Apstiprināts
2021.gada 19.janvārī

Valsts ieņēmumu dienesta darba plāns 2021.gadam
Nr.

Uzdevums

Izpildes
termiņš

Rezultāts/Rezultatīvais rādītājs

1.Stratēģiskais mērķis. Klientu vajadzībām atbilstoši pakalpojumi - pazīstam savu klientu
Stratēģiskā iniciatīva. Analītikas integrācija un datu pārvaldības attīstība
1.1.

1.2.

Centralizēt un stiprināt analītisko funkciju VID

Attīstīt datu pārvaldības infrastruktūru un
paaugstināt VID datu izmantošanas pievienoto
vērtību, lai veicinātu nodokļu iekasēšanu,
nepieļaujot izvairīšanos no nodokļu nomaksas

1. Turpināta analītiskā dienesta stiprināšana, pārskatīta un
uzlabota struktūrvienību savstarpējā sadarbība, t.sk.
informācijas apmaiņa starp struktūrvienībām
2. Izvērtēti ar analītisko funkciju īstenošanu saistītie VID
amatu apraksti, kā arī veiktas izmaiņas tajos, nodrošinot
vienotu pieeju analītiskās funkcijas centralizēšanai un
stiprināšanai VID
1. Izstrādāti datu pārvaldības principi (tai skaitā, iekļaujot
datu īpašnieku un datu pārvaldnieka pienākumu sadalījumu)
2. Izstrādāts datu pārvaldības ieviešanas plāns

30.12.2021.

30.12.2021.

30.03 2021.
30.06.2021.

Stratēģiskā iniciatīva. Nodokļu maksātāju segmentēšana atbilstoši viņu nodokļu saistību izpildes disciplīnai visā nodokļu
administrēšanas dzīves ciklā (360 grādu pieeja)
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Ieviest universālu informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju (IKT) rīku un izmantot nodokļu saistību
izpildes risku indikatoru formalizācijai un
zināšanu par riskanto nodokļu maksātāju profilu
uzglabāšanai

1. Īstenoti projekta "SAP HANA tehnoloģiskās platformas
ieviešana analītiskiem risinājumiem" plāna uzdevumi
2021.gadam
2. Reitinga/segmentēšanas risinājuma pakāpeniska
īstenošana HANA platformā

Nostiprināt normatīvajos aktos nodokļu maksātāju
reitingu sistēmas tiesisko ietvaru un publiskojamo
informāciju

Sniegti priekšlikumi grozījumiem likumā "Par nodokļiem
un nodevām'", nodrošināta līdzdalība likumprojekta
saskaņošanas un virzīšanas pieņemšanai gaitā

Izveidot visaptverošu saistību izpildes risku analīzes
sistēmu nodokļu, muitas, akcīzes preču, noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un
noziedzības mazināšanas jomas
Ieviest darbību rekomendāciju sistēmu nodokļu
maksātājiem viņu saistību izpildes rādītāju
uzlabošanai

1. Datu platformas HANA risinājumā ieviesta Fizisko
personu risku analīzes sistēma
2.Datu platformas HANA risinājumā ieviesta Akcīzes risku
analīzes sistēma
Izstrādāts darbību rekomendāciju algoritms nodokļu
maksātājiem atsevišķu rādītāju uzlabošanai

31.12.2021.
31.12.2021.

30.06.2021.
31.12.2022.
31.12.2022.
31.12.2022.

Stratēģiskā iniciatīva. Nodokļu saistību izpildes stratēģijas īstenošana, nodrošinot katram segmentam atbilstošus
pakalpojumus
1.7.

Izstrādāt katram nodokļu maksātāju segmentam
atbilstošāko sniedzamo pakalpojumu kopumu

1. Izstrādāts un aprakstīts katram nodokļu maksātāju
segmentam atbilstošākais sniedzamo pakalpojumu kopums
un sniegšanas taktika
2. Nodrošināta izstrādāto sniedzamo pakalpojumu taktiku
iedzīvināšana un integrēšana attiecīgos procesos
3. Ar sniedzamo pakalpojumu kopuma izstrādi panākts
lietderīgāks resursu ieguldījums labprātīgas nodokļu
saistību izpildes paaugstināšanā

1.8.

1.9.

Pilnveidot VID risku vadības procesu atbilstoši
apstiprinātajam iekšējā audita ieteikumu ieviešanas
grafikam

Pilnveidota VID risku vadības politika un risku vadības
ietvars, nosakot pienākumus un atbildību darbībām ar
riskiem, informācijas par risku pārvaldību sagatavošanas
kārtību

Pilnveidot VID risku vadības procesu

1. Izvērtēta iespēja automatizēt risku vadības sistēmu,
pārnesot to digitālajā platformā
2. Izstrādāts e-kurss par risku vadību VID
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30.06.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.
30.12.2021.

