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LNKA mērķis

Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija ir 

biedrība, kura ir dibināta 2001.gada 

26.janvārī ar mērķi īstenot nodokļu 

konsultantu profesionālo pašpārvaldi un 

sekmēt nodokļus un nodevas reglamentējošo 

normatīvo aktu vienveidīgu piemērošanu



Šobrīd asociācijā ir 166 biedri

lai kļūtu par asociācijas biedru:

* 3 gadu profesionālā pieredze nodokļu 

konsultāciju sniegšanā vai zinātniskajā vai 

pedagoģiskajā darbā 

* atbilstoša izglītība 

116 biedri ir sertificēti nodokļu konsultanti

* sertifikācijas eksāmens



Normatīvo aktu projektu un metodoloģijas komiteja

Mērķis:

Ierosināt un piedalīties grozījumu 

izstrādāšanā un publiskajā apspriešanā, 

sekmēt nodokļus un nodevas reglamentējošo 

normatīvo aktu vienveidīgu piemērošanu



Normatīvo aktu projektu un metodoloģijas komiteja
Uzdevumi:

*  piedalīties FM un citu ministriju, valsts iestāžu un institūciju 

organizētajās    darba grupās ar mērķi paust viedokli 

normatīvo aktu izstrādes gaitā;

*  sekot normatīvo aktu un grozījumu izstrādāšanas gaitai un 

piedalīties izstrādes procesā, arī sagatavot priekšlikumus un 

viedokli;

*  izvirzīt priekšlikumus nodokļu politikas uzlabošanai;

*  apzināt biedru praksi un sekmēt vienveidīgu normu 

piemērošanu strīdīgos vai dažādi interpretējamos gadījumos



• Kā sasniegt mērķi?
– Sadarbība ar citām organizācijām - kopš 2005.gada 

LNKA ir CFE (Confédération Fiscale Européenne) – 26 
nacionālās organizācijas no 21 Eiropas valsts, kopā 
vairāk nekā 200 000 nodokļu konsultantu;

– Aktīva līdzdalība normatīvo aktu izstrādes darba 
grupās, sadarbība ar valsts institūcijām – apkopoti 
problēmjautājumi, kuri tiek nosūtīti izvērtēšanai 
Saeimas budžeta komisijas priekšsēdētājiem, Ministru 
Prezidentam, Austākās tiesas senātam, Finanšu 
ministrijai, Tieslietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, 
VID



• Kā sasniegt mērķi?

– Īstenot biedru apmācības programmas un  
sertificēto nodokļu konsultantu profesionālās 
kvalifikācijas celšanu:

• Regulāras apmācības, semināri, praktikumi par 
dažādiem jautājumiem

• Kopīgas tikšanās ar Finanšu ministrijas un VID 
speciālistiem, informācijas apmaiņa par 
problēmjautājumiem, izmaiņām, aktuālo praksi



• 2013 gads

– Aktīvi norisinās dažādi apmācību semināri (8), t.sk.

• Kopīgas tikšanās ar Finanšu ministrijas un VID 
speciālistiem, informācijas apmaiņa par 
problēmjautājumiem, izmaiņām, aktuālo praksi

– LNKA pārstāvji piedalās dažādās darba grupās

• 12 darba grupas sēdes par dažādiem jautājumiem ar 
VID un FM;

• Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdes

• Nosūtītas 7 vēstules ar priekšlikumiem VID un FM 



• 2013 gads
• Intensīvs darbs ar jauno Pievienotās vērtības nodokļa 

likumu, iesūtīti vairāk nekā 50 biedru priekšlikumi jaunā 
likuma pilnveidošanai;

• Finanšu ministrs apstiprina LNKA dalību jaunizveidotajā 
Konsultatīvajā padomē nodokļu jomā

• 2013.gada 24.oktobris – notiek pirmā Konsultatīvās 
padomes nodokļu jomā sēde

• Norisinās pirmā kopīgā VID, LTRK, LDDK, LNKA tikšanās 
par administratīvā sloga samazināšanu, konsultēšanas 
procesa uzlabojumiem un citiem administrācijas 
jautājumiem



• 2014 un 2015 gads
• Turpinās intensīvs apmācību darbs (9 semināri 2014.g.; 

10 – 2015.g.)

• Kopīgas tikšanās ar Finanšu ministrijas un VID 
speciālistiem, informācijas apmaiņa par 
problēmjautājumiem, izmaiņām, aktuālo praksi;

• Darbs ar dažādiem uzlabojumiem PVN normatīvajos 
aktos, darba grupas FM un VID 

• Tikšanās  ar VID, LTRK, LDDK, pievienojas ĀIP (FICIL) 

• Tiek sagatavoti atzinumi un ekspertīzes nodokļu 
tiesvedībās



• 2015 gada 15.oktobris
Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ināra
Pētersone un Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas
valdes priekšsēdētāja Inga Kursīte paraksta vienošanos
par sadarbību, lai veicinātu VID un LNKA sadarbību
komersantu un VID darbinieku izglītošanā nodokļu jomā.

Līdz ar šo vienošanos VID un LNKA apņemas ne retāk kā
reizi ceturksnī rīkot savstarpējas diskusijas par aktuāliem
nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem un 
jautājumiem, kas saistīti ar nodokļu administrēšanas
aktivitātēm.



VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone: 

„ Esmu pārliecināta, ka arvien ciešāka VID un LNKA 
sadarbība un regulāra informācijas un viedokļu apmaiņa
ar LNKA biedriem - nodokļu konsultantiem, juristiem, 
zvērinātiem advokātiem, revidentiem un citiem nodokļu
un finanšu jomas profesionāļiem, sekmēs nodokļu
konsultantu un attiecīgi arī nodokļu maksātāju un 
sabiedrības kopumā informētību un zināšanas par 
nodokļus regulējošajiem normatīvajiem aktiem un to 
pareizu piemērošanu, tādējādi veicinot godīgas
konkurences apstākļus un ēnu ekonomikas
mazināšanos”



2016.gads

• LNKA turpina sūtīt vēstules FM un VID par LNKA 
biedru viedokli dažādu jautājumu risināšanai

• Turpinās LNKA biedru apmācības, seminārus vada 
un savā pieredzē dalās gan tiesneši, gan VID un FM 
speciālisti, gan konkrētās nozares speciālisti ar 
ievērojamu pieredzi savā jomā;

• Gada nogalē tiek pieņemts lēmums uzsākt 
praktikumu kursu biedriem un citiem 
interesentiem



2017.gads ?

• Turpināt biedru un interesentu izglītošanu;

• Turpināt nodokļu maksātāju problēmjautājumu un 
priekšlikumu apkopošanu, izvērtēšanu un 
nosūtīšanu FM un VID;

• Izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu 
vienveidīgas piemērošanas veicināšanai;

• Iniciēt darba grupu intensīva darba atsākšanu



Kā sasniegt mērķus?

• Uzklausīt dažādu speciālistu viedokļus, 
priekšlikumus;

• Apkopot biedru un nodokļu maksātāju pieredzi, 
problēmjautājumus, meklēt risinājumus;

• Veicināt vienveidīgu normu interpretāciju un 
skaidrojumus;

• Panākt nodokļu maksātāju viedokļa uzklausīšanu 
un piedalīšanos ilgtermiņa nodokļu politikas 
veidošanā



Priekšlikumi un jautājumi?
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