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Studiju gads 4 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BF040 

Studiju kursa docētājs/i  

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

6 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 

7 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Iegūt zināšanas par nodokļu administrēšanas principiem, nodokļu 

administrācijas darba organizāciju, tiesībām un pienākumiem, kā arī nodokļu 

maksātāju apkalpošanas procesiem. Studiju kursa mērķis ir arī iepazīstināt ar 

nodokļu kontroles sistēmu Latvijā un ārvalstīs, palīdzēt studentiem izprast 

nodokļu kontroles ietekmi uz uzņēmējdarbību, apgūt nodokļu kontroles veidus, 

procesu un nodokļu kontrolei un administrēšanai nepieciešamo lēmumu 

pieņemšanu atkarībā no nodokļa veida, objektiem, maksāšanas kārtības. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Nodokļi un nodokļu politika, Starptautiskās un Eiropas nodokļu tiesības 

Studiju kursa saturs 1.  Nodokļu administrēšanas pamatprincipi. Nodokļu administrēšanas 

organizācija. Nodokļu administrācija, tās tiesības un pienākumi.  

2. Brīvprātīgā nodokļu saistību izpilde. Nodokļu maksātāju tiesības un 

pienākumi. Nodokļu plaisa. Nodokļu riski un risku vadība. 

3. Nodokļu administrēšanas pamatprocesi: 

3.1. nodokļu maksātāju identificēšana un reģistrācija (nodokļu 

maksātāju klasifikācija, nodokļu maksātāju reģistrs, darbs ar 

nereģistrētiem nodokļu maksātājiem); 

3.2. nodokļu maksātāju apkalpošana un atbalsta sniegšana 

(segmentēšana, saziņas kanāli); 

3.3. nodokļa apmēra noteikšana un deklarēšana; 

3.4. nodokļu iekasēšana un piedziņa (samaksas termiņa pagarināšana, 

piespiedu piedziņa, nodokļu amnestija); 

3.5. nodokļu kontrole (atlase kontroles pasākumu veikšanai, pārbaužu 

veidi un process, izmantojamās informācijas sistēmas); 

3.6. noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana. 
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4. Atbildība par pārkāpumiem nodokļu jomā - soda nauda, administratīvā 

atbildība. „Pretizvairīšanās” normas – saimnieciskās darbības apturēšana, 

riska adreses, riska personas. 

5. Starptautiskā sadarbība un informācijas apmaiņa. 

6. Nodokļu administrēšanas efektivitātes novērtēšana. 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi / Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, nepieciešamības gadījumā – konsultācijas.  

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% aktīva līdzdalība diskusijās 

un semināros; 50% pastāvīgā darba sagatavošana un prezentācija; 40% 

rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 35% 

Rakstveida grupas darbs 15% 

Semināri  

Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 25% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 25% 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

1. Spēj izvērtēt un pielietot nodokļu sistēmu regulējošos normatīvos aktus, 

attīstot literatūras analīzes kompetences. Spēj analizēt konkrētas nodokļu 

administrēšanas problēmas un piedāvāt risinājumus. 

2. Spēj identificēt nodokļu maksātāju izglītības un konsultācijas vajadzības 

un ieteikt risinājumus, sniegt konsultācijas. Pārzin nodokļu maksātāju 

apkalpošanas metodes un spēj nodrošināt attiecīgo procesu īstenošanu. 

3. Izprot nodokļu administrācijas funkcijas, tiesības un pienākumus, spēj 

prognozēt un pamatot iespējamu nodokļu administrācijas rīcību un 

apelācijas kārtību. Prot aprēķināt soda naudas, nokavējuma naudas 

apmērus nokavētiem nodokļu maksājumiem. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

 Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā • • • 

Patstāvīgais darbs un tā prezentācija • • • 

Rakstisks eksāmens • • • 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Ketners K. Titova S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē/BA 

biznesa un finanšu pētniecības centrs, Rīga 2013. 

2. Joppe, Aina.  Nodokļu administrēšanas pilnveidošana : [monogrāfija] / 

Aina Joppe. Rīga : N.I.M.S., 2010. 227 lpp. 

3. Sustainable development of tax and customs administration within the 

European Union : collective monograph. Riga : RTU Press, 2014. 186 

lpp. 

4. R.Škapars, Ē. Šumilo, M. Dunska Nodokļu politikas tiesiskie un 

ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā/ 

LU akadēmiskais apgāds, Rīga 2010. 

5. Nodokļu likumu komentāri / Deloitte & Touche; Koment. Jānis 

Čupāns, Diāna Kļuškina, Igors Rodins , Jānis Zelmenis; . - Rīga: 

Dienas Bizness . - (Nodokļu ceļvedis) 

Papildliteratūra: 

1. Introduction to European tax law : direct taxation / edited by Michael 

Land,Pasquale Pistone ...[et al.].  3rd edition Wien : Spiramus ; Linde 

Verlag, 2013. 269 lpp. 

2.  Materials on international & EU tax law 2015/2016 / selected and 

edited by Kees van Raad.  Leiden : International Tax center, 2016 
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3. Foster, Nigel G.  EU law / Nigel Foster.  4th ed. Oxford, U.K. : Oxford 

University Press, c2014 

4. Organisation for Economic Co-operation and Development  Tax 

administration 2017 : comparative information on OECD and other 

advanced and emerging economies. Paris : OCED, 2017.  

5. Slemrod, Joel  Tax systems / Joel Slemrod and Christian Gillitzer. 

Cambridge, Massachusetts : MIT Press, c2014. x, 223 lpp. 

6. Žurnāls „Bilance”. 

7. Elektroniskās adreses: 

www.vid.gov.lv 

www.iota-tax.org 

www.oecd.org  

www.likumi.lv 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/services_p

apers/working_papers/index_en.htm 

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

 

 

Docētājs    ____________________ /Kārlis Ketners/  
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