Nr.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Uzdevums

Uzraudzīt sabiedriskā labuma organizāciju (SLO)
monitoringu

Rezultāts/Rezultatīvais rādītājs

1. Izstrādāti priekšlikumi Sabiedriskā labuma komisijas
darbības procesu uzlabošanai, t.sk. samazinot SLO
uzraudzības nodrošināšanai nepieciešamo laika resursu un
mazinot SLO vērtēšanas faktoru interpretācijas risku

01.06.2021.

2. Izstrādāti priekšlikumi SLO darbības riska analīzei (kas
ir atšķirīgi no citiem VID uzraudzības subjektiem) VID
iekšējās procedūrās

01.06.2021.

3. Sniegti priekšlikumi FM par iespējām mazināt
administratīvo slogu SLO, pilnveidojot iekšējos un ārējos
normatīvos aktus un pārskatot VID iekšējās procedūras

01.06.2021.

4. Sagatavoti regulāri informācijas apkopojumi par
sabiedriskā labuma organizāciju darbības uzraudzību (pēc
FM pieprasījuma ne retāk kā reizi ceturksnī)

30.12.2021.

Samazināt administratīvo slogu un vienkāršot esošās 1. Pārskatīti iestādes procesi attiecībā uz administratīvā
procedūras, pārskatot un pilnveidojot ar tām saistītus sloga samazināšanu un administratīvo procedūru
jautājumus VID
vienkāršošanu
2. Īstenoti pilotprojekti "Reģistrācijas procesu grupas
pārraudzība” un "Saimniecisko darbību ierobežojošo
pasākumu pārraudzība", sagatavots izvērtējuma ziņojums
par procesu grupu pārvaldības īstenošanas lietderīgumu

Efektivizēt un pilnveidot darbību ar valstij
piekritīgās mantas nodrošināšanas procesu

Pilnveidot VID sniegtos pakalpojumus

Izpildes
termiņš

3. Izstrādātas vadlīnijas nodokļu administrēšanas
pasākumu fiskālās ietekmes novērtēšanai
4. Izstrādāta metodika VID procesu izvērtēšanai
1. Sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā Ministru
kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība,
kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite,
novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas,
iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts
budžetā"
2. Izstrādāts konceptuālais ziņojums par tiesiskā
regulējuma problēmjautājumiem saistībā ar valstij
piekritīgo mantu
3. Sniegti atzinumi par citu valsts iestāžu izstrādātajiem
normatīvajiem aktiem
Izvērtēta VID sniegto pakalpojumu atbilstība
administratīvi teritoriālai reformai

30.06.2021.

31.12.2021.

30.12.2022.
30.12.2021.

01.03.2021.

31.12.2021.
31.12.2021.
01.04.2021.

Stratēģiskā iniciatīva. Uz lietotājpieredzi un pakalpojumu dizainu balstīti ērti un viegli lietojami pakalpojumi
1.14.

1.15.

Iesaistīt klientus VID pakalpojumu uzlabošanā,
testēšanā un attīstīšanā

Nodrošināt vienotu un precīzu VID saņemto sūdzību
reģistra darbību:
-veicot visu sūdzību uzskaiti;
-nodrošinot atlasīšanas/filtrēšanas iespējas pēc
dažādiem parametriem;
-nodrošinot sasaisti ar DVS;
-nodrošinot sūdzību vēstures izsekojamību (kad
sniegta atbilde, pa kādu kanālu)

1.Izstrādātas vadlīnijas klientu iesaistei VID pakalpojumu
uzlabošanā, testēšanā un attīstīšanā
2. Organizēts pilotprojekts par gala lietotāju iesaistīšanu
pakalpojuma uzlabošanā
Definētas prasības sūdzību reģistra nepieciešamajai
funkcionalitātei (līdz 01.04.2021.) un izveidots VID
saņemto sūdzību reģistrs, nodrošinot vienotu klientu
sniegtās informācijas un izskatīšanas rezultātu pieejamību,
vienlaikus nodrošinot kvalitatīvāka pakalpojuma sniegšanu
klientam
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01.04.2021.
30.12.2021.

30.12.2021.

