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Nodokļu administrēšanas attīstība 
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Deklarāciju iesniegšana – kā tas notika agrāk? 

• Papīra deklarāciju un veikto maksājumu 
uzskaite - veicot ierakstus A3 formāta 
kartona uzskaites kartiņās 

• NN rēķināja uz kalkulatora  • Gada beigās manuāla kartiņu slēgšana 
un saldo pārnešana uz jaunu kartiņu 

VID pakalpojumi agrāk 
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Deklarācijas jāsniedz tikai «savā» VID nodaļā 
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Es no Ludzas! 

Brauc uz Ludzu 

VID pakalpojumi agrāk 



Atskaišu pieņemšanas dienas 
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Kas ir rindu regulēšanas sistēma?  

Uzzinājām tikai 2005. – 2006.gadā 

Viss jādara klātienē  
 
 

apmeklējot VID nodaļu!   

VID pakalpojumi agrāk 
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Mums ir dators!  
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Datu ievadīšana 
uzsākta 1993.gadā 

Pirmos datorizēja 
«IIN» un peļņas 

nodokli 

Pārējo nodokļu 
ievade uzsākta 

1994.gadā 

Informāciju 
glabāja disketēs 

Visās struktūrvienībās datorus ieviesa 
1997. – 1998.gadā 

VID pakalpojumi agrāk 
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VID grimst papīru kalnos 
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Iesniegumi 
Paskaidrojumi 

Deklarācijas 

VID pakalpojumi agrāk 



Reģistrācijas žurnāli 
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Katram inspektoram 
sava reģistrācijas 

grāmata 

PVN pārmaksu novirza 
manuāli, tikai pēc 

iesnieguma saņemšanas 

FP stāv rindā, lai saņemtu 
čeku par IIN atmaksu, iet uz 

banku un atkal stāv rindā 

VID pakalpojumi agrāk 
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Sarežģīts nodokļu administrēšanas process 

55 akcīzes nodokļa konti 
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1998.gadā pārņemta sociālā nodokļa administrēšana  

Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa pārrēķina kampaņas gada beigās 

Akcīzes nodoklis 
Dabas resursu nodoklis 
Transporta nodoklis 

administrē neatkarīgas  
struktūrvienības 

Nav starpresoru vienošanās, cilvēkiem jānāk ar izziņām 

VID pakalpojumi agrāk 



Algas nodokļu grāmatiņas 
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Ar 1994.gadu izsniedz: 
•papīra algas nodokļu 
grāmatiņas  
•algas kartes 

Tās reģistrē 
uzskaites žurnālā 

Līdz 2009.gada 1.jūlijam algas nodokļu 
grāmatiņas izsniedz gan VID, gan pašvaldība 

Nav iespējas nodrošināt  
precīzu uzskaiti 

VID pakalpojumi agrāk 
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VID elektroniskā deklarēšanas sistēma 
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• 2001.gadā ievieš EDS 
 

• Pieslēgties EDS varēja ar 
VID piešķirto EDS 
lietotājvārdu un paroli 
(jāslēdz līgums ar VID) 
 

•  Deklarāciju iesniegšana 
EDS nestrukturizētā formā 

VID pakalpojumi agrāk 



Kases aparāti, kvīšu grāmatiņas, biļetes 
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Kvīšu grāmatiņas 
reģistrē kantora 

grāmatās 

Uz katras biļešu grāmatiņas 
rakstīja sēriju un Nr., lika 

parakstu, atšifrēja parakstu, 
lika VID zīmogu 

Kases aparātu varēja 
uzlikt uzskaitē jebkurā VID 

teritoriālajā nodaļā, bet 
noņemt tikai tur, kur bija 

uzlikts 

VID pakalpojumi agrāk 
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Komunikācija ar klientiem 
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Klātienē 

Telefoniski Pa pastu 

Bukleti 

Semināri 

• Standartizētas, 
sarežģītas, garas  
vēstules 

VID pakalpojumi agrāk 



VID mājas lapa 

• Izveidota 2000.gadā 
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• Laika gaitā «apauga» ar informāciju 
 

• Grūti atrast meklēto 

VID pakalpojumi agrāk 
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Kā esam progresējuši?  



Klientus apkalpo jebkurā VID KAC vai VPVKAC 
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Es no Ludzas! 

Laipni lūgts!  

VPVKAC darbojas pēc vienas pieturas aģentūras principa 

Latvijā darbojas 78 novadu nozīmes VPVKAC, kuros 
sniedz VID pakalpojumus 

Informācija  par VPVKAC centriem 
https://www.latvija.lv/lv/pakalpojumucentri  
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• Iespēja iesniegt deklarācijas, iesniegumus elektroniski 

• Nav jāslēdz līgums ar VID, iespēja pieslēgties EDS ar Latvija.lv 

Deklarācijām un pārskatiem izveidoti strukturēti dokumenti, 
brīdināšana par kļūdām 

Iespēja apskatīties nodokļu nomaksas stāvokli, brīdināšana par 
parādiem, deklarāciju iesniegšanas kalendārs 

Ieviesta mobilā aplikācija attaisnoto izdevumu iesniegšanai 

VID - viens no attīstītākajiem  
e-pakalpojumu sniedzējiem Latvijā 



Saudzējam papīru – domājam zaļi!  
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• Samazinājies papīra apjoms 

• Deklarācijas akceptē elektroniski, 
nav nepieciešams manuāls darbs 

• Samazinājušās rindas klientu 
apkalpošanas zālēs  

• Netiek kavētas pārmaksu atmaksas 

• Informāciju par nodokļu 

novirzīšanu nosūta automātiski, 

izmantojot EDS 

 
• 9 akcīzes nodokļa konti 

• Ieejas biļetes un kvītis reģistrē 
elektroniski 

• VID un citu iestāžu IS sistēmu 
sasaiste 
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Klientu informēšana skaidrā un 
saprotamā veidā  
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Pilnveidota VID mājas lapas 

sadaļa jaunreģistrētajiem 

nodokļu maksātājiem 

 

VID mājaslapā pieejama 
visa informācija par 
konkrētu maksātāju no 

PDB 

Pilnveidota rakstveida 
komunikācija ar nodokļu 
maksātajiem un valsts  

pārvaldes iestādēm 

Jauns VID klientu  
apkalpošanas standarts  

VID mājas lapa strukturēta pēc 
mērķauditorijām 

Notikumu kalendārs,  
informācija par semināriem 

VID sociālajos tīklos 
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VID mājas lapā informācija par nodokļu reformu  



Sadarbības veicināšana  
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Paldies par uzmanību! 


