Apstiprināts
2019.gada 6.martā

Valsts ieņēmumu dienesta darba plāns 2019.gadam
Nr.

Rezultāts

Uzdevums

Rezultatīvā
rādītāja
plānotā
vērtība

Izpildes
termiņš

3

31.12.2019.

"Konsultē vispirms" principa dalībiestāžu
novērtējuma indekss klientu vērtējumā
2020.gadā paaugstinājies par 5 % punktiem
salīdzinājumā ar 2018.gada vērtējumu
(71,73%)

5

30.12.2020.

X

X

30.05.2019.

2

30.12.2019.

6

30.12.2019.

Rezultatīvais rādītājs

1.Pīlārs. Apmierināti un godprātīgi VID klienti un sabiedrība kopumā
Mērķis. Godīga konkurences vide un ēnu ekonomikas mazinājums VID ietekmes zonā
1.1.

1.2.

Īstenot nodokļu maksātāju segmentēšanas un
uzvedības izpētes projektus

Veikti segmentēšanas un NM uzvedības izpētes
Projektu skaits
projekti:
- NM reitingu sistēmas attīstības 2.posms. NM reitingu
sistēma paplašināta ar rādītājiem: PVN riski, aplokšņu
algu riski, audita rezultāti un administratīvo
pārkāpumu sodi, kā arī ar iespēju online režīmā dalīties
ar reitingu ("šērošana").
- citi segmentēšanas un NM uzvedības izpētes projekti

Komunikācijā ar VID klientiem nodrošināt
1.Paplašināta un pilnveidota "Konsultē vispirms"
atbilstošu un saprotamu saziņu nodokļu un
principa īstenošana
muitas saistību izpildes sekmēšanai un tiesību
ievērošanai
2.Izvērtētas "Konsultē vispirms" dalībiestāžu
novērtējuma indeksa rezultāti un izstrādāts plāns
vērtējuma uzlabošanai un rekomendāciju ieviešanai

1.3.

Paplašināt nodokļu plaisu analītiku

1.Izstrādātas jaunas metodes PVN un UIN plaisu
Novērtētas nodokļu plaisas, izmantojot
analīzei ES SRAP projekta "Tehniskā palīdzība vidēja jaunās metodes, skaits
termiņa nodokļu pamatnostādņu īstenošanai" ietvaros
2.Novērtēti nodokļu plaisu segmenti -aplokšņu algu
radītajai plaisai (vispārējam nodokļu
režīmam),aplokšņu algu radītajai plaisai (MUN
režīmam), degvielas akcīzes nodokļa plaisai,
nedeklarēto saimnieciskās darbības ienākumu plaisai,
PVN auditu rezultātu ekstrapolācija, PVN plaisas
novērtējums pēc ražošanas analīzes makrometodes

1

Novērtēto nodokļu plaisu segmentu skaits

Nr.
1.4.

1.5.

1.6.

Uzdevums
Paplašināt datu analīzes izmantošanu akcīzes
preču aprites jomā

Īstenot VID ēnu ekonomikas ierobežošanas
plāna 2019.-2023.gadam uzdevumus

Rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Rezultatīvā
rādītāja
plānotā
vērtība

Izpildes
termiņš

1

01.04.2019.

Apzinātas alkoholisko dzērienu mazumtirgotāju
pierobežas apvidus alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības realizācijas apjomu izmaiņas
2017.-2018.gadā un veikta analīze

Veikts pētījums

Panākts ēnu ekonomikas samazinājums riskantākajās
nozarēs:
- pasažieru un kravu pārvadājumi,
- būvniecība;
- ēdināšanas pakalpojumi
- mazumtirdzniecība
- apsardze
Samazinātas nodokļu plaisas 2019.gadā

PVN plaisa, %

10,8

30.12.2019.

Papildus ieņēmumi no PVN plaisas
samazināšanās, milj.EUR

21,94

30.12.2019.

VSAOI plaisa, %

14,0

30.12.2019.

Papildus ieņēmumi no VSAOI plaisas
samazināšanās, milj.EUR

23,19

30.12.2019.

IIN plaisa, %

13,8

30.12.2019.