Nr.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Uzdevums

Paplašināt Elektroniskās deklarēšanas sistēmas
(EDS) iespējas, atvieglojot VID klientiem
normatīvajos aktos noteikto saistību izpildi

Pilnveidot muitas pakalpojumus, nodrošinot
Savienības Muitas kodeksā paredzēto
vienkāršojumu pieejamību Latvijā
Izvērtēt nodokļu maksātāju atbalsta pasākuma
rezultātus, nodokļu maksātāju ekonomisko spēju
pieaugumu, tai skaitā, valsts budžeta ieņēmumus
2020.gadā no konkrētā pasākuma, lai nodrošinātu
citu nodokļu atbalsta pasākumu vai līdzīgu
pasākumu efektīvu izpildi
Ieviest Saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI)
konta risinājumu

Rezultāts/Rezultatīvais rādītājs

1.Veikti EDS uzlabojumi, kas ļauj darba devējam
pārliecināties par darbnespējas lapām
2.No E-veselības sistēmas uz VID EDS tiek nodota
informācija par darbiniekam atvērtu darbnespējas lapu
3.Izvērtēšanas rezultātā par labvēlīgu administratīvo aktu
izdošanu citā veidā, nevis rakstveidā, kā arī paziņošanas
kārtību, virzīt izstrādāto priekšlikumu grozījumus
normatīvajos aktos.
Samazināts administratīvais slogs saistībā ar VID
administratīvā akta izdošanu
4. Radīta interaktīva saskarne VID uzkrāto nodokļu
maksātāja datu izgūšanai pārskatu veidā
Radīta labvēlīga vide nodokļu maksātājiem, veicinot preču
eksportu uz Apvienoto Karalisti. Apzināti un informēti
nodokļu maksātāji, reģistrēti ES REX sistēmā
Veikta analīze nodokļu maksātāju atbalsta pasākumam.
Sniegti ieteikumi FM turpmāko atbalsta pasākumu
plānošanas un īstenošanas pilnveidei

Ieviests SDI konta risinājums, kas nodrošina (automātisku)
nodokļa ieturēšanu no SDI konta un atbrīvo nodokļu
maksātāju no deklarāciju iesniegšanas VID

Izpildes
termiņš

30.12.2021.
30.12.2021.

01.07.2021.

31.12.2021.
30.06.2021

30.06.2021.

01.07.2021.

2.Stratēģiskais mērķis. Uz uzticēšanos vērsta komunikācija un sadarbība – uzticamies savam klientam
Stratēģiskā iniciatīva. Mērķtiecīga komunikācija labprātīgas nodokļu saistību izpildes veicināšanai
2.1.

Iedzīvināt atvērtu, atsaucīgu, izpalīdzīgu un uz
sadarbību vērstu attieksmi saziņā ar nodokļu
maksātājiem

1. Izlases veidā veikta patstāvīgo struktūrvienību nosūtīto
vēstuļu analīze un izvērtējums, lai konstatētu situāciju,
kāda tā ir attiecībā uz vēstuļu rakstīšanas atbilstību
vadlīnijām, kā arī sniegti ieteikumi to pilnveidošanai
2. Izstrādāti vēstuļu paraugi, kas sekmētu vienkāršu un
saprotamu rakstveida komunikāciju ar dažādiem klientiem,
balstoties uz komunikācijas matricu
3. Sagatavots VID tīmekļvietnes saturs migrācijai uz valsts
un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienoto platformu

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Pilnveidot normatīvo regulējumu ar mērķi panākt
lielāku motivāciju labprātīgai nodokļu strīdu
risināšanai

4. Izstrādāts VID klientu apkalpošanas ceļvedis, apvienojot
esošos ar klientu apkalpošanu saistītos iekšējos
dokumentus, kā arī paredzot VID darbinieku rīcību un
uzvedību
Sagatavoti un FM iesniegti priekšlikumi grozījumiem
likuma “Par nodokļiem un nodevām”

Pilnveidot Administratīvo līgumu (vienošanās
līgumu) jomu

Izvērtēti normatīvie akti un sniegti priekšlikumi normatīvo
aktu grozījumiem. Izvērtētas situācijas un iespējamie
risinājumi slēgt administratīvos līgumus, neveicot
grozījumus normatīvajos aktos
Rast optimālu risinājumu VID lēmumu publiskošanai Nodrošināta VID lēmumu publiskošana (stājoties spēkā
attiecīgam regulējumam)
Īstenot komunikāciju par sekmīgas uzņēmējdarbības Īstenoti komunikācijas pasākumi par sekmīgas un godīgas
veiksmes stāstiem, kas panākti, godīgi maksājot
uzņēmējdarbības veiksmes stāstiem
nodokļus un izpildot muitas saistības
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30.07.2021.

30.12.2021.

30.06.2021.

30.06.2022.

31.12.2021.

01.07.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

Nr.

2.6.

Uzdevums

2.8.

Īstenot proaktīvu komunikāciju, izstrādājot dzīves
situācijas nodokļu jomā, lai atturētu no kļūdu
pieļaušanas
Izstrādāt rekomendācijas muitas klientiem ātrākas
muitas saistību izpildes nodrošināšanai
Izglītot nākotnes nodokļu maksātājus

2.9.

Organizēt un uzraudzīt Vislatvijas čeku loteriju

2.7.

