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Par saimnieciskās darbības konta iniciatīvu
Latvijas Finanšu nozares asociācija (turpmāk – Asociācija) izvērtēja Finanšu
ministrijas ierosinājumu ar klienta (nodokļu maksātāja) piekrišanu atsevišķiem
nodokļu režīmiem piemērot automātisku nodokļu aprēķinu un samaksu.
Asociācija konceptuāli atbalsta šo ierosinājumu, ja vien ierosinājuma ieviešanai
izmantojam jau esošus tehniskos risinājumus un privātajam sektoram nav jāveido
jauna infrastruktūra.
Ierosinām šī priekšlikuma ietvaru paplašināt un tā piedāvātās iespējas
attiecināt arī uz valsts vai pašvaldības iestādēm, kurām noteiktu darbību veikšanai ar
klienta piekrišanu jāiegūst personas maksājumu konta pārskats (piemēram,
sociālajiem dienestiem).
Papildus tam aicinām izvērtēt arī citos nodokļu režīmos strādājošo uzņēmumu
iekļaušanu šajā ietvarā, kas potenciāli varētu paplašināt to nodokļu maksātāju skaitu,
kas izmanto vienkāršotāku nodokļu administrēšanas kārtību (piemēram, gadījumos,
kad naudas summas maksājama saskaņā ar nodokļu maksātāja nodokļu
administrācijai paša iesniegtu dokumentu).
Maksājumu konta pārskata iegūšanai būtu jāizmanto Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvā (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu
pakalpojumiem iekšējā tirgū (turpmāk – PSD2) paredzētais konta informācijas
pakalpojums (KIP). Infrastruktūra tā nodrošināšanai ir izveidota. KIP valsts vai
pašvaldība var izmantot ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā
minēta subjekta starpniecību vai arī likumā jānosaka, ka šo pakalpojumu sniedz kāda
iestāde bez reģistrēšanās minētajā likumā noteiktā kārtībā.
Maksājumu iekasēšanai izmantot PSD2 paredzēto maksājuma iniciēšanas
pakalpojumu (MIP) vai e-rēķinu sistēmu būtu komplicēti klienta piekrišanas

specifisko nosacījumu dēļ un tā iespējām apturēt maksājumu. Maksājumu iekasēšanai
Asociācija piedāvā izmantot Kredītiestāžu likuma 66.2 pantā paredzēto un jau
strādājošo risinājumu (VID un ZTI rīkojumu izpildes automātiskā sistēma attiecībā uz
kontos esošajiem līdzekļiem), to modificējot ar tādiem darbību izpildes aprakstiem
(kodiem), kas nebūtu saistīti ar parādu piedziņu, bet gan ar maksājumu (naudas)
pārskatīšanu nodokļu samaksai. Šo risinājumu tiesiskajam regulējumam būtu
nepieciešami grozījumi Kredītiestāžu likumā.
Asociācija abpusēji pieņemamā laikā ir gatava turpināt līdz šim veiksmīgās
sarunas par vēstulē piedāvātajiem risinājumiem.
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