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INFORMĒ
Apsardzes pakalpojumi – viena no riskantākajām nozarēm nodokļu
aprēķināšanas un maksāšanas kārtības neievērošanā
Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu kontroles pārvaldes
amatpersonas, 2011.gadā veicot nodokļu kontroles pasākumus, ir konstatējušas, ka
apsardzes pakalpojumu sniegšana ir viena no nozarēm, kurā bieži tiek konstatēti
pārkāpumi nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtībā, kā arī LR normatīvo aktu
ievērošanā kopumā. Visbiežāk konstatētie pārkāpumi – nepareiza nodokļu no darba
algas aprēķināšana un maksāšana, pārkāpumi darba laika uzskaitē, pārkāpumi
automobiļa izmantošanā personīgajām vajadzībām u.c.
Saskaņā ar VID un biedrības „Latvijas Drošības biznesa asociācija” noslēgto sadarbības
līgumu VID 2011.gadā pastiprinātu uzmanību pievērsa komersantiem, kuri darbojas apsardzes
pakalpojumu jomā. Biedrība „Latvijas Drošības biznesa asociācija” sniedza ievērojamu atbalstu
VID Nodokļu kontroles pārvaldes amatpersonām gan konsultāciju, gan riska informācijas ziņā.
Izvērtējot gan iegūto, gan VID rīcībā jau esošo riska informāciju, VID kopumā
2011.gadā ir veicis 81 tematisko pārbaudi nodokļu maksātājiem, kuriem ir izsniegtas speciālās
atļaujas apsardzes darbību veikšanai, no kurām pārkāpumi konstatēti 53 gadījumos un par tiem
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu piemērots naudas sods 75,9 tūkstošu
latu apmērā. Šajās pārbaudēs visbiežāk konstatēts, ka netiek pareizi aprēķināti un maksāti
nodokļi no darba algām (30 gadījumos) un pārkāpumi darba laika uzskaitē (16 gadījumos),
piemēram, tika konstatēts, ka nodokļu maksātāji nepilnīgi uzskaita darbinieku nostrādātās
stundas, neaprēķina darba samaksu atbilstoši nodokļu likumdošanas prasībām par darbu
svētku dienās un naktīs, neapmaksā virsstundas, kā arī, vērtējot noslēgtā līguma saturu par
apsardzes pakalpojuma apjomu, secināts, ka ar darba laika uzskaites tabelēs uzskaitīto
darbinieku nostrādāto stundu skaitu to nav iespējams nodrošināt (neuzskaitītas darba stundas,
tādējādi darba samaksa un nodokļi aprēķināti nepilnīgi).
Tāpat pārkāpumi tika konstatēti arī grāmatvedības reģistru kārtošanā (13 gadījumos),
pārkāpumi automobiļa izmantošanā personīgajām vajadzībām (13 gadījumos), nav iesniegtas
ziņas VID par darba ņēmēju kustību vai tās iesniegtas novēloti (11 gadījumos), netiek ievērotas
grāmatvedības organizēšanas prasības (septiņos gadījumos) un skaidrā naudā veikto darījumu
deklarēšanas noteikumu neievērošana (piecos gadījumos).
Tematisko pārbaužu rezultātā paši nodokļu maksātāji novērsa pārkāpumus par
nepareizi aprēķinātajām darba algām un veica sociālās iemaksas 10,7 tūkstošu latu apmērā.
30 nodokļu maksātājiem, kuriem ir speciālās atļaujas apsardzes darbību veikšanai,
2011.gadā veikti arī nodokļu auditi, papildus iemaksai valsts budžetā aprēķinot 3269,9
tūkstošus latu. Veiktajos nodokļu auditos visvairāk papildus aprēķināts pievienotās vērtības
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nodoklis (1719,5 tūkstoši latu), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (478,1
tūkstotis latu) un iedzīvotāju ienākumu nodoklis (223,4 tūkstoši latu).
Veiktas arī piecas datu atbilstības pārbaudes, nosakot budžetā papildus maksājamo
summu 77,2 tūkstošu latu apmērā, un veiktas 59 apsekošanas nodokļu maksātāju saimnieciskās
darbības veikšanas vietās.
Nodokļu kontroles pasākumi arī uzrādīja tendenci, ka uzņēmumi, kuri sniedz apsardzes
pakalpojumus, slēdz līgumus ar fiziskām personām un komercsabiedrībām mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, taču, izvērtējot noslēgtos līgumus un darba samaksas
nosacījumus, tika konstatēts, ka līgumi pēc būtības atbilst darba līgumiem.
VID ir arī nosūtījis deviņas vēstules Valsts policijai par konstatētajiem pārkāpumiem
apsardzes uzņēmumos ar ierosinājumu anulēt izsniegtās speciālās atļaujas.
VID izsaka pateicību biedrībai „Latvijas Drošības biznesa asociācija” par veiksmīgo
sadarbību 2011.gadā un šogad! Tā vēlreiz apliecināja, ka tikai apvienojot spēkus var sasniegt
atzīstamus rezultātus cīņā pret nodokļu nemaksātājiem.
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