Rezultāts/Rezultatīvais rādītājs

Izstrādātas un ievietotas VID tīmekļa vietnē dzīves
situācijas nodokļu jomā, nedublējot tās dzīves situācijas,
kas ievietotas latvija.lv un manalatvija.lv
Samazināts deklarācijās pieļauto kļūdu apjoms
Īstenoti pasākumi bērnu un jauniešu izglītošanai,
līdzdarbojoties skolu programmās un projektos
1.Čeku loterijas rezultātā iegūtās informācijas izmantošana
nodokļu administrēšanas pasākumos
2. Veikta Čeku loterijas ietekmes izvērtēšana uz budžeta
ieņēmumiem
3. Sagatavots analītisks pārskats par īstenoto čeku loteriju
4. Nodrošināta komunikācijas kampaņa par čeku loteriju
un tās rezultātiem

Izpildes
termiņš

30.12.2021.
30.12.2021.
30.12.2021.
30.12.2021.
30.12.2021.
30.12.2021.
30.12.2021.

Stratēģiskā iniciatīva. Klienta vajadzībām atbilstoša saziņas valoda un komunikācijas veids (kanāls)
2.10.

Virzīt pakalpojumu saņēmējus uz ērtākiem un
efektīvākiem kanāliem ̶ primāri uz Elektroniskās
deklarēšanas sistēmu (EDS)

Pieaudzis FP skaits, kuras GID iesniegušas EDS
30.12.2021.

Stratēģiskā iniciatīva. Digitālās ekosistēmas attīstība
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

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

Turpināt elektroniskās muitas vides attīstības
projektus, veicinot un paaugstinot ES uzņēmēju
konkurētspēju kopējā tirgū

Pielāgot VID IS, lai nodrošinātu ES Padomes
direktīvu izpildi, kuru mērķis ir noteikt PVN
piemērošanas vienkāršošanas noteikumus ekomercijas jomā un radītu godīgas konkurences
apstākļus starp uzņēmējiem, kas veic saimniecisko
darbību ES, un trešo teritoriju vai trešo valstu
uzņēmējiem

1. Ieviests vienotais konts un uzkrājuma princips
2. Īstenoti VID projekta "Nodokļu informācijas
pakalpojuma modernizācija" plānā (MAIS plāns)
2021.gadam noteiktie uzdevumi
3. Īstenots ERAF projekts “Nodokļu informācijas
pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un
uzkrājuma princips)”

15.03.2021.
30.12.2021.

09.04.2022.

Ieviestas muitas informācijas sistēmas atbilstoši Savienības
muitas kodeksa Darba programmai. Īstenots projekts "Emuita (2.kārta)" - līdz 30.12.2025.
2021.gadā uzsākta:
- ERAF projekta "Eksporta un e-komercijas procesi emuitā" realizācija;
- AES izstrāde;
- TKS izstrāde;
- PU/ETD pielāgošana SMK atbilstoši pēdējam EUCDM;
- Centralizētās muitošanas ieviešana importam

30.12.2021.

1.Īstenota OSS (one stop shop) sistēmas ieviešana
paplašinot MOSS (mini one stop shop) saskaņā ar Eiropas
komisijas regulējumu. PVN īpašā režīma tvēruma
papildināšana, attiecinot PVN īpašo režīmu ne tikai uz
elektroniskajiem pakalpojumiem, bet arī uz preču
tālpārdošanu

01.07.2021.

2.Veikts darbs pie muitas IS pielāgošanas, lai nodrošinātu
PVN iekasēšanu no 1 centa, tai skaitā, ieviešot sasaisti ar
VID IOSS sistēmu

01.07.2021.

Veikt nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu
pavadītas un nepavadītas skaidras naudas
deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar
EK

Pielāgotas muitas IS, lai nodrošinātu pavadītas un
nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu, t.sk.
datu nodošanu uz OLAF AFIS CIS datu bāzi

Izstrādāt un īstenot datu publicēšanas un
pieejamības koncepciju, tostarp atvērto datu
publicitātes nodrošināšanai

Ieviests IKT risinājums atvērto datu publicitātes
nodrošināšanai, līdz 2022.gadam Latvijas atvērto datu
portālā publicējot 14 VID datu kopas: 2020.gadā – 6;
2021.gadā - 3; 2022.gadā - 2
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03.06.2021.

30.12.2021.