Papildus ieņēmumi no IIN plaisas
samazināšanās, milj.EUR

13,18

30.12.2019.

3

30.12.2019.

4

30.12.2019.

Uzlabot nodokļu (īpaši PVN) administrēšanas 1.Pasaules Bankas sniegto rekomendāciju izvērtēšanas Pilnveidoti procesi, skaits
procesus, t.sk. īstenojot Pasaules Bankas
un ieviešanas rezultātā pilnveidoti nodokļu kontroles
ekspertu rekomendācijas
procesi
2.Fizisko personu riska analīzes procesā tiek
izmantota informācija par fizisko kontu apgrozījumu

Izstrādāti jauni fizisko personu riska kritēriji

3. Nodokļu maksātāju reģistrēšanas procesā tiek
izslēgti no reģistriem nodokļu maksātāji, kas neveic
aktīvo saimniecisko darbību vai būtiski pārkāpj
nodokļu sistēmas prasības

Nodokļu ieņēmumus veidojošo komersantu
skaita īpatsvars kopējā komersantu skaitā,
%

65

30.12.2019.

4. Starptautisko darījumu kontroles procesā panākta
starptautisko darījumu labprātīgā riska monitoringa
apjomu palielināšana, UIN maksājumu pieaugums
noslēgto APA (iepriekšējo vienošanās) un MAP
(savstarpējās vienošanās procedūra) rezultātā

1.Labprātīgs ar UIN apliekamās bāzes
palielinājums, milj.EUR

8

30.12.2019.

2,5

30.12.2019.

3

30.12.2019.

2

2.Iekasēts papildus UIN, milj.EUR
3.Iekasēts papildus UIN, milj.EUR

Nr.
1.7.

1.8.

1.9.

Uzdevums
Sadarbībā ar Finanšu ministriju pārskatīt
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas
procesu ar mērķi pilnveidot un paātrināt
piedziņas procesa īstenošanu

Rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Līdz 01.09.2019.pārskatīti un aktualizēti iekšējie
Piedziņas īpatsvars no reāli piedzenamajiem
noteikumi “Iesniegumu par labprātīgu nokavēto
parādiem, %
nodokļu maksājumu samaksu izskatīšanas un pieņemto
lēmumu ievērošanas kontroles kārtība”, ka arī
Piedziņas procesa rokasgrāmata un tajā ietvertās
vadlīnijas, kā rezultātā izpildīts Ministru kabineta
2018.gada 30.oktobra sēdes protokola Nr.50 11§ otrais
punkts

Īstenot EEZ finanšu instrumenta programmas
"Starptautiskā policijas sadarbība un
noziedzības apkarošana" projektu
"Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības
veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā
un apkarošanā Latvijā"

Ieviesta Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa
atbalsta sistēma VID, izveidota datu apmaiņa starp
VID un Iekšlietu ministrijas resora pakļautības
iestādēm

2019.gadā parakstīts līgums

Īstenot mērķtiecīgu, efektīvu un kvalitatīvu
noziedzīgo nodarījumu atklāšanu un
novēršanu nodokļu un muitas lietu jomā

Ierobežota organizētās noziedzības darbība

1.Pārtrauktās organizētās noziedzības
grupējumu darbības valsts ieņēmumu un
muitas lietu jomā, skaits
2.Smagi un sevišķi smagi noziedzīgi
nodarījumi (īpatsvars no visiem
kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem
kriminālprocesiem, %
3.No Prokuratūras atpakaļ VID atgriezto
kriminālvajāšanas uzsākšanas nodoto
kriminālprocesu īpatsvars, %

1.10.

Samazināt nelegālo cigarešu apriti

1.Pastiprināti muitas kontroles pasākumi cigarešu
kontrabandas apkarošanai

Akcīzes nodokļa plaisas cigaretēm
mazināšanās, %punkti
2018.gada aprēķins 19,4% (par 2017.gadu)

2.Ieviesta Eiropas kopējās Tabakas produktu
izsekojamības sistēmu (Track&Trace)

Akcīzes nodokļa plaisas cigaretēm
mazināšanās, %punkti
2018.gada aprēķins 19,4% (par 2017.gadu)

3

Rezultatīvā
rādītāja
plānotā
vērtība

Izpildes
termiņš

26

30.12.2019.

