
 

 1. lappuse no 12 

NORAKSTS 

 

Lieta Nr. A42302105 

SKA – 260 

 

S P R I E D U M S  

Rīgā 2008.gada 19.jūnijā  

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā 

sastāvā:  

 

 tiesas sēdes priekšsēdētājs  senators A.Laviņš 

 senatore D.Mita 

 senatore R.Vīduša  

 

piedaloties atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Valsts 

ieņēmumu dienesta pārstāvim Imantam Lubānam, 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz 

L.Z. pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 2005.gada 13.aprīļa lēmuma Nr.19/9888 

atcelšanu, sakarā ar L.Z. kasācijas sūdzību par Administartīvās apgabaltiesas 2007.gada 

27.decembra spriedumu. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] No 2004.gada 11.oktobra līdz 13.decembrim pieteicējai L.Z. veikts 

kompleksais nodokļu audits – pievienotās vērtības nodokļa audits par laiku no 

2002.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim un iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

audits par 2001., 2002. un 2003.gadu. 

Audita rezultātā 2004.gada 13.decembrī sastādīts audita pārskats Nr.276, kurā 

atzīts, ka pieteicēja veikusi nereģistrētu komercdarbību – tirgojusi Latvijas Republikā 

ievestās automašīnas, nav ievērojusi likuma „Par uzņēmējdarbību” 1.panta pirmo daļu 

un 3.panta otro daļu, Komerclikuma 1.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pievienotās 

vērtības nodokli” 1.panta otro, ceturto, sesto un septīto daļu, 3.panta pirmo un trešo 

daļu, 2.panta pirmās daļas 1.punktu, 2.panta otro, ceturto un piekto daļu, kā rezultātā 

pieteicējai aprēķināts pievienotās vērtības nodokļa parāds Ls 2995,69. Minētajā audita 

pārskatā atzīts arī, ka pieteicēja, veicot nereģistrētu komercdarbību – realizējot Latvijas 

54.92.134.218 26.05.2023. 00:07 Anonīms sistēmas lietotājs



 

 2. lappuse no 12 

Republikā ievestās automašīnas 2001., 2002. un 2003.gadā, papildus minētajām tiesību 

normām nav ievērojusi likuma „Par uzņēmējdarbību” 3.panta pirmo daļu, likuma „Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.panta pirmo daļu, 7.pantu un 11.panta otro daļu, līdz ar 

to pieteicējai saskaņā ar minētā likuma 31.
3
panta pirmo daļu jāmaksā iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis Ls 136,65 un soda nauda tādā pašā apmērā. 

Ar Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes reģionālās iestādes Nodokļu kontroles 

pārvaldes audita daļas priekšnieces 2004.gada 13.decembra lēmumu pieteicējai papildus 

aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis audita 

pārskatā norādītajā apmērā – kopā Ls 3268,99. 

Izskatot pieteicējas apstrīdēšanas iesniegumu, Valsts ieņēmumu dienesta 

Kurzemes reģionālās iestādes direktors 2005.gada 17.februārī pieņēma lēmumu atstāt 

apstrīdēto lēmumu negrozītu.  

Pieteicēja apstrīdēja minēto lēmumu. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors 

2005.gada 13.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.19/9888 atstāt apstrīdēto lēmumu negrozītu. 

Ģenerāldirektors šajā lēmumā cita starpā atzinis, ka pieteicēja veikusi darījumus, kas 

izpaužas kā īpašuma tiesību uz lietu nodošana citai personai, lai tā varētu rīkoties ar šo 

lietu, pieteicēja veikusi preču piegādes likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 

izpratnē, arī saskaņā ar Komerclikuma 1.panta otrajā un trešajā daļā un likuma „Par 

uzņēmējdarbību” 1.pantā noteikto pieteicējas darbība ir kvalificējama kā saimnieciskās 

darbības veikšana. Transportlīdzekļu reģistrēšana Ceļu satiksmes drošības direkcijā 

apstiprina attiecīgās personas īpašuma tiesības uz to, savukārt transportlīdzekļa 

pārreģistrēšana uz citas personas vārda – īpašumtiesību maiņu. 