Nr.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

Uzdevums

Rezultāts/Rezultatīvais rādītājs

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

Automatizēt nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņas uzsākšanas procesu

1. Definētas prasības IT risinājumam automatizēta
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas uzsākšanas
procesa izpildei
2. Ieviests IT risinājums automatizēta nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas uzsākšanas procesa izpildei

Izstrādāt redzējumu viedai MKP šķērsošanai

1) Izstrādāts esošās situācijas apraksts sauszemes autoceļu
MKP – izmantotais muitas tehniskais aprīkojums un
informācijas sistēmas, to savstarpējā integritāte;
2) Izstrādāts redzējums par esošā muitas tehniskā
aprīkojuma un informācijas sistēmu tālāku savstarpējo
integrāciju sauszemes autoceļu MKP, jaunāko tehnoloģiju
ieviešanu, t.sk., mākslīgā intelekta, lai kopumā nodrošinātu
maksimāli efektīvu uz jaunākajām tehnoloģijām balstītu un
automatizētu muitas kontroles procesu MKP

Pilnveidot Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles 1. Izdarīt izmaiņas EMCS akcīzes nodokļa nodrošinājuma
sistēmu (EMCS) atbilstoši Latvijas normatīvo aktu kontroles funkcionalitātē atbilstoši MK 12.02.2019.
prasībām
noteikumu Nr.72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa
nodrošinājumiem" grozījumiem

Līdzdalība FM organizētajā starpinstitūcijas darba
grupā, lai izvērtētu attaisnojuma dokumentu un
preču pavaddokumentu elektroniskās aprites
sistēmas ieviešanu

Izpildes
termiņš

30.12.2021.

30.06.2021.

30.12.2021.

30.12.2022.

01.03.2021.

2. Sagatavot priekšlikumu grozījumiem normatīvajos aktos
naftas eļļu pārvietošanas reģistrēšanai EMCS

30.06.2021.

3. Izstrādāts risinājums naftas eļļu pārvietošanas
reģistrēšanai EMCS

31.12.2021.

Līdzdalība informatīvā ziņojuma sagatavošanā
01.03.2021.

Stratēģiskā iniciatīva. Paplašināta sadarbība savstarpējai partneru pievienotās vērtības gūšanai
2.21.

2.22.

Veicināt horizontālo sadarbību valsts pārvaldē starp
VID un nozari regulējošām institūcijām, tostarp
aktīvi piedaloties normatīvo aktu izstrādē un
iniciējot priekšlikumus tajos ar mērķi mazināt
administratīvo slogu un iespējas izvairīties no
nodokļu nomaksas

Veikts izvērtējums problemātiskajās nozarēs
(graudkopības, mežsaimniecības, kokmateriālu,
būvizstrādājumu un sadzīves elektrotehnikas nozarēs) par
PVN krāpniecības apmēru.
Līdzdarboties FM izstrādātā ziņojuma sagatavošanā

Stiprināt sadarbību ar asociācijām, kuras pārstāv
nozares ar vislielākajiem ēnu ekonomikas riskiem

1. Izstrādāts kvalificēts ekspertu saraksts un ieviesta
sistēma, lai nodrošinātu konsultācijas par specifiskām
jomām
2. Sadarbībā ar asociācijām un nozaru regulējošām
iestādēm izstrādāti iespējamie sadarbības modeļi
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai
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30.12.2021.

30.12.2021.

31.12.2021.

Nr.

Uzdevums

Rezultāts/Rezultatīvais rādītājs

Izpildes
termiņš

3.Stratēģiskais mērķis. Vieda uzraudzība godīgas uzņēmējdarbības vides un labklājības veicināšanai -palīdzam mainīt
saistību izpildes uzvedību, daloties ar informāciju un zināšanām
Stratēģiskā iniciatīva. Izmantojot analītiskās zināšanas un pieejamos materiāli tehniskos resursus, izstrādāti un īstenoti
pasākumi, kas veicina labprātīgu nodokļu nomaksu
3.1.

Panākt nodokļu administrēšanas pasākumos
samērīgumu starp patērētajiem resursiem un gūto
labumu ieņēmumu veidā, tostarp jēgpilni piemērot
principu “Konsultē vispirms”

1. Mērķtiecīgi pasākumi nodokļu saistību izpildes
panākšanai fiziskām personām, kurām identificētas
neatbilstības starp kontu apgrozījumu un deklarēto
ienākumu (konta apgrozījums virs 15 000 eiro)
2. Īstenoti VID ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2019.2023.gadam uzdevumi
Panākts ēnu ekonomikas samazinājums riskantākajās
nozarēs.
Samazinātas nodokļu plaisas 2020.gadā
3. Pēcmuitošanas pārbaudēs panākts būtisks progress
samērīgumam starp patērētajiem resursiem un
ieņēmumiem, uzlabojot riska analīzes un pārbaužu
kapacitāti.
Paaugstināts vidēji vienā pārbaudē atklāto neatbilstību
muitas maksājumos apmērs

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Īstenot mērķtiecīgus pasākumus “aplokšņu” algu
Panākts būtisks progress algas nodokļu plaisas mazināšanā
ierobežošanai
Optimizēt kontroļu un pārbaužu veidus, samazinot
Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos
to skaitu un uzlabojot to mērķtiecīgāku izmantošanu
Uzlabot VID iekšējo sadarbības mehānismu VID
lēmumu sagatavošanas procesam

