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Saīsinājumi
EKK, kods

Ekonomiskās klasifikācijas kods

konts

Konta numurs Valsts kasē

ePārskati

e-pakalpojums pārskatu sagatavošanai, iesniegšanai un apkopošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem
pārskatu sniegšanas jomā

Likums

02.02.1995. likums “Par nodokļiem un nodevām”

MK 453

Ministru kabineta 07.08.2018. noteikumi Nr.453 “Valsts nodevu uzskaites noteikumi”

MK 1032

Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr.1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”

Valsts nodevas
administrācija

Institūcija, izņemot pašvaldības institūciju vai tās struktūrvienību, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
sniedz no tās funkcijām izrietošu pakalpojumu vai nodrošinājumu, par kuru maksājama valsts nodeva, kas
ieskaitāma valsts budžetā, un vienlaikus kontrolē maksājamās valsts nodevas samaksu un veic tās uzskaiti, ja
normatīvajos aktos nav noteikts citādi

Atbrīvojums

Personas pilnīga atbrīvošana no valsts nodevas samaksas

Atvieglojums

Personas daļēja atbrīvošana no valsts nodevas samaksas

Pārskats

Valsts nodevu uzskaites pārskats

Pārskata periods

Pārskata gads
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Izmaiņas
Izmaiņu apraksts

Nr.Pk.

Versija V.4.0. – izmaiņu apraksts
1.

Papildināta vispārējā informācija ar skaidrojumu, ja valsts nodevu administrācijai nav bijuši ieņēmumi no valsts nodevas
vai, ja nav veikta uzskaite, tai ir jāiesniedz valsts nodevu uzskaites pārskats un jāveic atzīme attiecīgajās ailēs.

2.

Papildināta sadaļa “Pārskata salīdzināšana ar Valsts kases datiem” apraksts ar iekšējo kontroli, lai uzlabotu ePārskatu
sistēmas funkcionalitāti starp Nodevu uzskaites pārskata finanšu datu sadaļu un papildinformācijas par pieteiktajiem
pakalpojumiem.
Versija V.3.0. – izmaiņu apraksts

1.

Precizēta vispārējā informācija pēc Ekonomikas ministrijas priekšlikuma par valsts nodevas samaksas gadījumu, kad ir
notikusi valsts nodevas pieteikuma atsaukšana, bet samaksāto valsts nodevu neatmaksā.

2.

Papildināts Aizpildīšanas apraksta ailes – 1 (10 MK 453) – iesniegto pieprasījumu skaits, kas atstāti bez izskatīšanas
apraksts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas priekšlikumu.
Versija V.2.0. – izmaiņu apraksts

1.

Precizēta vispārējā informācija par valsts nodevas saņemšanas brīdi valsts budžetā.

2.

Precizēts Valsts nodevu uzskaites pārskats papildinot to ar aili “Nav veikta valsts nodevas veida uzskaite [1]” un aili
“Nav gūti ieņēmumi budžetā [1]” un precizēta “Papildinformācijas sadaļa" mainot aiļu numerāciju, lai nodrošinātu
iespēju izveidot datu importa formātu.

3.

Papildināts ar jaunu sadaļu “Pārskata salīdzināšana ar Valsts kases datiem.”
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Ievads
Vadlīnijas par Valsts nodevu uzskaites pārskata sagatavošanu ePārskatos izstrādātas, lai nodrošinātu MK.453
noteiktā pārskata sagatavošanas procesa kvalitāti un savlaicīgi novērstu ar to saistītos neatbilstības riskus.
Vadlīnijas sniedz detalizētāku priekšstatu Valsts nodevu uzskaites pārskata aizpildīšanai.
Vadlīnijas attiecas uz visu valsts nodevu administrāciju administrētajām valsts nodevām. Informācija par valsts
nodevām pieejama Finanšu ministrijas tīmekļvietnes publicētajā Valsts nodevu uzskaitījumā:
https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/nodoklu_un_nodevu_sistema_latvija/valsts_nodevu_uzskaitijums/ .
Finanšu ministrija, saņemot nozares valsts nodevu konsolidētos pārskatus, vērtēs, vai pārskatos ir ietverta
informācija par visiem Valsts nodevu uzskaitījama saraksta ailē “Valsts nodevas veids” iekļautajiem valsts
nodevas veidiem. Tādējādi nozaru ministrijai, konstatējot, ka kādā no nozares valsts nodevu administrācijas
iesniegtajiem pārskatiem ir uzskaitīta valsts nodeva, par kuru informācija nav iekļauta Finanšu ministrijas
uzturētajā Valsts nodevu uzskaitījama sarakstā, šajā gadījumā ir jānodrošina, ka pirms nozares valsts nodevu
konsolidētā pārskata iesniegšanas ePārskatos Finanšu ministrija sākotnēji tiek informēta par nepieciešamību
aktualizēt Valsts nodevu uzskaitījama sarakstu (proti, šajā gadījumā nozares ministrija sniedz informāciju
Finanšu ministrijai par valsts nodevas objektu, valsts nodevas veidu, normatīvo aktu, kurā attiecīgā valsts
nodeva ir noteikta, un valsts nodevas administrāciju).
Jānorāda, ka nozaru ministrijas pienākums sniegt aktuālāko informāciju par izmaiņām valsts nodevu objektos
(veidos) izriet arī no Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta sēdes protokola Nr. 37 58. § 2. punkta, saskaņā
ar kuru nozaru ministrijām piecu darba dienu laikā pēc normatīvā akta pieņemšanas ir jāiesniedz Finanšu
ministrijai informāciju par normatīvajā aktā iekļauto jauno valsts nodevu vai tās izslēgšanu no normatīvā akta,
papildus norādot valsts nodevas administrējošo institūciju un normatīvo aktu, kurā minētā valsts nodeva ir
noteikta.
Vadlīnijas neattiecas uz:




pašvaldību budžetos iemaksājamo valsts nodevu uzskaiti;
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas administrētās valsts nodevas par sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu uzskaiti;
Valsts ieņēmumu dienesta administrētās uzņēmējdarbības riska valsts nodevas un ikgadējās
valsts nodevas par numerācijas lietošanas tiesībām uzskaiti.