2005.gada 12.maijā Administratīvajā rajona tiesā saņemts pieteicējas pieteikums 

par minētā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmuma atcelšanu. 

 

[2] Ar Administratīvās rajona tiesas 2006.gada 12.oktobra spriedumu pieteikums 

noraidīts. Spriedumā norādīti tālāk minētie argumenti. 

[2.1] Lietā ir strīds par to, vai pieteicēja veikusi ar pievienotās vērtības nodokli 

apliekamus darījumus (viņa apgalvo, ka darījumos ar divu automašīnu pārdošanu bija 

pārdevusi savu personīgo īpašumu, bet pārējos gadījumos automašīnas bija tikai 

reģistrētas uz pieteicējas vārda un pēc tam pārreģistrētas), kuru rezultātā viņai radās 

pienākums reģistrēties kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai, kā arī 

maksāt pievienotās vērtības nodokli un iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

[2.2] Ņemot vērā Ceļu satiksmes likuma 1.panta 24.punktu un 10.panta otro daļu, 

atzīstams, ka pārsūdzētajā lēmumā pamatoti secināts, ka atbilstoši likuma „Par 
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pievienotās vērtības nodokli” 1.panta 2.punktam notikusi preču piegāde – darījums, kas 

izpaužas kā īpašuma tiesību uz lietu nodošana citai personai, lai tā varētu rīkoties ar šo 

lietu (īpašumu). Par to, ka pieteicēja 2001., 2002. un 2003.gadā veikusi preču 

(automašīnu) piegādes, liecina Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrēto un pēc neilga 

laika pārreģistrēto vai pārdoto automašīnu skaits un minēto darbību ilgstošais raksturs. 

Atzīstams, ka pieteicēja ar to nodarbojusies sistemātiski. Pieteicējas apgalvojums, ka 

viņa darbojusies kā citu personu pilnvarniece, vērtējams kritiski, jo tieši pieteicēja bija 

reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā kā ievesto automašīnu īpašniece. 

Sistemātiska automašīnu iegāde un to tālāka pārdošana ir saistīta ar mērķi gūt peļņu. 

[2.3] Valsts ieņēmumu dienests pamatoti atzinis, ka pieteicējai ir pienākums 

nomaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par Ls 960,99 apmērā gūtajiem ienākumiem, kā 

arī pamatoti aprēķinājis nomaksai budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli 2002.gadā Ls 

136,65, ņemot vērā 2002.gadā jau nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, gada 

neapliekamo ienākumu un atvieglojumus par apgādājamiem.  

Tā kā iepriekš konstatēts, ka pieteicēja neaprēķināja un nesamaksāja iedzīvotāju 

ienākuma nodokli no visa apliekamā ienākuma, secināms, ka Valsts ieņēmumu dienests 

pamatoti saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31.
3
panta pirmo daļu 

noteica arī soda naudu iztrūkstošās nodokļa summas apmērā, tas ir Ls 136,65. 

[2.4] Valsts ieņēmumu dienests pamatoti secinājis, ka pieteicējas ieņēmumi 

2002.gada 18.septembrī pārsniedza Ls 10000 robežu. Līdz ar to atzīstams, ka Valsts 

ieņēmumu dienests pamatoti secinājis, ka viena mēneša laikā no 2002.gada 

18.septembra pieteicējai bija pienākums reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā ar 

pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai. Lietā nav strīda, ka pieteicēja to 

nebija izdarījusi. Ņemot vērā likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 35.panta trešajā 

daļā noteikto, Valsts ieņēmumu dienests pamatoti par pārbaudāmajā periodā veiktajām 

automašīnu piegādēm Ls 16642,71 apmērā aprēķinājis pievienotās vērtības nodokli Ls 

2995,69. 

[2.5] Lietā nav pierādījumu, ka pieteicējai būtu veikts nodokļu un soda naudas 

uzrēķins par darījumiem ar tām pašām automašīnām, par kuriem veikts uzrēķins 

pieteicējas vīram V.Z.  