Uzlabot VID iekšējo sadarbības mehānismu,
optimizējot VID resursu patēriņu

Pilnveidots VID lēmumu sagatavošanas process,
organizējot regulāras sanāksmes, informācijas apmaiņu,
diskusijas ar sākotnējo lēmumu pieņēmēju
struktūrvienībām, lai izvērtētu problēmjautājumus par
tiesību normu piemērošanu, pierādījumu iegūšanu un
vērtēšanu
Optimizēts valstij piekritīgo ārpussavienības preču muitas
maksājumu aprēķināšanas un informācijas aprites process
starp preču novērtēšanā un realizācijā iesaistītajām VID
struktūrvienībām, aktualizējot VID iekšējos noteikumus

30.12.2021.

31.10.2022.

30.12.2021.

30.12.2021.
30.06.2021.

30.12.2021.

01.03.2021

Stratēģiskā iniciatīva. Mērķtiecīga rīcība un sadarbība pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā
valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā
3.6.

3.7.

3.8.

Īstenot uz risku analīzi balstītus muitas kontroles
pasākumus kontrabandas un sabiedrībai bīstamu un
nedrošu preču ievešanas ierobežošanai

Sekmēta kontrabandas līmeņa samazināšanās pret
iepriekšējo gadu un ierobežota sabiedrībai bīstamu un
nedrošu preču nokļūšana brīvā apgrozījumā.
Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte 2021.gadā 25 %

Stiprināt sadarbību un veidot vienotu izpratni ar
prokuratūru pirmstiesas izmeklēšanas paātrināšanai,
vienlaikus uzturot augstu kvalitāti pirmstiesas
izmeklēšanā

1. Efektīvas sadarbības rezultātā tiek samazināts
pirmstiesas izmeklēšanas termiņš vienlaikus uzturot augstu
kvalitāti pirmstiesas izmeklēšanā
2. Pilnveidota informācijas apmaiņa ar Prokuratūru, tiesām
– par VID nodoto kriminālprocesu tālāko virzību, tiesas
spriedumiem un veikts regulārs monitorings, analizēti
rezultāti
Izpildītas projekta EEZ finanšu instrumenta programmas
"Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības
apkarošana" projekta "Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības
veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un
apkarošanā Latvijā" īstenošanas aktivitātes, kas paredzētas
2021.gadā (projekta plānotais beigu termiņš 30.10.2024.)

Īstenot VID tiesībaizsardzības struktūrvienību
integrēšanos Nacionālajā kriminālizmeklēšanas
modelī, īstenojot (projekta plānotais beigu termiņš
30.10.2024.)
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30.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

Nr.

3.9.

3.10.

Uzdevums

Stiprināt izlūkošanas, analītisko, izmeklēšanas,
atbalsta un tehnisko kapacitāti noziedzīgu
nodarījumu atklāšanā un novēršanā
Saskaņā ar Noziedzības novēršanas padomes rīcības
plānā noteikto, piedalīties un sniegt atbalstu likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” modernizācijā,
pamatnostādņu izstrādē korupcijas risku
novērtēšanai nacionālajā līmenī, kas būtu
pielietojams, analizējot korupcijas riskus atsevišķās
institūcijās vai jomās

Rezultāts/Rezultatīvais rādītājs

Vienota informācijas sistēma noziedzīgu nodarījumu
apkarošanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā

Izpildes
termiņš

30.12.2021.

Izstrādātas pamatnostādnes atbilstoši Noziedzības
novēršanas padomes izvirzītajiem mērķiem
30.12.2021.

Stratēģiskā iniciatīva. Starptautiskā sadarbība un Eiropas Savienības līmeņa prasību ieviešana
3.11.

3.12.

3.13.

Ieviest Sabiedrības drošības un drošuma
informācijas sistēmu, kas īsteno pasākumus drošai
preču kustībai pāri ES robežai

Izpildītas ES prasības - ieviests Sabiedrības drošības un
drošuma IS 1.laidiens - pasta sūtījumiem (ar mērķi veikt
riska kontroli pasta sūtījumiem no trešajām valstīm).
2021.gadā:
- pabeigta IKS2 sistēmas 1.laidiena 3.posma un 4.posma
izstrāde un testēšana;
- funkcionalitāte ieviesta produkcijas vidē

Ieviest ES noteiktās prasības attiecībā uz Savienības Sniegti priekšlikumi grozījumiem FM likumā “Par skaidras
teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās naudas deklarēšanu uz valsts robežas”, MK 02.07.2019.
skaidras naudas kontroli
noteikumos Nr.303 “Noteikumi par skaidras naudas
deklarācijas veidlapu, tās aizpildīšanas, iesniegšanas un
sniegto ziņu pārbaudes kārtību”, pārskatītas administratīvās
un kriminālatbildības redakcijas par skaidras naudas
nedeklarēšanu
Pilnveidot muitas kontrolei nepieciešamos
tehnoloģiskos risinājumus, kas sekmē muitas risku
pārvaldību piegādes ķēdē