Termiņi:
Valsts nodevu administrācijas pārskatu iesniedz nozares ministrijā vai centrālajā valsts iestādē ne vēlāk kā līdz
pārskata gadam sekojošā gada 1.martam, lietojot informācijas sistēmu „Ministriju, centrālo valsts iestāžu un
pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma” (turpmāk – informācija sistēma „ePārskati”) atbilstoši
normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.
Latvijas banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniedz pārskatu līdz pārskata gadam sekojošā gada
15.martam, lietojot informācijas sistēmu „ePārskati”. Ministrija vai centrālā valsts iestāde apkopo sniegtos
valsts nodevu administrāciju pārskatus (MK 453 12. p.) un iesniedz nozares valsts nodevu konsolidēto pārskatu
līdz pārskata gadam sekojošā gada 15.martam, lietojot informācijas sistēmu „ePārskati”.
Vispārējā informācija:
Pārskata sagatavošanā izmantotā naudas vienība – euro, centi.
Valsts nodevu uzskaites periods kalendārais gads.
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Atbilstoši MK 453:


Piešķirtais atbrīvojums – ir personas pilnīga atbrīvošana no valsts nodevas samaksas;



Piešķirtais atvieglojums – ir daļēja atbrīvošana no valsts nodevas samaksas;



Līdz 2021.gada 1.janvārim valsts nodevu administrācija, kurai nav iespēju pilnībā nodrošināt
augstāk minētās informācijas uzskaiti, var veikt daļēju valsts nodevu uzskaiti, nodrošinot pārskatā
šādu aiļu aizpildīšanu: “A”; “B”; “C”; “4” (norādot faktisko valsts nodevu summu, kas aprēķināta
par pieprasītā pakalpojuma vai nodrošinājuma saņemšanu);“5”; “12”;



Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs, kas iekasē valsts nodevas,
informācijas par valsts nodevām nodrošināšanai ieņēmumus pārrēķina uz euro pēc Eiropas
Centrālās bankas publicētā euro atsauces vidējā valūtas kursa. Ārvalstu valūtām, kurām
nav Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, izmanto pasaules finanšu tirgus
atzīto finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tīmekļa vietnē publicēto valūtas
kursu attiecībā pret euro.

Savukārt, lai pilnvērtīgi veiktu valsts nodevu administrēšanas rezultātu izvērtējumu, ir nepieciešams atsevišķi
par konkrēto valsts nodevas objektu (veidu) apkopot informāciju par uzskaitītajām kopējām pārmaksām vai
nepareizi piedzītām (iekasētajām) valsts nodevu summām, izņemot pārmaksas, kas radušās ārvalstīs uz valūtas
kursu svārstībām un noapaļošanu, veicot ārvalstu valūtās iekasēto nodevu summu pārskaitījumus uz Valsts
kasi euro valūtā.
Pārmaksātā valsts nodeva – valsts budžetā iemaksātā summa, kas pārsniedz par konkrētā pakalpojuma vai
nodrošinājuma saņemšanu maksājamās summas apmēru un kas ir sasaistāma ar iesniegto pieprasījumu
pakalpojuma (nodrošinājuma) saņemšanai.
Pārskatā rindas “Valsts nodevas objektam neatbilstošie maksājumi kontā” ailē “Pārsmaksātā valsts nodeva”
uzrādītā kļūdaini iemaksātā summa nav uzskatāma par pārmaksāto valsts nodevu, ņemot vērā, ka maksājums
nav sasaistāms ar konkrētu pieprasījumu pakalpojuma (nodrošinājuma) saņemšanai. Šajā gadījumā valsts
nodevas kontā Valsts kasē pārskata periodā saņemtā vai no konta atmaksātā summa, kas nav attiecināma uz
konkrēto pieprasītā pakalpojuma vai nodrošinājuma veidu (valsts nodevas objektu) (t.i., nepareizi (kļūdaini)
iemaksātā valsts nodeva) ir uzskaitāma pārskata A rindā “Valsts nodevas objektam neatbilstošie maksājumi
kontā”.
Nepareizi piedzītā valsts nodeva – summa, ko valsts nodevu administrācija piedzinusi no nodevu maksātāja
(piemēram, bezstrīdus piedziņas procesa ietvaros) un kas ar iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu atzīta par
nepareizi piedzītu.
Savukārt, ja normatīvajā regulējumā ir noteikts, ka pie noteiktiem nosacījumiem (piemēram, pieteikuma
atsaukšana) samaksāto valsts nodevu neatmaksā, tad šāda nosacījuma esība nozīmē to, ka budžetā saņemtais
maksājums ir attiecināms uz konkrētu pieprasīto pakalpojuma vai nodrošinājuma veidu (valsts nodevas
objektu) un tas nav uzskatāms par pārmaksātu valsts nodevu vai nepareizi piedzītu valsts nodevas maksājumu.
Ja valsts nodevu administrācija pārskata gadā:



nav guvusi ieņēmumus no valsts nodevas, tad tai ir ePārskatos jāatver valsts nodevu uzskaites
pārskats (ja tas nav atvērts) un tas jāpapildina – veicot atzīmi 11.ailē “Nav gūti ieņēmumi” pie
atbilstošā valsts nodevas veida vai objekta (ja nav veidu), jāparaksta un jāiesniedz pārskats;
nav nodrošinājusi uzskaiti pa valsts nodevu veidiem (lai gan no normatīvā regulējuma tas izriet),
tad tai ir ePārskatos jāatver valsts nodevu uzskaites pārskats (ja tas nav atvērts) un tas jāpapildina
– veicot atzīmi 10.ailē “Nav veikta uzskaite” pie atbilstošā valsts nodevas veida vai objekta (ja
nav veidu), jāparaksta un jāiesniedz pārskats.

Lai noteiktu konkrētās valsts nodevas uzskaites brīdi (MK 453 6.p.), ņem vērā dienu, kad tā atzīstama par
saņemtu valsts budžetā atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie
atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts
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budžetu. Līdz ar to, ja pieteikums pakalpojuma vai nodrošinājuma saņemšanai iesniegts gada beigās, bet valsts
nodeva samaksāta nākamā gada sākumā, tad šajā gadījumā nodeva tiek uzskaitīta un atspoguļota tā gada
pārskatā, kad maksājums ir atzīts par saņemtu valsts budžetā.
Valsts kase nodrošina iestādēm iespēju veikt datu importu no iestāžu uzskaites sistēmām un ePārskatu veidlapu
“Valsts nodevu uzskaites pārskats” XML formātā. Detalizēta informācija pieejama Valsts kases mājas lapā
sadaļā: https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/eparskati
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Valsts nodevu uzskaites pārskata sagatavošana
Valsts nodevu uzskaites pārskats

Veidlapa Nr. nodeva

Pārskata periodā
Pieprasītā pakalpojuma vai
nodrošinājuma veids
(valsts nodevas objekts)

