) tie ir konstatēti vienlaikus;
3) tos izskata viena un tā pati institūcija.
Atbilstoši LAPK 35.pantam, kad izdarīti vairāki pārkāpumi, jānosaka sods par
katru pārkāpumu atsevišķi, ieskaitot gan pamatsodu, gan papildsodu, un pēc tam
sods jānosaka atbilstoši minētā panta otrajai daļai, nosakot pamatsodu tās sankcijas
ietvaros, kas paredzēta par smagāko pārkāpumu, ņemot vērā, ka piemērojamais sods
nevar būt mazāks par vieglākā pārkāpuma minimālo robežu, un izlemjot jautājumu
par tā papildsoda piemērošanu, kas noteikts par vienu vai otru pārkāpumu. Personai
nevar piemērot papildsodu, ja pamatsods nav piemērots ne par vienu pārkāpumu.
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4. Soda sankciju piemērošanas principi par VID kompetencē esošajiem
administratīvajiem pārkāpumiem
(ja nav pamata LAPK 21.panta piemērošanai)

VID kompetencē esošo administratīvo
pārkāpumu sastāvi

Vadlīnijas sodu
piemērošanai

Devītā nodaļa

Administratīvie pārkāpumi lauksaimniecībā
Veterināro un pārtikas aprites prasību pārkāpšana
108.5pants Pašu patēriņam paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu
ievešanas prasību pārkāpšana
pirmā daļa

otrā daļa

Par normatīvajos aktos noteikto prasību
pārkāpšanu, ievedot Latvijas Republikas muitas
teritorijā pašu patēriņam paredzētus dzīvnieku
izcelsmes produktus, – izsaka brīdinājumu,
konfiscējot produktus
Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas
sodu no septiņiem līdz septiņdesmit euro,
konfiscējot produktus

Tiek izteikts brīdinājums, konfiscējot
produktus

- visos pārkāpuma gadījumos tiek
piemērota produktu konfiskācija;
- naudas sods 7 euro apmērā tiek
piemērots, ja konstatēti vismaz divi
pārkāpēja atbildību mīkstinoši apstākļi
un ievesto produktu daudzums ir
salīdzinoši neliels – līdz divām
vienībām (iepakojuma) no katra
izstrādājuma veida un kopumā ne vairāk
kā trīs izstrādājumu veidi (veids ir,
piemēram, sviests, krējums, jogurts,
desa, gaļas konservs) ar nosacījumu, ka
kopējā produktu masa (neto) nav lielāka
par 1 kilogramu;
- naudas sods 70 euro apmērā tiek
piemērots, ja konstatēti vismaz divi
pārkāpēja atbildību pastiprinoši apstākļi
un ievesto produktu masa ir lielāka par
10 kilogramiem, vai arī ja nav pārkāpēja
atbildību pastiprinošu apstākļu, bet
ievesto produktu masa ir lielāka par
20 kilogramiem

Desmitā “a” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē
149.36pants Noteikumu neievērošana attiecībā uz autopārvadājumu
(astotā un
veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem
devītā daļa)
astotā daļa

Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu,
pārkāpjot starptautisko autopārvadājumu atļaujas
izmantošanas noteikumus, – uzliek naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu
euro apmērā

Tiek
piemērots
naudas
sods
transportlīdzekļa vadītājam 55 euro
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devītā daļa

Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu
bez starptautisko autopārvadājumu atļaujas
attiecīgajam autopārvadājuma veidam – uzliek
naudas sodu pārvadātājam no divsimt
astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro

- naudas sods 280 euro tiek piemērots,
ja tiek konstatēti pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi;
- naudas sods 430 euro apmērā tiek
piemērots, ja ir LAPK 34.panta pirmās
daļas 2.punktā minētais pārkāpēja
atbildību pastiprinošais apstāklis un
pārkāpējs nav veicis visas iespējamās
darbības, kas vērstas uz pārkāpuma
atkārtošanās novēršanu

Divpadsmitā nodaļa

Administratīvie pārkāpumi tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un
finanšu jomā
155.1pants

Preču uzskaites, preču pavadzīmju un pavaddokumentu
aprites kārtības neievērošana

pirmā daļa

Par noteiktās preču saņemšanas (iepirkšanas)
dokumentu
noformēšanas
vai
preču
(pakalpojumu) uzskaites kārtības neievērošanu
uzglabāšanas, tirdzniecības vai pakalpojumu
sniegšanas vietās – uzliek naudas sodu līdz
divsimt desmit euro

- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
personai
(komercsabiedrībās
–
amatpersonai), ņemot vērā pārkāpuma
raksturu un ar likumu aizsargātām
interesēm radītā kaitējuma pakāpi;
- naudas sods no 7 līdz 25 euro tiek
piemērots
tikai
gadījumos,
ja
pārkāpuma kaitīgās sekas ir novērstas;
- naudas sods līdz 70 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi;
- naudas sods no 71 līdz 140 euro – tiek
piemērots, ja nav pārkāpēja atbildību
mīkstinošu apstākļu;
- naudas sods no 141 līdz 210 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi, un gadījumos, ja ir
iespējams konstatētā pārkāpuma sekas
novērst, bet tas netiek izdarīts.
Iespējamie
biežāk
konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas:

otrā daļa

Par
noteiktās
preču
pavadzīmju
vai
pavaddokumentu
uzskaites,
saglabāšanas,
noformēšanas
vai
lietošanas
kārtības
neievērošanu, kā arī par normatīvajos aktos
noteikto preču pavadzīmju vai pavaddokumentu
aprites
kārtību
reglamentējošo
prasību
neievērošanu – uzliek naudas sodu līdz divsimt
astoņdesmit euro

- ja metāllūžņu pieņemšanas vietā nav
kārtots normatīvajos aktos noteiktais
žurnāls – tiek piemērots naudas sods no
100 euro;
- ja pārbaudes laikā metāllūžņu
pieņemšanas vietā uz vietas žurnāls
neatrodas, bet tiek uzrādīts pārbaudes
turpinājumā, – tiek piemērots naudas
sods no 20 līdz 100 euro
- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
personai
(komercsabiedrībās
–
amatpersonai), ņemot vērā pārkāpuma
raksturu un ar likumu aizsargātām
interesēm radītā kaitējuma pakāpi;
- naudas sods no 7 līdz 55 euro tiek
piemērots
tikai
gadījumos,
ja
pārkāpuma kaitīgās sekas ir novērstas;
- naudas sods līdz 140 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi;
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- naudas sods no 141 līdz 210 euro – tiek
piemērots, ja nav pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi;
- naudas sods no 211 līdz 280 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi, un gadījumos, ja ir
iespējams konstatētā pārkāpuma sekas
novērst, bet tas netiek izdarīts.
Iespējamie
biežāk
konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas:

trešā daļa

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar precēm, kas
apliekamas ar akcīzes nodokli, – uzliek naudas
sodu amatpersonām līdz trīssimt piecdesmit
euro, bet juridiskajām personām – līdz
četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot šīs preces
vai bez konfiskācijas

- ja reģistrā nav reģistrēti saņemto un
izsniegto preču pavaddokumenti, – tiek
piemērots naudas sods no 30 līdz
280 euro (ņemot vērā nereģistrēto
dokumentu skaitu, darījumu vērtību);
- ja preču piegādes un pārvadājumu
dokumentu reģistrā nav norādīti
normatīvajos aktos noteiktie rekvizīti, –
tiek piemērots naudas sods no 30 līdz
100 euro (ņemot vērā rekvizīta veidu un
periodu);
- ja,
pārvietojot
preces
starp
struktūrvienībām, nav noformēti preču
pārvietošanas attaisnojuma dokumenti
vai tie ir noformēti nepilnīgi, – tiek
piemērots naudas sods no 50 līdz
150 euro;
- ja preču piegādes un pārvadājumu
dokumentos nav norādīti normatīvajos
aktos noteiktie rekvizīti vai tie norādīti
nekorekti, – tiek piemērots naudas sods
no 30 līdz 280 euro (ņemot vērā
rekvizīta veidu, dokumentu skaitu un
periodu);
- ja, uzsākot pārbaudi, tirdzniecības
vietās nav preču izcelsmi apliecinošu
dokumentu, – tiek piemērots naudas
sods no 50 euro (vērtējot, vai vēlāk
uzrādītais dokuments ir reģistrēts
žurnālā, kad tas ir reģistrēts, kā arī
ņemot vērā darījumu vērtību)
administratīvā
atbildība
par
pārkāpumiem
komercdarbībā
tiek
piemērota juridiskajām personām;
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods līdz 140 euro tiek
piemērots tikai gadījumos, ja pārkāpums
radies neuzmanības dēļ un tā kaitīgās
sekas ir novērstas;
- naudas sods līdz 710 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi;
- naudas sods no 711 līdz 1420 euro –
tiek piemērots, ja nav pārkāpēja
mīkstinošu apstākļu;
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- naudas sods no 1421 līdz 4300 euro –
tiek piemērots, ja pārkāpuma rezultātā
radīts būtisks kaitējums ar likumu
aizsargātām interesēm; ja ir pārkāpēja
atbildību pastiprinoši apstākļi, un
gadījumos, ja ir iespējams konstatētā
pārkāpuma
sekas
novērst,
taču
pārkāpējs to nav izdarījis;
- preču konfiskācija tiek piemērota, ja
pārkāpēja darbībā jau agrāk ir konstatēti
šādi pārkāpumi.
Iespējamie
biežāk
konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas (norādītās soda apmēra
robežas attiecināmas uz alkohola,
tabakas un degvielas apriti):
- ja reģistrā nav reģistrēti saņemto un
izsniegto preču pavaddokumenti, – tiek
piemērots naudas sods no 1000 līdz
4300 euro (ņemot vērā nereģistrēto
dokumentu skaitu, darījumu vērtību);
- ja preču piegādes un pārvadājumu
dokumentu reģistrā nav norādīti
normatīvajos aktos noteiktie rekvizīti, –
tiek piemērots naudas sods no 700 līdz
2000 euro (ņemot vērā rekvizīta veidu
un periodu);
- ja, pārvietojot preces starp
struktūrvienībām, nav noformēti preču
pārvietošanas attaisnojuma dokumenti
vai tie ir noformēti nepilnīgi, – tiek
piemērots naudas sods no 1000 līdz
2500 euro ;
- ja preču piegādes un pārvadājumu
dokumentos nav norādīti normatīvajos
aktos noteiktie rekvizīti vai tie norādīti
nekorekti, – tiek piemērots naudas sods
no 700 līdz 2000 euro (ņemot vērā
rekvizīta veidu, dokumentu skaitu un
periodu);
- ja, uzsākot pārbaudi, tirdzniecības
vietās nav preču izcelsmi apliecinošu
dokumentu, – tiek piemērots naudas
sods no 700 euro (vērtējot, vai vēlāk
uzrādītais dokuments ir reģistrēts
žurnālā, kad tas ir reģistrēts, kā arī
ņemot vērā darījumu vērtību)
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ceturtā daļa

Par preču uzglabāšanu vai pārvietošanu bez preču
pavadzīmēm vai pavaddokumentiem, izņemot
normatīvajos aktos tieši paredzētos gadījumus, –
uzliek naudas sodu amatpersonām līdz
četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām
personām – līdz četrtūkstoš trīssimt euro,
konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas

administratīvā
atbildība
par
pārkāpumiem
komercdarbībā
tiek
piemērota juridiskajām personām;
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods līdz 140 euro tiek
piemērots tikai gadījumos, ja pārkāpums
radies neuzmanības dēļ un tā kaitīgās
sekas ir novērstas;
- naudas sods līdz 710 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi;
- naudas sods no 711 līdz 1420 euro –
tiek piemērots, ja nav pārkāpēja
atbildību mīkstinošu apstākļu;
- naudas sods no 1421 līdz 4300 euro –
tiek piemērots, ja pārkāpuma rezultātā
radīts būtisks kaitējums ar likumu
aizsargātām interesēm; ja ir pārkāpēja
atbildību pastiprinoši apstākļi, un
gadījumos, ja ir iespējams konstatētā
pārkāpuma
sekas
novērst,
taču
pārkāpējs to nav izdarījis;
- preču konfiskācija tiek piemērota
gadījumos, ja preču piegādes dokumenti
netiek uzrādīti līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai

155.2pants

Kases operāciju uzskaites kārtības neievērošana

pirmā daļa

Par noteiktās kases ieņēmumu un izdevumu
reģistrēšanas (uzskaites) kārtības neievērošanu –
uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz
divsimt desmit euro

- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
personai
(komercsabiedrībās
–
amatpersonai), ņemot vērā pārkāpuma
raksturu un ar likumu aizsargātām
interesēm radītā kaitējuma pakāpi;
- naudas sods no 140 līdz 180 euro – tiek
piemērots, ja ir konstatējami pārkāpēja
atbildību mīkstinoši apstākļi;
- naudas sods no 181 līdz 210 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi un pārkāpējs nav
veicis visas iespējamās darbības, kas
vērstas uz pārkāpuma atkārtošanas
novēršanu.
Iespējamie
biežāk
konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas:
- ja nav kārtota kases grāmata, – tiek
piemērots naudas sods no 180 euro;
- ja kases grāmata nav aizpildīta
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, –
tiek piemērots naudas sods no 140 līdz
200 euro (ņemot vērā periodu un
pārkāpuma veidu);
- ja pieļauti pārkāpumi kases ieņēmumu
un izdevumu orderu noformēšanā un
reģistrācijā, – tiek piemērots naudas
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otrā daļa

155.6pants

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās,
kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, –
uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit
euro, konfiscējot ar akcīzes nodokli
apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības
(realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā
esošajās telpās, vai bez konfiskācijas

sods no 140 līdz 210 euro (ņemot vērā
rekvizīta veidu un periodu);
- ja skaidrās naudas izmaksu saraksts
nav kārtots atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, – tiek piemērots naudas sods
no 140 līdz 200 euro;
- ja kasiera un atbildīgā grāmatveža
pienākumus nepilda dažādas personas, –
tiek piemērots naudas sods 140 euro
- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
personai
(komercsabiedrībās
–
amatpersonai), ņemot vērā pārkāpuma
raksturu un ar likumu aizsargātām
interesēm radītā kaitējuma pakāpi;
- naudas sods līdz 70 euro tiek piemērots
tikai gadījumos, ja pārkāpums radies
neuzmanības dēļ un tā kaitīgās sekas ir
novērstas;
- naudas sods līdz 140 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi;
- naudas sods no 141 līdz 280 euro – tiek
piemērots, ja nav pārkāpēja atbildību
mīkstinošu apstākļu;
- naudas sods no 281 līdz 350 euro – tiek
piemērots, ja pārkāpuma rezultātā radīts
būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām
interesēm; ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi un gadījumos, ja ir
iespējams konstatētā pārkāpuma sekas
novērst, taču pārkāpējs to nav izdarījis;
- akcīzes preču konfiskācija tiek
piemērota gadījumos, ja pārkāpēja
darbībā jau agrāk ir konstatēti šādi
pārkāpumi, kā arī – ja ar pārkāpumu ir
nodarīts būtisks kaitējums ar likumu
aizsargātām interesēm

Naftas produktu tirdzniecība neatļautās vietās
Par naftas produktu tirdzniecību neatļautās
vietās – uzliek naudas sodu no simt četrdesmit
līdz septiņsimt euro, konfiscējot tirdzniecības
vietās esošos naftas produktus

- administratīvā atbildība tiek piemērota
fiziskajām personām;
- naudas soda apmēru nosaka, ņemot
vērā konstatētos apstākļus par naftas
produktu tirdzniecības apjomiem un ar
šādu rīcību radīto valsts un sabiedrības
interešu aizskāruma pakāpi;
- naudas sods no 140 līdz 280 euro tiek
piemērots, ja pārkāpēja darbībās
pārkāpums ir likumā noteiktā kārtībā
fiksēts pirmo reizi un ir konstatējami
pārkāpēja atbildību mīkstinoši apstākļi;
- naudas sods no 281 līdz 425 euro – tiek
piemērots, ja nav pārkāpēja atbildību
mīkstinošu apstākļu;
- naudas sods no 426 līdz 700 euro tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi un pārkāpējs nav
veicis visas iespējamās darbības, kas
vērstas uz pārkāpuma atkārtošanas
novēršanu;
- tirdzniecības vietā esošo naftas
produktu konfiskācija tiek piemērota
visos gadījumos
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155.13pants

Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu
pārkāpšana darījumos

pirmā daļa

Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaites
noteikumu pārkāpšanu darījumos – uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no simt
četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet
juridiskajām personām – no divsimt desmit
līdz četrsimt trīsdesmit euro, konfiscējot
normatīvajos aktos par koku un apaļo
kokmateriālu uzskaiti noteiktajā kārtībā
izņemtos apaļos kokmateriālus

otrā daļa

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no trīssimt
piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet
juridiskajām personām – no četrsimt
trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro,
konfiscējot normatīvajos aktos par koku un
apaļo kokmateriālu uzskaiti noteiktajā
kārtībā izņemtos apaļos kokmateriālus

- naudas soda apmērs tiek noteikts,
ņemot vērā pārkāpuma rašanās
apstākļus, pārkāpuma raksturu un
būtību, pārkāpuma apjoma attiecību pret
pārkāpēja kopējo ar kokmateriāliem
veikto darījumu apjomu, kā arī
pārkāpuma rezultātā radītā kaitējuma
apmēru;
- konfiskācija tiek piemērota visos
gadījumos;
- naudas sods fiziskajām personām līdz
210 euro un juridiskajām personām līdz
280 euro piemērojams tikai gadījumos,
ja nav pārkāpēja atbildību pastiprinošu
apstākļu un vienlaikus ir atbildību
mīkstinoši apstākļi
- naudas soda apmērs tiek noteikts,
ņemot vērā pārkāpuma rašanās
apstākļus, pārkāpuma raksturu un
būtību, kā arī pārkāpuma rezultātā radītā
kaitējuma apmēru;
- konfiskācija tiek piemērota visos
gadījumos;
- naudas sods fiziskajām personām līdz
425 euro un juridiskajām personām līdz
700 euro piemērojams tikai gadījumos,
ja ir pārkāpēja atbildību mīkstinoši
apstākļi

