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UZZIŅA
Rīgā
21.11.2018.
Nr. 27.1-7/11192
Uz 23.10.2018. b/n
XXXXXX
XXXXXXXX
Par uzziņas sniegšanu
Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis XXXXXX, personas kods
XXXXXXXX (turpmāk – Iesniedzējs), 2018.gada 23.oktobra iesniegumu “Par
uzziņu” (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu uzziņu.
Iesniedzējs iesniegumā sniedz šādu faktu aprakstu.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 98.panta pirmo un otro daļu,
privātpersonai (privāto tiesību juridiskajai personai) ir tiesības saņemt uzziņu par
savām tiesībām konkrētajā tiesiskajā situācijā un iesniegumu par uzziņu
privātpersona iesniedz iestādē, kuras kompetencē ir jautājuma izšķiršanas būtības.
Iesniedzējs norāda, ka ir ieplānojis doties no Latvijas uz Spāniju, lai
iegādātos nekustamo īpašumu – brīvdienu māju. Lai samaksātu pārdevējam pirmo
pirkuma maksas daļu, Iesniedzējs sev līdzi lidmašīnā vedīs naudas summu, kas
nebūs mazāka par 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro). Ievērojot to, ka nekad
Iesniedzējs šādu naudas summu skaidrā naudā sev līdzi neņem, Iesniedzējam ir
radušies jautājumi par skaidras naudas deklarēšanu uz Eiropas Savienības
dalībvalstu robežām.
Iesniedzējam ir zināms, ka Latvijā pastāv normatīvais regulējums, kas
paredz skaidras naudas kontroli. Piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes
2005.gada 26.oktobra Regula (EK) Nr.1889/2005 par skaidras naudas kontroli,
kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās (turpmāk – Regula Nr.1889/2005).
Iesniedzējs norāda, ka atbilstoši Regulas Nr.1889/2005 3.panta
noteikumiem, jebkura fiziska persona, kura iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās un
kurai ir skaidra nauda 10 000 EUR apmērā vai vairāk, saskaņā ar šo regulu deklarē
šo summu tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, caur kuru minētā persona
iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās. Pienākums deklarēt nav izpildīts, ja sniegtā
informācija ir neprecīza vai nepilnīga.
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Iesniedzējs lūdz sniegt uzziņu par šādiem jautājumiem:
1. Vai eksistē normatīvais regulējums, kas ir analogs Regulai Nr.1889/2005
un kas ir piemērojams attiecībā uz personām, kuras Eiropas Savienības teritorijā
šķērso kādu no dalībvalstu robežām un kurām ir skaidra nauda EUR 10 000
apmērā vai vairāk? Vai Iesniedzējam ir pienākums deklarēt skaidru naudu 10 000
EUR apmērā, kas viņam ir līdzi, lidojot no Latvijas uz Spāniju? Ja ir tāds
pienākums, tad kā tas izpildāms?
2. Vai gadījumā, ja Iesniedzējs neiegādāsies nekustamo īpašumu Spānijā un
nolems vest minēto naudas summu atpakaļ uz Latviju – vai tad Iesniedzējam ir
pienākums kaut kur deklarēt šo skaidro naudu?
Uzziņa ir nepieciešama, lai Iesniedzējs, gadījumā, ja viņam normatīvie akti
noteic pienākumu deklarēt skaidru naudu 10 000 EUR un vairāk apmērā, šķērsojot
Eiropas Savienības dalībvalstu robežu, varētu izpildīt savu ar likumu uzlikto
pienākumu.
Iesniedzējs iesniegumā lūdz atbildi nosūtīt elektroniskā veidā uz e-pastu:
XXXXXX.
Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā ietverto faktu
aprakstu un no minētajiem faktiem izrietošus konkrētus jautājumus, atbildes uz
kuriem ir atkarīgas no to juridiska vērtējuma, sniedz šādu uzziņu.
Saskaņā ar Regulas Nr.1889/2005 3.panta 1.punktu jebkura fiziska persona,
kura iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās un kurai ir skaidra nauda EUR 10 000
apmērā vai vairāk, saskaņā ar šo regulu deklarē šo summu tās dalībvalsts
kompetentajām iestādēm, caur kuru minētā persona iebrauc Kopienā vai izbrauc no
tās. Pienākums deklarēt nav izpildīts, ja sniegtā informācija ir neprecīza vai
nepilnīga.
Saskaņā ar likuma “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”
5.panta pirmo daļu fiziskā persona, kurai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes 2005.gada 26.oktobra regulas (EK) Nr.1889/2005 par skaidras naudas
kontroli, kuru ieved kopienas teritorijā vai izved no tās, 3.pantu ir pienākums
deklarēt skaidru naudu, rakstveidā aizpilda skaidras naudas deklarācijas veidlapu.
Ņemot vērā minēto, skaidras naudas deklarēšanas pienākums fiziskai
personai ir noteikts Regulas Nr.1889/2005 3.pantā, kas saskaņā ar likuma “Par
skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” 5.panta pirmo daļu ir izpildāms,
rakstveidā aizpildot skaidras naudas deklarācijas veidlapu.