1. Veikta TLKAIS modernizēšanas 1.kārta:
- centrālā servera programmatūras izstrāde;
- lokālā risinājuma izstrāde (t.sk tehniskā projekta izstrāde)
Terehovas MKP
2. Veikta TLKAIS modernizēšanas 2.kārta:
- lokālo risinājumu izstrāde (t.sk. tehnisko projektu
izstrāde) Grebņevas, Pāternieku, Silenes, Vientuļu,
Ventspils un Liepājas ostu, Rīgas brīvostas muitas
kontroles punktos un Kaplavas, Meikšānu un Pededzes
robežšķērsošanas vietās
3. Veikta auto ass svaru modernizācija
4. Realizētas EEZ finanšu instrumenta programmas
projektā "Ekonomisko noziegumu novēršana un
apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” 2021.gadā
paredzētās aktivitātes (projekta plānotais beigu termiņš
31.12.2023.)

3.14.

3.15.

5. Realizēta MKP Silene, Pāternieki un Grebņeva
infrastruktūras modernizācija un atbilstoši satiksmes
plūsmas maiņai rasti risinājumi VNS pārcelšanai
Sagatavot un saskaņot starpvaldību vienošanos par Noteikta kārtība, kādā:
informācijas apmaiņas kārtību starp LR un Krievijas - tiek nodrošināta Latvijas un Krievijas muitas un
Republiku nepārtrauktas transportlīdzekļu kustības robežsardzes dienestu amatpersonu koordinēta rīcība
nodrošināšanai un autoceļu robežšķērsošanas vietu gadījumos, kad ir samazinājusies autoceļu RŠV caurlaidība
caurlaidības veicināšanai
vai veidojas transportlīdzekļu rindas
Ņemot vērā OECD veicamo izvērtēšanas procesu
attiecībā Globālā standarta par automātisko
informācijas apmaiņu par finanšu kontiem (CRS)
ieviešanu Latvijā, nodrošināta attiecīgo
rekomendāciju un piezīmju izpilde

Ieviesti pasākumi (piemēram, VID procedūrās), lai
nodrošinātu automātiskās informācijas apmaiņas par
finanšu kontiem efektīvu darbību, ievērojot OECD
(Globālā foruma) rekomendācijas un piezīmes

7

15.03.2021.

03.06.2021.

31.12.2021.

31.12.2021.

31.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

Nr.

Uzdevums

Rezultāts/Rezultatīvais rādītājs

Izpildes
termiņš

Stratēģiskā iniciatīva. Aktīva, uz risku balstīta rīcība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanai VID ietekmes jomā
3.16.

Ierobežot noziedzību nelegāli iegūtu līdzekļu
legalizācijas jomā

1.Nodrošināta nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas
novēršanas uz riska analīzi balstītas uzraudzības funkcijas
stiprināšana un pārbaužu rezultātā sagatavoti materiāli
nosūtīšanai tiesību aizsardzības iestādēm
2. Uzsākt ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu
(licencēto personu skaits)
3. Atbilstoši FID publicētajai XML shēmai ir ieviesta
iespēja no FID goAML sistēmas saņemt ziņojumus par
aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā. Izbeigta paralēlās
aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas izmantošana

3.17.

Nodrošināt uz riska analīzi balstītus uzraudzības
pasākumus nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas
novēršanas jomā

4.Sagatavots izvērtējums par nepieciešamību licencēt
augsta riska likuma subjektus (virtuālās valūtas
pakalpojumu sniedzēji)
1. Veicinātas valsts spējas efektīvāk ierobežot NILLTF
riskus.NILLTPFN likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība
atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un LR
nacionālo sankciju likuma prasībām ir 79%
2. Veiktas 800 uz riska analīzi balstītas klātienes pārbaudes
3. Realizējot NVO uzraudzību, prioritāri SLO, izvērtēt to
iespējamās saistības ar terorisma finansēšanas (TF) riskiem

3.18.

Īstenot Pasākumu plāna NILLTPF novēršanai
laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam VID
kompetences uzdevumus

Īstenoti 2021.gadam plānotie 25 VID kompetences
uzdevumi no Pasākumu plāna NILLTPF novēršanai
laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

30.12.2021.

01.07.2021.

01.07.2021.

31.12.2022.

30.12.2021.

30.12.2021.
30.12.2021.

30.12.2021.