1

30.09.2023.

16

30.12.2019.

82

30.12.2019.

5

30.12.2019.

0,2

30.12.2019.

0,2

20.05.2019.

Nr.
1.11.

1.12.

Uzdevums

Rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Ierobežot noziedzību nelegāli iegūtu līdzekļu
legalizācijas jomā

Atklāta un novērsta noziedzīgu nodarījumu īstenošana Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto
pēc KP 195.panta "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
kriminālprocesu par NILL, skaits
legalizēšana"

Īstenot Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas risku ierobežošanai 2017.2019.gadam noteiktos VID kompetences
pasākumus, tostarp uzlabojot uz riska analīzi
balstītu pārbaužu veikšanu NILLTF jomā

1.Nodrošināta nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas
novēršanas uz riska analīzi balstītas uzraudzības
funkcijas stiprināšana (Darbības rezultāts ir
sasniedzams, ja 2019.gadā VID NILLTF novēršanas
funkcijas kapacitātes stiprināšanai tiek novirzītas 25
amata vietas)

1.Veiktas klātienes pārbaudes NILLTFN
likuma subjektiem, skaits
2.Pārbaužu rezultātā sagatavoti materiāli
nosūtīšanai tiesību aizsardzības iestādēm,
skaits
3.NILLTFN likuma subjektiem veikto
uzraudzības pasākumu (klātienes un
neklātienes pārbaudes) skaita pieaugums
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, %
4.Konstatēto pārkāpumu skaita pieaugums
salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo
periodu NILLTFN jomā, %

2.Sabiedrībai pieejama informācija nelegāli iegūtu
līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkā

1.Izveidots Politiski nozīmīgu personu
reģistrs

Rezultatīvā
rādītāja
plānotā
vērtība

Izpildes
termiņš

5

30.12.2019.

1000

30.12.2019.

5

30.12.2019.

400

30.12.2019.

30

30.12.2019.

X

01.07.2019.

X

01.10.2019.

X

30.05.2019.

3

30.12.2019.

2.Dati pieejami automatizētai apstrādei
3.Izstrādāts mehānisms sadarbībai starp VID
VID ir noteikta viena kontaktstruktūrvienība
struktūrvienībām NILL jomā un sadarbības mehānisms sadarbībai ar Kontroles dienestu
starp VID un Kontroles dienestu
1.13.

Īstenot VID prioritāro pasākumu "Skaidras
Ierobežota skaidras naudas pārvietošana
naudas pārvietošanas kontroles pastiprināšana"

Līdzekļi, kas atzīti par noziedzīgi iegūtiem
(skaidra nauda), ieskaitīti valsts budžetā,
pieaugums % pret iepriekšējo gadu, % (+3%
ir ne mazāk kā 30,6 tūkst.EUR)

4

Nr.

Rezultāts

Uzdevums

Rezultatīvais rādītājs

Rezultatīvā
rādītāja
plānotā
vērtība

Izpildes
termiņš

Mērķis. Augsts sabiedrības drošības un drošuma līmenis, nepieļaujot cilvēkiem un videi bīstamu preču un vielu ievešanu Latvijā
1.14.

Stiprināt muitas kontroles punktu
1. Piesaistīti papildu finanšu līdzekļi MKP
infrastruktūru uz ES ārējās robežas efektīvākai modernizācijai (Terehova, Pāternieki, Silene, Rīgas
muitas kontroles nodrošināšanai un muitas
brīvosta)
kontroles punktu kapacitātes paaugstināšanai
2. Pilnveidots muitas kontroles tehniskais aprīkojums
(visos ES ārējās robežas MKP uzstādītas un
atjauninātas skenēšanas iekārtas, modernizēta
transportlīdzekļu un konteineru automātiskās
identificēšanas sistēma, veikta pakāpeniska auto ass
svaru modernizācija)

2019.gadā noslēgts līgums EEZ finanšu
instrumenta programmas projekta
īstenošanai (RŠV Terehova un kinoloģijas
centra Rēzeknē intrastruktūras
pilnveidošanai)
1.Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte
2019.gadā, %
2.Patērētājiem bīstamu preču ievešanas
aizliegumu skaita izmaiņas, % pret
iepriekšējo gadu
3.Izņemto narkotisko un psihotropo vielu
daudzuma (g) izmaiņas,% pret iepriekšējo
gadu (pirms ekspertīzes veikšanas)

3.Īstenojot projektu "Specializētas rentgeniekārtu
Apmācītas muitas amatpersonas, skaits
attēlu analīzes mācības (OLAF projekts), paaugstināta
muitas amatpersonu profesionalitāte
1.15.