Valsts
nodevas
objekts

A
Valsts
nodevas
objekts 1

Valsts
nodevas
objekts n

Valsts
nodevas
veids

B
Valsts
nodevas
objektam 1
pakārtotais
valsts
nodevas veids
1
Valsts
nodevas
objektam n
pakārtotais
valsts
nodevas veids
1

samaksātā valsts nodevu summa

samaksai aprēķinātā valsts nodevu summa
Ieņēmumu
klasifikācijas kods

Konta numurs
Valsts kasē

C

D

9.x.x.1

LVXXTREL1XXX
XXXXXXXX

9.x.x.1

LVXXTREL1XXX
XXXXXXXX

aprēķināts
pirms
piešķirtajiem
atvieglojumiem
vai
atbrīvojumiem

piešķirtie
atvieglojumi

1

2

samaksai
piešķirtie aprēķināt
atbrīvojumi ais (1. –
2. – 3.)
3

AtmakNav
Nav gūti
sātā
veikta ieņēmumi
valsts
valsts
budžetā
nodevu nodevas
summa veida
uzskaite

4

saņemts
kopā
kontā
Valsts
kasē
5

pārmaksātā
valsts
nodeva

nepareizi
piedzītā
valsts
nodeva

faktiski
saņemts
kopā (5. –
6. – 7.)

6

7

8

9

[1]

[1]

10

11

9
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A
Valsts
nodevas
objekts n

Valsts
nodevas
objektam
neatbilstošie
maksājumi
kontā

B
Valsts
nodevas
objektam n
pakārtotais
valsts
nodevas veids
m
Kļūdains
maksājums

C

D

1

9.x.x.1

LVXXTREL1XXX
XXXXXXXX

9.x.x.1

LVXXTREL1XXX
XXXXXXXX

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

papildinformācija

Pakalpojuma vai
nodrošinājuma veids
(valsts nodevas objekts)

Valsts
nodevas
objekts
A

Ieņēmumu
klasifikācijas
kods

Konta
numurs
Valsts
kasē

Valsts
nodevas
veids
B

C

D

Kopējais iesniegto
pieprasījumu skaits

pieprasījumu
izskatīto
skaits, kas
pieprasījumu
atstāti bez
skaits
izskatīšanas
1

2

Kopējais
Kopējais
sniegto
atteikto
pakalpojumu pakalpojumu
vai
vai
nodrošinājumu nodrošinājumu
skaits
skaits

Sniegtie atzinumi
par pārmaksātās
valsts nodevas
atmaksu

skaits

3

4

5

Pieņemtie lēmumi
par samaksātās
valsts nodevas
Pieņemtie tiesas
atmaksu
nolēmumi par valsts
pakalpojuma vai
nodevas atmaksu
Piešķirto
Piešķirto
nodrošinājuma
atvieglojumu atbrīvojumu
atteikuma gadījumā
skaits
skaits

atmaksājamā
atmaksājamā
atmaksājamā
skaits
skaits
summa
summa
summa
6

7

8

9

10

! Numerācija mainīta informācijas sniegšanai ePārskatos, lai nodrošinātu automātisku datu pārneses risinājumus.

Valsts nodevas administrācija apliecina, ka ir atbildīga par pārskatā sniegtās informācijas patiesumu.
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Aizpildīšanas apraksts (rindas):
Valsts nodevas administrācija sagatavo valsts nodevu uzskaites pārskatu par attiecīgo kalendāra gadu
(MK 453 12.p.), izmantojot un apkopojot šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju kopsummā par katru
valsts nodevas veidu. Līdz ar to pārskata rindās aizpilda datus par katru valsts nodevas veidu atsevišķi (t.i.,
valsts nodevas veids šajā gadījumā atbilst pieprasītā konkrētā pakalpojuma vai nodrošinājuma veidam, kas
noteiktos gadījumos sakrīt arī ar valsts nodevas objektu), par kuru saņemšanu maksājama valsts nodeva.
Saskaņā ar Likuma 10.panta pirmo daļu valsts nodevu objektus nosaka saskaņā ar likumiem. Savukārt
atbilstoši valsts nodevas objektam tiek noteikti valsts nodevu veidi. Tā, piemēram, gadījumos, ja likums, ar
kuru valsts nodeva noteikta, paredz deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus valsts nodevas
piemērošanai, tad valsts nodevas objekts izriet no likumā noteiktā, bet valsts nodevas veids no Ministru
kabineta noteikumos noteiktā. Līdz ar to, ja valsts nodevas objektam ir noteikti vairāki valsts nodevu veidi,
pārskata rindās aizpilda informāciju par katru valsts nodevas veidu atsevišķi.
(Piemēram, Biedrību un nodibinājumu likuma 20.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka par ieraksta
izdarīšanu reģistrā maksājama valsts nodeva, kuras apmēru nosaka Ministru kabinets. Līdz ar to šajā
gadījumā valsts nodevas objekts ir - par ierakstu izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Savukārt
valsts nodevas veidi izriet no Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.308 "Noteikumi par valsts
nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā" noteiktā, proti, valsts nodeva par biedrības
vai nodibinājuma reģistrāciju (tajā skaitā pārveidoto bezpeļņas organizāciju uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)
ierakstīšanu reģistrā, valsts nodeva par statūtu grozījumu reģistrāciju utt.).
Lai arī MK 453 neparedz uzskaitīt valsts nodevu kontos nepareizi (kļūdaini) iemaksātos maksājumus/valsts
nodevas (tas ir, maksājumus, kuri nav identificējami kā piekritīgi konkrētam valsts nodevas
objektam/aprēķinam), tomēr valsts nodevu administrācija pārskatā uzrāda arī attiecīgā valsts nodevas kontā
Valsts kasē pārskata periodā saņemtās vai no konta atmaksātas summas, kas nav attiecināmas uz konkrēto
pieprasītā pakalpojuma vai nodrošinājuma veidu (valsts nodevas objektu). Šajā gadījumā:





A rindā izvēlas valsts nodevas objekta veidu “Valsts nodevas objektam neatbilstošie maksājumi
kontā”;
datus aizpilda tikai 5., 6. un 9.ailē;
tikai šajā gadījumā 5. un 6.ailes datiem jāsakrīt, jo abās ailēs uzrāda Valsts kases kontos
saņemtās nepareizi (kļūdaini) iemaksātās summas;
8.ailes dati izrēķinās automātiski.