4.Stratēģiskais mērķis. Profesionāli, lojāli, godīgi, atbildīgi un uz sadarbību vērsti darbinieki
Stratēģiskā iniciatīva. Vērtību iedzīvināšana VID darbinieku ikdienas dzīvē
4.1.

4.2.

4.3.

Īstenot VID vērtību vēstnešu un VID struktūrvienību 1. Veicināta vērtību izpratne atbilstoši vecumu grupām,
aktivitātes
izstrādājot ieteikumus, lai uzlabotu katras paaudzes iesaisti
un darba efektivitāti
2. Izvērtēta iespēja īstenot pilotprojektu, organizējot
fokusa grupas VID vērtību izpratnes veicināšanai
Veicināt efektīvu iekšējo komunikāciju par VID
vērtību iedzīvināšanu

Regulāri informēti VID nodarbinātie par VID vērtību
iedzīvināšanas aktivitātēm, īstenojot VID vērtību vēstnešu
iniciētos pasākumus, aktivitātes
Paplašināt visu līmeņu vadītāju iesaisti un atbildību Izstrādāta Personāla politika. Pārmaiņu vadības procesos
vērtību iedzīvināšanas un pārmaiņu vadības procesos izmantot jaunas metodes (projektveida mācības, dalīšanās
ar zināšanām pēc mācībās iegūtā, tikšanās ar vadītājiem
par vērtībām)

31.12.2021.
31.12.2021.
30.12.2021.

30.12.2021.

Stratēģiskā iniciatīva. Darbinieku vajadzības atbalstoša darba vide augstu snieguma rādītāju sasniegšanai
4.4.

Izstrādāt un īstenot VID darba telpu un
infrastruktūras attīstības koncepciju

1. Saskaņā ar VID darba vides un telpu attīstības
koncepciju 2020.-2025.gadam īstenota telpu pielāgošana
Jelgavā un Saldū, kā arī veikta Liepājas objektu skaita
optimizēšana
2.Attīstīt virtuālā VID asistenta kompetenci
3. Izstrādāta "gudras" darba vietas un vedņa koncepcija
4. Izvērtētas iespējas automatizēt personālvadības datu
pārvaldību, pārnesot tos ē-vidē
5. Izvērtētas finansiālās un tehniskās iespējas vienkāršotas
intraneta vietnes izveidei
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30.12.2021
30.12.2021.
30.12.2021.
01.07.2021.
30.12.2021.

Nr.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

Uzdevums

Izstrādāt VID autoparka attīstības koncepciju 2022.2025.gadam
Attīstīt elastīgākus darba nosacījumus, atbalstot
attālinātā darba iespējas
Uzlabot VID darbinieku apmierinātību ar atalgojumu
Veicināt prasības par nevainojamu reputāciju
iedzīvināšanu VID

Izstrādāt katrai struktūrvienībai normatīvā
regulējuma portfeli ar ko obligāti jāiepazīstas
struktūrvienības nodarbinātajiem

Rezultāts/Rezultatīvais rādītājs

Izstrādāta VID autotransporta un transporta pakalpojumu
attīstības koncepcija 2022.-2025.gadam
Izdoti iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē darba
veikšanu attālināti
Izstrādāta atlīdzības politika un veikta visu amatu
pārklasificēšana
Veikti informatīvi pasākumi (semināri, infografikas), lai
iedzīvinātu VID nodarbināto izpratni par nevainojamu
reputāciju
Sadarbībā ar visām struktūrvienībām izstrādāts katrai
struktūrvienībai normatīvā regulējuma portfelis, ar ko
obligāti jāiepazīstas struktūrvienības nodarbinātajiem

Lietotie saīsinājumi
DVS - Dokumentu vadības sistēma
EDS – Elektroniskā deklarēšanās sistēma
EEZ - Eiropas Ekonomikas zona
eID karte - Elektroniskā identifikācijas karte
eIDAS regula - Elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalp. regula
EK - Eiropas Komisija
EMCS - Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
FID - Finanšu izlūkošanas dienests
FM - Finanšu ministrija
FP – Finanšu pārvalde
GID - gada ienākumu deklarācija
IKP - iekšzemes kopprodukts
IKT - Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
LR - Latvijas Republika
MAIS - Maksājumu administrēšanas informācijas sistēma
MK - Ministru kabinets
MKP – Muitas kontroles punkts
NILLTPFN - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana
NVO - nevalstiskā organizācija
PVN – Pievienotās vērtības nodoklis
RŠV - Robežšķērsošanas vieta
SDI konts - Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts
SLO - sabiedriskā labuma organizācija
SKDS - Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs
TLKAIS - Transporta līdzekļu un konteineru automātiskā identificēšanas sistēma
VNS - videonovērošanas sistēma
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
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Izpildes
termiņš

30.12.2021.
30.12.2021.
30.12.2021.

31.12.2021.

30.12.2021.