1.16.

Kravu skenēšanas attēlu centralizētas analīzes Veicot centralizētu kravu skenēšanas analīzi panākta
ieviešana muitas kontroles atbalsta centrā,
efektivitātes paaugstināšana funkcijas izpildē - ar
izmantojot BAXE programmatūru
mazākiem resursiem sasniegts rezultāts

Samazināta skenēto attēlu analīzei patērēto
slodžu skaits

Stiprināt sadarbību ar citām institūcijām, lai
Uzlabota starpiestāžu sadarbība kontroles procesu
Noslēgts līgums, skaits
veicinātu kvalitatīvu un ātru muitošanas
uzlabošanai, noslēdzot līgumus starp VID un VAS
procesu un uzlabotu muitas kontroles veikšanu Latvijas Pasts, VID, PVD un VAS "Valsts nekustamie
īpašumi", kā arī jaunu starpresoru vienošanos starp
VID, VRS un PVD

30.09.2023.
1

25

30.09.2023.

3

30.12.2019.

2

30.12.2019.

100

30.12.2019.

9

30.12.2019.

3

30.12.2019.

5

30.12.2019.

Mērķis. Stipra nodokļu maksātāja kultūra sabiedrībā («Neesi vienaldzīgs pret nodokļu nenomaksu!»)
1.17.

Īstenot Vislatvijas čeku loteriju

Īstenota loterija

Organizētas izlozes, skaits

5

Nr.

Rezultatīvā
rādītāja
plānotā
vērtība

Izpildes
termiņš

1.Izstrādāta naftas produktu nelikumīgās aprites
Naftas produktu nelikumīgās aprites
monitoringa metode, veikts novērtējums par 2018.gadu novērtējums par 2018.gadu, %

X

30.12.2019.

2.Veikts tabakas izstrādājumu nelikumīgās aprites
novērtējums par 2018.gadu

X

31.03.2019.

70

30.12.2019.

7,5

30.12.2019.

72

30.12.2019.

3

30.12.2019.

43

30.12.2019.

Rezultāts

Uzdevums

Rezultatīvais rādītājs

Mērķis. Atvērta un proaktīva sadarbība ar publiskā, nevalstiskā un privātā sektora partneriem
1.18.

Veidot mērķtiecīgu sadarbību starp VID
izmeklēšanas iestādēm un kompetentām
publiskā un privātā sektora organizācijām,
izstrādāt vienotu augsta riska jomu
monitoringu

Tabakas izstrādājumu nelikumīgās aprites
novērtējums par 2018.gadu, %

Mērķis. Klientam ātri, ērti un saprotami VID pakalpojumi
1.19.

Pilnveidotas un ieviestas VID vadlīnijas
saziņai ar VID klientiem atbilstoši viņu
uzvedībai un reaģēšanai nodokļu saistību
izpildē

VID klientiem tiek sniegtas skaidri saprotamas
atbildes, paziņojumi un VID lēmumi

1.VID klientiem (fiziskajām personām)
sniegtas atbildes, paziņojumi, lēmumi
saskaņā ar VID vadlīnijām, īpatsvars % no
visām atbildēm
2.Klientu vērtējums par VID rakstveida
saziņu (skalā
no 1-10)

1.20.

1.21.

