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Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BF039 

Studiju kursa docētājs Kārlis Ketners 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 
obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
6 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Iegūt zināšanas par Eiropas savienības nodokļu regulējumu, Eiropas 

savienības finanšu sistēmas organizāciju.. Analizēt valsts nodokļu atbilstību 

ES izvirzītajām prasībām. Kursa ietvaros studenti iemācās aprēķināt nodokļus, 

gūst praktiskas iemaņas pārskatu un deklarāciju aizpildīšanā, iepazīstas ar 

nodokļu administrēšanas normatīvajām prasībām, atbildību nodokļu 

maksājumu pārkāpumu gadījumā. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai Nodokļi un nodokļu politika 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. ES tiesību regulējamo nodokļu veidi Eiropas Savienībā, nodokļu 

regulēšanas tiesiskais mehānisms, nodokļu suverenitāte ES. Eiropas 

Savienības finanšu un budžeta sistēma. Budžeta apstiprināšanas kārtība, ES 

budžeta attīstība. 

2.  Tiešo nodokļu sistēmas. ES regulējums attiecība uz tiešajiem nodokļiem. 

Direktīvas un EK rekomendācijas.  

3.  Netiešo nodokļu sistēma. Unifikācija un harmonizācija. Tradicionālie pašu 

resursi un muitas maksājumi.  

4.  Starptautiskās finanšu un ekonomiskās tiesības. Nodokļu tiesību avoti un 

tiesību sistēma. Nodokļu konvenciju struktūra. Dubultā nodokļu uzlikšana 

un nodokļu konvencijas. ANO un EASO Modeļa konvencijas. 

5.  Nodokļu konvenciju izmantošana dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanai. 

Nodokļu konvenciju saturs un piemērošana. Latvijas nodokļu konvencijas. 

6. Nodokļu administrēšana ES vidē. Informācijas apmaiņa un administratīvā 

sadarbība. Izvairīšanas no nodokļu nomaksas novēršanas metodes un 

principi. 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, nepieciešamības gadījumā – konsultācijas. Kārto 2 

kontroldarbus.  

I kontroldarbs auditorijā jākārto par ES nodokļu politikas jautājumiem pēc 

tam, kad studenti ir iepazinušies ar ES nodokļu regulējumu. 
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II kontroldarbs auditorijā jākārto par nodokļu konvencijām un 

starptautiskajam nodokļu tiesībām pēc to teorētiskās un praktiskās daļas 

apguves. 

Studiju kursā paredzētie kontroldarbi noris rakstiski auditorijā divu 

akadēmisko stundu garumā : tests – teorētisko zināšanu pārbaudei un uzdevums 

– praktisko iemaņu pārbaudei. 

Kontroldarbu sekmīga izpilde ir obligāts priekšnosacījums, lai students 

varētu kārtot eksāmenu!  

Eksāmens norisinās rakstiskā veidā. Eksāmena laikā studentam jāatbild 10 

teorētiski jautājumi (testa veidā) un jāatrisina 2 praktiskas situācijas.  

Eksāmena vērtējumu pēc desmitballu sistēmas veido: Kontroldarbu  vērtējums 

– par 30% un eksāmena laikā nodemonstrētās zināšanas – par 70%. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

 Lekcijas 12% 

Rakstveida grupas darbi 4% 

Praktiskie darbi 34% 

Patstāvīgie (mājas) darbi/situāciju analīze 10% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 40% 

 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Spēj analizēt Eiropas Savienības nodokļu sistēmu sadarbības un 

integrācijas procesus, konkrēto valstu nodokļu sistēmas un to ietekmi uz 

nodokļu administrēšanu un komercdarbību. 

2. Spēj orientēties Eiropas savienības nodokļu un budžeta problēmās, prot 

piemērot ES nodokļu tiesību pamatprincipus. 

3. Spēj izmantot nodokļu konvenciju normas un identificēt iespējamās 

nodokļu dubultās uzlikšanas problēmas. 

4. Spēj izmantot nodokļu konvenciju nosacījumus un tiesiskā regulējuma 

atšķirības un aprēķināt ienākuma nodokļus.  

5. Spēj veikt starptautisko un iekšzemes nodokļu normu ekonomisko un 

juridisko analīzi. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

 

Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. kontroldarbs • •  • • 

2. kontroldarbs •  • • • 

Praktiskie darbi • • •  • 

Patstāvīgās studijas • • •  • 

Grupu darbi • • •  • 

Rakstiskais eksāmens • • • • • 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Ketners, K., Titova, S. (2013) Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē. 

Rīga BA biznesa un finanšu pētniecības centrs. 

2. Ketners, K. (2014)  Eiropas Savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. 

Rīga : RTU Izdevniecība. 

3. Tax systems and tax reforms in new EU members. (2012) London; New 

York: Routledge. 

4. Tax treaty law and EC law (2007) Kluwer Law International. 

Papildliteratūra: 

1.  Lang, M. (2013) Introduction to European tax law: direct taxation. Wien : 

Spiramus; Linde Verlag. 

2.  Kees van Raad (2013) Materials on international & EU tax law 

2013/2014.  13th ed. Leiden : International Tax centre. 
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3. Foster, N.G. (2014)  EU law / Nigel Foster.  4th ed. Oxford, U.K.:Oxford 

University Press 

4. Organisation for Economic Co-operation and Development (2017). Tax 

Administration Comparative Information on OECD and Other Advanced 

and Emerging Economies. Paris: OECD. 

5. Slemrod, J. (2014) Tax systems. Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 

c2014. x, 223 lpp. 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 

 

Docētājs    ____________________ /Kārlis Ketners /  


