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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Nodokļu plānošana 
Programma Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiplomu studiju 

programma MBA/MF „Starptautiskās finanses un banku darbība”  
Studiju gads 1  
Akadēmiskais gads 2017. / 2018. 
Studiju līmenis Otrais, maģistra studiju programma un MBA 
Studiju kursa kods MS011 
Studiju kursa docētājs/i Dr.Kārlis Ketners 
Kursa apjoms 2 KP 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

3 ECTS,  
Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda Angļu 
Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Izvēles 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

2 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Galvenais mērķis ir nodrošināt studentiem teorētiskās un praktiskās        
zināšanās par nodokļu un nodevu sistēmām, šo sistēmu tipoloģiju,         
galveniem nodokļu sistēmas principiem, iespējām un ierobežojumiem,       
kas pastāv nodokļu plānošanā un optimizācijā finanšu vadības sistēmas         
kontekstā, kā arī padziļinātas zināšanas par starptautisku nodokļu        
plānošanu. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas jau ir iegūtas studiju programmas          
laikā, proti: mikroekonomika, makroekonomika, finanšu vadība,      
grāmatvedība. 
 

Studiju kursa saturs 
 

1) Nodokļu un nodevu politikas pamatprincipi. 
2) Nodokļu un nodevu noteikšanas un administrēšanas tiesiskā bāze. 
3) Tiešo nodokļu plānošana: EU regulas.  
4) Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānošana. 
5) Īpašuma un kapitāla nodokļu plānošana. 
6) Netiešo nodokļu plānošana: EU regulas. 
7) Izvairīšanos no nodokļu nomaksas un nodokļu plānošana.  
8) Nodokļu plānošanas iespējas starptautisko ekonomisko sakaru      

sistēmā.  
Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi / 

Students lasa studiju materiālus pirms nodarbībām, apmeklē lekcijas,        
piedalās semināros un situāciju analīžu diskusijās, izstrādā praktisko        
darbu, nokārto gala eksāmenu. Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei         
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Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes 

veido: 30% apmeklējums un aktīvā dalība klases darbos, t.sk. situāciju          
analīžu diskusijās, 70% - eksāmens (tests un noteiktās situācijas         
analīze)kursa noslēgumā.  
Eksāmena saturs: 
Teorētiskā daļa: tests, 40% no vērtējuma 
Praktiskā daļa: situācijas analīze par starptautisku nodokļu plānošanu,        
nodokļu nomaksas aprēķināšana, sava viedokļa izteikšana - 60% no         
vērtējuma. 

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcija 30% 
Situāciju analīze, grupu darbs 20% 
Seminārs 30% 
Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija  10% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas  10% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studiju kursa beigās studentiem būs sapratne par nodokļu un         
nodevu sistēmām u nodokļu plānošanas principiem uzņēmuma       
līmenī. 

2) Studenti būs spējīgi izmantot nodokļu sistēmas elementus       
nodokļu optimizācijai, ņemot vērā atšķirības nodokļu objektos,       
likmēs, atvieglojumos. 

3) Studenti būs spējīgi aprēķināt nodokļus un nodevas, izmantot        
aprēķinu rezultātus uzņēmuma lēmumu pieņemšanai, finanšu      
vadībai.  

Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Praktiskais darbs (rakstisks) ● ●  
Situāciju analīze ● ● ● 
Eksāmens ●  ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1) Finnerty, C., Merks, P., Petriccione, M., Russo, R. (Ed.)         

Fundamentals of international tax planning.- Amsterdam:      
IBFD, 2007 

Papildliteratūra: 
1) Ketners, K. Nodokļu optimizācijas principi.- R.: Merkūrijs, 

2008  
2) Ketners, K. Nodokļu plānošana: mācību līdzeklis.- R.: RTU, 

2007 
3) Thuronyi, V. Tax law design and drafting.-The Hague: Kluwer 

Law International, 2003 

http://ibfdlib.ibfd.nl/uhtbin/cgisirsi/JhVeABswVz/IBFD/170310011/18/X100/XAUTHOR/Thuronyi,+V.
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4) De Broe, L. International Tax Planning and Prevention of 
Abuse: A Study Under Domestic Tax Law, Tax Treaties, and 
EC Law in Relation to Conduit and Base Companies.- IBFD, 
Vol. 14, 2008 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


