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1. Problēmas apraksts 
 

Lai valsts varētu veikt savas funkcijas, tās rīcībā ir jābūt noteiktam naudas līdzekļu kopumam 
jeb valsts finansēm. Šo naudas līdzekļu veidošana, sadale un izmantošana tiek veikta ar valsts budžeta 
starpniecību.  

Sakarā ar to, ka valsts budžetam ir ne tikai ieņēmumi, bet arī izdevumi, kas tiek segti no budžeta 
ieņēmumu daļas un kas parasti pārsniedz ieņēmumu daļu, pastāv nepieciešamība veikt pasākumus, kas 
palielinātu ieņēmumu daļu. Budžeta ieņēmumu daļu pamatā veido nodokļi, kur viens no tiem ir 
akcīzes nodoklis. 

Valsts budžetam, tāpat kā jebkurai komercsabiedrībai, ir „debitori” – nodokļu parādnieki, tāpēc 
valsts iestādēm, kas administrē nodokļus, būtu jāveic pasākumi, kas veicinātu nodokļu parādu 
iekasēšanu un nodokļu parādu samazināšanas efektivitātes uzlabošanu. 

Akcīzes nodokļa administrēšanu naftas produktiem no 01.10.2004. veic Valsts ieņēmumu dienesta 
Akcīzes preču pārvalde, kuras struktūrā nav nodaļas, kas veiktu informācijas iegūšanu par komerc-
sabiedrībām un riska analīzi, kā arī pārvaldes struktūrā nav akcīzes nodokļa parādu piedziņas daļas. 

 
2. Izvirzītās problēmas risinājums 
 

Minētās problēmas risinājumu aplūkosim ar piemēru par iekšzemes akcīzes nodokļa parāda 
naftas produktiem. 

1.tabulā apkopotie dati liecina, ka iekšzemes akcīzes nodokļa parādam naftas produktiem ir 
tendence pieaugt. 

 
1.tabula. Iekšzemes akcīzes nodokļa parādi naftas produktiem no 01.01.2005. līdz 01.05.2005. 

 
Periods  Parādi (Ls) Parādu izmaiņas (%) 

Uz 01.01.2005. 1872844,61  
Uz 01.02.2005. 2545174,99 +26,4 
Uz 01.03.2005. 2781193,91 +8,49 
Uz 01.04.2005. 3037848,34 +8,45 
Uz 01.05.2005. 3025308,86 -0,41 
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Vidēji periodā no 01.01.2005. līdz 01.05.2005. akcīzes nodokļa par naftas produktiem parādi 
mēnesī pieaug par Ls 288 116, 07 jeb par 10%. 

Pieņemot, ka vidēji katru mēnesi akcīzes nodokļu parādi pieaugs par 10%, uz 01.01.2006. 
nodokļa parāds varētu sastādīt Ls 5 042 121,35. 

 
Viens no aprakstītās problēmas risinājumiem varētu būt jaunu nodaļu izveidošana: 

– risku analīzes nodaļa; 
– parādu piedziņas nodaļa. 

Risku analīzes nodaļa veiks informācijas iegūšanu par komersantiem un riska analīzi, lai 
nepieļautu negodīgo komersantu iekļūšanu akcīzes preču tirgū un komersantu identificēšanu, kas 
varētu izvairīties no nodokļu maksāšanas. 

Veicot minētos pasākumus, varētu samazināties potenciālo parādnieku skaits. 
Parādu piedziņas nodaļa ar katru nodokļu parādnieku strādās individuāli, veicot šādus 

pasākumus: 
– parādnieku pārbaude; 
– parādnieku meklēšana; 
– brīdinājuma vēstuļu sagatavošana ar saistību nokārtošanas galējo termiņu; 
– sarakste un kontakti pa telefonu; 
– tikšanās ar parādniekiem. 

Ja tomēr parādnieks labprātīgi nemaksās nodokļus, tad tas būs jāmēģina panākt piespiedu kārtā.  
 

3. Nepieciešamie resursi 
 

Izveidojot jaunas nodaļas, konkursa kārtībā darbā jāpieņem 4 inspektori, kuri būs jānodrošina ar 
materiāli tehniskajiem resursiem darba vietas aprīkošanai. 

Nepieciešamo resursu izmaksas ir apkopotas 2.tabulā. 
 

2.tabula. Vienreizējo resursu aprēķins 
 

Nosaukums Skaits Cena Ls Summa Ls 
Galds 4 140 560 
Krēsls 4 30 120 
Drēbju skapis 2 80 160 
Grāmatu plaukti 4 60 240 
Dators 4 500 2000 
Printeris 2 200 400 
KOPĀ:   3480 
 
Atalgojums: 
 

Nosaukums Summa mēnesī Ls Darbinieku 
skaits 

Kopā par gadu 

Atalgojums 260 4 12480 
VSOA 62.40 4 2995.2 
KOPĀ: 344.4 4 15475.2 
 
PAVISAM KOPĀ:  Ls 3480 + Ls 15475.2 = Ls 18955.2 
 
 
4. Ekonomiskās efektivitātes aprēķins 
  

Saskaņā ar 2.punktā veiktajiem aprēķiniem akcīzes nodokļa parāds naftas produktiem uz 
01.01.2006. varētu sastādīt Ls 5 042 121,35. 
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Izveidojot divas jaunas nodaļas, administratīvās izmaksas varētu sastādīt Ls 18955.2. 
Plānojam, ka izveidoto nodaļu veikto pasākumu rezultātā iespējamais nodokļu parāds varētu 

samazināties uz pusi, kas sastādītu  Ls 2 521060,68. 
Ņemot vērā nepieciešamās administratīvās izmaksas valsts budžets iegūtu papildus  

Ls 2502105,48. 
 
5. Secinājumi 
 

1. Iekšzemes akcīzes nodokļa parādi naftas produktiem periodā no 01.01.2005. līdz 01.05.2005. 
katru mēnesi vidēji pieaug par 10%.  

2. Iekšzemes akcīzes nodokļa parādu naftas produktiem samazināšanas efektivitātes 
uzlabošanai jāveic izmaiņas akcīzes nodokļa administrācijas struktūrā, izveidojot divas 
jaunas nodaļas, kas veiks pasākumus akcīzes nodokļa parādu samazināšanai. 

3. Veiktie ekonomiskās efektivitātes aprēķini liecina, ka, izveidojot divas jaunas nodaļas valsts 
ar nelieliem naudas līdzekļiem varētu būtiski samazināt iekšzemes akcīzes nodokļa parādus 
naftas produktiem.  

 
 