156.1pants

Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko
ierīču un iekārtu lietošanas kārtības neievērošana, šo ierīču
un iekārtu lietotāju un apkalpojošo dienestu pienākumu
nepildīšana

pirmā daļa

Par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtības
neievērošanu – uzliek naudas sodu fiziskajām
un juridiskajām personām no simt četrdesmit
līdz septiņsimt euro

- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
un juridiskajai personai, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods no 140 līdz 280 euro tiek
piemērots
tikai
gadījumos,
ja
pārkāpuma kaitīgās sekas ir novērstas;
- naudas sods līdz 425 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi;
- naudas sods no 426 līdz 700 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi un gadījumos, ja ir
iespējams konstatētā pārkāpuma sekas
novērst, bet tas netiek izdarīts.
Iespējamie
biežāk
konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas:
- ja nav izsniegts atbilstošs samaksu
apliecinošs dokuments – kvīts vai biļete
(vietā, kur nav jāuzstāda elektroniskais
kases aparāts (turpmāk – EKA) vai
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otrā daļa

Par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu
maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un
iekārtu lietotāju pienākumu nepildīšanu – uzliek
naudas sodu fiziskajām un juridiskajām
personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt
euro

elektroniskā kases sistēma (turpmāk –
EKS)):
ja tas jāizsniedz pēc pieprasījuma, – tiek
piemērots naudas sods no 140 līdz
300 euro; ja tas jāizsniedz obligāti, –
tiek piemērots naudas sods no 200 līdz
700 euro;
- ja izsniegtajā kvītī/biļetē nav norādīti
normatīvajos aktos noteiktie rekvizīti, –
tiek piemērots naudas sods no 140 līdz
500 euro
- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
un juridiskajai personai, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods no 140 līdz 200 euro tiek
piemērots
tikai
gadījumos,
ja
pārkāpuma kaitīgās sekas ir novērstas;
- naudas sods no 201 līdz 300 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi;
- naudas sods no 301 līdz 700 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi un gadījumos, ja ir
iespējams konstatētā pārkāpuma sekas
novērst, bet tas netiek izdarīts.
Iespējamie biežāk konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas:
- ja
par
kontrolpirkumu
(kontrolpasūtījumu) saņemtā samaksa
nav reģistrēta EKA/EKS, – tiek
piemērots naudas sods no 200 līdz
700 euro;
- ja EKA/EKS čekā, “X”, “Z” pārskatā
nav norādīti normatīvajos aktos
noteiktie rekvizīti, – tiek piemērots
naudas sods no 140 līdz 500 euro
(ņemot vērā rekvizīta veidu, EKA
skaitu, kā arī to, vai pārkāpums
novērsts);
- ja EKA/EKS nav reģistrēts VID, – tiek
piemērots naudas sods no 500 līdz
700 euro (ņemot vērā EKA/EKS skaitu,
apstākli, vai ieņēmumi, kas reģistrēti
EKA/EKS, ir norādīti grāmatvedības
reģistros);
- ja lietotājs nav paziņojis VID par
EKA/EKS adreses maiņu, – tiek
piemērots naudas sods no 140 līdz
200 euro;
- ja nav saglabātas EKA/EKS
kontrollentes, – tiek piemērots naudas
sods no 140 līdz 700 euro (ņemot vērā
vienību skaitu, iemeslu un periodu: ja
EKA/EKS kontrollentes nav saglabātas
par periodu līdz vienai nedēļai, – tiek
piemērots naudas sods līdz 400 euro; ja
EKA/EKS kontrollentes nav saglabātas
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trešā daļa

Par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu
maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un
iekārtu apkalpojošo dienestu pienākumu
nepildīšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām un
juridiskajām personām no septiņdesmit līdz
septiņsimt euro

par periodu līdz vienam mēnesim, – tiek
piemērots naudas sods no 401 līdz
500 euro; ja EKA/EKS kontrollentes
nav saglabātas par periodu vairāk nekā
viens mēnesis, – tiek piemērots naudas
sods no 501 līdz 700 euro);
- ja EKA/EKS nav noplombēta ar
stingrās uzskaites plombu, – tiek
piemērots naudas sods no 500 līdz
700 euro;
- ja EKA/EKS plomba ir bojāta, – tiek
piemērots naudas sods no 140 līdz
700 euro;
- ja EKA/EKS žurnāls netiek kārtots
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, –
tiek piemērots naudas sods no 140 līdz
500 euro (ņemot vērā periodu un
pārkāpuma veidu);
- ja EKA/EKS lietošanas vietā neatrodas
EKA tehniskā pase, EKA žurnāls, – tiek
piemērots naudas sods no 140 līdz
500 euro (vērtējot, vai EKA tehniskā
pase, EKA žurnāls tiek uzrādīts
pārbaudes turpinājumā);
- ja kontroles pārskatā “X” norādītā
naudas summa nesakrīt ar naudas
līdzekļu inventarizācijā konstatēto, –
tiek piemērots naudas sods no 140 līdz
700 euro;
- ja EKA/EKS ir ieslēgts mācību
režīms, – tiek piemērots naudas sods no
500 līdz 700 euro;
- ja tiek lietots EKA, kuram atvienota
kontrollente, – tiek piemērots naudas
sods no 500 līdz 700 euro;
- ja EKA/EKS “Z” pārskati netiek
izdrukāti vismaz reizi diennaktī, – tiek
piemērots naudas sods no 140 līdz
300 euro (ņemot vērā gadījumu un
EKA/EKS skaitu);
- ja pārbaudes laikā nevar izdrukāt
“X” pārskatu, – tiek piemērots naudas
sods 140 euro
- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
un juridiskajai personai, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods no 70 līdz 140 euro tiek
piemērots
tikai
gadījumos,
ja
pārkāpuma kaitīgās sekas ir novērstas;
- naudas sods līdz 420 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi;
- naudas sods no 420 līdz 700 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi, un gadījumos, ja ir
iespējams konstatētā pārkāpuma sekas
novērst, bet tas netiek izdarīts
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ceturtā daļa

Par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā
paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas vietās,
kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, –
uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt
desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet
juridiskajām personām – no četrsimt
trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro,
konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās
preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas)
vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās
telpās, vai bez konfiskācijas

administratīvā
atbildība
par
pārkāpumiem
komercdarbībā
tiek
piemērota juridiskajām personām;
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods no 430 līdz 700 euro tiek
piemērots
tikai
gadījumos,
ja
pārkāpuma kaitīgās sekas ir novērstas;
- naudas sods līdz 1420 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi, bet nav atbildību
pastiprinošu apstākļu;
- ja ir pārkāpēja atbildību pastiprinoši
apstākļi, nav mīkstinošu apstākļu un
gadījumos, ja ir iespējams konstatētā
pārkāpuma sekas novērst, bet tas netiek
izdarīts, naudas sods piemērojams,
sākot no 1421 euro līdz maksimālajai
sankcijā paredzētajai robežai, ņemot
vērā pārkāpuma raksturu un būtību;
sankcijā
paredzēto
konfiskāciju
piemēro, ja pārkāpēja darbībā līdzīga
rakstura pārkāpumi ir konstatēti jau
iepriekš un par to pārkāpējs ir saukts pie
administratīvās atbildības un ja ir
izdarīts būtisks kaitējums sabiedrības
interesēm.
Iespējamie
biežāk
konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas:
- ja nav izsniegts atbilstošs samaksu
apliecinošs dokuments – kvīts vai biļete
(vietā, kur nav jāuzstāda EKA/EKS): ja
tas jāizsniedz pēc pieprasījuma, – tiek
piemērots naudas sods no 430 līdz
2000 euro; ja tas jāizsniedz obligāti, –
tiek piemērots naudas sods no 500 līdz
4300 euro;
- ja izsniegtajā kvītī/biļetē nav norādīti
normatīvajos aktos noteiktie rekvizīti, –
tiek piemērots naudas sods no 430 līdz
1500 euro;
ja
par
kontrolpirkumu
(kontrolpasūtījumu) saņemtā samaksa
nav reģistrēta EKA/EKS, – tiek
piemērots nauda sods no 500 līdz
4300 euro;
- ja EKA/EKS čekā, “X”, “Z” pārskatā
nav norādīti normatīvajos aktos
noteiktie rekvizīti, – tiek piemērots
naudas sods no 430 līdz 3000 euro
(ņemot vērā rekvizīta veidu, EKA
skaitu, kā arī to, vai pārkāpums
novērsts);
- ja EKA/EKS nav reģistrēts VID, – tiek
piemērots naudas sods no 3000 līdz
4300 euro (ņemot vērā EKA/EKS
skaitu, apstākli, vai ieņēmumi, kas
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reģistrēti EKA/EKS, ir norādīti
grāmatvedības reģistros);
- ja lietotājs nav paziņojis VID par
EKA/EKS adreses maiņu, – tiek
piemērots naudas sods no 430 līdz
1500 euro;
- ja nav saglabātas EKA/EKS
kontrollentes, – tiek piemērots naudas
sods no 430 līdz 4300 euro (ņemot vērā
vienību skaitu, iemeslu un periodu: ja
EKA/EKS kontrollentes nav saglabātas
par periodu līdz vienai nedēļai, – tiek
piemērots naudas sods līdz 2000 euro; ja
EKA/EKS kontrollentes nav saglabātas
par periodu līdz vienam mēnesim, – tiek
piemērots naudas sods no 2001 līdz
3000 euro; ja EKA/EKS kontrollentes
nav saglabātas par periodu vairāk nekā
viens mēnesis, – tiek piemērots naudas
sods no 3001 līdz 4300 euro);
- ja EKA/EKS nav noplombēts ar
stingrās uzskaites plombu,– tiek
piemērots naudas sods no 3000 līdz
4300 euro;
- ja EKA/EKS plomba ir bojāta, – tiek
piemērots naudas sods no 430 līdz
4300 euro;
- ja EKA/EKS žurnāls netiek kārtots
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, –
tiek piemērots naudas sods no 430 līdz
3000 euro (ņemot vērā periodu un
pārkāpuma veidu);
- ja EKA/EKS lietošanas vietā neatrodas
EKA tehniskā pase, EKA žurnāls – tiek
piemērots naudas sods no 430 līdz
3000 euro (vērtējot, vai EKA tehniskā
pase, EKA žurnāls tiek uzrādīts
pārbaudes turpinājumā);
- ja kontroles pārskatā “X” norādītā
naudas summa nesakrīt ar naudas
līdzekļu inventarizācijā konstatēto, –
tiek piemērots naudas sods no 430 līdz
4300 euro;
- ja EKA/EKS ir ieslēgts mācību
režīms, – tiek piemērots naudas sods no
3000 līdz 4300 euro;
- ja tiek lietots EKA, kuram atvienota
kontrollente, – tiek piemērots naudas
sods no 3000 līdz 4300 euro;
- ja EKA/EKS “Z” pārskati netiek
izdrukāti vismaz reizi diennaktī, – tiek
piemērots naudas sods no 430 līdz
2000 euro (ņemot vērā gadījumu un
EKA/EKS skaitu);
- ja pārbaudes laikā nevar izdrukāt
“X” pārskatu, – tiek piemērots naudas
sods 430 euro
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piektā daļa

Par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās
ierīces un iekārtas lietošanu, ja ir mainīta tās
konstrukcija vai programma, ar ko tādējādi radīta
iespēja slēpt vai samazināt ar nodokļiem un
nodevām apliekamo objektu, – uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no divsimt desmit
līdz tūkstoš četrsimt euro, bet juridiskajām
personām – no četrsimt trīsdesmit līdz
četrtūkstoš
trīssimt
euro,
konfiscējot
pārkāpuma izdarīšanas rīkus vai bez
konfiskācijas

- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
un juridiskajai personai, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods tiek piemērots, vērtējot
periodu, kurā lietota neatbilstoša
iekārta, konstatēto iekārtu skaitu, valsts
budžetam
nodarīto
zaudējumu
atlīdzināšanu (gadījumos, ja pārkāpums
ir novērsts);
- administratīvā pārkāpuma izdarīšanas
rīku konfiskācija tiek piemērota, lai
novērstu pārkāpuma turpināšanu

sestā daļa

Par neatļautu darbību veikšanu, lai mainītu
elektronisko ierīču un iekārtu konstrukciju,
iejauktos programmā un radītu iespēju slēpt vai
samazināt ar nodokļiem apliekamos objektus, ko
izdarījis nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu
apkalpojošais dienests vai cita persona, – uzliek
naudas sodu fiziskajām un juridiskajām
personām no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš
trīssimt euro

- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
un juridiskajai personai, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods no 1400 līdz 2130 euro
tiek piemērots tikai gadījumos, ja
pārkāpuma kaitīgās sekas ir novērstas;
- naudas sods līdz 2850 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi;
- naudas sods no 2851 līdz 4300 euro –
tiek piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi un gadījumos, ja ir
iespējams konstatētā pārkāpuma sekas
novērst, bet tas netiek izdarīts

156.2pants

Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko
ierīču un iekārtu neuzstādīšana un neizmantošana

pirmā daļa

Par normatīvajiem aktiem atbilstošu nodokļu un
citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču
un iekārtu neuzstādīšanu un neizmantošanu –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet
juridiskajām personām – no simt četrdesmit
līdz tūkstoš četrsimt euro

otrā daļa

Par normatīvajiem aktiem atbilstošu nodokļu un
citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču
un iekārtu neuzstādīšanu un neizmantošanu kases
un norēķinu operāciju veikšanai valūtas maiņas
punktos – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no simt četrdesmit līdz astoņsimt
piecdesmit euro, bet juridiskajām personām –
no simt četrdesmit līdz divtūkstoš simt euro

- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
un juridiskajai personai, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods fiziskajai personai no
140 līdz 285 euro, bet juridiskajai
personai robežās no 140 līdz 425 euro
tiek piemērots gadījumos, ja pārkāpuma
kaitīgās sekas nekavējoties ir novērstas;
- naudas sods fiziskajai personai no
286 līdz 700 euro, bet juridiskajai
personai robežās no 426 līdz 1400 euro
tiek
piemērots,
ņemot
vērā
komercdarbības apjomu, kāds tiek
veikts vietā, kur nav uzstādīta vai netiek
izmantota normā paredzētā ierīce
(iekārta)
- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
un juridiskajai personai, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods fiziskajai personai no
140 līdz 285 euro, bet juridiskajai
personai no 140 līdz 570 euro tiek
piemērots
tikai
gadījumos,
ja
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trešā daļa

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām,
ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli
apliekamās preces, – uzliek naudas sodu
amatpersonām no divsimt desmit līdz četrsimt
trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām –
no četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt
euro, konfiscējot ar akcīzes nodokli
apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības
(realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā
esošajās telpās, vai bez konfiskācijas

pārkāpuma kaitīgās sekas nekavējoties
tiek novērstas;
- naudas sods fiziskajai personai līdz
570 euro, bet juridiskajai personai līdz
1400 euro tiek piemērots, nekonstatējot
pārkāpēja
atbildību
pastiprinošus
apstākļus;
- naudas sods no 571 līdz 850 euro
fiziskajām personām, bet no 1400 līdz
2100 euro juridiskajām personām tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi
- administratīvā
atbildība
par
pārkāpumiem
komercdarbībā
tiek
piemērota juridiskajām personām;
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods no 430 līdz 710 euro tiek
piemērots
tikai
gadījumos,
ja
pārkāpuma kaitīgās sekas nekavējoties
ir novērstas;
- naudas sods līdz 1400 euro tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi, bet nav atbildību
pastiprinošu apstākļu;
- ja ir pārkāpēja atbildību pastiprinoši
apstākļi, nav mīkstinošu apstākļu un
gadījumos, ja ir iespējams konstatētā
pārkāpuma sekas novērst, bet tas netiek
izdarīts, naudas sods piemērojams no
1401 euro līdz maksimālajai sankcijā
paredzētajai robežai, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un būtību;
- sankcijā paredzēto konfiskāciju
piemēro, ja pārkāpēja darbībā līdzīga
rakstura pārkāpumi ir konstatēti jau
iepriekš un par to pārkāpējs ir saukts pie
administratīvās atbildības

156.3pants

Noteiktās norēķinu kārtības neievērošana

pirmā daļa

Par normatīvajos aktos noteiktās norēķinu
kārtības neievērošanu – uzliek naudas sodu
amatpersonām no septiņdesmit līdz divsimt
astoņdesmit
euro,
bet
juridiskajām
personām – no divsimt astoņdesmit līdz
tūkstoš četrsimt euro

administratīvā
atbildība
par
pārkāpumiem
komercdarbībā
tiek
piemērota juridiskajām personām;
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods no 280 līdz 425 euro tiek
piemērots tikai gadījumos, ja ir
pārkāpēja atbildību mīkstinoši apstākļi,
bet nav pastiprinošu apstākļu;
- naudas sods no 426 līdz 710 euro – tiek
piemērots, ja nav pārkāpēja atbildību
mīkstinošu apstākļu;
- naudas sods no 711 līdz 1400 euro –
tiek piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi un gadījumos, ja
pārkāpēja darbībā līdzīga rakstura
pārkāpums jau ir konstatēts iepriekš
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otrā daļa