 

[3] Izskatot pieteicējas apelācijas sūdzību, Administratīvā apgabaltiesa ar 

2007.gada 27.decembra spriedumu pieteikumu noraidīja. Apgabaltiesa saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 307.panta ceturto daļu pievienojusies pirmās instances 

54.92.134.218 26.05.2023. 00:07 Anonīms sistēmas lietotājs



 

 4. lappuse no 12 

tiesas spriedumā norādītajai motivācijai. Papildus apgabaltiesa spriedumā norādījusi 

tālāk minētos argumentus. 

[3.1] Lietā nav strīda par to, ka, pārreģistrējot automašīnas uz citu personu 

vārda, ir notikusi īpašnieku maiņa, tātad īpašuma atsavināšana. Pieteicēja noliedz, ka 

atsavināšana notikusi par atlīdzību, tomēr tajā pašā laikā pieteicēja nav iesniegusi 

nevienu pierādījumu, ka atsavināšana notikusi automašīnas dāvinot vai mainot, vai kādā 

citādā veidā. Tādējādi Valsts ieņēmumu dienests, balstoties uz nodokļu administrācijas 

rīcībā esošajiem pierādījumiem, pamatoti atzinis, ka pieteicēja ir veikusi preču piegādes, 

tas ir, ar nodokli apliekamus darījumus. 

[3.2] Lai konstatētu, vai personai ir pienākums maksāt nodokli saskaņā ar 

likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” un likumu „Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli”, nozīme ir tam apstāklim, vai automašīnas tiek iegādātas ar mērķi lietot tās 

savām personīgām vajadzībām, vai ar mērķi tās realizēt tālāk, lai gūtu no tā labumu. 

Apstāklim, ka Valsts ieņēmumu dienests nav pierādījis peļņas gūšanas faktu, nav 

izšķirošanas nozīmes, pietiekami ir konstatēt mērķi gūt peļņu, kas konkrētajā gadījumā 

izriet no pieteicējas darbību kopuma un rakstura. 

 

[4] Pieteicēja iesniegusi kasācijas sūdzību par minēto apgabaltiesas spriedumu, 

lūdzot to atcelt un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Kasācijas 

sūdzībā norādīti tālāk minētie argumenti. 

[4.1] Apgabaltiesa nepareizi piemērojusi Komerclikuma 1.panta otro un trešo 

daļu. Analizējot saimnieciskās darbības definējumu, secināms, ka to raksturo divi 

galvenie parametri – darbības sistemātiskums un peļņas gūšana. Audita laikā konstatēts, 

ka trīs gadu laikā pieteicēja peļņu guvusi tikai no divu automašīnu pārdošanas, tāpat 

Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā nav neviena pierādījumu, ka automašīnas pārdotas, 

tāpēc pārsūdzētais lēmums balstīts tikai uz Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku 

pieņēmumiem. Minētais nevar tikt uzskatīts par sistemātisku peļņas gūšanu 

saimnieciskās darbības izpratnē. 

 [4.2] Apgabaltiesa pārkāpusi Administratīvā procesa likuma 103.panta otro daļu, 

jo nav noskaidrojusi faktiskos apstākļus, nepareizi tos vērtējusi. Pieteicēja pretēji 

pārsūdzētajā lēmumā konstatētajam neiegādājās un sistemātiski neieveda Latvijā 

automašīnas. Personas, zinot, ka pieteicējas vīrs V.Z. brauca uz Vāciju, deva V.Z. naudu 

automašīnu iegādei. Tā kā pasūtītājs ne vienmēr varēja ierasties pēc automašīnas uzreiz, 

automašīnas sākotnēji tika reģistrētas uz V.Z. vai pieteicējas vārda. Valsts ieņēmumu 
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dienests nepierādīja preču pārdošanas faktu, kā arī pirkšanas faktu, jo automašīnas 

Vācijā pirka V.Z. 

