
 

Bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana” 
2017./2018.ak.g. 

 

 
SP_SKAL_1  1 (3) 

 
 

STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Nodokļi un nodokļu politika 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana 

Studiju gads 2. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BVa012 

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 Apgūt iemaņas orientēties Latvijas Republikas nodokļu likumos un prasmīgi 

izmantot šīs iemaņas. Izprast nodokļu politikas stratēģiju inovāciju attīstībai 

uzņēmējdarbībā, izmantojot nodokļu stimulus. Kursa ietvaros studenti gūst 

praktiskas iemaņas nodokļu aprēķināšanā un aprēķināto nodokļu maksājumu 

samazināšanā, piemērojot nodokļu atvieglojumus un atlaides, iepazīstas ar 

nodokļu normatīvo aktu ievērošanas, piemērošanas un atbildības prasībām un 

gūst praktiskas iemaņas nodokļu plānošanā. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Matemātika, Finanšu sistēma, Finanšu grāmatvedība 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Nodokļu politikas jēdziens, pamatnostādnes. 

2. Tiešo nodokļu aprēķināšana, maksāšanas kārtība, nodokļu stimuli 

atbalstāmo investīciju projektiem.  

3. Konvenciju loma nodokļu maksājumu optimizēšanā. 

4. Starptautisko normatīvo aktu ierobežojumi netiešajiem nodokļiem, to 

aprēķināšanas, prognozēšanas un maksāšanas kārtība. 

5. Uzņēmuma vadības lēmumu ietekme uz maksājamo nodokļu apmēru. 

6. Nodokļu likumīgas optimizēšanas iespējas, nepieciešamība un riski. 

7. SEZ un ārzonu jurisdikciju izmantošana nodokļu plānošanā. 

 

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 visu tiešo 

nodokļu aprēķināšanas metodoloģiskajām prasībām, praktiskajās nodarbībās 

apguvuši nodokļu aprēķināšanas praktiskās iemaņas. 

II kontroldarbs auditorijā jākārto par netiešajiem nodokļiem pēc to 

teorētiskās un praktiskās daļas apguves. 

Studiju kursā paredzētie kontroldarbi noris rakstiski auditorijā: tests – 

teorētisko zināšanu pārbaudei un uzdevums ar pārskata formu aizpildīšanu – 

praktisko iemaņu pārbaudei. 
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Abu kontroldarbu sekmīga izpilde ir obligāts priekšnosacījums, lai 

students varētu kārtot eksāmenu!  

Eksāmens norisinās rakstiskā veidā. Eksāmena laikā studentam jāatbild uz 30 

teorētiskiem jautājumiem (testa veidā) un jāatrisina 10 praktiskas situācijas.  

Eksāmena vērtējumu veido: kontroldarbu vērtējums – 30% un eksāmena laikā 

nodemonstrētās zināšanas – 70%. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

 Lekcijas 19,2 

Rakstveida grupas darbi 6,4 

Praktiskie darbi 54,4 

Patstāvīgie (mājas) darbi/situāciju analīze 16 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 64 

 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Spēj izvērtēt un pielietot nodokļu sistēmu regulējošos normatīvos 

aktus, attīstot literatūras analīzes kompetences. 

2. Izprot tiešo nodokļu aprēķināšanas algoritmus, spēj analizēt tiešo 

nodokļu pārskatos esošo informāciju, attīstot komandas darba 

kompetences. 

3. Izprot netiešo nodokļu aprēķināšanas algoritmu, spēj aprēķināt 

netiešos nodokļus. 

4. Izprot nodokļu plānošanas pamatprincipus, spēj izvērtēt nodokļu slogu 

uzņēmumā, pieņem lēmumus nodokļu sloga samazināšanai.  