Minētie normatīvie akti nosaka, ka skaidras naudas deklarēšanas pienākums
fiziskai personai rodas, skaidru naudu ievedot Eiropas Savienībā vai izvedot no tās.
Līguma par Eiropas Savienību 52.pantā noteikts, ka Līgumi attiecas uz
Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti,
Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku,
Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku,
Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas
Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti,
Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju,
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Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas
Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti.
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 52.pantu Latvijas Republika un
Spānijas Karaliste ir Eiropas Savienības dalībvalstis.
Saskaņā ar likuma “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”
2.pantu likums nosaka Latvijas kompetences jautājumus saistībā ar Eiropas
Savienībā ievedamās vai no Eiropas Savienības izvedamās skaidrās naudas
kontroli uz valsts robežas.
Latvijas Republikas valsts robežas likuma 1.panta 1.punktā noteikts, ka
Latvijas Republikas valsts robeža (turpmāk — valsts robeža) ir nepārtraukta un
noslēgta līnija un ar šo līniju sakrītoša vertikāla virsma, kas Latvijas Republikas
sauszemes un ūdeņu teritoriju, zemes dzīles un gaisa telpu norobežo no
kaimiņvalstīm un no Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas
jūrā.
Latvijas Republikas valsts robežas likuma 1.panta 4.punktā noteikts, ka ārējā
robeža ir valsts robeža un robežšķērsošanas vietas saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes 2016. gada 9.marta Regulu (ES) Nr. 2016/399 par Savienības
Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām
(Šengenas Robežu kodekss) (turpmāk — Parlamenta un Padomes 2016. gada
9. marta regula Nr. 2016/399).
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9.marta Regulas (ES)
Nr. 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu
pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2.panta 1.un 2.punktā
noteikts, ka iekšējas robežas ir dalībvalstu kopīgas sauszemes robežas, tostarp upju
un ezeru robežas; iekšējiem reisiem paredzētas dalībvalstu lidostas; dalībvalstu
jūras, upju un ezeru ostas, ko izmanto regulārai iekšējai prāmju satiksmei, savukārt
ārējas robežas ir dalībvalstu sauszemes, arī upju un ezeru robežas, jūras robežas un
lidostas, upju ostas, jūras ostas un ezeru ostas ar noteikumu, ka tās nav iekšējas
robežas.
Tas nozīmē, ka Latvijas Republikas ārējā robeža ir valsts robeža un
robežšķērsošanas vietas ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.
Ņemot vērā minēto, normatīvie akti nenosaka skaidras naudas deklarēšanas
pienākumu uz Latvijas Republikas valsts robežas, izvedot skaidru naudu no
Latvijas Republikas uz Spānijas Karalisti vai ievedot to no Spānijas Karalistes
Latvijas Republikā, ja ievedot vai izvedot skaidru naudu, netiek šķērsota Latvijas
Republikas ārējā robeža.
Līdz ar to iesniegumā aprakstītajā konkrētajā tiesiskajā situācijā, uz Latvijas
Republikas valsts robežas Iesniedzējam nav pienākums deklarēt skaidru naudu
10 000 EUR un vairāk apmērā, lidojot no Latvijas Republikas uz Spānijas
Karalisti, kā arī atgriežoties no Spānijas Karalistes uz Latviju Republiku, ja, lidojot
no Latvijas Republikas uz Spānijas Karalisti, kā arī atgriežoties no Spānijas
Karalistes uz Latvijas Republiku, netiek šķērsota Latvijas Republikas ārējā robeža.
Papildus informējam, ka minētā informācija attiecas uz skaidras naudas
deklarēšanu uz Latvijas Republikas valsts robežas, jo Eiropas Savienības
normatīvie akti neierobežo Eiropas Savienības dalībvalstīm nacionālajos
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normatīvajos aktos noteikt skaidras naudas deklarēšanas pienākumu, arī šķērsojot
robežu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Sniedzot uzziņu, izmantotas šādas tiesību normas: Līguma par Eiropas
Savienību 52.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26. oktobra Regula
(EK) Nr.1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai
izved no tās, 3.panta 1.punkts, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9.marta
Regulas (ES) Nr. 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas
reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss),
2.panta 1.un 2.punkts, likuma “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”
2.pants un 5.panta pirmā daļa, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 1.panta
1.punkts un 4.punkts.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 101.panta ceturtajai daļai uzziņu
var apstrīdēt augstākā iestādē. Ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets,
uzziņa nav apstrīdama. Tā nav pārsūdzama tiesā. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 1.panta otro daļu augstāka iestāde ir tiesību subjekts, tā
struktūrvienība vai amatpersona, kas hierarhiskā kārtībā var dot rīkojumu iestādei
vai atcelt tās lēmumu. Ņemot vērā, ka Valsts ieņēmumu dienestam attiecībā uz
uzziņu apstrīdēšanu nav augstākas iestādes, šī uzziņa nav apstrīdama un
pārsūdzama.
Ģenerāldirektora p.i.
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