(Piemēram (skatīt Vadlīniju piemēru) kontā Valsts kasē LV19TREL1060140919600 ieskaitīta pārskata gadā
kopējā summa 6704,78 euro, t.sk. uz attiecīgo nodevu objektu “Par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu”
attiecināta summa 6680,56 euro apmērā, savukārt summa 24,22 euro nav attiecināma uz konkrēto objektu, tā
ir kļūdaini ieskatīta, t.sk. kļūdaini ieskaitītā summu 10,00 euro apmērā atgriezta, un kļūdaini ieskaitītās
summas Pārskatā uzrāda sekojoši:




A rindā “Valsts nodevas objektam neatbilstošie maksājumi kontā”;
5.un 6.ailē Valsts kases kontā saņemto summu 24,22 euro;
9.ailē uzrāda summu 10,00 euro, jo ir veikta nepareizi (kļūdaini) iemaksātās valsts nodevas atmaksa
10 euro apmērā.)

Aizpildīšanas apraksts (ailes):
A, B – norāda informāciju par katru valsts nodevas administrācijas administrēto valsts nodevas veidu atsevišķi
(atsevišķos gadījumos valsts nodevas veids sakrīt arī ar valsts nodevas objektu), izvēloties valsts nodevas
veidu no ePārskatos piedāvātā saraksta1. Tā kā valsts nodevu administrācijai ir jāuzskaita visas tās
administrētās valsts nodevas, attiecīgi valsts nodevu administrācija A ailes rindās uzrāda informāciju par tām
sev piekritīgajām valsts nodevām, par kurām informācija apkopotā veidā ir uzskaitīta Finanšu ministrijas
tīmekļvietnes publiskotajā Valsts nodevu uzskaitījuma saraksta ailē “Valsts nodevas veids”.
(Piemēram, pārskata tabulas A ailes pirmajā rindā uzrāda informāciju par valsts nodevu par zemnieka vai
zvejnieka saimniecības ierakstīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā, nākamajā rindā – valsts nodevu par
individuālā uzņēmuma ierakstīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā utt.)
1

ePārskatos valsts nodevu veidu Valsts kase ieimportē no Valsts nodevu uzskaitījuma saraksta
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Valsts nodevas administrācijai, kura šobrīd nespēj nodrošināt informācijas uzskaiti par valsts nodevai
piemērotajiem atbrīvojumiem un atvieglojumiem, būtu attiecīgi jāspēj nodrošināt, ka pakalpojumi vai
nodrošinājumi, kas sniegti ar samazinātu valsts nodevas likmi, tiek atspoguļoti pārskata A ailes rindās kā
atsevišķi valsts nodevas objekti (veidi), proti, pakalpojumus un nodrošinājumus, kas sniegti saskaņā ar
normatīvajos aktos noteikto pamatlikmi, izdalot kā atsevišķu valsts nodevas objektu (veidu). Vienlaikus valsts
nodevas administrācijai šajos gadījumos ir tiesības izvēlēties, kādā detalizācijas pakāpē tā grupēs savus
sniegtos pakalpojumus un nodrošinājumus (valsts nodevu veidus), par pamatu ņemot par attiecīgo
pakalpojumu vai nodrošinājumu normatīvajos aktos noteikto valsts nodevu likmi);
(Piemēram, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumu Nr.133 “Noteikumi par valsts
nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu” 3.1.apakšpunktu valsts nodevas apmērs par pases
izsniegšanu ir 30 euro, ja pasi izsniedz 10 darbdienu laikā. Savukārt saskaņā ar minēto noteikumu
7.1.apakšpunktu, valsts nodevas apmērs par pases izsniegšanu šo noteikumu 6.punktā minētajai personai (t.i.,
personai, kurai tiek paredzēti valsts nodevas atvieglojumi par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu) ir
15 euro, ja pasi izsniedz 10 darbadienu laikā. Šajā gadījumā, ja valsts nodevu administrācijai nav tehnisku
iespēju nodrošināt valsts nodevas par pases izsniegšanu pilnu uzskaiti, atsevišķi uzskaitot piemēroto
atvieglojumu, tad pakalpojums, par kuru piemērota samazinātā valsts nodevas likme, pārskata A ailē ir
norādāms kā atsevišķs pakalpojuma veids, piemēram, – par pases izsniegšanu 10 darbadienu laikā personai,
kurai noteikts atvieglojums).
C – norāda valsts nodevas ieņēmumu klasifikācijas kodu no ePārskatos piedāvātā saraksta2;
D – norāda konta numuru no ePārskatos piedāvātā saraksta3;
1 – norāda aprēķināto valsts nodevu summu pirms piešķirtajiem atvieglojumiem vai atbrīvojumiem (norāda
summu, kas aprēķināta, ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto valsts nodevas apmēru pārskata periodā).
MK 453 noteiktajā periodā līdz 2021.gada 1.janvārim, ja valsts nodevas administrācija var nodrošināt tikai
pārskata tabulas 4.ailes datus, 1.ailes datus neaizpilda;
2 – norāda piešķirto atvieglojumu kopējo summu (summu, kas aprēķināta, ņemot vērā normatīvajos aktos
noteiktos atvieglojumu piemērošanas nosacījumus). MK 453 noteiktajā periodā līdz 2021.gada 1.janvārim, ja
valsts nodevas administrācija var nodrošināt tikai pārskata tabulas 4.ailes datus, 2.ailes datus neaizpilda;
3 – norāda piešķirto atbrīvojumu kopējo summu (summu, kas aprēķināta, ņemot vērā normatīvajos aktos
noteiktos atbrīvojumu piemērošanas nosacījumus). MK 453 noteiktajā periodā līdz 2021.gada 1.janvārim, ja
valsts nodevas administrācija var nodrošināt tikai pārskata tabulas 4.ailes datus, 3.ailes datus neaizpilda;
4 – norāda samaksai aprēķināto valsts nodevu summu (tā ir valsts nodevu summa, kuru ir pienākums nodevu
maksātājam iemaksāt valsts budžeta kontā pakalpojuma vai nodrošinājuma saņemšanai, proti, tā ir summa,
kura ir aprēķināta, ņemot vērā piešķirtos atvieglojumus vai atbrīvojumus. MK 453 noteiktajā periodā līdz
2021.gada 1.janvārim, ja valsts nodevas administrācija nevar nodrošināt 1.– 3.ailes datus, pārskata tabulas
4.ailē tiek norādītas samaksai faktiski aprēķinātās valsts nodevu summas (t.i., summas, kuras valsts nodevu
maksātājiem bija jāsamaksā, lai tie saņemtu konkrētos pakalpojumus vai nodrošinājumus (MK 453 18.p.);
5 – norāda par konkrēto valsts nodevas veidu (valsts nodevas objektu – ja tas sakrīt ar valsts nodevas veidu)
kontā Valsts kasē (LVXXTREL106XXXXXXXXXX) pārskata gadā saņemto kopējo summu, t.sk.:



par iepriekšējo pārskata gadu saņemtās summas, piemēram, iepriekšējā pārskata gadā veikts
valsts nodevas maksājums POS4 terminālī, kas valsts budžeta ieņēmumu kontā saņemts šajā
pārskata gadā;
kā arī pārmaksātās vai nepareizi piedzītās summas.