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar precēm, kas
apliekamas ar akcīzes nodokli, – uzliek naudas
sodu amatpersonām no simt četrdesmit līdz
četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām
personām – no četrsimt trīsdesmit līdz
četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot šīs preces
vai bez konfiskācijas

administratīvā
atbildība
par
pārkāpumiem
komercdarbībā
tiek
piemērota juridiskajām personām;
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods no 430 līdz 710 euro tiek
piemērots tikai gadījumos, ja ir
pārkāpēja atbildību mīkstinoši apstākļi,
bet nav pastiprinošu apstākļu;
- naudas sods no 711 līdz 900 euro – tiek
piemērots gadījumos, ja nav pārkāpēja
atbildību mīkstinošu apstākļu;
- naudas sods no 901 euro tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi un gadījumos, ja
pārkāpēja darbībā līdzīga rakstura
pārkāpums jau ir konstatēts iepriekš;
- normā paredzētā konfiskācija tiek
piemērota, ja pārkāpējs jau ir ticis saukts
pie administratīvās atbildības par šāda
rakstura pārkāpumu, nav novērsis
iepriekš konstatētā pārkāpuma kaitīgās
sekas un ar no jauna konstatēto
pārkāpumu radītais kaitējums ar likumu
aizsargātām interesēm ir būtisks

156.4pants

Patvaļīga tirdzniecības vai maksas pakalpojumu atsākšana

pirmā daļa

Par patvaļīgu tirdzniecības vai maksas
pakalpojumu atsākšanu tirdzniecības un
pakalpojumu sniegšanas vietās, kuru darbību
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos
apturējušas tam pilnvarotas institūcijas, – uzliek
naudas sodu no septiņdesmit līdz divsimt
astoņdesmit euro

- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
personai
(komercsabiedrībās
–
amatpersonai), ņemot vērā pārkāpuma
raksturu un ar likumu aizsargātām
interesēm radītā kaitējuma pakāpi;
- naudas sods līdz 140 euro tiek
piemērots
tikai
gadījumos,
ja
pārkāpuma kaitīgās sekas nekavējoties
tiek novērstas;
- naudas sods līdz 210 euro tiek
piemērots, ja nav pārkāpēja atbildību
pastiprinošu apstākļu;
- naudas sods no 211 euro tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi
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otrā daļa

156.5pants

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām vai valdes loceklim no divsimt
astoņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro,
atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt
noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez
tā

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībā piemēro gadījumā, ja
ar izdarīto pārkāpumu būtiski tiek
aizskartas sabiedrības intereses, tajā
skaitā nodarīts būtisks kaitējums kopējai
komercdarbības videi. Vērtējot minētā
aizskāruma pakāpi, jāņem vērā VID
rīcībā esošā pārkāpēju raksturojošā
informācija,
sabiedrības
interešu
aizskāruma pakāpe, pārkāpuma raksturs
un pārkāpēja nodoms izdarīt konkrēto
pārkāpumu. Nosakot tiesību atņemšanas
valdes loceklim ieņemt noteiktus
amatus komercsabiedrībā ilgumu, ir
jāņem vērā pārkāpuma rezultātā radītā
sabiedrības interešu aizskāruma pakāpe;
- tiesības ieņemt noteiktus amatus
komercsabiedrībās atņem uz laiku no
viena līdz trim gadiem, ņemot vērā
patvaļīgās tirdzniecības apjomu un/vai
maksas pakalpojumu apmēru

Pārskata par darījumu apliecinošo dokumentu izlietojumu
un pārskata par stingrās uzskaites plombu izlietojumu
neiesniegšana
Par pārskata par darījumu apliecinošo dokumentu
izlietojumu vai pārskata par stingrās uzskaites
plombu izlietojumu neiesniegšanu – uzliek
naudas sodu līdz piecpadsmit euro

- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
personai
(komercsabiedrībās
–
amatpersonai);
- ja pārkāpums tiek izdarīts pirmo reizi,
naudas sods tiek piemērots 7 euro
apmērā;
- ja pārkāpums tiek izdarīts atkārtoti,
naudas sods tiek piemērots 15 euro
apmērā

156.6pants

Patērētāja kreditēšanas līguma slēgšana, nesaņemot izziņu

pirmā daļa

Par tāda patērētāja kreditēšanas līguma slēgšanu,
kurā
kredīta
summa
ir
vienāda
ar
100 minimālajām mēnešalgām vai lielāka, ja nav
saņemta VID vai citas valsts nodokļu
administrācijas
izziņa
par
patērētāja
ienākumiem, – uzliek naudas sodu juridiskajai
personai, kura nodarbojas ar patērētāja
kreditēšanu, izņemot banku un ārvalstu
bankas filiāli, no septiņsimt līdz tūkstoš
četrsimt euro
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, – uzliek naudas sodu juridiskajai
personai, kura nodarbojas ar patērētāja
kreditēšanu, izņemot banku un ārvalstu
bankas filiāli, no tūkstoš četrsimt līdz
četrtūkstoš trīssimt euro

otrā daļa

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- ja ir pārkāpēja atbildību pastiprinoši
apstākļi, tiek piemērots naudas sods no
1000 euro

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- ja ir pārkāpēja atbildību pastiprinoši
apstākļi, tiek piemērots naudas sods no
2130 euro
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156.7pants

Darījumu veikšana, ja VID ir apturējis nodokļu maksātāja
saimniecisko darbību
Par maksājumu saistību pildīšanu vai darījumu
veikšanu, ja VID ir apturējis nodokļu maksātāja
saimniecisko darbību (neatkarīgi no tā, vai
darījums veikts vienā vai vairākās operācijās, kas
notikušas laikā, kad bija apturēta nodokļu
maksātāja saimnieciskā darbība), izņemot
gadījumus, kad VID tam ir atļāvis pabeigt
darījumu vai izpildīt maksājumu saistības, –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai
valdes loceklim 30 procentu apmērā no
darījuma vai maksājuma summas, atņemot
valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus
amatus komercsabiedrībās vai bez tā

159.pants

- naudas sods tiek piemērots sankcijā
paredzētajā apmērā;
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībā piemēro gadījumā, ja
ar izdarīto pārkāpumu būtiski tiek
aizskartas sabiedrības intereses, tajā
skaitā nodarīts kaitējums kopējai
komercdarbības videi. Vērtējot minētā
aizskāruma pakāpi, jāņem vērā
pārkāpuma raksturs;
- tiesības ieņemt noteiktu amatus
komercsabiedrībās atņem uz laiku no
viena līdz trim gadiem, ņemot vērā
pārkāpuma periodu un maksājumu
saistību apmēru un/vai darījumu apjomu

Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu
nomaksas
Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto
maksājumu nomaksas, kā arī par ienākumu,
peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu
slēpšanu (samazināšanu) – uzliek naudas sodu
fiziskajām personām vai valdes loceklim no
simt četrdesmit līdz divtūkstoš simt euro,
atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt
noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez
tā

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātajām
interesēm
radītā
kaitējuma pakāpi;
- naudas sods fiziskajām personām no
140 līdz 425 euro un valdes loceklim no
140 līdz 850 euro tiek piemērots tikai
gadījumos, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi, bet nav pastiprinošu
apstākļu un pārkāpuma rezultātā radītais
kaitējums valsts budžeta interesēm ir
mazāks
par
vienas
minimālās
mēnešalgas apmēru;
- naudas sods fiziskajām personām no
426 līdz 1000 euro un valdes loceklim
no 851 līdz 1400 euro tiek piemērots, ja
ir pārkāpēja atbildību mīkstinoši
apstākļi un pārkāpuma rezultātā radītais
kaitējums valsts budžeta interesēm ir
mazāks par trīs minimālo mēnešalgu
apmēru;
- naudas sods fiziskajām personām no
1001 euro un valdes loceklim no
1401 euro tiek piemērots, ja pārkāpuma
rezultātā radītais kaitējums valsts
budžeta interesēm ir lielāks par trīs
minimālo mēnešalgu apmēru;
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībā piemēro gadījumā, ja
ar izdarīto pārkāpumu būtiski tiek
aizskartas
sabiedrības
intereses.
Vērtējot minētā aizskāruma pakāpi, cita
starpā ir jāņem vērā VID rīcībā esošā
pārkāpēju raksturojošā informācija,
pārkāpuma raksturs un pārkāpēja
nodoms izdarīt konkrēto pārkāpumu.
Nosakot tiesību atņemšanas valdes
loceklim ieņemt noteiktus amatus
komercsabiedrībā ilgumu, ir jāņem vērā
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pārkāpuma rezultātā radītā sabiedrības
interešu aizskāruma pakāpe;
- tiesības ieņemt noteiktu amatus
komercsabiedrībās atņem uz laiku no
viena līdz diviem gadiem, ja pārkāpuma
periods ir līdz sešiem mēnešiem, ņemot
vērā nodokļu maksātāja – juridiskās
personas – saimnieciskās darbības
rādītājus (VID deklarētā darījumu
vērtība pēdējos sešos mēnešos ir līdz
100 000 euro), pārkāpēja personību
raksturojošos datus (ir amatpersona vēl
kādā komercsabiedrībā, kura neveic
nodokļu
maksājumus,
neiesniedz
deklarācijas un pārskatus);
- tiesības ieņemt noteiktu amatus
komercsabiedrībās atņem uz laiku no
diviem līdz trīs gadiem, ja pārkāpuma
periods vairāk nekā seši mēneši,
konstatējama pārkāpuma atkārtojamība,
kā arī ņemot vērā nodokļu maksātāja –
juridiskās personas – saimnieciskās
darbības rādītājus (VID deklarētā
darījumu vērtība pēdējos sešos mēnešos
ir virs 100 000 euro, ir apturēta
saimnieciskā darbība, izslēgta no
pievienotās vērtības nodokļa maksātāju
reģistra),
pārkāpēja
personību
raksturojošos datus (persona bez
deklarētas
dzīvesvietas,
deklarētā
dzīvesvieta patversmē, ir amatpersona
vēl kādā komercsabiedrībā, kura neveic
nodokļu
maksājumus,
nesniedz
deklarācijas un pārskatus)

159.4pants

Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un iezīmēto
(marķēto) naftas produktu aprites noteikumu pārkāpšana
Par naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas)
vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu aprites
noteikumu pārkāpšanu – uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no septiņdesmit līdz
septiņsimt euro, bet juridiskajām personām –
no trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt
euro, konfiscējot attiecīgos naftas produktus
un transportlīdzekļus, kuru degvielas tvertnēs
tiek konstatēti attiecīgie naftas produkti, vai
bez konfiskācijas

administratīvā
atbildība
par
pārkāpumiem
komercdarbībā
tiek
piemērota fiziskajām un juridiskajām
personām;
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- konfiskāciju piemēro, ja naftas
produkti nav iezīmēti (marķēti)
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un
iezīmētie (marķētie) naftas produkti nav
izmantoti atbilstoši likumā “Par akcīzes
nodokli” noteiktajiem mērķiem;
transportlīdzekļa
konfiskāciju
piemēro, ņemot vērā transportlīdzekļa
nozīmi pārkāpuma izdarīšanā, ja
pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā
un par to ir piemērots administratīvais
sods, kā arī transportlīdzeklis pielāgots,
speciāli
pārbūvēts
pārkāpuma
izdarīšanai
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159.7pants

Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošana

pirmā daļa

Par
skaidrā
naudā
veikto
darījumu
nedeklarēšanu, ja darījumu summa pārsniedz
mēnesī tūkstoš piecsimt euro, bet nepārsniedz
septiņtūkstoš divsimt euro, izņemot kuģu un
gaisakuģu
aģentēšanas
komercsabiedrību
darījumus un starptautisko autopārvadājumu un
kravas ekspedīcijas darījumus, – uzliek naudas
sodu fiziskajām personām trīs procentu
apmērā no nedeklarētās summas, bet
juridiskajām personām – piecu procentu
apmērā no nedeklarētās summas
Par skaidrā naudā veikto kuģu un gaisakuģu
aģentēšanas komercsabiedrību darījumu un
starptautisko autopārvadājumu un kravas
ekspedīcijas darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu
kopsumma pārsniedz mēnesī septiņtūkstoš
divsimt euro, – uzliek naudas sodu
juridiskajām personām desmit procentu
apmērā no nedeklarētās summas
Par darījuma veikšanu skaidrā naudā, ja darījuma
summa pārsniedz septiņtūkstoš divsimt euro,
izņemot kuģu un gaisakuģu aģentēšanas
komercsabiedrību darījumu un starptautisko
autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas
darījumu, – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām un juridiskajām personām
piecpadsmit procentu apmērā no darījuma
summas
Par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanu,
pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto
deklarāciju iesniegšanas termiņu, – uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no
septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro,
bet juridiskajām personām – no simt
četrdesmit līdz septiņsimt euro

otrā daļa

trešā daļa

ceturtā daļa

piektā daļa

Par skaidrā naudā veikto darījumu ar fiziskajām
personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav
jāreģistrē saimnieciskā darbība, nedeklarēšanu,
ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru
darījuma partneri pārsniedz trīstūkstoš euro, –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām un
juridiskajām personām trīs procentu apmērā
no nedeklarētās summas

Administratīvais sods tiek piemērots
sankcijā paredzētajā apmērā

Administratīvais sods tiek piemērots
sankcijā paredzētajā apmērā

Administratīvais sods tiek piemērots
sankcijā paredzētajā apmērā

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pienākuma neizpildīšanas perioda
ilgumu, kā arī nedeklarēto darījumu
summas apmēru;
- naudas sods fiziskajām personām līdz
140 euro un juridiskajām personām līdz
285 euro tiek piemērots tikai gadījumos,
ja ir pārkāpēja atbildību mīkstinoši
apstākļi, bet nav pastiprinošu apstākļu
un deklarēšanas termiņš nav nokavēts
vairāk par 30 kalendāra dienām
Administratīvais sods tiek piemērots
sankcijā paredzētajā apmērā
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159.8pants

Nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu
neievērošana

pirmā daļa

Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot
nodokļu
normatīvajos
aktos
noteikto
iesniegšanas termiņu līdz 15 kalendāra dienām, –
uzliek
naudas
sodu
fiziskajām
un
juridiskajām personām līdz septiņdesmit euro

otrā daļa

Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot
nodokļu
normatīvajos
aktos
noteikto
iesniegšanas termiņu no 16 līdz 30 kalendāra
dienām, – uzliek naudas sodu fiziskajām un
juridiskajām personām no septiņdesmit viena
līdz divsimt astoņdesmit euro

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pienākuma neizpildīšanas perioda
ilgumu;
- par termiņa kavējumu līdz piecām
kalendāra dienām naudas sodu piemēro
no 7 līdz 21 euro ar nosacījumu, ja
nodokļu
deklarāciju
iesniegšanas
termiņš kavēts vairāk nekā divas reizes;
- par termiņa kavējumu no sešām līdz
10 kalendāra dienām piemēro naudas
sodu no 22 līdz 50 euro;
- par termiņa kavējumu no 11 līdz
15 kalendāra dienām piemēro naudas
sodu no 51 līdz 70 euro;
- ja ir pārkāpēja atbildību mīkstinoši
apstākļi, nav atbildību pastiprinošu
apstākļu un deklarācijā aprēķinātā
nodokļa summa nekavējoties ir
iemaksāta budžetā, administratīvā soda
apmērs, to īpaši pamatojot, var tikt
noteikts
zemākā
apmērā
par
norādītajiem apmēriem;
- nodokļu maksātāja darbībā konstatējot
deklarāciju
iesniegšanas
termiņa
pārkāpumu pirmo reizi, ja pārkāpums
nav
radījis
būtisku
kaitējumu,
administratīvo atbildību var nepiemērot
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pienākuma neizpildīšanas perioda
ilgumu;
- par termiņa kavējumu no 16 līdz
20 kalendāra dienām naudas sodu
piemēro no 71 līdz 140 euro;
- par termiņa kavējumu no 21 līdz
25 kalendāra dienām piemēro naudas
sodu no 141 līdz 210 euro;
- par termiņa kavējumu no 26 līdz
30 kalendāra dienām piemēro naudas
sodu no 211 līdz 280 euro;
- ja ir pārkāpēja atbildību mīkstinoši
apstākļi, nav atbildību pastiprinošu
apstākļu un deklarācijā aprēķinātā
nodokļa summa nekavējoties ir
iemaksāta budžetā, administratīvā soda
apmērs, to īpaši pamatojot, var tikt
noteikts
zemākā
apmērā
par
norādītajiem apmēriem
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trešā daļa

Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot
nodokļu
normatīvajos
aktos
noteikto
iesniegšanas termiņu vairāk par 30 kalendāra
dienām, – uzliek naudas sodu fiziskajām un
juridiskajām
personām
no
divsimt
astoņdesmit viena līdz septiņsimt euro

ceturtā daļa

Par informatīvās deklarācijas neiesniegšanu par
uzkrājumu ienākumiem nodokļu normatīvajos
aktos noteiktajā termiņā – uzliek naudas sodu
fiziskajām un juridiskajām personām no simt
četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro

piektā daļa

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajām
darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas
sodu fiziskajām un juridiskajām personām no
trīssimt piecdesmit viena līdz septiņsimt euro

sestā daļa

Par
informatīvās
deklarācijas,
izņemot
deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem
darījumiem, informatīvo deklarāciju par
uzkrājumu
ienākumiem
un
informatīvo
deklarāciju par darba ņēmējiem, kura tiek
iesniegta par personām, kas uzsāk darbu,
neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā – uzliek naudas sodu