Pārskatīt VID Konsultatīvā tālruņa kapacitātes Paaugstināta tālruņa sasniedzamība, samazinot
iespējas, lai maksimāli nodrošinātu
neatbildēto zvanu īpatsvaru un gaidīšanas laiku
konsultāciju sniegšanu, t.sk.,personalizētas
konsultācijas

Īstenot Nodokļu pakalpojuma informācijas
sistēmas modernizācijas projektu, lai sniegtu
sabiedrībai augstas kvalitātes VID
pakalpojumus, pilnveidojot VID
pamatdarbības procesus un sniegtos epakalpojumus

1.Atbildēto zvanu skaita īpatsvars attiecībā
pret kopējo saņemto zvanu skaitu, %
2.Gaidīšanas laiks, lai saņemtu atbildi
tālrunī, minūtēs
(2018.gadā 4,2 min.)

1.Īstenoti 2019.gada pasākumi atbilstoši MAIS
projekta plānam

Ieviests uzkrājuma princips un vienotais
konts, %

2. Īstenots ERAF projekts “Nodokļu informācijas
pakalpojumu modernizācija. MAIS kodols”

Saistībā ar ERAF projekta "Nodokļu
informācijas pakalpojumu modernizācija
MAIS kodols" īstenošanu standartizēti VID
pamatdarbības procesi, skaits

4

13.03.2020.

Saistībā ar ERAF projekta "Nodokļu
informācijas pakalpojumu modernizācija
(Maksājumu uzskaites un uzkrājuma
princips)" īstenošanu standartizēti VID
pamatdarbības procesi, skaits

1

15.03.2021.

3. Īstenots ERAF projekts “Nodokļu informācijas
pakalpojumu modernizācija. Uzkrājuma princips un
vienotais konts”

6

Nr.
1.22.

Uzdevums
Ieviest sākotnēji aizpildītas gada ienākuma
deklarācijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa
pārmaksas atgūšanai vai piemaksas veikšanai

Rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

1.Sagatavot scenāriju, lai noteiktu, cik laika
Sagatavots scenārijs un veikts mērījums par
nepieciešams gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai 2019.gadu
2019.gadā, kas dos iespēju novērtēt optimizētā
pakalpojuma ieguvumus
2.Optimizēts VID pakalpojums - iedzīvotāju ienākuma Pakalpojuma saņemšanas laiks nodokļu
nodokļa pārmaksas atmaksas veikšana
maksātājiem vidēji, dienas 2021.gadā (par
12% jeb 5 dienām mazāk nekā 2018.gadā),
dienas

1.23.

1.24.

E-risinājumu stiprināšana publiskajā pārvaldē
uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšanai, t.sk.,
uzņēmēju pārrobežu darbībā un ārvalstu eID
izmantošana Latvijas e-pakalpojumos

Uzņēmējiem paredzētie e-pakalpojumi pielāgoti
eIDAS regulas prasībām, izmantojot VRAA
nodrošināto vienotās pieteikšanās risinājumu un
eIDAS nacionālo vārteju, nodrošinot šo pakalpojumu
pieejamību personām, kuras izmanto citu ES
dalībvalstu paziņotus elektroniskās identifikācijas
risinājumus

Pielāgots EDS, ārvalstu personām pieejamo
EDS pakalpojumu īpatsvars, %

Īstenot e-muitas vides ieviešanu lai samazinātu
administratīvo slogu uzņēmējdarbībai,
paaugstinātu ES komersantu konkurētspēju
kopējā tirgū un uzlabotu muitas procesu un
procedūru efektivitāti

Ieviestas muitas informācijas sistēmas atbilstoši
Savienības muitas kodeksa Darba programmai.
Īstenots projekts "E-muita (1.kārta)" atbilstoši
noslēgtajai vienošanās ar CFLA

Saistībā ar ERAF projekta "E-muita
(1.kārta)" īstenošanu 2019.gadā standartizēti
VID pamatdarbības procesi, skaits

7

Rezultatīvā
rādītāja
plānotā
vērtība

Izpildes
termiņš

1

01.11.2019.

38

01.03.2021.

100

31.12.2019.

2

30.09.2023.

Nr.
1.25.

Rezultatīvā
rādītāja
plānotā
vērtība

Izpildes
termiņš

Apstiprinātas klientu pašapkalpošanās
sistēmu vizuālās identitātes vadlīnijas un
izstrādāts to iedzīvināšanas plāns,
apstiprināti dokumenti, skaits

2

01.10.2019.