Rindās par katru valsts nodevas veidu (valsts nodevas objektu – ja tas sakrīt ar valsts nodevas veidu) tiek
norādītas tikai ar nodrošinājumu vai pakalpojumu, vai attiecīgo pieprasījumu nodrošinājuma vai pakalpojuma
saņemšanu saistītās summas.

ePārskatos budžeta ieņēmumu klasifikatoru Valsts kase ieimportē no Valsts nodevu uzskaitījuma saraksta
ePārskatos kontu sarakstu Valsts kase ieimportē no Valsts nodevu uzskaitījuma saraksta
4
Maksājumu karšu pieņemšanas terminālis
2
3
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Norāde
informācijas uzrādīšanai pārskata 5.ailē par maksājumiem, kas saņemti Valsts kases kontos, bet
nav attiecināmi uz konkrētu nodevas objektu (veidu):
Ja attiecīgā valsts nodevas kontā Valsts kasē pārskata periodā ir saņemtas summas, kas nav attiecināmas
uz konkrēto pieprasītā pakalpojuma vai nodrošinājuma veidu (valsts nodevas veidu (objektu)), tad no
ailes “Pieprasītā pakalpojuma vai nodrošinājuma veids (valsts nodevas objekts)” (A aile) izvēlas “Valsts
nodevas objektam neatbilstošie maksājumi kontā” un 5.ailē ieraksta pārskata periodā saņemto summu.

6, 7 – norāda tikai tās pārskata periodā samaksātās valsts nodevu summas, kas ir pārmaksātās, vai nepareizi
piedzītās valsts nodevas summas par pārskata periodu, kuras nav atmaksātas nodevu maksātājam, proti, ir
konstatēta pārmaksa, bet pārmaksas atmaksas pieprasījuma fakts nav vēl noticis.
Norāde
informācijas uzrādīšanai pārskata 6.ailē par maksājumiem, kas saņemti Valsts kases kontos, bet
nav attiecināmi uz konkrētu nodevas objektu (veidu):
Ja attiecīgā valsts nodevas kontā Valsts kasē pārskata periodā ir saņemtas summas, kas nav attiecināmas
uz konkrēto pieprasītā pakalpojuma vai nodrošinājuma veidu (valsts nodevas veidu (objektu)), tad no
ailes “Pieprasītā pakalpojuma vai nodrošinājuma veids (valsts nodevas objekts)” (A aile) izvēlas “Valsts
nodevas objektam neatbilstošie maksājumi kontā”:



6.ailē ieraksta 5.ailē uzrādīto summu;
7.aili neaizpilda.

8 – norāda pārskata periodā kopējās faktiski saņemtās valsts nodevu summas;
Raksturīgākie piemēri 8.ailē norādītās summas apmēra salīdzināšanai:




ir vienāds ar tabulas 4.ailē norādīto valsts nodevas summu, proti, tā ir summa, kuru nodevas
maksātājam saskaņā ar valsts nodevas administrācijas aprēķinu ir pienākums samaksāt, lai
saņemtu konkrēto pakalpojumu vai nodrošinājumu, ja veikta visa pārskata periodā aprēķinātās
valsts nodevas summas samaksa un nav veikta iepriekšējā pārskata perioda summas samaksa;
nav vienāds ar tabulas 4.ailē norādīto valsts nodevas summu, piemēram, gadījumā, kad valsts
nodevas apmērs ir ticis iekasēts atbilstoši Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu
likuma 4.panta trešajai daļai un veikta iepriekšējā pārskata perioda summu samaksa.

9 – norāda kopējās atmaksātās valsts nodevu summas (ņemot vērā, ka pārmaksātās valsts nodevu summas
atmaksājamas triju gadu laikā no dienas, kad ir izsniegts tās personas rakstveida atzinums, kura sniegusi
pakalpojumu vai devusi nodrošinājumu, vai stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums par valsts nodevas
atmaksāšanu). Pārskata tabulas 9.ailē tiek atspoguļota informācija ne tikai par pārskata periodā valsts budžetā
samaksāto valsts nodevu pārmaksu un nepareizi piedzīto nodevu atmaksām, bet arī par iepriekšējos periodos
valsts budžetā iemaksāto valsts nodevu pārmaksu un nepareizi piedzīto nodevu atmaksām (ja atmaksa veikta
pārskata periodā).
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Norāde
informācijas uzrādīšanai pārskata 9.ailē par maksājumiem, kas saņemti Valsts kases kontos, bet
nav attiecināmi uz konkrētu nodevas objektu (veidu):
Ja no attiecīgā valsts nodevas konta Valsts kasē pārskata periodā ir atmaksātas summas, kas nav
attiecināmas uz konkrēto pieprasītā pakalpojuma vai nodrošinājuma veidu (valsts nodevas veidu
(objektu)), tad ailes “Pieprasītā pakalpojuma vai nodrošinājuma veids (valsts nodevas objekts)” (A aile)
izvēlas “Valsts nodevas objektam neatbilstošie maksājumi kontā” un 9.ailē ieraksta pārskata periodā
atmaksāto summu.
10 – norāda informāciju, izvēloties vērtību 1, ja par attiecīgo valsts nodevas veidu vai objektu (ja nav veidu)
valsts nodevas administrācija nav nodrošinājusi uzskaiti un pārskatā uzrādījusi nulles vērtības;
11 – norāda informāciju, izvēloties vērtību 1, ja par attiecīgo valsts nodevas veidu vai objektu (ja nav veidu)
valsts nodevas administrācija nodrošina uzskaiti, bet pārskata gadā:




tā nav samaksai aprēķinājusi valsts nodevu summu;
un valsts budžetā nav gūti ieņēmumi;
un pārskatā tā uzrādījusi nulles vērtības.
Norāde
informācijas uzrādīšanai pārskata 10. un 11.ailē