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pienākuma neizpildīšanas perioda
ilgumu;
- par termiņa kavējumu no 31 līdz
60 kalendāra dienām naudas sodu
piemēro no 281 līdz 420 euro;
- par termiņa kavējumu no 61 līdz
90 kalendāra dienām piemēro naudas
sodu no 421 līdz 560 euro;
- par termiņa kavējumu vairāk nekā par
91 kalendāra dienu piemēro naudas
sodu no 561 līdz 700 euro;
- ja ir pārkāpēja atbildību mīkstinoši
apstākļi, nav atbildību pastiprinošu
apstākļu un deklarācijā aprēķinātā
nodokļa summa nekavējoties ir
iemaksāta budžetā, administratīvā soda
apmērs, to īpaši pamatojot, var tikt
noteikts
zemākā
apmērā
par
norādītajiem apmēriem
- ja pārkāpums ir izdarīts pirmo reizi un
iesniegšanas termiņa kavējums ir līdz
15 kalendāra dienām, piemēro naudas
sodu 140 euro; par termiņa kavējumu no
16 līdz 30 kalendāra dienām piemēro
naudas sodu no141 līdz 210 euro;
- par termiņa kavējumu no 31 līdz
45 kalendāra dienām piemēro naudas
sodu no 211 līdz 280 euro;
- par termiņa kavējumu vairāk nekā par
45 kalendāra dienām, kā arī gadījumos,
ja ir pārkāpēja atbildību pastiprinoši
apstākļi un pārkāpuma rezultātā radīts
kaitējums valsts budžeta interesēm vai
būtiski
traucēta
nodokļu
administrēšanas (tajā skaitā kontroles)
procesu veikšana, naudas sods tiek
piemērots no 281 līdz 350 euro
- ja iesniegšanas termiņa kavējums ir
līdz 15 kalendāra dienām, piemēro
naudas sodu no 351 līdz 420 euro;
- par termiņa kavējumu no 16 līdz
30 kalendāra dienām piemēro naudas
sodu no 421 līdz 560 euro;
- par termiņa kavējumu vairāk nekā par
30 kalendāra dienām, kā arī gadījumos,
ja ir pārkāpēja atbildību pastiprinoši
apstākļi un pārkāpuma rezultātā radīts
kaitējums valsts budžeta interesēm vai
būtiski
traucēta
nodokļu
administrēšanas (tajā skaitā kontroles)
procesu veikšana, naudas sods tiek
piemērots no 561 līdz 700 euro
- naudas sods tiek piemērots 15 euro
apmērā;
- nodokļu maksātāja darbībā konstatējot
deklarāciju
iesniegšanas
termiņa
pārkāpumu pirmo reizi, ja pārkāpums
nav radījis kaitējumu, administratīvo
atbildību var nepiemērot
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septītā daļa

astotā daļa

fiziskajām un juridiskajām personām
piecpadsmit euro apmērā
Par informatīvās deklarācijas par darba
ņēmējiem, kura tiek iesniegta par personām, kas
uzsāk
darbu,
neiesniegšanu
nodokļu
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā – uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no simt
četrdesmit
līdz
piecsimt
euro,
bet
juridiskajām personām – no trīssimt
piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro

Par šā panta septītajā daļā paredzēto pārkāpumu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no piecsimt līdz
septiņsimt euro, bet juridiskajām personām –
no septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš
euro

- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
un juridiskajai personai, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi, tajā skaitā ir vērtējams laika
periods, par kādu ir nokavēts
informatīvās deklarācijas iesniegšanas
termiņš, un vai pārkāpums izdarīts ar
nodomu vai aiz neuzmanības;
- piemērojot atbildību, vērtē nokavēto
dienu skaitu, ņemot vērā apstākli, vai
ziņas ir iesniegtas pirms vai pēc
pārbaudes uzsākšanas, vai nodokļu
maksātājs patstāvīgi īsā laika periodā
novērsis pārkāpumu pirms kontroles
pasākumu veikšanas;
- naudas sods fiziskajai personai no
140 līdz 280 euro, bet juridiskajām
personām no 350 līdz 1400 euro tiek
piemērots, ja nodarbināto skaits, par
kuriem nav iesniegta informatīvā
deklarācija, ir četri darbinieki vai
mazāk, ja kopējais nodarbināto personu
skaits nepārsniedz 25 nodarbinātos vai
nodarbināto skaits, par kuriem nav
iesniegta informatīvā deklarācija, ir
mazāks nekā 20 % no kopējā
nodarbināto
skaita,
ja
kopējais
nodarbināto personu skaits pārsniedz
25 nodarbinātos;
- naudas sods fiziskajai personai no
250 līdz 500 euro, bet juridiskajai
personai no 1000 līdz 7000 euro tiek
piemērots, ja nodarbināto skaits, par
kuriem nav iesniegta informatīvā
deklarācija, ir pieci darbinieki un vairāk,
ja kopējais nodarbināto personu skaits
nepārsniedz 25 nodarbinātos vai
nodarbināto skaits, par kuriem nav
iesniegta informatīvā deklarācija, ir
20 % un vairāk no kopējā nodarbināto
skaita, ja kopējais nodarbināto personu
skaits pārsniedz 25 nodarbinātos
- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
un juridiskajai personai, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi, tajā skaitā ir vērtējams laika
periods, par kādu ir nokavēts
informatīvās deklarācijas iesniegšanas
termiņš, un vai pārkāpums izdarīts ar
nodomu vai aiz neuzmanības;
- piemērojot atbildību, vērtē, vai
nodokļu maksātājs patstāvīgi īsā laika
periodā novērsa pārkāpumu pirms
kontroles pasākumu veikšanas;
- naudas sods fiziskajai personai no
500 līdz 600 euro, bet juridiskajām
personām no 7000 līdz 9000 euro tiek
piemērots, ja nodarbināto skaits, par
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kuriem nav iesniegta informatīvā
deklarācija, ir pieci darbinieki vai
mazāk, ja kopējais nodarbināto personu
skaits nepārsniedz 25 nodarbinātos vai
nodarbināto skaits, par kuriem nav
iesniegta informatīvā deklarācija, ir
mazāks nekā 20 % no kopējā
nodarbināto
skaita,
ja
kopējais
nodarbināto personu skaits pārsniedz
25 nodarbinātos;
- naudas sods fiziskajai personai no
601 līdz 700 euro, bet juridiskajai
personai no 8000 līdz 14 000 euro tiek
piemērots, ja nodarbināto skaits, par
kuriem nav iesniegta informatīvā
deklarācija, ir pieci darbinieki un vairāk,
ja kopējais nodarbināto personu skaits
nepārsniedz 25 nodarbinātos vai
nodarbināto skaits, par kuriem nav
iesniegta informatīvā deklarācija, ir
20 % un vairāk no kopējā nodarbināto
skaita, ja kopējais nodarbināto personu
skaits pārsniedz 25 nodarbinātos

159.9pants

Nesadarbošanās ar nodokļu administrācijas amatpersonām

pirmā daļa

Par nodokļu administrēšanai un kontrolei
nepieciešamās
pieprasītās
informācijas
nesniegšanu nodokļu administrācijai – uzliek
naudas sodu fiziskajām personām vai valdes
loceklim līdz septiņsimt euro, atņemot valdes
loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus
komercsabiedrībās vai bez tā

- naudas soda apmērs un tiesību
atņemšana valdes loceklim ieņemt
noteiktus amatus komercsabiedrībā tiek
noteikta, ņemot vērā gan nodokļu
maksātāja attieksmi pret nodokļu
administrācijas likumīgo prasību izpildi,
gan laika periodu, cik ilgi konkrētais
pārkāpums tiek turpināts, gan to, vai
lietā ir konstatējami personas atbildību
mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi.
Iespējamie
biežāk
konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas:
- ja persona pieprasīto informāciju
(nodokļu deklarācijas, ziņojumus,
pārskatus) iesniedz līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai, ja ir
pārkāpēja atbildību mīkstinoši apstākļi,
nav atbildību pastiprinošu apstākļu un
deklarācijā, pārskatā nav aprēķināta
budžetā
maksājamā
summa,
piemērojams naudas sods: fiziskajām
personām – līdz 50 euro (ievērojot
kavējuma termiņu); valdes locekļiem –
tiek piemērots naudas sods no 70 līdz
140 euro;
- ja pārkāpums novērsts, bet konstatēti
atbildību
pastiprinoši
apstākļi
(pārkāpums veikts atkārtoti gada laikā),
piemērojams naudas sods: fiziskajām
personām – no 51 līdz 140 euro, bet
valdes locekļiem – tiek piemērots
naudas sods no 101 līdz 180 euro;
- ja persona pieprasīto informāciju
(nodokļu deklarācijas, ziņojumus,
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pārskatus,
nodokļu
deklarāciju
precizējumus
pēc
brīdinājuma
nosūtīšanas)
neiesniedz
arī
administratīvā
pārkāpuma
lietas
izskatīšanas procesa laikā, piemērojams
naudas sods: fiziskajām personām – no
141 līdz 420 euro; ja konstatējami
personas
atbildību
pastiprinoši
apstākļi, – tiek piemērots naudas sods
no 141 līdz 700 euro; valdes locekļiem –
tiek piemērots naudas sods no 181 līdz
420 euro, ja komercsabiedrībā vienīgais
darbinieks ir pats valdes loceklis un tiek
iesniegtas deklarācijas, kurās netiek
aprēķinātas
valsts
budžetā
iemaksājamās summas; naudas sodu no
421 līdz 700 euro piemēro, ja
komercsabiedrībā ir vairāki darbinieki;
- ja persona informatīvo deklarāciju
iesniedz līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai, ja ir pārkāpēja
atbildību mīkstinoši apstākļi, nav
atbildību pastiprinošu apstākļu, ja
pārkāpums
nav
radījis
būtisku
kaitējumu, – izbeidz uzsākto lietvedību,
izsakot mutvārdu aizrādījumu;
- ja persona pieprasīto informatīvo
deklarāciju neiesniedz arī administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanas laikā, –
fiziskajām personām tiek piemērots
naudas sods no 50 līdz 100 euro; valdes
locekļiem tiek piemērots naudas sods no
100 līdz 400 euro;
- ja persona neatsaucas un neiesniedz
dokumentus nodokļu audita veikšanai, –
tiek piemērots naudas sods no 500 līdz
700 euro;
- ja persona neatsaucas un neiesniedz
dokumentus tematiskās pārbaudes vai
citu kontroles pasākumu veikšanai, –
tiek piemērots naudas sods no 300 līdz
700 euro;
- ja persona nesniedz informāciju kā
bijusī
pārbaudāmā
uzņēmuma
amatpersona
vai
darbinieks
pārbaudāmajā periodā, – tiek piemērots
naudas sods no 200 līdz 500 euro;
- ja persona nesniedz informāciju kā
pārbaudāmā
uzņēmuma
darījuma
partnera amatpersona vai darbinieks
pārbaudāmajā periodā, – tiek piemērots
naudas sods no 150 līdz 500 euro.
Tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībā piemēro gadījumā, ja
ar izdarīto pārkāpumu būtiski tiek
aizskartas
sabiedrības
intereses.
Vērtējot minētā aizskāruma pakāpi, cita
starpā ir jāņem vērā neiesniegtās
informācijas apjoms, tās nozīmīgums un
iespējamās sekas attiecībā uz budžeta
ieņēmumiem, pārkāpuma raksturs un
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otrā daļa

Par nepatiesas informācijas sniegšanu nodokļu
administrācijai – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām vai valdes loceklim līdz septiņsimt
euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt
noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez
tā

VID rīcībā esošā pārkāpēju raksturojošā
informācija.
Nosakot
tiesību
atņemšanas valdes loceklim ieņemt
noteiktus amatus komercsabiedrībā
ilgumu, ir jāņem vērā pārkāpuma
rezultātā radītā sabiedrības interešu
aizskāruma pakāpe;
- tiesības ieņemt noteiktus amatus
valdes loceklim neatņem gadījumā, ja
nav iesniegtas informatīvās deklarācijas
(piemēram, akcīzes preču aprites
pārskati), kuras neizmanto nodokļu
aprēķināšanai;
- tiesību atņemšana valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
būtu
piemērojama visos gadījumos, kad
pārbaudes (nodokļu audita) veikšanai
netiek iesniegti dokumenti.
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībās uz vienu gadu
piemēro gadījumā, ja komersants
neiesniedz dokumentus, uz kuru pamata
tiek veikts nodokļu aprēķins, un laika
periods, par kuru netiek iesniegti
dokumenti, ir līdz sešiem mēnešiem un
netiek aizskartas būtiskas sabiedrības
intereses;
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībās uz diviem gadiem
piemēro gadījumā, ja komersants
neiesniedz dokumentus, uz kuru pamata
tiek veikts nodokļu aprēķins, un laika
periods, par kuru netiek iesniegti
dokumenti, ir līdz vienam gadam un
netiek aizskartas būtiskas sabiedrības
intereses,
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībās uz trim gadiem
piemēro gadījumā, ja komersants
neiesniedz dokumentus, uz kuru pamata
tiek veikts nodokļu aprēķins, un laika
periods, par kuru netiek iesniegti
dokumenti, ir lielāks par gadu; VID
rīcībā ir ziņas, ka komersants ir saņēmis
preces, par kurām nav samaksāts
nodoklis, komersants nav iesniedzis
dokumentus par šo preču saņemšanu, kā
arī konstatējama pārkāpuma atkārtotība;
ja tiek būtiski aizskartas sabiedrības
intereses
- naudas soda apmērs un tiesību
atņemšana valdes loceklim ieņemt
noteiktus amatus komercsabiedrībā tiek
noteikta, ņemot vērā nepatiesās
informācijas apjomu, tās rezultātā radīto
kaitējumu, nodokļu maksātāja attieksmi
pret izdarīto pārkāpumu un to, vai
pārkāpuma
kaitīgās
sekas
tiek
novērstas;
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trešā daļa

159.10pants

Par neatļaušanu nodokļu administrācijas
amatpersonām
ieiet
nodokļu
maksātāja
saimnieciskajai darbībai izmantojamās telpās, ja
nodokļu administrācijas darbiniekam ir šādas
tiesības, – uzliek naudas sodu fiziskajām un
juridiskajām personām līdz divsimt desmit
euro

- ja persona sniedz nepatiesu
informāciju, to neizlabo un neiesniedz
patiesas ziņas, piemēro naudas sodu no
150 euro;
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībā piemēro gadījumā, ja
ar izdarīto pārkāpumu būtiski tiek
aizskartas
sabiedrības
intereses.
Vērtējot minētā aizskāruma pakāpi, cita
starpā jāņem vērā iesniegtās nepatiesās
informācijas apjoms, tās nozīmīgums un
iespējamās sekas attiecībā uz budžeta
ieņēmumiem, VID rīcībā esošā
pārkāpēju raksturojošā informācija un
pārkāpēja nodoms sniegt nodokļu
administrācijai nepatiesu informāciju.
Nosakot tiesību atņemšanas valdes
loceklim ieņemt noteiktus amatus
komercsabiedrībā ilgumu, ir jāņem vērā
pārkāpuma rezultātā radītā sabiedrības
interešu aizskāruma pakāpe, pārkāpuma
atkārtotība
- ja pārkāpums tiek izdarīts pirmo reizi,
piemēro naudas sodu 100 euro;
- ja pārkāpums tiek izdarīts atkārtoti –
piemēro naudas sodu no 101 līdz
210 euro

Darba samaksas noteikumu pārkāpšana
Par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba
samaksas izmaksāšanu – uzliek naudas sodu
fiziskajām personām vai valdes loceklim no
simt četrdesmit līdz divtūkstoš simt euro,
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un
pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas,
atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt
noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez
tā

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātajām
interesēm
radītā
kaitējuma pakāpi;
- naudas sods fiziskajām personām no
140 līdz 1000 euro un valdes loceklim
no 140 līdz 1400 euro tiek piemērots
tikai gadījumos, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi, bet nav pastiprinošu
apstākļu un pārkāpuma rezultātā radītais
kaitējums valsts budžeta interesēm ir
mazāks
par
vienas
minimālās
mēnešalgas apmēru;
- naudas sods fiziskajām personām no
1001 euro un valdes loceklim no
1401 euro tiek piemērots, ja pārkāpuma
rezultātā radītais kaitējums valsts
budžeta interesēm ir lielāks par vienu
minimālo mēnešalgu apmēru;
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībā piemēro gadījumā, ja
ar izdarīto pārkāpumu būtiski tiek
aizskartas
sabiedrības
intereses.
Vērtējot minētā aizskāruma pakāpi, cita
starpā ir jāņem vērā VID rīcībā esošā
pārkāpēju raksturojošā informācija,
pārkāpuma raksturs un pārkāpēja
nodoms izdarīt konkrēto pārkāpumu.
Nosakot tiesību atņemšanas valdes
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loceklim ieņemt noteiktus amatus
komercsabiedrībā ilgumu, ir jāņem vērā
pārkāpuma rezultātā radītā sabiedrības
interešu aizskāruma pakāpe;
- tiesības ieņemt noteiktus amatus
komercsabiedrībās atņem uz laiku no
viena līdz diviem gadiem, ja pārkāpuma
periods ir līdz sešiem mēnešiem, ņemot
vērā nodokļu maksātāja – juridiskās
personas – saimnieciskās darbības
rādītājus (VID deklarētā darījumu
vērtība pēdējos sešos mēnešos ir līdz
100 000 euro), pārkāpēja personību
raksturojošos datus (ir amatpersona vēl
kādā komercsabiedrībā, kura neveic
nodokļu
maksājumus,
neiesniedz
deklarācijas un pārskatus);
- tiesības ieņemt noteiktu amatus
komercsabiedrībās atņem uz laiku no
diviem līdz trīs gadiem, ja pārkāpuma
periods ir vairāk nekā seši mēneši,
konstatējama pārkāpuma atkārtojamība,
kā arī ņemot vērā nodokļu maksātāja –
juridiskās personas – saimnieciskās
darbības rādītājus (VID deklarētā
darījumu vērtība pēdējos sešos mēnešos
ir virs 100 000 euro, ir apturēta
saimnieciskā darbība, izslēgta no
pievienotās vērtības nodokļa maksātāju
reģistra),
pārkāpēja
personību
raksturojošos datus (persona bez
deklarētas
dzīvesvietas,
deklarētā
dzīvesvieta patversmē, ir amatpersona
vēl kādā komercsabiedrībā, kura neveic
nodokļu
maksājumus,
nesniedz
deklarācijas un pārskatus);
- sankcijā paredzēto konfiskāciju
piemēro gadījumā, ja ar izdarīto
pārkāpumu būtiski tiek aizskartas
sabiedrības intereses. Vērtējot minētā
aizskāruma pakāpi, jāņem vērā
izmaksātās grāmatvedības uzskaitē
neuzrādītās darba samaksas apjomu,
personu skaitu, kurām izmaksāta
grāmatvedības uzskaitē neuzrādītā
darba samaksa, periodu, kurā izmaksāta
grāmatvedības uzskaitē neuzrādītā
darba samaksa, VID rīcībā esošā
pārkāpēju raksturojošā informācija.
Nosakot tiesību atņemšanas valdes
loceklim ieņemt noteiktus amatus
komercsabiedrībā ilgumu, ir jāņem vērā
pārkāpuma rezultātā radītā sabiedrības
interešu aizskāruma pakāpe, cik
personām izmaksāta grāmatvedības
uzskaitē neuzrādītā darba samaksa, tās
apmērs
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160.1pants