5. Izprot nodokļu plānošanas principus starptautiskā līmenī, attīsta 

argumentēšanas kompetences. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 

Nodokļu 

sistēmu 

regulējošo 

normatīvo 

aktu 

pārzinā-

šana 

Tiešo 

nodokļu 

aprēķinā

-šana  

Netiešo 

nodokļu 

aprēķinā

-šana 

Nodokļu 

plānošanas 

pamat 
principi 

uzņēmumā 

Nodokļu 

plānošanas 

pamatprincipi 

starptautiskā 

vidē 

1. kontroldarbs • •  • • 

2. kontroldarbs •  • • • 

Praktiskie darbi • • •  • 

Patstāvīgās 

studijas 
• • •  • 

Grupu darbi • • •  • 

Rakstiskais 

eksāmens 
• • • • • 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

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

ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā/ LU 

akadēmiskais apgāds, Rīga 2010. 

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

biznesa un finanšu pētniecības centrs, Rīga 2009. 

3. Likums “Par nodokļiem un nodevām”, 2. februāris 1995.g. 

Papildu literatūra: 

1. Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, 1. oktobris 1997.g.  

2. Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju 

reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli Nr. 827, 07.09. 2010.g. 

3. Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, 11. maijs 1993.g. 

4. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība 
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Nr.899, 21.09.2010. 

5. Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un 

ārstnieciskajiem pakalpojumiem, Nr.336, 31.07.2001. 

6. Noteikumi par ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas nodoklis, Nr.112, 

31.03.1998. 

7. Likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9. februāris1995.g. 

8. Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas 

noteikumi, Nr.556, 04.07.2006. 

9. Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” 4. jūnijs 1997.g. 

10. Dabas resursu nodokļa likums, 15. decembris 2005.g. 

11. Pievienotās vērtības nodokļa likums, 29. novembris 2012.g. 

12. MK noteikumi Nr.17. Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu 

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa 

maksāšanai un administrēšanai, 01. 01.2013. 

13. Par akcīzes nodokli, 30. oktobris 2003.g. 

14. Muitas likums, 18. marts 2004.g.  

15. Mikrouzņēmuma nodokļa likums, 09. augusts 2010. 

16. Elektroenerģijas nodokļa likums 19. decembris 2006.g. 

17. Vieglo automobiļu un motociklu nodokļu likums 30. oktobris 2003.g.  

18. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo 

transportlīdzekļu nodokļa likums, 20. decembris 2010. 

19. Ketners, Kārlis. - Nodokļu teorijas pamati: Māc. grām. / Kārlis Ketners . - 

Rīga: RTU, 2006. 

20. Lukašina, Olga. - Nodokļi Latvijā: Analīze un praktiski ieteikumi / Olga 

Lukašina . - 2. pārstr. un papild. izd. - Rīga: Merkūrijs LAT, 2002. - 263 

lpp. 

21. Našenieks, Vilnis Edgars. - Latvijas Republikas nodokļi un muitas 

maksājumi, iestājoties Eiropas Savienībā: Māc. līdz. / Vilnis Edgars 

Našenieks; Priekšv. aut. Ž. Caurkubule . - Rīga: Ekonomikas un kultūras 

augstskola, 2004. - 30 lpp 

22. Urtāns, Aigars. - Nodokļu un nodevu vēsture Latvijā / Aigars Urtāns , 

Valsts ieņēmumu dienests; Priekšv. aut. Kārlis Ketners . - Rīga: Valsts 

ieņēmumu dienests, 2003. - 88 lpp.: il.. 

23. Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. 

– М.Бератор-Пресс, 2002. 

24. Петрова Г.В. Общая теория налогового права. – М. ИД ФБК-

ПРЕСС, 2004.  

25. Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое планирование 

в мировой экономике. Под ред. Сутырина С.Ф. – СПб. Изд-во 

«Полиус», 1998. 

26. Elektroniskās adreses: 

www.likumi.lv 

www.vid.gov.lv 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/t

axstructures/article_6047_en.htm 

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

working_papers/index_en.htm 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Docētājs    ____________________/B. Pūle/  

http://www.likumi.lv/
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/taxstructures/article_6047_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/services_papers/working_papers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/services_papers/working_papers/index_en.htm