1.Samazināts laiks, kas nepieciešams, lai
reģistrētos kā nodokļu maksātājs, vidēji uz 1
gadījumu, minūtes

10

01.11.2019.

2. Samazināts laiks nodokļu inspektoram
dokumenta apstrādei, vidēji uz 1 gadījumu,
minūtes

10

01.11.2019.

3. Izstrādāta jauna funkcionalitāte elektroniskas izziņas Pakalpojuma saņemšana 24/7 režīmā
saņemšanai EDS lietotājam savā kontā un izziņas
tālāknodošanai pieprasītājam -citam EDS lietotājam,
norādot NMR kodu

X

30.12.2019.

4. Veikta EMCS tehniskā modernizēšana atbilstoši
mūsdienu prasībām

Samazināta neplānotā EMCS nepieejamība,
%

50

01.11.2019.

5. Klientu konsultēšanas jomā ieviests VID virtuālais
asistents

2019.gadā veikts pilotprojekts par sarunu
tēmām, tēmu skaits

5

31.12.2020.

3

30.12.2019.

0,5

30.12.2019.

Rezultāts

Uzdevums
Attīstīt interaktīvas klientu apkalpošanas vidi
atvieglotai un vienkāršotai nodokļu saistību
izpildes sekmēšanai mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem

Rezultatīvais rādītājs

1.Uzlabota elektronisko pakalpojumu uztveramība,
veicināta vienotas identitātes lietošana

2.Izstrādāts un ieviests jauns nodokļu maksātāja
reģistrācijas bloks EDS

Mērķis. VID vērtībām atbilstošs tēls un stipra reputācija sabiedrībā
1.26.

Ieviest IKT risinājumus atvērto datu
publicitātes nodrošināšanai

E-muitas projekta ietvaros publicētas datu kopas:
- Muitas deklarācijās aprēķinātie maksājumi,
- Deklarētās preces,
- Muitā noformētās deklarācijas

Publicētas datu kopas atvērto datu portālā,
skaits

2.Pīlārs. Motivēti un aktīvi iesaistījušies darbinieki
Mērķis. Atvērta, atbildīga un uz savstarpējo uzticību balstīta VID organizācijas kultūra
2.1.

Organizēt VID darbinieku apmierinātības
pētījumu par 2019.gadu

Apzināta VID darbinieku apmierinātība ar VID kā
VID darbinieku apmierinātība pēc
darba vietu, izstrādāts plāns darbinieku apmierinātības 2019.gada darbinieku apmierinātības
paaugstināšanai, ņemot vērā pētījuma rezultātus
aptaujas rezultātiem, pieaugums
salīdzinājumā ar iepriekšējā pētījuma
rezultātiem, %punkti (2017.gada pētījumā
89%)
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Nr.

Uzdevums

Rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Rezultatīvā
rādītāja
plānotā
vērtība

Izpildes
termiņš

1

30.12.2019.

1

01.06.2019.

1

01.09.2019.

1

30.12.2020.

1

01.06.2020.

55

30.12.2019.

Mērķis. Profesionāli, uz sadarbību vērsti, godīgi, atbildīgi un lojāli darbinieki
2.2.

2.3.

Ieviest VID darbinieku izaugsmes un
kompetenču attīstības programmu

Izstrādāta un ieviesta VID darbinieku izaugsmes
atbalsta programma, t.sk. iekļaujot pēctecības
plānošanu

Izstrādāta programma, skaits

Pilnveidot VID amatpersonu deklarāciju
kontroli un analīzi

1. Veikta VID amatpersonu deklarāciju pārbaude
salīdzinot ar VID rīcībā esošo informāciju. Veikta
padziļinātā deklarāciju pārbaude atbilstoši
noteiktajiem riskiem.
VID vadība nodrošināta ar aktuālu informāciju

Izstrādāts un VID ģenerāldirektorei
iesniegts ziņojums par VID amatpersonām,
kurām veikta deklarāciju padziļinātā
pārbaude, norādot konstatētos riskus

2.Veikta VID amatpersonu deklarāciju pārbaude
salīdzinot ar VID rīcībā esošo informāciju. Veikta
padziļinātā deklarāciju pārbaude atbilstoši noteiktajiem
riskiem.
VID vadība nodrošināta ar aktuālu informāciju

Izstrādāts un VID ģenerāldirektorei
iesniegts ziņojums par VID amatpersonu
riska analīzes sistēmā identificētajām valsts
amatpersonām

3.Pīlārs. Efektīvi un uz modernām tehnoloģijām balstīti iekšējie procesi
Mērķis. Maksimāli optimizēti iekšējie procesi
3.1.