Atteikšanās pieņemt oficiālajā apgrozībā esošās naudaszīmes

pirmā daļa

Par atteikšanos pieņemt oficiālajā apgrozībā
esošās naudaszīmes kā likumīgus maksāšanas
līdzekļus maksājumiem valsts budžetā un
pašvaldību budžetos, samaksai par precēm un
pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad likumi
un citi normatīvie akti nosaka citus maksāšanas
līdzekļus, – uzliek naudas sodu līdz
septiņdesmit euro
Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti
gada
laikā
pēc
administratīvā
soda
piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām vai valdes loceklim līdz simt
četrdesmit euro, atņemot valdes loceklim
tiesības
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībās vai bez tā

otrā daļa

- naudas sods tiek piemērots fiziskajai
personai
(komercsabiedrībās
–
amatpersonai);
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībā piemēro gadījumā, ja
ar izdarīto pārkāpumu būtiski tiek
aizskartas sabiedrības intereses, tajā
skaitā nodarīts kaitējums kopējai
komercdarbības videi. Vērtējot minētā
aizskāruma pakāpi, cita starpā jāņem
vērā pārkāpuma raksturs un atkārtotība

163.1pants

Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu provēšanas,
zīmogošanas, marķēšanas un uzglabāšanas prasību
pārkāpšana

pirmā daļa

Par dārgmetālu, dārgakmeņu vai to izstrādājumu
provēšanas prasību vai dārgmetālu izstrādājumu
zīmogošanas prasību pārkāpšanu – fiziskajām
vai
juridiskajām
personām
izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
piecsimt septiņdesmit euro

- brīdinājumu izsaka tikai gadījumos, ja
pārkāpums ir izdarīts pirmo reizi, ir
formāls un nav radījis būtisku kaitējumu
ar likumu aizsargātām interesēm;
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma radītā kaitējuma apmēru;
- ja nav pārkāpēja atbildību pastiprinošu
apstākļu un vienlaikus ir atbildību
mīkstinoši apstākļi, piemērojams naudas
sods līdz 285 euro.
Iespējamie
biežāk
konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas:

otrā daļa

Par neprovētu dārgmetālu vai dārgakmeņu
izstrādājumu uzglabāšanas prasību pārkāpšanu –
fiziskajām vai juridiskajām personām izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
piecsimt septiņdesmit euro

- ja dārgmetāli, dārgakmeņi vai to
izstrādājumi tirdzniecības vietā atrodas
bez valsts proves – tiek piemērots naudas
sods no 100 līdz 200 euro (ņemot vērā
izstrādājumu daudzumu)
- brīdinājumu izsaka tikai gadījumos, ja
pārkāpums ir izdarīts pirmo reizi, ir
formāls un nav radījis būtisku kaitējumu
ar likumu aizsargātām interesēm;
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma radītā kaitējuma apmēru;
- ja nav pārkāpēja atbildību pastiprinošu
apstākļu un vienlaikus ir atbildību
mīkstinoši apstākļi, piemērojams naudas
sods līdz 285 euro
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trešā daļa

ceturtā daļa

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem
pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas, – fiziskajām
vai juridiskajām personām uzliek naudas
sodu no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt
euro
Par dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumu
marķēšanas prasību pārkāpšanu – fiziskajām vai
juridiskajām personām izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit
euro

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma radītā kaitējuma apmēru;
- ja nav pārkāpēja atbildību pastiprinošu
apstākļu un vienlaikus ir atbildību
mīkstinoši apstākļi, piemērojams naudas
sods līdz 500 euro
- brīdinājumu izsaka tikai gadījumos, ja
pārkāpums ir izdarīts pirmo reizi, ir
formāls un nav radījis būtisku kaitējumu
ar likumu aizsargātām interesēm;
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma radītā kaitējuma apmēru;
- ja nav pārkāpēja atbildību pastiprinošu
apstākļu un vienlaikus ir atbildību
mīkstinoši apstākļi, piemērojams naudas
sods līdz 70 euro.
Iespējamie
biežāk
konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas:
- ja dārgmetāli, dārgakmeņi vai to
izstrādājumi tirdzniecības vietā atrodas
bez marķējuma vai ar nepilnīgu
marķējumu, – tiek piemērots naudas sods
no 50 līdz 100 euro (ņemot vērā
izstrādājumu daudzumu)
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma radītā kaitējuma apmēru;
- ja ir atbildību mīkstinoši apstākļi,
piemērojams naudas sods līdz 350 euro;
- naudas sods no 350 līdz 570 euro – tiek
piemērots, ja nav pārkāpēja atbildību
mīkstinošu apstākļu

piektā daļa

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajiem
pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas, – fiziskajām
vai juridiskajām personām uzliek naudas
sodu no simt četrdesmit līdz piecsimt
septiņdesmit euro

163.2pants

Darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to
izstrādājumiem paredzēto saimnieciskās darbības vietu un
dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu
reģistrēšanas kārtības pārkāpšana

pirmā daļa

Par darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un
to izstrādājumiem paredzēto saimnieciskās
darbības vietu un dārgmetālu izstrādājumu
izgatavotāju personisko zīmogu reģistrēšanas
kārtības pārkāpšanu – fiziskajām vai
juridiskajām personām izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz divsimt
astoņdesmit euro

- brīdinājumu izsaka tikai gadījumos, ja
pārkāpums ir izdarīts pirmo reizi, ir
formāls un nav radījis būtisku kaitējumu
ar likumu aizsargātām interesēm;
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma radītā kaitējuma apmēru;
- ja nav pārkāpēja atbildību pastiprinošu
apstākļu un vienlaikus ir atbildību
mīkstinoši apstākļi, piemērojams naudas
sods līdz 140 euro.
Iespējamie
biežāk
konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas:
- ja darbības vieta nav reģistrēta
VSIA “Latvijas proves birojs”, – tiek
piemērots naudas sods 100 euro
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otrā daļa

165.2pants

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, – fiziskajām vai juridiskajām
personām uzliek naudas sodu no simt
četrdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma radītā kaitējuma apmēru;
- ja ir atbildību mīkstinoši apstākļi,
piemērojams naudas sods līdz 350 euro;
- naudas sods no 350 līdz 570 euro – tiek
piemērots, ja nav pārkāpēja atbildību
mīkstinošu apstākļu

Nodokļu maksātāju reģistrēšanas kārtības neievērošana
Par nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā
minēto reģistrēšanās kārtību reglamentējošajos
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, par
ziņu nesniegšanu, par nepareizu ziņu sniegšanu,
kā arī par neizstāšanos no nodokļu maksātāju
reģistra normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos – uzliek naudas sodu no divsimt
desmit līdz trīssimt piecdesmit euro

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
to, cik ilgi pārkāpums ir turpinājies, kā
arī pārkāpuma radītā kaitējuma apmēru;
- ja pārkāpumam nav būtisku seku un tas
tiek nekavējoties pēc tā atklāšanas
novērsts, piemēro sankcijā paredzēto
minimālo naudas sodu 210 euro;
- ja nav pārkāpēja atbildību pastiprinošu
apstākļu un vienlaikus ir atbildību
mīkstinoši apstākļi, piemērojams naudas
sods līdz 285 euro.
Iespējamie
biežāk
konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas:
- ja VID nav reģistrēta struktūrvienība, –
tiek piemērots naudas sods no 250 līdz
310 euro (ņemot vērā periodu un
struktūrvienību skaitu);
- ja struktūrvienība VID nav reģistrēta
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, –
tiek piemērots naudas sods no 210 līdz
300 euro
(ņemot
vērā,
vai
struktūrvienība reģistrēta VID pirms
pārbaudes uzsākšanas);
- ja struktūrvienība nav noņemta no
uzskaites, – tiek piemērots naudas sods
210 euro;
- ja nav reģistrēts norēķinu konts, kas
atvērts ārvalsts kredītiestādē, – tiek
piemērots naudas sods no 250 līdz
310 euro;
- ja norēķinu konts nav reģistrēts
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, –
tiek piemērots naudas sods no 210 līdz
300 euro (ņemot vērā, vai konts
reģistrēts
VID
pirms
pārbaudes
uzsākšanas);
- ja fiziskā persona nav reģistrējusies kā
saimnieciskās darbības veicēja, – tiek
piemērots naudas sods 250 euro (ņemot
vērā periodu, kurā veikta nereģistrētā
saimnieciskā darbība, kā arī ņemot vērā,
vai pārkāpuma kaitīgās sekas līdz
administratīvā
pārkāpuma
lietas
izskatīšanai ir novērstas)
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165.4pants
(otrā un trešā
daļa)

Neziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem

otrā daļa

Par neziņošanu VID par aizdomīgiem
darījumiem, ja to izdarījis Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanas
likuma
subjekts
(izņemot
kredītiestādi), – uzliek naudas sodu fiziskajai
vai juridiskajai personai līdz piectūkstoš euro

trešā daļa

Par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja
to izdarījis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas
un
terorisma
finansēšanas
novēršanas
likuma
subjekts
(izņemot
kredītiestādi), kura iepriekšējā pārskata gada
neto apgrozījums vai apgrozījums (ieņēmumi)
no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā
pārskata gadā pārsniedz vienu miljonu euro, –
uzliek naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai
personai līdz pieciem procentiem no
iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījuma
vai
apgrozījuma
(ieņēmumiem)
no
saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā
pārskata gadā

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pakāpi, cik nozīmīgs ir bijis darījums, par
kuru nav ticis ziņots, un pārkāpuma
ilgumu, aizdomīgā darījuma apjomu,
atkārtotību, pārkāpēja personību un
mantisko stāvokli ;
- ja aizdomīgam darījumam ir vienreizējs
raksturs un par to nav ziņots, izvērtējot
pārkāpēja sniegtos paskaidrojumus, tiek
piemērots naudas sods līdz 1500 euro;
- ja ir veikti vairāki aizdomīgi darījumi
vai aizdomīgs darījums veikts ar saistītu
uzņēmumu un par to nav ziņots,
izvērtējot
pārkāpēja
sniegtos
paskaidrojumus, tiek piemērots naudas
sods no 1501 līdz 3500 euro;
- ja ilgstošā laika posmā vai atkārtoti tiek
veikti aizdomīgi darījumi, par kuriem
nav ticis ziņots, izvērtējot pārkāpēja
sniegtos paskaidrojumus, tiek piemērots
naudas sods no 3501 līdz 5000 euro
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pakāpi, cik nozīmīgs ir bijis darījums, par
kuru nav ticis ziņots, un pārkāpuma
ilgumu, aizdomīgā darījuma apjomu,
pārkāpēja personību, mantisko stāvokli,
vainu mīkstinošus un pastiprinošus
apstākļus;
- ja aizdomīgam darījumam ir vienreizējs
raksturs un par to nav ziņots, izvērtējot
pārkāpēja sniegtos paskaidrojumus, tiek
piemērots
naudas
sods
līdz
1,5 procentiem no iepriekšējā pārskata
gada neto apgrozījuma vai apgrozījuma
(ieņēmumiem) no saimnieciskajiem
darījumiem iepriekšējā pārskata gadā;
- ja ir veikti vairāki aizdomīgi darījumi
vai aizdomīgs darījums veikts ar saistītu
uzņēmumu un par to nav ziņots,
izvērtējot
pārkāpēja
sniegtos
paskaidrojumus, tiek piemērots naudas
sods no 1,5 līdz 3,5 procentiem no
iepriekšējā
pārskata
gada
neto
apgrozījuma
vai
apgrozījuma
(ieņēmumiem) no saimnieciskajiem
darījumiem iepriekšējā pārskata gadā;
- ja ilgstošā laika posmā vai atkārtoti tiek
veikti aizdomīgi darījumi, par kuriem
nav ticis ziņots, izvērtējot pārkāpēja
sniegtos paskaidrojumus, tiek piemērots
naudas sods no 3,5 līdz 5 procentiem no
iepriekšējā
pārskata
gada
neto
apgrozījuma
vai
apgrozījuma
(ieņēmumiem) no saimnieciskajiem
darījumiem iepriekšējā pārskata gadā
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165.9pants

Mantiskā stāvokļa deklarēšanas noteikumu neievērošana

pirmā daļa

Par mantiskā stāvokļa deklarācijas neiesniegšanu,
deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības
neievērošanu vai par apzināti nepatiesu ziņu
norādīšanu deklarācijā – uzliek naudas sodu līdz
trīssimt piecdesmit euro

otrā daļa

Par kārtības un termiņa neievērošanu attiecībā uz
skaidras naudas uzkrājumu iemaksāšanu
kredītiestādē – uzliek naudas sodu līdz
septiņsimt euro

166.pants

- par mantiskā stāvokļa deklarācijas
iesniegšanu, kavējot tās iesniegšanai
likumā noteikto termiņu, – tiek
piemērots naudas sods līdz 210 euro;
- par datu nepatiesu vai nepilnīgu
norādīšanu
mantiskā
stāvokļa
deklarācijā – tiek piemērots naudas sods
līdz 210 euro;
- par mantiskā stāvokļa deklarācijas
iesniegšanu, kavējot tās iesniegšanai
likumā noteikto termiņu, gadījumā, ja
personai saskaņā ar deklarāciju veicami
maksājumi, – tiek piemērots naudas sods
līdz 285 euro;
- par mantiskā stāvokļa deklarācijas
neiesniegšanu – tiek piemērots naudas
sods līdz 350 euro;
- par apzināti nepatiesu ziņu norādīšanu
deklarācijā – tiek piemērots naudas sods
līdz 350 euro;
- gadījumos, ja nav pārkāpēja atbildību
mīkstinošu apstākļu, par ikvienu no
minētajiem pārkāpumiem piemērojams
naudas sods no 70 euro
Naudas sods tiek piemērots no noteiktajā
termiņā un/vai kārtībā neiemaksātās
skaidras naudas uzkrājumu summas
apmēra:
- ja neiemaksātā summa ir līdz
1400 euro, – tiek piemērots naudas sods
naudas sods līdz 70 euro;
- ja neiemaksātā summa ir no
1400,01 līdz 7100 euro, – tiek piemērots
naudas sods no 71 līdz 140 euro;
- ja neiemaksātā summa ir no
7100,01 līdz 14 000 euro, – tiek
piemērots naudas sods no 141 līdz
210 euro;
- ja neiemaksātā summa ir no
14 000,01 līdz 70 000 euro, – tiek
piemērots naudas sods no 211 līdz
350 euro;
- ja neiemaksātā summa ir no
70 000,01 līdz 140 000 euro, – tiek
piemērots naudas sods no 351 līdz
425 euro;
- ja neiemaksātā summa ir no
140 000,01 līdz 285 000 euro, – tiek
piemērots naudas sods no 426 līdz
570 euro;
- ja neiemaksātā summa ir virs
285 000,01 euro, – tiek piemērots
naudas sods no 571 līdz 700 euro

Nodarbošanās ar individuālo darbu bez patenta vai
reģistrācijas apliecības
Par nodarbošanos ar individuālo darbu bez
patenta vai reģistrācijas apliecības – uzliek
naudas sodu līdz divsimt desmit euro

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
gan darbības veidu, gan periodu, cik ilgi
pārkāpums turpinājies, gan radītā
kaitējuma apmēru;
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- naudas sodu līdz 70 euro piemēro tikai
gadījumos, ja pārkāpējs spēj pierādīt, ka
viņš administratīvi sodāmo darbību
veicis ne ilgāk par 15 dienām

Divpadsmitā “a” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi komercdarbībā
166.2pants Komercdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas
(pirmā daļa)
(licences), izziņas vai atļaujas un komercdarbības veikšana,
pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā
minētos nosacījumus
pirmā daļa

Par komercdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas
vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai
atļaujas, ja tās nepieciešamību nosaka likums vai
Ministru
kabineta
noteikumi,
par
komercdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā
atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos
nosacījumus,
vai
par
komercdarbības
turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences),
izziņas vai atļaujas atņemšanas, anulēšanas vai
tās termiņa izbeigšanās vai komersanta
izslēgšanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra, kā arī par komersanta darbības
turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības
apturēšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām vai valdes loceklim no divsimt
astoņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot
administratīvā pārkāpuma priekšmetus un
izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas un
atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt
noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez
tā