Ja pārskata 1.– 9.ailē pie attiecīgā valsts nodevas veida vai valsts nodevas objekta (ja nav veidu)
uzrādītas nulles vērtības, tad obligāti jāaizpilda vērtība 1 un tikai vienā no ailēm:
10. ailē, ja par attiecīgo valsts nodevas veidu vai objektu (ja nav veidu) valsts nodevas
administrācija nav nodrošinājusi uzskaiti un pārskatā uzrādījusi nulles vērtības;
11. ailē, ja par attiecīgo valsts nodevas veidu vai objektu (ja nav veidu) valsts nodevas
administrācija nodrošina uzskaiti, bet pārskata gadā nav gūti ieņēmumi.
Pārskats sevī ietver arī šādu papildu informācijas atspoguļošanu par katru konkrēto valsts nodevas veidu (valsts
nodevas objektu – ja tas sakrīt ar valsts nodevas veidu ):
1, 2 (10, 11 MK 4535) – kopējais iesniegto pieprasījumu (pieteikumi, iesniegumi) skaits, norāda:


1 (10 MK 453) – iesniegto pieprasījumu skaits, kas atstāti bez izskatīšanas. Šajā ailē tiek norādīti
gan pieprasījumi, attiecībā uz kuriem pieprasījuma iesniedzējs valsts nodevu pakalpojuma vai
nodrošinājuma saņemšanai valsts budžetā nav samaksājis un līdz ar to pakalpojumu vai
nodrošinājumu nav saņēmis, gan pieprasījumi, attiecībā uz kuriem pieprasījuma iesniedzējs valsts
nodevu pakalpojuma vai nodrošinājuma saņemšanai valsts budžetā ir samaksājis, bet iesniegto
pieprasījumu ir atsaucis.

Ņemot vērā, ka valsts nodevas administrācija nodrošina uzskaiti par katru tās administrēto valsts
nodevu (MK 453 8.p.), kas iemaksājama vai iemaksāta valsts budžetā, attiecīgi valsts nodevas administrācijai
savā uzskaites sistēmā būtu jānorāda informācija par visiem saņemtajiem pieprasījumiem, ja arī vēlāk zināmu
iemeslu dēļ iestāde pieprasījumu nav izskatījusi un pakalpojumu vai nodrošinājumu sniegusi (tajā skaitā arī
uzskaita pieprasījumus, kuri netiek izskatīti, jo persona par attiecīgo pakalpojumu vai nodrošinājumu nav
samaksājusi normatīvajos aktos paredzēto valsts nodevu).
Attiecībā uz pieprasījumiem, kuri ir atsaukti (tas ir, pieteikums vai iesniegums iesniegts, bet vēlāk
iesniedzējs to ir atsaucis), valsts nodevas administrācijai ir iespēja izvērtēt, kādos gadījumos pieprasījumu tā
uzskaitīs. Proti, ja tie ir pieprasījumi, kurus iestāde tomēr ir vērtējusi, piemēram, gatavojot atbildes vēstules
par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas vai, gatavojot lēmumus par pakalpojuma atteikumu, jo nav
samaksāta nodeva, tad secināms, ka iestādei būtu lietderīgi šāda veida pieprasījumus uzskaitīt un pārskatā
5

Aiļu numerācija atbilstoši MK 453 noteiktajai pārskata veidlapai
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atspoguļot informāciju (jo iestādes resursi ir tikuši ieguldīti). Savukārt, ja iesniedzējs pieprasījumu ir atsaucis
un iestāde vēl nebija uzsākusi darbu pie tā izvērtēšanas, tad šāda veida pieprasījumus, valsts nodevas
administrācija var arī neuzskaitīt (jo nav ieguldīti resursi pieteikuma/iesnieguma izvērtēšanai). Minētais nav
attiecināms uz gadījumiem, kad vienlaikus ar pieprasījumu (kas vēlāk ticis atsaukts) ir veikts valsts nodevas
maksājums, jo:
-

iestādes resursi tiek ieguldīti veiktā maksājuma atmaksai (ja normatīvais regulējums paredz
maksājuma atmaksu);
valsts nodevu administrācija veic budžetā saņemtās valsts nodevas uzskaiti (ja normatīvais
regulējums paredz, ka pieprasījuma atsaukuma gadījumā valsts nodeva netiek atmaksāta).

Piemēram, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumu Nr.362 “Noteikumi par valsts
nodevu par apvienošanās izvērtēšanu” 5.punktu, ja iesniegto apvienošanās ziņojumu atsauc, samaksāto valsts
nodevu neatmaksā. Ja iesniegtais apvienošanās ziņojums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
un neatbilstība netiek novērsta viena mēneša laikā no dienas, kad ziņojuma iesniedzējs ticis informēts par
apvienošanās ziņojuma neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, apvienošanās ziņojumu uzskata
par atsauktu. Tā kā šajā gadījumā valsts nodeva ir samaksāta, tad attiecīgi tiek veikta budžetā saņemtās valsts
nodevas uzskaite, tajā skaitā uzskaitot informāciju arī par iesniegto pieprasījumu (t.i., apvienošanās
ziņojumu). Ja pieprasījums atsaukts pirms valsts nodevu administrācija ir uzsākusi darbu pie tā izvērtēšanas,
informācija atspoguļojama MK 453 pārskata 10. ailē, bet, ja pieprasījums uzskatāms par atsauktu, jo ziņojuma
iesniedzējs nav novērsis konstatētās neatbilstības – MK 453 pārskata 11. ailē, ņemot vērā, ka iestāde
pieprasījumu ir izskatījusi, tā rezultātā, atzīstot pieteikumu par atsauktu).