[4.3] No auditā norādītā var secināt, ka pieteicēja par auditējamo periodu guvusi 

Ls 546,60 lielu ienākumu, kurš netika uzrādīts (pieteicējai papildus aprēķināts 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 136,65 un soda nauda tādā pašā apmērā). Atbilstoši 

likumam „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” šāda naudas summa nav jādeklarē. Šī 

summa nekādā gadījumā neliecina par sistemātiskiem ienākumiem no automašīnu 

pārdošanas. 

[4.4] Apgabaltiesa pārkāpusi Administratīvā procesa likuma 130.panta pirmo daļu, 

jo nedz pieteicēja, nedz arī viņas pārstāvis nav saņēmuši pavēsti uz tiesas sēdi, kura bija 

nozīmēta 2007.gada 27.decembrī. Līdz ar to tiesas sēde norisinājās bez pieteicējas, 

attiecīgi viņai bija liegtas Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā garantētās tiesības. 

Minētais pārkāpums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 327.panta trešās daļas 

2.punktu uzskatāms par procesuālo tiesību normu pārkāpumu, kas varēja novest pie 

lietas nepareizas izspriešanas. 

 

[5]  Valsts ieņēmumu dienests paskaidrojumos par pieteicējas kasācijas sūdzību 

norāda, ka uzskata pārsūdzēto apgabaltiesas spriedumu par tiesisku, savukārt kasācijas 

sūdzībā minētos argumentus par nepamatotiem. Paskaidrojumos norādīti tālāk minētie 

argumenti. 

[5.1] Attiecībā uz pieteicējas argumentu, ka automašīnas pirka viņas vīrs, nevis 

viņa pati, atzīstams, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1.panta 24.punktu un 10.panta 

otro daļu pieteicēja atzīstama par automašīnu īpašnieci, jo tās Ceļu satiksmes drošības 

direkcijā bija reģistrētas uz viņas vārda. 

[5.2] Kasācijas sūdzības arguments, ka Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā nav 

neviena pierādījuma, kas apliecinātu, ka automašīnas pārdotas, ir vērsts uz lietas 

faktisko apstākļu noskaidrošanu un pierādījumu novērtēšanu, kas saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 325.pantu neietilpst kasācijas instances tiesas 

kompetencē. 

[5.3] No lietas materiāliem secināms, ka 2007.gada 27.decembrī bija sastādīts 

apgabaltiesas spriedums, nevis notika tiesas sēde, kā tas norādīts kasācijas sūdzībā. Līdz 

ar to ir nepamatots kasācijas sūdzībā norādītais, ka tiesa pārkāpusi Administratīvā 

procesa likuma 327.panta trešās daļas 2.punktu. 
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[6] Tiesas sēdē Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis kasācijas sūdzību neatzina un 

lūdza to noraidīt. 

Ne pieteicēja, ne pieteicējas pārstāvis uz tiesas sēdi nebija ieradušies. No 

pieteicējas pārstāvja saņemts lūgums atlikt lietas izskatīšanu, kurā norādīts, ka veselības 

stāvokļa dēļ nevarēs ierasties uz tiesas sēdi. 

Administratīvā procesa likuma 342.pantā noteikts, ka administratīvā procesa 

dalībnieka neierašanās, ja viņam pienācīgi paziņots par kasācijas instances tiesas sēdes 

laiku un vietu, nav šķērslis lietas izskatīšanai. 

Ievērojot apstākli, ka lietas dalībniekiem ir pienācīgi paziņots par tiesas sēdi, 

Senāts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 342.pantu, atzīst par iespējamu 

lietu izskatīt bez pieteicējas pārstāvja klātbūtnes. 

 

Motīvu daļa 

 

[7] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 347.panta pirmo daļu tiesa, izskatot 

lietu kasācijas kārtībā, pārbauda lietā esošā sprieduma tiesiskumu un argumentus, kuri 

minēti kasācijas sūdzībā. 

 

[8] Senāts uzskata par nepamatotu pieteicējas norādi, ka tiesa nepareizi 

piemērojusi Komerclikuma 1.panta otro un trešo daļu. 