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
gan darbības veidu, gan periodu, cik ilgi
pārkāpums turpinājies, gan radītā
kaitējuma apmēru;
- naudas sods sankcijā paredzētajā
minimālajā apmērā tiek piemērots tikai
gadījumos, ja pārkāpējs spēj pierādīt, ka
ir bijuši objektīvi apstākļi, kuri tam
lieguši izpildīt normatīvo aktu prasības;
- administratīvā pārkāpuma priekšmetu
un izdarīšanas rīku konfiskācija tiek
piemērota, lai novērstu pārkāpuma
turpināšanu;
- atkārtota pārkāpuma gadījumā, ja
pārkāpums izdarīts ar tiem pašiem vai
līdzīgiem rīkiem kā iepriekšējā reizē,
konfiskācija tiek piemērota obligāti;
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībā piemēro gadījumā, ja
ar izdarīto pārkāpumu būtiski tiek
aizskartas sabiedrības intereses, tajā
skaitā nodarīts būtisks kaitējums kopējai
komercdarbības videi. Vērtējot minētā
aizskāruma pakāpi, cita starpā jāņem
vērā VID rīcībā esošā personu
raksturojošā informācija, pārkāpuma
raksturs un pārkāpēja nodoms izdarīt
konkrēto pārkāpumu. Nosakot tiesību
atņemšanas valdes loceklim ieņemt
noteiktus amatus komercsabiedrībā
ilgumu, ir jāņem vērā pārkāpuma
rezultātā radītā sabiedrības interešu
aizskāruma pakāpe, kā arī pārkāpuma
atkārtotība;
- tiesības ieņemt noteiktus amatus
komercsabiedrībās atņem uz laiku no
viena līdz diviem gadiem, ja pārkāpuma
periods ir līdz sešiem mēnešiem, ņemot
vērā nodokļu maksātāja – juridiskās
personas – saimnieciskās darbības
rādītājus (VID deklarētā darījumu
vērtība pēdējos sešos mēnešos ir līdz
100 000 euro), pārkāpēja personību
raksturojošos datus (ir amatpersona vēl
kādā komercsabiedrībā, kura neveic
nodokļu
maksājumus,
nesniedz
deklarācijas un pārskatus);

42
- tiesības ieņemt noteiktus amatus
komercsabiedrībās atņem uz laiku no
diviem līdz trīs gadiem, ja pārkāpuma
periods ir vairāk par sešiem mēnešiem,
konstatējama pārkāpuma atkārtojamība,
kā arī ņemot vērā nodokļu maksātāja –
juridiskās personas – saimnieciskās
darbības rādītājus (VID deklarētā
darījumu vērtība pēdējos sešos mēnešos
ir virs 100 000 euro, ir apturēta
saimnieciskā darbība, izslēgta no
pievienotās vērtības nodokļa maksātāju
reģistra),
pārkāpēja
personību
raksturojošos datus (persona bez
deklarētās
dzīvesvietas,
deklarētā
dzīvesvieta ir patversmē, ir amatpersona
vēl kādā komercsabiedrībā, kura neveic
nodokļu
maksājumus,
nesniedz
deklarācijas un pārskatus)

Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un statistiskās
(pirmā un otrā informācijas noteikumu neievērošana
166.6pants
daļa)
pirmā daļa

Par normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības
kārtošanas nosacījumu neievērošanu, gada
pārskatu, konsolidēto gada pārskatu, paziņojumu
par maksājumiem pārvaldes iestādēm vai
konsolidēto paziņojumu par maksājumiem
pārvaldes iestādēm neiesniegšanu attiecīgajos
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai
nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts
institūcijām – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām vai valdes loceklim no septiņdesmit
līdz četrsimt trīsdesmit euro, atņemot valdes
loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus
komercsabiedrībās vai bez tā

- naudas sods tiek piemērots pēc
pārkāpuma rakstura un būtības;
- sankcijā paredzēto minimālo naudas
sodu piemēro tikai gadījumos, kad
pārkāpums ir formāla rakstura un
būtiskas sekas nevar radīt;
- ja pārkāpums ir radījis vai var radīt
sekas, kuru rezultātā netiek nomaksāti
nodokļi, naudas sods piemērojams
atkarībā no šo seku apmēra.
Iespējamie
biežāk
konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas:
- par gada pārskata iesniegšanu, kavējot
tā iesniegšanas termiņu, naudas sods
piemērojams robežās no 70 līdz
300 euro, ņemot vērā kavējuma perioda
ilgumu;
- ja nav izstrādāti un apstiprināti
grāmatvedības organizācijas dokumenti,
politika, – tiek piemērots naudas sods no
70 līdz 350 euro;
- ja grāmatvedības datorprogrammai nav
licences vai licences līguma, – tiek
piemērots naudas sods no 70 līdz
350 euro (ņemot vērā lietošanas
periodu);
- ja grāmatvedības uzskaite netiek
kārtota atbilstoši normatīvo aktu
prasībām (piemēram, grāmatvedības
reģistri nav kārtoti divkāršā ieraksta
sistēmā,
nav
kārtota
galvenā
grāmata/virsgrāmata,
nav
kārtoti
hronoloģiskie vai analītiskie reģistri
atsevišķiem saimniecisko darījumu
veidiem, grāmatvedības reģistri nav
kārtoti latviešu valodā, grāmatvedības
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reģistros veiktie ieraksti nav pamatoti ar
attaisnojuma
dokumentiem,
uz
attaisnojuma dokumentiem nav norādīts
iegrāmatojums (kontējums), ieraksta
kārtas numurs, ieraksti grāmatvedības
reģistros nav veikti savlaicīgi, ieraksti
grāmatvedības reģistros nav pilnīgi,
attaisnojuma
dokumentos/reģistros
labojumi nav veikti atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, inventarizācijas saraksti
nav sastādīti atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, netika veikta pārskata gada
slēguma inventarizācija u.c.), – tiek
piemērots naudas sods no 70 līdz
430 euro;
- ja nav saglabāti grāmatvedības
reģistri/attaisnojuma dokumenti, – tiek
piemērots naudas sods no 250 līdz
430 euro (ņemot vērā periodu, apjomu
un ietekmi uz nodokļu aprēķināšanu);
- ja nevar izsekot darījumiem, – tiek
piemērots naudas sods no 70 līdz
430 euro (ņemot vērā darījumu apjomu
un periodu);
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībā piemēro gadījumā, ja
ar izdarīto pārkāpumu būtiski tiek
aizskartas sabiedrības intereses. Vērtējot
minētā aizskāruma pakāpi, cita starpā
jāņem vērā pārkāpuma apjoms, tā
nozīmīgums un iespējamās sekas
attiecībā uz budžeta ieņēmumiem, VID
rīcībā esošā pārkāpēju raksturojošā
informācija, pārkāpēja nodoms izdarīt
pārkāpumu. Nosakot tiesību atņemšanas
valdes loceklim ieņemt noteiktus amatus
komercsabiedrībā ilgumu, jāņem vērā
pārkāpuma raksturs un pārkāpuma
rezultātā radītā sabiedrības interešu
aizskāruma pakāpe;
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībā piemēro gadījumā, ja
tiek konstatēts pārkāpums, kas ir saistīts
ar nepilnīgu ieņēmumu uzrādīšanu
grāmatvedības uzskaitē, tajā skaitā
izmantojot EKA/EKS ar mainītu
konstrukciju vai programmu, ar ko
tādējādi radīta iespēja slēpt vai samazināt
ar nodokļiem un nodevām apliekamo
objektu (ņemot vērā periodu, kādā
pārkāpums ir pieļauts, kā arī iespējamā
slēpto vai samazināto nodokļu apmēru);
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībā nepiemēro par gada
pārskatu neiesniegšanu attiecīgajos
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos,
jo papildsoda piemērošana, atņemot
valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus
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otrā daļa

Par izvairīšanos iesniegt šā panta pirmajā daļā
norādītos dokumentus – uzliek naudas sodu
fiziskajām personām vai valdes loceklim no
simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro,
atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt
noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez
tā

amatus komercsabiedrībās, nav samērīga
ar pārkāpuma raksturu;
- tiesības ieņemt noteiktus amatus
komercsabiedrībās atņem uz laiku no
viena līdz diviem gadiem, ja pārkāpuma
periods (cik ilgi pārkāpums turpināts) ir
līdz sešiem mēnešiem, ņemot vērā
nodokļu
maksātāja
–
juridiskās
personas –
saimnieciskās
darbības
rādītājus (VID deklarētā darījumu
vērtība pēdējos sešos mēnešos ir līdz
100 000 euro), pārkāpēja personību
raksturojošos datus (ir amatpersona vēl
kādā komercsabiedrībā, kura neveic
nodokļu
maksājumus,
nesniedz
deklarācijas un pārskatus);
- tiesības ieņemt noteiktus amatus
komercsabiedrībās atņem uz laiku no
diviem līdz trīs gadiem, ja pārkāpuma
periods (cik ilgi pārkāpums turpināts) ir
virs sešiem mēnešiem, konstatējama
pārkāpuma atkārtojamība, ņemot vērā
nodokļu
maksātāja
–
juridiskās
personas –
saimnieciskās
darbības
rādītājus (VID deklarētā darījumu
vērtība pēdējos sešos mēnešos ir virs
100 000 euro, ir apturēta saimnieciskā
darbība, izslēgta no pievienotās vērtības
nodokļa maksātāju reģistra), pārkāpēja
personību raksturojošos datus (persona
bez deklarētās dzīvesvietas, deklarētā
dzīvesvieta ir patversmē, ir amatpersona
vēl kādā komercsabiedrībā, kura neveic
nodokļu
maksājumus,
nesniedz
deklarācijas un pārskatus)
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
periodu,
kādā
ir
turpinājusies
izvairīšanās
iesniegt
konkrētos
dokumentus;
- ja pārkāpuma kaitīgās sekas tiek
novērstas līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanas brīdim, ir pārkāpēja
atbildību mīkstinoši apstākļi, bet nav
pastiprinošu apstākļu, var piemērot
sankcijā paredzēto minimālo naudas
sodu;
- ja pārkāpuma kaitīgās sekas netiek
novērstas, naudas sods piemērojams no
200 līdz 350 euro;
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībā piemēro gadījumā, ja
ar izdarīto pārkāpumu būtiski tiek
aizskartas sabiedrības intereses. Vērtējot
minētā aizskāruma pakāpi, cita starpā
jāņem vērā neiesniegtās informācijas
apjoms, tās nozīmīgums un iespējamās
sekas attiecībā uz budžeta ieņēmumiem
un VID rīcībā esošā pārkāpēju
raksturojošā
informācija.
Nosakot
tiesību atņemšanas valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
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komercsabiedrībā ilgumu, ir jāņem vērā
pārkāpuma rezultātā radītā sabiedrības
interešu aizskāruma pakāpe, kā arī
pārkāpuma atkārtotība
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Divpadsmitā “b” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi patērētāju tiesību aizsardzības jomā
166.9pants Noteiktām prasībām neatbilstošu preču un pakalpojumu
realizācija
otrā daļa

166.10pants

Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
neatbilstošas kvalitātes naftas produktu, to
aizstājējproduktu
un
komponentu
vai
alkoholisko
dzērienu
piedāvāšanu
vai
pārdošanu –
uzliek
naudas
sodu
amatpersonām no simt četrdesmit līdz
četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām
personām – no četrsimt trīsdesmit līdz
četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot naftas
produktus,
to
aizstājējproduktus
un
komponentus, alkoholiskos dzērienus, kuru
kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām, vai bez konfiskācijas

administratīvā
atbildība
par
pārkāpumiem
komercdarbībā
tiek
piemērota juridiskajām personām;
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods līdz 710 euro tiek
piemērots tikai gadījumos, ja pārkāpums
radies neuzmanības dēļ, tā apmērs ir
neliels un tā kaitīgās sekas nekavējoties
ir novērstas;
- naudas sods līdz 1400 euro, – ja ir
pārkāpēja atbildību mīkstinoši apstākļi,
bet nav atbildību pastiprinošu apstākļu;
- naudas sods no 1401 līdz 4300 euro, –
ja pārkāpuma rezultātā radīts būtisks
kaitējums ar likumu aizsargātām
interesēm; ja ir pārkāpēja atbildību
pastiprinoši apstākļi un gadījumos, ja ir
iespējams konstatētā pārkāpuma sekas
novērst, taču pārkāpējs to nav izdarījis;
- preču konfiskācija tiek piemērota, ja
pārkāpēja darbībā jau agrāk ir konstatēti
šādi pārkāpumi, kā arī noteiktajām
prasībām neatbilstošo produktu atrašanās
brīvā apritē varētu radīt kaitējumu citu
personu tiesībām vai tiesiskajām
interesēm

Pieļaujamā bīstamo vielu daudzuma pārsniegšana precēs

(par pārkāpumiem
dārgmetālu un
dārgakmeņu
izstrādājumu
tirdzniecības jomā)
Par tādu preču ievietošanu tirgū, piedāvāšanu vai
pārdošanu, kurās ķīmisko vielu daudzums vai
radiācijas līmenis pārsniedz normatīvajos aktos
noteiktās normas, – uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem
līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām
personām – no divsimt astoņdesmit līdz
četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot šīs
preces vai bez konfiskācijas

166.12pants
trešā daļa

- naudas sods tiek piemērots individuāli
katrā gadījumā, ņemot vērā galvenokārt
ar pārkāpumu radīto sabiedriskās
bīstamības pakāpi, kā arī preču
daudzumu un to, vai pārkāpums izdarīts
atkārtoti gada laikā un par to ir piemērots
administratīvais sods;
- preču konfiskācija tiek piemērota, ja
konkrēto preču atrašanās brīvā apritē
varētu radīt kaitējumu citu personu
tiesībām vai tiesiskajām interesēm

Informācijas nesniegšana par preci, pakalpojumu, ražotāju,
pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju
Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem
pārkāpumiem, ja tie izdarīti attiecībā uz
degvielu, – uzliek naudas sodu amatpersonām
no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit
euro, bet juridiskajām personām – līdz
divtūkstoš deviņsimt euro

Naudas sods tiek piemērots individuāli
katrā gadījumā, ņemot vērā nemarķēto
preču veidu, sortimentu un apjomu, kā
arī ar pārkāpumu radīto sabiedriskās
bīstamības pakāpi
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166.14pants

Viltotu preču pārdošana
Par viltotu preču piedāvāšanu vai pārdošanu –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz
trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām
personām – līdz tūkstoš četrsimt euro,
konfiscējot šīs preces

166.15pants
(ceturtā daļa)

- naudas sods tiek piemērots individuāli
katrā gadījumā, ņemot vērā viltoto preču
veidu, sortimentu un apjomu, kā arī ar
pārkāpumu
radīto
sabiedriskās
bīstamības
pakāpi;
sabiedriskās
bīstamības pakāpe vērtējama, ņemot vērā
viltoto preču veidu un iespējamā
patērētāja aizsargātības līmeni (preces
saistītas ar personas veselību, preču
iespējamie patērētāji ir bērni, preces ir
paaugstinātas bīstamības avoti vai
paredzētas iestrādāšanai šādos avotos);
- konfiskācija tiek piemērota visos
pārkāpuma konstatēšanas gadījumos

Atbilstības novērtēšanai pakļauto preču nenodrošināšana ar
atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem un to
piedāvāšana un realizēšana bez atbilstības apliecinājumiem
vai apstiprinājumiem

ceturtā daļa

Par naftas produktu, to aizstājējproduktu un
komponentu nenodrošināšanu ar atbilstības
sertifikātu, atbilstības apliecinājumu, testēšanas
pārskatu vai citu normatīvajos aktos noteiktu
dokumentu, kas apliecina šo produktu atbilstību
normatīvo aktu prasībām, vai naftas produktu, to
aizstājējproduktu un komponentu piedāvāšanu
vai realizēšanu bez tiem – uzliek naudas sodu
amatpersonām no simt četrdesmit līdz
septiņsimt euro, bet juridiskajām personām –
no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro,
konfiscējot
naftas
produktus,
to
aizstājējproduktus un komponentus, kuriem
nav atbilstības sertifikāta, atbilstības
apliecinājuma, testēšanas pārskata vai cita
normatīvajos aktos noteikta atbilstību
apliecinoša dokumenta, vai bez konfiskācijas

166.20pants

Tabakas izstrādājumu realizācijas noteikumu pārkāpšana

pirmā daļa

Par tādu tabakas izstrādājumu vai augu
smēķēšanas
produktu
piedāvāšanu
vai
realizāciju, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa
markām, izņemot normatīvajos aktos paredzētos
gadījumus, – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no divsimt desmit līdz četrsimt
trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām –
no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro,
konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai
augu smēķēšanas produktus vai bez
konfiskācijas

administratīvā
atbildība
par
pārkāpumiem
tiek
piemērota
amatpersonām
un
juridiskajām
personām;
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi, ko tieši raksturo preču bez
testēšanas pārskata kopējais apjoms un
laika periods, kurā pārkāpums ir izdarīts;
- preču konfiskācija tiek piemērota
gadījumos, ja pārkāpēja darbībā jau
agrāk ir konstatēti šādi pārkāpumi un bez
testēšanas pārskatiem esošo produktu
atrašanās brīvā apritē varētu radīt
kaitējumu citu personu tiesībām vai
tiesiskajām interesēm

administratīvā
atbildība
par
pārkāpumiem
komercdarbībā
tiek
piemērota fiziskajām un juridiskajām
personām;
- naudas sods sankcijas ietvaros tiek
piemērots, ņemot vērā piedāvājumā vai
realizācijā esošo atbilstoši nemarķēto
tabakas izstrādājumu daudzumu;
- konfiscēti tiek tabakas izstrādājumi,
kuri tiek piedāvāti vai realizēti bez
Latvijas Republikas akcīzes markām;
- konfiskācija netiek piemērota tādiem
tabakas izstrādājumiem, kuriem ir
Latvijas Republikas akcīzes nodokļa
markas, taču tās nav atbilstošas spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām
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otrā daļa

