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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Nodokļu sistēma 
Programma Risku vadība un apdrošināšana 

Studiju gads 2 

Akadēmiskais gads 2016./2017. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BRVA023 

Studiju kursa docētājs Biruta Pūle 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

6 ECTS 

Kursa apjoms 4 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 
3 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Iegūt zināšanas par Latvijas Republikas nodokļu likumiem to ietekmi uz 

nodokļu maksātājiem. Izprast nodokļu politikas riskus valsts ekonomikā. 

Identificēt riskus nodokļu stimulu piemērošanā. Kursa ietvaros studenti 

iemācās aprēķināt tiešos nodokļus, izprot to koriģēšanas algoritmu attaisnoto 

izdevumu piemērošanas gadījumā, gūst praktiskas iemaņas pārskatu un 

deklarāciju informācijas analīzē, iepazīstas ar nodokļu administrēšanas 

nosacījumiem, atbildību nodokļu maksājumu pārkāpumu gadījumā.  

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai Matemātika, Finanšu sistēma, Finanšu grāmatvedība 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Nodokļu sistēmas jēdziens, struktūrelementi. 

2. Nodokļu maksātāju atbildība, riski normatīvo aktu pārkāpumu 

gadījumā. 

3. Tiešo nodokļu aprēķināšana, nodokļa atmaksas noteikšana par 

attaisnotajiem izdevumiem, pārskatu sastādīšana, pārmaksāto nodokļu 

atmaksas nosacījumi. 

4. Netiešo nodokļu aprēķināšana, PVN proporcijas aprēķina būtība, 

atbrīvojumi finanšu darījumiem.  

5. Nodokļu administrēšanas principi, prasības apdrošināšanas pakalpojumu 

sniedzējiem par informācijas sniegšanu. 

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 tiešajiem nodokļiem pēc tam, kad 

studenti ir iepazinušies ar nodokļu sistēmas pamatjēdzieniem un tiešo nodokļu 

aprēķināšanas metodoloģiskajām prasībām, praktiskajās nodarbībās apguvuši 

nodokļu aprēķināšanas, atlaižu piemērošanas praktiskās iemaņas, apguvuši 

nodokļu pārskatu aizpildīšanas iemaņas. 

II kontroldarbs auditorijā jākārto par netiešajiem nodokļiem pēc to 

teorētiskās un praktiskās daļas apguves. 

Studiju kursā paredzētie kontroldarbi noris rakstiski auditorijā divu akadēmisko 

stundu garumā: tests – teorētisko zināšanu pārbaudei un uzdevums ar pārskata 
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formu aizpildīšanu – praktisko iemaņu pārbaudei. 

Kontroldarbu sekmīga izpilde ir obligāts priekšnosacījums, lai students 

varētu kārtot eksāmenu! 

Studentiem, kuriem abu kontroldarbu un nodarbībās izpildīto praktisko 

darbu vidējais vērtējums ir vismaz „6” ir tiesības saņemt gala atzīmi  

eksāmenā no uzkrātajiem vērtējumiem. 
Eksāmens norisinās rakstiskā veidā. Eksāmena laikā studentam jāatbild 30 

teorētiski jautājumi (testa veidā) un jāatrisina 10 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. Izprot nodokļu sistēmu regulējošo normatīvo aktu prasības, attīstot 

literatūras analīzes kompetences. 

2. Spēj aprēķināt un pēc attaisnoto izdevumu piemērošanas, pārrēķināt 

tiešos nodokļus. Aizpildīt nodokļu administrācijai iesniedzamos 

pārskatus, attīstot laika plānošanas un komandas darba kompetences. 

3. Spēj izvērtēt nodokļu stimulu lomu nodokļu optimizācijā. 

4. Izprot proporcijas aprēķina, priekšnodokļa koriģēšanas būtību PVN 

aprēķināšanā neapliekamo darījumu veicējiem, izprot pārskatu 

aizpildīšanas algoritmu. 

5. Izprot nodokļu plānošanas kopsakarības, attīsta risku identificēšanas 

prasmes. 

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: 
Tā kā nodokļu likumos bieži notiek grozījumi, tad ieteicamais literatūras saraksts 

tiek konkretizēts uzsākot katra konkrētā nodokļa apguvi. 

1. Ketners, K. (2014) Eiropas Savienības nodokļu politika. - Rīga : RTU 

Izdevniecība 

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

2.izd. 

3. Par nodokļiem un nodevām, likums spēkā no 2.februāra 1995.g. 

4. Par pievienotās vērtības nodokli, likums spēkā no 29.novembra 2012.g. 

5. Par uzņēmumu ienākuma nodokli, likums spēkā no 9.februāra 1995.g. 

6. Leibus, I., (2016) Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, 

grāmatvedība un nodokļi. 
 

Papildliteratūra: 
 

7. Bernardi, L. (2012) Tax systems and tax reforms in new EU members. 

New York : Routledge. 
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8. Dennis-Escoffier, Sh. (2006) Taxation for Decision Makers. Upper 

Saddle River : Pearson Education : Prentice Hall. 

9. Nodokļu likumu komentāri / Deloitte & Touche; Koment. Jānis Čupāns, 

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

. - (Nodokļu ceļvedis) 

10. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, likums spēkā no 11.maija 1993.g. 

11. Par nekustamā īpašuma nodokli, likums spēkā no 4.jūnija 1997.g. 

12. Par valsts sociālo apdrošināšanu, likums spēkā no 1.oktobra 1997.g.  

13. Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un 

atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 

administrēšanai, MK noteikumi nr.17. 01. 01. 2013. 

14. www.likumi.lv 

15. www.vid.gov.lv 

16. Žurnāls „Bilance”. 

17. Žurnāls ifinanses. 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 

 

Docētājs    ____________________ /Biruta Pūle /  

http://www.likumi.lv/
http://www.vid.gov.lv/