Komerclikuma 1.panta otrajā daļā noteikts, ka komercdarbība ir atklāta 

saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. 

Komercdarbība ir viens no uzņēmējdarbības veidiem. Šā panta trešajā daļā noteikts, ka 

saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. 

No minētās tiesību normas izriet, ka personas veiktās darbības ir atzīstamas par 

saimniecisku darbību, ja persona nolūkā gūt peļņu patstāvīgi, tas ir, savā vārdā, 

sistemātiski veikusi noteiktas darbības. 

Administratīvā apgabaltiesa spriedumā konstatējusi, ka pieteicēja uz sava vārda 

Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrēja 24 Latvijā ievestas vieglās automašīnas un 

pēc neilga laika tās tika pārreģistrētas uz trešo personu vārda. Vērtējot minēto faktu, 

Administratīvā apgabaltiesa ir secinājusi, ka, pārreģistrējot automašīnas uz trešo 

personu vārda, pieteicēja ir veikusi darījumus, kuru rezultātā savas īpašuma tiesības uz 

automašīnām ir nodevusi trešajām personām. Tāpat Administratīvā apgabaltiesa 

atzinusi, ka pieteicējas darbības, trīs gadu laikā atsavinot 24 automašīnas, vērtējamas kā 

sistemātiska automašīnu realizācija. 
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Konstatējot minētos faktus un izdarot norādītos secinājumus, Administratīvā 

apgabaltiesa ir konstatējusi pirmo saimnieciskās darbības jēdziena pazīmi, tas ir, veikto 

darbību sistemātiskumu. Tāpat, konstatējot minētos faktus, Administratīvā apgabaltiesa 

pēc būtības ir konstatējusi arī otro saimnieciskās darbības jēdziena pazīmi, proti, 

pieteicēja darījumus veica savā vārdā. 

Attiecībā uz saimnieciskās darbības jēdziena trešo pazīmi – noteiktās darbības 

veiktas nolūkā gūt peļņu, Administratīvā apgabaltiesa spriedumā norādījusi, ka 

pieteicējas darbības ir vērtējamas kā nodarbošanās ar sistemātisku automašīnu 

realizāciju ar mērķi gūt peļņu. Apstāklim, ka Valsts ieņēmumu dienests nav pierādījis 

peļņas gūšanas faktu, nav izšķirošas nozīmes, pietiekami ir konstatēt mērķi gūt peļņu, 

kas konkrētajā gadījumā izriet no pieteicējas darbību kopuma un rakstura. 

No sprieduma satura redzams, ka Administratīvā apgabaltiesa saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 154.panta noteikumiem ir vērtējusi gan pierādījumus, 

kas apstiprina veiktos darījumus ar automašīnām, gan arī pierādījumus, ka divos 

gadījumos ir noformēti pirkuma līgumi, koros norādītas automašīnu pārdošanas 

summas, savukārt pārējos 22 gadījumos ir noformēta tikai automašīnu pārreģistrācija uz 

trešo personu vārda. Lai arī Administratīvā apgabaltiesa, vērtējot minētos pierādījumus, 

nav atsaukusies uz Administratīvā procesa likuma 154.pantu un nav arī izvērsti 

norādījusi apsvērumus, kas bijuši par pamatu secinājumam, ka darbības veiktas ar 

nolūku gūt peļņu, Senāts atzīst, ka secinājums pēc būtības ir pareizs un atbilst lietā 

konstatētajiem faktiem. 

Tas, ka pieteicējai bija nolūks gūt sev mantisku labumu (peļņu), ir pamats secināt 

no tālāk minētajiem apstākļiem. 

Pirmkārt, pieteicēja pati vai ar pilnvarotas personas starpniecību ir ieguldījusi 

laiku un resursus, lai no ārvalstīm Latvijas Republikā ievestu ievērojamu skaitu vieglās 

automašīnas un tās reģistrētu uz sava vārda. Ja tiek ieguldīts savs laiks un resursi, ir 

pamats secināt, ka ikviena persona vēlas saņemt ne vien atlīdzību, kas būtu ekvivalenta 

jau ieguldītajiem resursiem un laikam, bet arī vēlas saņemt vēl papildu labumu. 