Par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot
noteikumu par to realizācijas cenu, – uzliek
naudas sodu amatpersonām no divsimt
desmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet
juridiskajām personām – no divsimt
astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro,
konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez
konfiskācijas

trešā daļa

Par tādu cigarešu realizāciju, kuru daudzums
iepakojuma vienībā atšķiras no daudzuma, kāds
norādīts uz akcīzes nodokļa markas vai cigarešu
iepakojuma vienības, – uzliek naudas sodu
amatpersonām no divsimt desmit līdz divsimt
astoņdesmit
euro,
bet
juridiskajām
personām – no trīssimt piecdesmit līdz
tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šos tabakas
izstrādājumus

ceturtā daļa

Par tādu tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas
produktu, elektronisko cigarešu, to uzpildes
flakonu vai jaunieviestu tabakas izstrādājumu
laišanu tirgū, par kuriem nav sniegta informācija
kompetentajai institūcijai, – uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz
septiņsimt euro, bet juridiskajām personām –
no septiņsimt līdz septiņtūkstoš euro,
konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, augu
smēķēšanas
produktus,
elektroniskās
cigaretes,
to
uzpildes
flakonus
vai
jaunieviestus tabakas izstrādājumus vai bez
konfiskācijas

administratīvā
atbildība
par
pārkāpumiem
komercdarbībā
tiek
piemērota juridiskajām personām;
- naudas sods sankcijas ietvaros tiek
piemērots, ņemot vērā realizācijā ar
neatbilstošu realizācijas cenu esošo
tabakas izstrādājumu daudzumu;
- konfiskācija tiek piemērota pārkāpēja
komercdarbībā atkārtoti konstatēta
pārkāpuma gadījumos, ja ir atbildību
pastiprinoši apstākļi un konkrētajā
tabakas izstrādājumu realizācijas vietā
konstatētie pārkāpumi ir būtiski (vismaz
puse no realizācijā esošajiem tabakas
izstrādājumiem tiek realizēta ar
neatbilstošu cenu)
administratīvā
atbildība
par
pārkāpumiem
komercdarbībā
tiek
piemērota juridiskajām personām;
- naudas sods sankcijas ietvaros tiek
piemērots, ņemot vērā realizācijā esošo
tabakas izstrādājumu daudzumu;
- konfiskācija tiek piemērota obligāti,
konstatējot
nemarķētus
tabakas
izstrādājumus, kā arī ja konkrētajā
tabakas izstrādājumu realizācijas vietā
konstatētie pārkāpumi ir būtiski (vismaz
puse no realizācijā esošajiem tabakas
izstrādājumiem tiek realizēta ar
neatbilstošu cenu)
administratīvā
atbildība
par
pārkāpumiem tiek piemērota fiziskajām
personām un juridiskajām personām;
- naudas sods sankcijas ietvaros tiek
piemērots, ņemot vērā pārkāpuma
apmēru (realizācijā esošo normas
prasībām
neatbilstošo
tabakas
izstrādājumu daudzumu);
- preču konfiskācija tiek piemērota
gadījumos, ja ir izdarīts būtisks
kaitējums sabiedrības interesēm, ja var
tikt nodarīts kaitējums personas
veselībai, ja pārkāpēja darbībā līdzīga
rakstura pārkāpumi ir konstatēti jau
iepriekš un tie ir fiksēti administratīvajā
kārtībā

Divpadsmitā “c” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi korupcijas novēršanas jomā
166.27pants Valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšana
Par
valsts
amatpersonas
deklarācijas
neiesniegšanu noteiktā termiņā, deklarācijas
aizpildīšanas
un
iesniegšanas
kārtības
neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu
deklarācijā – uzliek naudas sodu līdz trīssimt
piecdesmit euro

- naudas sods tiek piemērots individuāli
katrā gadījumā, ņemot vērā gan
pārkāpuma raksturu, gan pārkāpēja
attieksmi pret to;
- par deklarācijas iesniegšanu, kavējot
normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas
termiņu līdz 15 kalendāra dienām, –
piemēro naudas sodu ne vairāk par
100 euro;
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- par deklarācijas iesniegšanu, kavējot
normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas
termiņu līdz 30 kalendāra dienām, –
piemēro naudas sodu ne vairāk kā
150 euro;
- par deklarācijas iesniegšanu, kavējot
normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas
termiņu vairāk par 30 kalendāra
dienām, – piemēro naudas sodu no
50 līdz 350 euro;
- par nepatiesu ziņu norādīšanu
deklarācijā – piemēro naudas sodu no
50 līdz 350 euro, ņemot vērā nepatieso
ziņu apmēru, vērtējot nepatiesi norādītās
ziņas
attiecībā
pret
deklarācijā
sniegtajām ziņām un ar nepatiesajām
ziņām aizskarto sabiedrības interešu
aizskāruma pakāpi;
- par deklarācijas aizpildīšanas kārtības
neievērošanu – piemēro naudas sodu no
15 līdz 350 euro atkarībā no neaizpildīto
(vai kļūdaini aizpildīto) deklarācijas
sadaļu daudzuma, nenorādītās (vai
kļūdaini norādītās) informācijas apjomu
un saturu vērtējot attiecībā pret
deklarācijā sniegtajām ziņām kopumā un
aizskarto sabiedrības interešu pakāpi;
- par deklarācijas iesniegšanas kārtības
neievērošanu – piemēro naudas sodu no
30 līdz 350 euro

166.32pants

Valsts amatpersonu sarakstu neiesniegšana
Par likumā noteikto valsts amatpersonu sarakstu
un to grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā,
kā arī par nepilnīgu šādu sarakstu iesniegšanu –
uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību
institūciju vadītājiem no septiņdesmit līdz
divsimt desmit euro

- naudas sods tiek piemērots individuāli
katrā gadījumā, ņemot vērā gan ziņu
iesniegšanas
termiņa
nokavējuma
ilgumu, gan savlaicīgi neiesniegto ziņu
apjomu;
- par likumā noteikto valsts amatpersonu
sarakstu un to grozījumu iesniegšanas
termiņa kavējumu līdz 30 kalendāra
dienām – piemēro naudas sodu no 70 līdz
150 euro;
- par likumā noteikto valsts amatpersonu
sarakstu un to grozījumu iesniegšanas
termiņa
kavējumu
vairāk
par
30 kalendāra dienām – piemēro naudas
sodu no 70 līdz 210 euro;
- par likumā noteikto valsts amatpersonu
sarakstu un to grozījumu iesniegšanas
termiņa (gada laikā atkārtoti) kavējumu –
piemēro naudas sodu no 100 līdz
210 euro

Divpadsmitā “d” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi maksātnespējas jomā
166.35pants Maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana
Par parādnieka maksātnespējas procesa
pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos
gadījumos – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām vai valdes loceklim no divsimt
astoņdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot

- naudas sods tiek piemērots individuāli
katrā gadījumā, ņemot vērā izdarītā
pārkāpuma
raksturu,
pārkāpēja
personību, viņa vainas pakāpi, mantisko
stāvokli, atbildību mīkstinošus un
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valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus
amatus komercsabiedrībās vai bez tā

pastiprinošus apstākļus, maksātnespējas
pieteikuma iesniegšanas pienākuma
neizpildīšanas ilgumu, nokavēto nodokļu
maksājumu kopējo apmēru, veikto
darbību apjomu, informējot pārkāpēju
par pienākumu iesniegt maksātnespējas
pieteikumu un pārkāpēja attieksmi pret
to;
- vērtējot izdarītā pārkāpuma raksturu,
ņem vērā, vai pārkāpējs ir veicis darbības
pārkāpuma izdarīšanas nepieļaušanai vai
novēršanai, tas ir, vai pārkāpējs ir
ievērojis normatīvajos aktos noteikto
parādnieka rīcību gadījumā, kad tas
nespēj nokārtot parādsaistības, kurām
pienācis izpildes termiņš, ir panākta
vienošanās ar kreditoriem, kā arī veiktas
darbības, lai ierosinātu parādnieka
tiesiskās aizsardzības procesu, laika
periodu, no kura brīža parādniekam
izveidojās
nokavētie
nodokļu
maksājumi, vai pārkāpējs ir atbildējis uz
VID
nosūtīto
brīdinājumu
par
maksātnespējas procesa pieteikuma
iesniegšanu, vai ir novērstas pārkāpuma
kaitīgās sekas, tas ir, iesniegts
maksātnespējas procesa pieteikums,
veikta nokavēto nodokļu maksājumu
samaksa, vai nokavētie nodokļu
maksājumi
izveidojušies
fiktīvam
komersantam u.c.;
- vērtējot pārkāpēja personību, ņem vērā,
vai pārkāpējs sadarbojas ar VID –
informē par maksātnespējas procesa
pieteikuma neiesniegšanas iemesliem,
vai pārkāpējam iepriekš ir ticis piemērots
sods par maksātnespējas procesa
pieteikuma neiesniegšanu, vai pārkāpējs
ir vai ir bijis valdes loceklis citās
komercsabiedrībās, kurām izveidojušies
nokavētie nodokļu maksājumi, vai
pārkāpējs atzīst savu vainu un nožēlo
izdarīto,
vai
nokavētie
nodokļu
maksājumi
izveidojušies
fiktīvam
komersantam u.c.;
- vērtējot pārkāpēja mantisko stāvokli,
ņem vērā pārkāpēja gūtos ienākumus un
publiskajos reģistros uz pārkāpēja vārda
reģistrētos īpašumus;
- naudas sodu no 280 līdz 400 euro
piemēro,
ja
nokavēto
nodokļu
maksājumu kopējais apmērs ir līdz
49 999,99 euro;
- naudas sodu no 401 līdz 500 euro
piemēro,
ja
nokavēto
nodokļu
maksājumu kopējais apmērs ir robežās
no 50 000 līdz 99 999,99 euro;
- naudas sodu no 501 līdz 700 euro
piemēro,
ja
nokavēto
nodokļu
maksājumu kopējais apmērs pārsniedz
100 000 euro.
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Pēc naudas soda apmēra noteikšanas
gadījumā,
ja
nokavēto
nodokļu
maksājumu apmērs pārsniedz valstī
noteiktās 50 minimālās mēnešalgas vai ir
konstatēts atbildību pastiprinošs vai
būtisks pārkāpēja personību negatīvi
raksturojošs apstāklis, ir izvērtējama
papildsoda – tiesību atņemšana ieņemt
noteiktus amatus uz laiku no viena gada
līdz trim gadiem – piemērošana:
- tiesību atņemšanu valdes loceklim
ieņemt
noteiktus
amatus
komercsabiedrībā piemēro gadījumā, ja
ar naudas sodu vien netiek panākts
mērķis, kuru izvirzījis likumdevējs,
paredzot administratīvo atbildību par
šādu pārkāpumu (atturēt pārkāpēju no
tādām
vai
līdzīgām
darbībām
komercsabiedrību
pārstāvībā
arī
nākotnē), ja ar izdarīto pārkāpumu
būtiski ir aizskartas sabiedrības intereses,
tajā skaitā nodarīts būtisks kaitējums
komercdarbības videi, ja papildsoda
piemērošanas rezultātā sabiedrība varētu
tikt pasargāta no iespējamām negatīvām
sekām valsts budžetam, kas varētu
rasties, ja pārkāpējam netiks atņemtas
tiesības ieņemt noteiktus amatus, ja
pārkāpējs ir veicis sistemātiskus
pārkāpumus, ja labums, ko iegūs
sabiedrība no naudas soda un papildsoda
piemērošanas, ir lielāks par pārkāpēja
tiesību vai tiesisko interešu aizskārumu;
- ja tiek nolemts piemērot papildsodu
gadījumā, kad nokavēto nodokļu
maksājumu apmērs nepārsniedz 50 valstī
noteiktās minimālās mēnešalgas, bet
lietā ir konstatēts būtisks pārkāpēja
personību
raksturojošs
negatīvs
apstāklis, kas norāda uz nepieciešamību
piemērot
papildsodu,
papildsodu
piemēro uz vienu gadu;
- tiesības ieņemt noteiktus amatus atņem
uz vienu gadu gadījumos, ja nokavēto
nodokļu maksājumu kopējais apmērs
pārsniedz valstī noteiktās 50 minimālās
mēnešalgas līdz 49 999,99 euro;
- tiesības ieņemt noteiktus amatus atņem
uz diviem gadiem, ja nokavēto nodokļu
maksājumu kopējais apmērs ir no 50 000
līdz 99 999,99 euro;
- tiesības ieņemt noteiktus amatus atņem
uz trim gadiem, ja nokavēto nodokļu
maksājumu kopējais apmērs pārsniedz
100 000 euro;
- piemērot papildsodu iespējams arī
ārpus minētajām nokavēto nodokļu
maksājumu apmēra robežām, ja lietā ir
konstatēts būtisks pārkāpēja personību
negatīvi raksturojošs apstāklis (pārkāpējs
ir vai ir bijis amatpersona arī citās
komercsabiedrībās (vienā vai vairākās)
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un viņa pienākumu pildīšanas laikā tajās
ir izveidojies kopējais nokavēto nodokļu
maksājumu parāds, kas pārsniedz
50 valstī
noteiktās
minimālās
mēnešalgas;
- izvērtējot piemērojamos soda veidus un
apmērus minētajās robežās, jāņem vērā
arī citi apstākļi, kuri nav minēti, bet uz
kuriem
pārkāpējs
ir
norādījis
administratīvā
pārkāpuma
lietas
izskatīšanas gaitā un kas ir attiecināmi uz
pārkāpuma
raksturu,
pārkāpēja
personību, viņa vainas pakāpi, mantisko
stāvokli, atbildību mīkstinošiem un
pastiprinošiem apstākļiem.

Trīspadsmitā nodaļa

Administratīvie pārkāpumi, kas apdraud sabiedrisko kārtību
169.3pants Ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu
pārkāpšana
Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču (to skaitā
preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa
atbrīvojums
vai
atvieglojums)
iegādes,
realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas
(pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu, kā arī par
citiem
šo
preču
aprites
noteikumu
pārkāpumiem – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no septiņdesmit līdz septiņsimt
euro, bet juridiskajām personām – no
septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro,
konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai
(pārvadāšanai) izmantotos transportlīdzekļus
vai bez konfiskācijas

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un ar likumu
aizsargātām interesēm radītā kaitējuma
pakāpi;
- naudas sods no 70 līdz 285 euro tiek
piemērots tikai gadījumos, ja pārkāpuma
kaitīgās sekas ir novērstas;
- naudas sods līdz 425 euro – tiek
piemērots, ja ir pārkāpēja atbildību
mīkstinoši apstākļi, bet nav atbildību
pastiprinošu apstākļu;
- ja ir pārkāpēja atbildību pastiprinoši
apstākļi, nav mīkstinošu apstākļu un
gadījumos, ja iespējams konstatētā
pārkāpuma sekas novērst, bet tas netiek
izdarīts, naudas sods piemērojams no
425 euro līdz maksimālajai sankcijā
paredzētajai robežai, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu un būtību;
- sankcijā paredzēto preču konfiskāciju
piemēro gadījumos, ja pārkāpēja darbībā
līdzīga rakstura pārkāpumi ir konstatēti
jau iepriekš un tie ir fiksēti
administratīvajā kārtībā;
- sankcijā paredzēto preču konfiskāciju
piemēro obligāti, ja konstatēti nemarķēti
tabakas izstrādājumi un alkoholiskie
dzērieni;
- transportlīdzekļu konfiskāciju piemēro,
ja pārkāpēja darbība liecina par
sistemātisku akcīzes preču pārvietošanu
neatļautā veidā un kārtībā, – lai novērstu
pārkāpuma atkārtošanu;
- transportlīdzekļa konfiskāciju piemēro
obligāti, ja tas ir speciāli pielāgots
pārkāpuma izdarīšanai.
Iespējamie
biežāk
konstatējamie
pārkāpumu sastāvi un par tiem
piemērojamā naudas soda apmēra
robežas:
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- ja
slēgta
akcīzes
preču
mazumtirdzniecības vieta, – tiek
piemērots naudas sods 100 euro;
- ja
slēgta
akcīzes
preču
vairumtirdzniecības
noliktava
vai
akcīzes preču noliktava, – tiek piemērots
naudas sods no 200 līdz 300 euro;
- ja fiziska persona glabā vai pārvieto
nemarķētus tabakas izstrādājumus tirgū,
uz ielas, lidostā vai uzbraucot uz prāmja,
ja nav atbildību pastiprinošu apstākļu –

līdz 300 cigaretēm, – tiek
piemērots naudas sods 70 euro;

no 301 līdz 500 cigaretēm, –
tiek piemērots naudas sods 100 euro;

no 501 līdz 1000 cigaretēm, –
tiek piemērots naudas sods 200 euro;

no 1001 līdz 2000 cigaretēm, –
tiek piemērots naudas sods 300 euro;

no 2001 līdz 3000 cigaretēm, –
tiek piemērots naudas sods 400 euro;

no 3001 līdz daudzumam, par
kuru paredzēta kriminālatbildība, –
piemēro naudas sodu no 400 līdz
700 euro
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170.2pants

Nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošana (ražošana),
glabāšana un pārvietošana
Par
nelikumīgu
alkoholisko
dzērienu
izgatavošanu
(ražošanu),
glabāšanu
vai
pārvietošanu – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no trīssimt piecdesmit līdz
septiņsimt euro, konfiscējot alkoholiskos
dzērienus un to pārvietošanai izmantotos
transportlīdzekļus vai bez transportlīdzekļu
konfiskācijas, bet juridiskajām personām –
no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš
euro, konfiscējot alkoholiskos dzērienus un to
pārvietošanai izmantotos transportlīdzekļus
vai bez transportlīdzekļu konfiskācijas

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
konstatētos apstākļus par pārkāpuma
apjomiem un ar pārkāpumu radīto valsts
un sabiedrības interešu aizskāruma
pakāpi;
- fiziskajām personām naudas sods no
305 līdz 500 euro tiek piemērots, ja
pārkāpēja darbībās pārkāpums ir likumā
noteiktā kārtībā fiksēts pirmo reizi un ir
konstatējami
pārkāpēja
atbildību
mīkstinoši apstākļi;
- fiziskajām personām naudas sods no
501 līdz 700 euro tiek piemērots, ja ir
pārkāpēja atbildību pastiprinoši apstākļi
un pārkāpējs nav veicis visas iespējamās
darbības, kas vērstas uz pārkāpuma
atkārtošanas novēršanu;
- juridiskajām personām naudas sods no
1400 līdz 2850 euro tiek piemērots, ja
pārkāpēja darbībās pārkāpums ir likumā
noteiktā kārtībā fiksēts pirmo reizi un ir
konstatējami
pārkāpēja
atbildību
mīkstinoši apstākļi;
- juridiskajām personām naudas sods no
2851 līdz 14 000 euro tiek piemērots, ja
ir pārkāpēja atbildību pastiprinoši
apstākļi un pārkāpējs nav veicis visas
iespējamās darbības, kas vērstas uz
pārkāpuma atkārtošanas novēršanu;
- alkoholisko dzērienu konfiskācija tiek
piemērota visos gadījumos;
- transportlīdzekļa konfiskācija tiek
piemērota, ņemot vērā tā nozīmi
konstatētā pārkāpuma izdarīšanā;
- transportlīdzekļa konfiskāciju piemēro
obligāti, ja tas ir speciāli pielāgots
pārkāpuma izdarīšanai