2 (11 MK 453) – iesniegto pieprasījumu skaitu, attiecībā uz kuriem valsts nodeva ir samaksāta un
iestāde attiecīgo izvērtējumu par pakalpojuma/nodrošinājuma sniegšanu ir veikusi;

MK 453 noteiktajā periodā līdz 2021.gada 1.janvārim valsts nodevu administrācija var neaizpildīt pārskata 1.,
2. (10., 11. MK 453) aili.
(Saskaņā ar MK 453 6.punktu, lai noteiktu konkrētās valsts nodevas uzskaites brīdi, ņem vērā dienu, kad tā
atzīstama par saņemtu valsts budžetā atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kā veicami maksājumi valsts
budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai
norēķinos ar valsts budžetu. Līdz ar to, piemēram, ja valsts nodevu administrācija ir saņēmusi gan pieteikumu
pakalpojuma sniegšanai, gan valsts nodevas maksājumu 2019.gada 27.decembrī, bet minēto pieteikumu nav
izskatījusi un attiecīgi pakalpojumu nav sniegusi kalendārā gada ietvaros, pārskata 2. (11. MK 453) ailē tomēr
šāds pieteikums būtu uzskaitāms kā izskatītais pieprasījums).
3 (12 MK 453) – kopējais sniegto pakalpojumu vai nodrošinājumu skaits;
4 (13 MK 453) – kopējais atteikto pakalpojumu vai nodrošinājumu skaits, norāda informāciju par
pieņemtajiem lēmumiem, ar kuriem atteikts pieprasītais pakalpojums vai nodrošinājums (uzskaita informāciju
par visiem atteikuma gadījumiem – gan par tādiem, par kuriem samaksātā valsts nodeva tiek atmaksāta daļēji
vai pilnā apmērā, gan par tādiem, kur samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta). MK 453 noteiktajā periodā
līdz 2021.gada 1.janvārim valsts nodevu administrācija var neaizpildīt pārskata 4.(13. MK 453) aili;
(Saskaņā ar MK 453 6.punktu, lai noteiktu konkrētās valsts nodevas uzskaites brīdi, ņem vērā dienu, kad tā
atzīstama par saņemtu valsts budžetā atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kā veicami maksājumi valsts
budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai
norēķinos ar valsts budžetu. Līdz ar to, piemēram, ja valsts nodevu administrācija ir saņēmusi gan pieteikumu
pakalpojuma sniegšanai, gan valsts nodevas maksājumu 2019.gada 27.decembrī, bet minēto pieteikumu ir
izskatījusi tikai 2020.gadā, tad šajā gadījumā ir aizpildāma vai nu pārskata 3. (12. MK 453) aile (ja attiecīgo
pakalpojumu iestāde ir sniegusi) vai 4. (13. MK 453) aile (ja attiecīgo pakalpojumu iestāde nav sniegusi). Tā
kā valsts nodevu administrācija pārskatu iesniedz nozares ministrijā līdz pārskata gada sekojošā gada
1.martam, attiecīgi līdz minētajam datumam iestādes rīcībā būtu jābūt ziņām par to, vai, izskatot 2019.gada
27.decembrī saņemto pieteikumu, iestāde sniegs pakalpojumu vai atteiks to).
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5, 6 (14, 15 MK 453) – kopējais sniegto atzinumu skaits Valsts ieņēmumu dienestam par pārmaksātās valsts
nodevas atmaksu un tajos norādītā kopējā atmaksājamā valsts nodevu summa, norāda:



5 (14 MK 453) – kopējo sniegto atzinumu skaitu Valsts ieņēmumu dienestam par pārmaksātās
valsts nodevas atmaksu;
6 (15 MK 453) – kopējo atmaksājamo valsts nodevu summu.

MK 453 noteiktajā periodā līdz 2021.gada 1.janvārim valsts nodevu administrācija var neaizpildīt pārskata 5.
un 6. (14. un 15. MK 453) aili.
(Saskaņā ar Likuma 28.2 pantā ietverto regulējumu pārmaksātās valsts nodevu summas no valsts budžeta
atmaksā Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā no nodevas maksātāja iesnieguma saņemšanas (kuram
pievienots pakalpojuma vai nodrošinājuma sniedzēja atzinums) vai pakalpojuma vai nodrošinājuma sniedzēja
atzinuma saņemšanas (ja atzinums satur visu nepieciešamo informāciju pārmaksas atmaksas veikšanai).
Tā kā 9.ailē norāda summas, kuras ir atmaksātas nodevu maksātājam par iepriekšējos taksācijas periodos
izveidojušām valsts nodevu pārmaksām, attiecīgi 5. un 6. (14. un 15. MK 453) ailē ietver informāciju par
visiem iestādes taksācijas periodā sniegtajiem atzinumiem par pārmaksātās valsts nodevas atmaksu.
Savukārt, tā kā 6.ailē norādāma informācija par pārmaksātajām valsts nodevu summām pārskata periodā,
kuras vēl nav atmaksātas nodevu maksātājam, 9.ailē – par atmaksātajām valsts nodevu summām, attiecīgi 6.,
9. un 6 (15. MK 453) ailē norādītā informācija var nesakrist (gadījumos, ja Valsts ieņēmumu dienests ir
atmaksājis visas pārmaksātās valsts nodevas saskaņā ar pakalpojuma vai nodrošinājuma sniedzēja
sniegtajiem atzinumiem (par kuriem informācija uzskaitīta 5. un 6. (14.un 15. MK 453) ailē), tad 9. un 6
(15. MK 453) ailes datiem jāsakrīt).
7, 8 (16, 17 MK 453) – kopējais lēmumu skaits par samaksātās valsts nodevas atmaksu pakalpojuma vai
nodrošinājuma atteikuma gadījumā un tajos norādītā kopējā atmaksājamā valsts nodevu summa, norāda:



7 (16 MK 453) – kopējo lēmumu skaitu par samaksātās valsts nodevas atmaksu pakalpojuma
vai nodrošinājuma atteikuma gadījumā;
8 (17 MK 453) – kopējo atmaksājamo valsts nodevu summu.

MK 453 noteiktajā periodā līdz 2021.gada 1.janvārim valsts nodevu administrācija var neaizpildīt pārskata 7
(16. MK 453) un 8 (17. MK 453) aili.
9, 10 (18, 19 MK 453) – kopējais tiesas nolēmumu skaits par valsts nodevas atmaksu un tajos norādītā kopējā
atmaksājamā valsts nodevu summa. Šo informāciju norāda Tiesu administrācija, kas administrē valsts nodevas
par darbību veikšanu tiesu iestādēs, norāda:



9 (18 MK 453) – kopējo tiesas nolēmumu skaitu par valsts nodevas atmaksu;
10, (19 MK 453) – kopējo atmaksājamo valsts nodevu summu.

MK 453 noteiktajā periodā līdz 2021.gada 1.janvārim valsts nodevu administrācija var neaizpildīt pārskata 9
(18. MK 453) un 10 (19. MK 453) aili.
11 (20 MK 453) – norāda kopējo piešķirto atvieglojumu skaitu;
12 (21 MK 453) – norāda kopējo piešķirto atbrīvojumu skaitu.