3.2.

Izvērtēt VID Datu noliktavas sistēmas (DNS)
izmantošanu valsts pārvaldes iestādēs kā
koplietošanas resursu

Veikts izvērtējums par DNS

2020.gadā izstrādāts un iesniegts Ministru
kabinetā informatīvais ziņojums par VID
DNS izmantošanu valsts pārvaldē

Ieviest informācijas sistēmu un automatizēt
Sekmēta muitas amatpersonu darba efektivitātes 2019.gadā noslēgts līgums, skaits
administratīvos procesus muitas amatpersonu paaugstināšana, mazināti korupcijas riski un sekmēta
sadalīšanai pa darba vietām MKP
cīņa ar kontrabandu

Mērķis. Efektīva prioritāšu un projektu vadība
3.3.

Nodrošināt pilnīgu informācijas tehnoloģiju
atbalstu noziedzīgu nodarījumu atklāšanai
valsts ieņēmumu un muitas jomā

Vienota informācijas sistēma noziedzīgu nodarījumu
apkarošanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā
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Izstrādāta informācijas sistēma NMPP
darbības atbalstam, %

Nr.
3.4.

3.5.

Rezultāts

Uzdevums
Izveidot un akreditēt (ieviest) klasificētās
informācijas aprites tīklu, ievērojot
normatīvajos aktos noteiktās VNO
aizsardzības prasības

Rezultatīvais rādītājs

1.Nodrošināta ātrāka un efektīvāka informācijas
Izveidots pieslēgums nacionālā slepenā tīkla
apmaiņa, samazināts papīra veidā iesniegto klasificēto Valsts noslēpuma objektu atzaram, skaits
dokumentu skaits
2.Veikta pieslēguma akreditācija Satversmes
aizsardzības birojā

Paaugstināt VID iekšējās drošības kapacitāti, Veikta VID iekšējās drošības funkcijas īstenošanai
veicot izmantojamo telpu akreditāciju saskaņā izmantojamo telpu akreditācija
ar normatīvo aktu prasībām

Sagatavoti akreditācijas veikšanai
nepieciešamie dokumenti, %

Rezultatīvā
rādītāja
plānotā
vērtība

Izpildes
termiņš

1

30.12.2019.

100

30.12.2019.

100

30.12.2019.

Sagatavoti akreditācijas veikšanai
nepieciešamie dokumenti, %

Lietotie saīsinājumi
BAXE - Baltijas valstu kravu rentgeniekārtu attēlu apmaiņas sistēma
CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

NILL - Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācija
NILLTFN - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

EDS – Elektroniskā deklarēšanās sistēma

NM - Nodokļu maksātājs

EEZ - Eiropas Ekonomikas zona

NMPP – Nodokļu un muitas policijas pārvalde

eID karte - Elektroniskā identifikācijas karte
eIDAS regula - Elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalp. regula
EMCS - Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ES SRAP - Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programma

NMR kods - Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
OLAF - Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
PVD - Pārtikas un veterinārais dienests
PVN – Pievienotās vērtības nodoklis
RŠV - Robežšķērsošanas vieta
UIN - Uzņēmumu ienākuma nodoklis

EUR - Eiro

VAS - Valsts akciju sabiedrība

IIN - Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
IKT - Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

VID - Valsts ieņēmumu dienests
VNO - Valsts noslēpuma objekti

KP - Kriminālprocess
MAIS - Maksājumu administrēšanas informācijas sistēma
MKP – Muitas kontroles punkts
MUN - Mikrouzņēmumu nodoklis

VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VRS - Valsts robežsardze
VSAOI - Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
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