Četrpadsmitā nodaļa

Administratīvie pārkāpumi, kas apdraud noteikto pārvaldes kārtību
190.15pants Izvairīšanās no skaidras naudas deklarēšanas
Par normatīvajos aktos noteiktās skaidras
naudas, ko, šķērsojot Latvijas Republikas valsts
robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā
vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu
deklarēšanu – uzliek naudas sodu piecu
procentu apmērā no nedeklarētās vai
nepatiesi deklarētās summas

Par pārkāpumu noteikta konkrēta
sankcija.
Pienākums deklarēt nav izpildīts, ja
sniegtā informācija ir neprecīza vai
nepilnīga. Faktiskā skaidras naudas
summa, kas konstatēta pie personas, ir
nedeklarētā summa un tā jāņem par
pamatu naudas soda aprēķinam
neatkarīgi no tā, vai skaidras naudas
summa nav deklarēta vispār, vai arī
iesniegta skaidras naudas deklarācija par
citu naudas summu.
Ja persona iesniedz skaidras naudas
deklarāciju par summu, kuras faktiski
nav, un šī summa ir mazāka par deklarēt
nepieciešamo
naudas
summu
(10 000 euro), persona saucama pie
atbildības pēc LAPK 201.13panta par
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nepatiesu
informāciju
saturošu
dokumentu iesniegšanu muitas iestādē

Četrpadsmitā “b” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi muitas jomā
201.10pants Muitas režīmu izpildes noteikumu pārkāpšana
pirmā daļa

Par muitas režīmu izpildes noteikumu
pārkāpšanu, izņemot gadījumus, kad pārkāpums
izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā
rezultātā nevar rasties muitas parāds, – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
fiziskajām personām līdz simt četrdesmit
euro, bet juridiskajām personām – līdz
septiņsimt euro, konfiscējot preces vai bez
konfiskācijas

otrā daļa

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām līdz divsimt astoņdesmit euro, bet
juridiskajām personām – līdz tūkstoš četrsimt
euro, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas

trešā daļa

Par muitas režīma piemērošanu kontrafaktām un
pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu
uzglabāšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no septiņdesmit līdz trīssimt
piecdesmit euro, bet juridiskajām personām –
no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro,
konfiscējot šīs preces

ceturtā daļa

Par stratēģiskas nozīmes preču importa,
eksporta, pārvietošanas un tranzīta noteikumu
pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no septiņdesmit līdz piecsimt
septiņdesmit
euro,
bet
juridiskajām
personām – no trīssimt piecdesmit līdz
septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot attiecīgās
preces vai bez konfiskācijas

piektā daļa

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajām
darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no trīssimt
piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet
juridiskajām personām – no tūkstoš četrsimt
līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot
attiecīgās preces

- brīdinājumu piemēro, ja pārkāpuma
sekas nerada muitas parādu vai radītā
muitas parāda apmērs nav būtisks;
- naudas sods fiziskajām personām līdz
70 euro un juridiskajām personām līdz
280 euro tiek piemērots, ja nav pārkāpēja
atbildību pastiprinošu apstākļu un nav
radīts būtisks kaitējums ar likumu
aizsargātām interesēm;
- preču konfiskācija tiek piemērota, ja
preces ir tieši saistītas ar pārkāpuma
izdarīšanu, ja to izlaišana radīs ar likumu
aizsargāto interešu aizskārumu
- naudas sods fiziskajām personām līdz
140 euro un juridiskajām personām līdz
560 euro tiek piemērots, ja nav pārkāpēja
atbildību pastiprinošu apstākļu un nav
radīts būtisks kaitējums ar likumu
aizsargātām interesēm;
- preču konfiskācija tiek piemērota, ja
preces ir tieši saistītas ar pārkāpuma
izdarīšanu, ja to izlaišana radīs ar likumu
aizsargāto interešu aizskārumu
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
kontrafakta preču apjomu, ņemot vērā
arī pārkāpēja darbību raksturu un preču
īpašības (preces saistītas ar personas
veselību, preču iespējamie patērētāji ir
bērni, preces ir paaugstinātas bīstamības
avoti vai paredzētas iestrādāšanai šādos
avotos);
- kontrafakto preču konfiskācija ir
obligāta
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu, muitas procedūrai
pieteikto
(piesakāmo)
stratēģiskas
nozīmes preču veidu, vērtību;
- preču konfiskācija piemērojama, ņemot
vērā stratēģiskas nozīmes preču veidu un
plānoto (iespējamo) izmantošanas mērķi
(gala lietotāju), vai ja to izlaišanai brīvā
apgrozībā nav normatīvajos aktos
paredzēto atļauju
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu, muitas procedūrai
pieteikto
(piesakāmo)
stratēģiskas
nozīmes preču skaitu, vērtību un
pārkāpēja attieksmi pret pārkāpuma
izdarīšanu;
- preču konfiskācija piemērojama, ņemot
vērā stratēģiskas nozīmes preču veidu un
plānoto (iespējamo) izmantošanas mērķi
(gala lietotāju), vai ja to izlaišanai brīvā
apgrozībā nav normatīvajos aktos
paredzēto atļauju
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sestā daļa

Par ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma
deklarācijas neiesniegšanu normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā – izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu fiziskajām personām un
juridiskajām personām no septiņiem līdz
septiņdesmit euro

septītā daļa

Par šā panta sestajā daļā paredzētajām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas
sodu fiziskajām personām un juridiskajām
personām no septiņdesmit līdz simt
četrdesmit euro

201.12pants

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas
termiņa nokavējuma ilgumu;
- brīdinājums vai naudas sods līdz
50 euro tiek uzlikts gadījumā, ja
kopsavilkuma deklarācija, nokavējot
iesniegšanas termiņu, iesniegta pirms
transportlīdzekļa ierašanās ostā vai
lidostā, vai muitas iestādē Kopienas
muitas teritorijā un ir konstatēti personas
atbildību mīkstinoši apstākļi, bet nav
konstatēti personas atbildību pastiprinoši
apstākļi;
- naudas sods no 51 līdz 70 euro tiek
uzlikts, ja nav konstatēti atbildību
mīkstinoši apstākļi un kopsavilkuma
deklarācija
nav
iesniegta
pirms
transportlīdzekļa ierašanās ostā vai
lidostā, vai muitas iestādē Kopienas
muitas teritorijā neatkarīgi no atbildību
mīkstinošu apstākļu esības
- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas
termiņa nokavējuma ilgumu;
- naudas sods no 70 līdz 100 euro tiek
piemērots, ja kopsavilkuma deklarācija,
nokavējot
iesniegšanas
termiņu,
iesniegta
pirms
transportlīdzekļa
ierašanās ostā vai lidostā, vai muitas
iestādē Kopienas muitas teritorijā un ir
konstatēti personas atbildību mīkstinoši
apstākļi, bet nav konstatēti personas
atbildību pastiprinoši apstākļi;
- naudas sods no 101 līdz 140 euro tiek
piemērots, ja nav konstatēti atbildību
mīkstinoši apstākļi un kopsavilkuma
deklarācija
nav
iesniegta
pirms
transportlīdzekļa ierašanās ostā vai
lidostā, vai muitas iestādē Kopienas
muitas teritorijā neatkarīgi no atbildību
mīkstinošu apstākļu esības

Kontrabanda
Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību
ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā
vai izvešanu no tās, apejot muitas kontroli vai
noslēpjot šīs preces vai citas vērtības no šādas
kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot
viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā
nelikumīgā veidā (kontrabanda), – uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no
septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet
juridiskajām personām – no septiņsimt līdz
septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot šīs preces
vai citas vērtības un to pārvietošanai
(pārvadāšanai) izmantoto transportlīdzekli
vai bez konfiskācijas

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
kontrabandas ceļā ievesto preču skaitu
un preču vērtību, kā arī sabiedrības
interešu aizskāruma pakāpi (ietekmi uz
budžetu un citām ar likumu aizsargātām
sabiedrības interesēm (kontrabandas
ceļā ievestās preces saistītas ar personas
veselību, preču iespējamie patērētāji ir
bērni, preces ir paaugstinātas bīstamības
avoti vai paredzētas iestrādāšanai šādos
avotos));
obligāta
kontrabandas
preču
konfiskācija piemērojama gadījumos,
kad kontrabandas ceļā ir ievestas:

akcīzes
preces
(tabakas
izstrādājumi, alkoholiskie dzērieni);

preces, uz kuru ievešanu ir
attiecināmi aizliegumi vai ierobežojumi
(piemēram,
CITES
konvencijas
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(1973.gada Vašingtonas konvencija par
starptautisko
tirdzniecību
ar
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un
augu sugām) pielikumos iekļauti
dzīvnieki un augi, to daļas vai
atvasinājumi; preces, kuru ievešanai ir
nepieciešama speciāla atļauja vai
licence).
Pārējos gadījumos preču vai citu vērtību
konfiskāciju piemēro, ņemot vērā
kontrabandas ceļā ievesto preču skaitu
un preču vērtību, kā arī sabiedrības
interešu aizskāruma pakāpi kopsakarā ar
sabiedrības interesi piemērot preču
konfiskāciju (kontrabandas ceļā ievestās
preces saistītas ar personas veselību,
preču iespējamie patērētāji ir bērni,
preces ir paaugstinātas bīstamības avoti
vai paredzētas iestrādāšanai šādos
avotos).
Kontrabandas
preču
pārvietošanai
izmantotā transportlīdzekļa konfiskācija
piemērojama gadījumos, ja:
transportlīdzeklim
ir
mainīta
konstrukcija, tajā izveidojot slēpņus,
kuros izvietotas kontrabandas ceļā
ievedamās preces;
- transportlīdzeklis, kura konstrukcija
nav mainīta, izveidojot slēpņus, atkārtoti
izmantots
kontrabandas
preču
pārvietošanai;
- transportlīdzeklis izmantots īpaši liela
daudzuma preču ievešanai kontrabandas
ceļā
(piemēram,
vieglais
transportlīdzeklis izmantots, ar to
kontrabandas
ceļā
ievedot
50 000 cigarešu,
kravas
transportlīdzeklis
izmantots
300 000 cigarešu ievešanai)

201.13pants

Nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšana
muitas iestādei
Par jebkāda veida nepatiesu informāciju saturošu
dokumentu iesniegšanu muitas iestādei – uzliek
naudas sodu fiziskajām personām līdz
trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām
personām – līdz astoņtūkstoš piecsimt euro,
konfiscējot attiecīgās preces vai bez
konfiskācijas

- naudas sods tiek piemērots, ņemot vērā
muitas iestādei iesniegto dokumentu
apjomu un pārkāpuma rezultātā radīto
vai
iespējamo
kaitējumu
(vai,
pamatojoties uz nepatieso informāciju
iesniegtajā dokumentā, iestāde pieņemtu
personai labvēlīgāku lēmumu, salīdzinot
ar lēmumu, kurš tiktu pieņemts,
pamatojoties uz patiesu informāciju);
- naudas sods līdz 140 euro tiek
piemērots neuzmanības dēļ radušos
pārkāpumu gadījumos, ja nepatiesā
informācija pārkāpējam nerada nekādas
priekšrocības, ja nav pārkāpēja atbildību
pastiprinošu apstākļu un pārkāpuma
rezultātā nevar rasties būtisks kaitējums
ar likumu aizsargājamām interesēm;
- preču konfiskācija lielākoties tiek
piemērota, ja to izlaišana brīvā
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apgrozībā nav iespējama patiesu
informāciju
saturošu
dokumentu
trūkuma dēļ

201.14pants

Preču deklarēšana ar neīstu nosaukumu vai neatbilstošu
kodu

pirmā daļa

Par preču deklarēšanu ar neīstu nosaukumu vai
tām neatbilstošu Eiropas Savienības kombinētās
nomenklatūras kodu, izņemot gadījumus, kad
pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai
nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas
parāds, – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu fiziskajām personām līdz simt
desmit euro, bet juridiskajām personām – līdz
tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot attiecīgās
preces vai bez konfiskācijas

otrā daļa

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām līdz divsimt desmit euro, bet
juridiskajām personām – līdz divtūkstoš
deviņsimt euro, konfiscējot attiecīgās preces
vai bez konfiskācijas

201.15pants

Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautajām precēm un
citām vērtībām

pirmā daļa

Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību
glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai
realizēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā
bez muitas iestāžu atļaujas – uzliek naudas sodu
fiziskajām personām līdz simt četrdesmit
euro, bet juridiskajām personām – līdz
tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot preces vai
bez konfiskācijas

otrā daļa

Par
muitas
nodrošinājumu
noņemšanu,
mainīšanu vai iznīcināšanu bez muitas iestāžu
atļaujas – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām līdz simt četrdesmit euro, bet
juridiskajām personām – līdz tūkstoš četrsimt
euro, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas

201.16pants

- brīdinājumu piemēro gadījumos, kad
pārkāpuma sekas nerada muitas parādu
vai radītā muitas parāda apmērs nav
būtisks;
- naudas sods fiziskajām personām līdz
40 euro un juridiskajām personām līdz
280 euro tiek piemērots, ja nav
pārkāpēja
atbildību
pastiprinošu
apstākļu un nav radīts būtisks kaitējums
ar likumu aizsargātām interesēm;
- preču konfiskācija tiek piemērota, ja to
izlaišana varētu radīt ar likumu
aizsargāto interešu aizskārumu
- naudas sods fiziskajām personām līdz
100 euro un juridiskajām personām līdz
560 euro tiek piemērots, ja nav
pārkāpēja
atbildību
pastiprinošu
apstākļu un nav radīts būtisks kaitējums
ar likumu aizsargātām interesēm;
- preču konfiskācija tiek piemērota, ja to
izlaišana varētu radīt ar likumu
aizsargāto interešu aizskārumu

- naudas sods fiziskajām personām līdz
70 euro un juridiskajām personām līdz
560 euro tiek piemērots, ja nav
pārkāpēja
atbildību
pastiprinošu
apstākļu un nav radīts būtisks kaitējums
ar likumu aizsargātām interesēm;
- preču konfiskācija tiek piemērota, ja to
izlaišana varētu radīt ar likumu
aizsargāto interešu aizskārumu
- naudas sods fiziskajām personām līdz
70 euro un juridiskajām personām līdz
560 euro tiek piemērots, ja nav
pārkāpēja
atbildību
pastiprinošu
apstākļu un nav radīts būtisks kaitējums
ar likumu aizsargātām interesēm;
- preču konfiskācija tiek piemērota, ja to
izlaišana varētu radīt ar likumu
aizsargāto interešu aizskārumu

Tādu preču izmantošana citiem mērķiem bez muitas iestādes
atļaujas, kurām piešķirti muitas nodokļu un citu muitas
maksājumu atvieglojumi
Par preču izmantošanu bez muitas iestādes
atļaujas citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem
piešķirti muitas nodokļu un citu muitas
maksājumu atvieglojumi, – uzliek naudas sodu
fiziskajām personām līdz divsimt desmit euro,
bet juridiskajām personām – līdz četrtūkstoš
trīssimt euro

- naudas sods fiziskajām personām līdz
70 euro un juridiskajām personām līdz
400 euro tiek piemērots, ja nav
pārkāpēja
atbildību
pastiprinošu
apstākļu un nav radīts būtisks kaitējums
ar likumu aizsargātām interesēm
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201.17pants

Darbības, kuru rezultātā nav samaksāti pilnā apjomā muitas
nodokļi un citi muitas maksājumi
Par muitas nodokļu vai citu muitas maksājumu
nemaksāšanu noteiktajos termiņos, kā arī citām
darbībām, kuru rezultātā nav samaksāti pilnā
apjomā muitas nodokļi vai citi muitas
maksājumi, – uzliek naudas sodu fiziskajām
personām līdz simt četrdesmit euro, bet
juridiskajām personām – līdz tūkstoš četrsimt
euro

201.18pants

- naudas sods tiek piemērots sankcijas
ietvaros, ņemot vērā pārkāpuma valsts
budžeta interesēm radītā kaitējuma
apmēru;
- naudas sodu fiziskajām personām līdz
30 euro un juridiskajām personām līdz
140 euro piemēro tikai gadījumos, ja
pārkāpums izdarīts pirmo reizi,
pārkāpuma izdarīšanas apstākļi liecina
par pārkāpēja neuzmanību, tā rezultātā
nodarītais kaitējums ir mazāks par
30 euro un nav pārkāpēja atbildību
pastiprinošu apstākļu

Pietauvošanās pie muitas kontrolē esošā kuģa
Par citu kuģu vai peldlīdzekļu pietauvošanos pie
muitas kontrolē esošā kuģa bez Latvijas
Republikas muitas iestādes atļaujas – uzliek
naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt
astoņdesmit
euro,
bet
juridiskajām
personām – līdz tūkstoš četrsimt euro

- naudas sods tiek piemērots sankcijas
ietvaros, ņemot vērā pārkāpuma valsts
budžeta interesēm radītā kaitējuma
apmēru;
- naudas sodu fiziskajām personām līdz
70 euro un juridiskajām personām līdz
280 euro piemēro tikai gadījumos, ja
pārkāpuma izdarīšanas apstākļi liecina
par pārkāpēja neuzmanību un nav
pārkāpēja
atbildību
pastiprinošu
apstākļu