Valsts nodevu uzskaites pārskata sagatavošanas vadlīnijas
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Piemērs:
Pieprasītā pakalpojuma vai
nodrošinājuma veids
(valsts nodevas objekts)

Valsts
nodevas
objekts

A

Pārskata periodā
samaksai aprēķinātā valsts nodevu summa

Valsts
nodevas
veids

Ieņēmumu
klasifikācijas kods

Konta numurs Valsts kasē

B

C

D

Par
naturalizācijas
iesniegumu
iesniegšanu

Par
naturalizāci9.1.9.6
jas
iesniegumu
iesniegšanu
noteikumu
3.punktā
minētajām
personām

Par
naturalizācijas
iesniegumu
iesniegšanu

Par
naturalizāci9.1.9.6
jas
iesniegumu
iesniegšanu

Valsts
Kļūdains
nodevas
maksājums
objektam
neatbilstošie
maksājumi
kontā

9.1.9.6

samaksātā valsts nodevu summa

aprēķināts
saņemts
pirms
samaksai
kopā
piešķirtajiem
piešķirtie
piešķirtie aprēķinātais
kontā
atvieglojumiem atvieglojumi atbrīvojumi (1. – 2. –
Valsts
vai
3.)
kasē
atbrīvojumiem
1

2

3

4

Nav

Nav gūti

10

11

saskaņā
Atmaksātā veikta ieņēmumi
ar
valsts
pārmak- nepareizi
valsts
budžetā
aprēķinu
sātā
piedzītā
nodevu nodevas
[1]
kopā
valsts
valsts
summa uzskaite
saņemts
nodeva
nodeva
[1]
(5. – 6.
– 7.)

5

6

7

8

9

3 773.64

170.79

6 642.69

6 680.56

33.60

0

6 646.96

37.87

0

0

LV19TREL1060140919600 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

LV19TREL1060140919600 x

x

x

x

24.22

24.22

x

0.00

10.00

0

0

3 773.64

170.79

6 642.69

6 704.78

57.82

0

6 646.96

47.87

0

1

LV19TREL1060140919600

Kopā

10 587.12

10 587.12
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papildinformācija

Pakalpojuma vai
nodrošinājuma veids
(valsts nodevas objekts)

Valsts
nodevas
objekts

A

Kopējais iesniegto
pieprasījumu skaits
Ieņēmumu
klasifikāc
ijas kods

Konta numurs Valsts kasē
pieprasīju
mu skaits,
izskatīto
kas atstāti
pieprasīju
bez
mu skaits
izskatīšana
s

Valsts
nodevas
veids

B

C

Par
naturalizācijas iesnieguPar
mu iesniegnaturalizāšanu
9.1.9.6
cijas
noteikumu
iesniegumu
3.punktā
minētajām
personām

Kopējais
sniegto
pakalpojumu
vai
nodrošinājumu skaits

D

LV19TREL1060140919600

1

2

372

3

372
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Pieņemtie
lēmumi par
samaksātās
Sniegtie atzinumi
valsts nodevas
Pieņemtie tiesas
par pārmaksātās
atmaksu
nolēmumi par valsts
valsts nodevas
Kopējais
pakalpojuma vai nodevas atmaksu
atmaksu
atteikto
nodrošinājuma
Piešķirto Piešķirto
pakalpojumu
atteikuma
atviegloju atbrīvoju
vai
gadījumā
mu skaits mu skaits
nodrošināju
mu skaits
skaits

atmaksāja
mā
summa

skaits

atmaksājamā
summa

skaits

atmaksāja
mā summa

5

6

7

8

9

10

4

2

34

11

156

18

12

6

Salīdzināšanas protokols un pārskata salīdzināšana ar Valsts kases datiem
ePārskatu sistēmā iestrādātas iekšējās kontroles, lai uzlabotu ePārskatu sistēmas funkcionalitāti:




starp Valsts kases ePārskatu sistēmā iestrādāto kontroles tabulu un nodevu administrācijas aizpildīto veidlapu “Valsts nodevu uzskaites pārskats” par Valsts kases
informācijas sistēmas datiem;
starp Nodevu uzskaites pārskata finanšu datu sadaļu un papildinformācijas par pieteiktajiem pakalpojumiem sadaļu, nodevu administrācijai uzrādās sakarība
salīdzināšanās protokolā pie pārskata sagatavošanas, ja tā nav aizpildījusi informāciju vienā no sadaļām, bet otrā ir aizpildījusi.

1. ePārskatu kontroles tabula, kurā ietverta informācija no Valsts kases informācijas sistēmas, šī tabula līdzina sekojošus datus:



aile “Kredīts” ir vienāds ar ePārskata veidlapas aili 5. “Saņemts kopā kontā Valsts kasē”;
aile “Debets” ir vienāds ar ePārskata veidlapas aili 9. “Atmaksātā valsts nodevu summa”.

2. Ja ePārskatos dati starp kontroles tabulu un aizpildīto veidlapu “Valsts nodevu uzskaites pārskats” nesakrīt, tad ePārskatu sistēmā izveidojās salīdzināšanās protokols,
kura:



ailes “Veidlapa”, “Vērtība”, “Zīme”, “Starpība”, “Veidlapa” un “Piezīme” ePārskatos aizpildās automātiski saskaņā ar Valsts kases definētajām veidlapas un
kontroles tabulas pārbaudes sakarībām;
aili “Paskaidrojums” aizpilda veidlapas “Valsts nodevu uzskaites pārskats” sagatavotājs, ja ailē “Starpība” aprēķināta vērtība.

Salīdzināšanās protokolā aili “Paskaidrojums” veidlapas “Valsts nodevu uzskaites pārskats” sagatavotājs datus aizpilda sekojošā kārtībā:
1. Norāda attiecīgo ieņēmuma klasifikācijas kodu;
2. Norāda starpības summu un to skaidro. Ja summa sastāv no vairākām komponentēm, tad papildus skaidro visas komponentes.

Valsts nodevu uzskaites pārskata sagatavošanas vadlīnijas
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Piemērs:
Sakarību pārbaudes protokols no ePārskatiem:
Veidlapa

Nr._nodevas: R:22,
K:10 + Nr._nodevas:
R:23, K:10

Vērtība

108548.5

Zīme

=

Vērtība

101 712.47
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Starpība

6836

Veidlapa

Piezīme

Paskaidrojums
9.1.1.1.4. starpība 6 836 euro
par pārskata gadā atmaksāto:
1) iepriekšējos pārskata gados
saņemto summu 6 000 euro;
2) pārskata gadā saņemto
pārmaksāto summu 836 euro

Kont _Nod_ iest:
R:4, K:3
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