Otrkārt, sabiedrībā nereti ir sastopami gadījumi, kad personas bez atlīdzības nodod 

citām personām sev piederošu īpašumu (dāvina). Parasti šādu personu starpā pastāv 

radniecības, draudzības vai citas īpašas attiecības. Konkrētajā gadījumā pieteicēja ne 

Valsts ieņēmumu dienestā, ne arī tiesā nav iesniegusi pierādījumus, ka savas īpašuma 

tiesības uz automašīnām ir nodevusi trešajām personām bezatlīdzības darījuma ceļā, tas 

ir, noslēdzot dāvinājuma līgumus. Turklāt pieteicēja nav norādījusi uz tādiem 

apstākļiem, kuri varētu būt par pamatu secinājumam, ka starp pieteicēju un personām, 
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uz kuru vārda automašīnas tika pārreģistrētas, pastāvētu kādas īpašas attiecības, kas 

būtu par pamatu bez atlīdzības minētās automašīnas nodot šīm personām. 

Ievērojot minētos apsvērumus, Senāts atzīst, ka tiesa pareizi pieteicējas darbības ir 

kvalificējusi kā saimniecisko darbību un līdz ar to pamatoti ir piemērojusi 

Komerclikuma 1.panta otro un trešo daļu. 

   

[9] Kasācijas sūdzībā norādīts, ka Administratīvā apgabaltiesa pārkāpusi 

Administratīvā procesa likuma 103.panta otro daļu, jo nav noskaidrojusi faktiskos 

apstākļus, nepareizi tos vērtējusi. Pieteicēja pretēji pārsūdzētajā lēmumā konstatētajam 

neiegādājās un sistemātiski neieveda Latvijā automašīnas. Personas, zinot, ka pieteicējas 

vīrs V.Z. brauca uz Vāciju, deva V.Z. naudu automašīnu iegādei. Tā kā pasūtītājs ne 

vienmēr varēja ierasties pēc automašīnas uzreiz, automašīnas sākotnēji tika reģistrētas 

uz V.Z. vai pieteicējas vārda. 

Senāts uzskata, ka minētais kasācijas sūdzības arguments ir nepamatots tālāk 

norādīto iemeslu dēļ. 

Konkrētās administratīvās lietas izskatīšanas priekšmets ir Valsts ieņēmumu 

dienesta ģenerāldirektora 2005.gada 13.aprīļa lēmuma Nr.19/9888, ar kuru noteikts 

pienākums pieteicējai papildus nomaksāt budžetā noteiktu pievienotās vērtības nodokļa 

summu un soda naudu, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu un soda naudu, 

tiesiskuma izvērtēšana. Tiesas pienākums bija konstatēt visus nepieciešamos juridiski 

nozīmīgos apstākļus, lai noteiktu, vai konkrētajā gadījumā pieteicējai pamatoti noteikts 

pienākums budžetā papildus iemaksāt administratīvajā aktā norādītās summas. 

Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 1.panta 2.punktā noteikts, ka preču 

piegāde ir darījums, kas izpaužas kā īpašuma tiesību uz lietu nodošana citai personai, lai 

tā varētu rīkoties ar lietu (īpašumu). Šā likuma 2.panta otrajā daļā noteikts, ka ar nodokli 

apliekamie darījumi ir preču piegāde, arī pašpatēriņš. 

Tādējādi attiecībā uz pieteicējas pienākumu nomaksāt budžetā papildus aprēķināto 

pievienotās vērtības nodokļa summu kontekstā ar kasācijas sūdzībā izteiktajiem 

iebildumiem tiesai bija jākonstatē, pirmkārt, vai pieteicēja bija īpašniece lietā minētajām 

24 dažādu marku Latvijā ievestām vieglajām automašīnām un, otrkārt, vai pieteicēja 

savas īpašuma tiesības uz minētajām automašīnām nodeva trešajām personām, lai tās 

varētu rīkoties šīm automašīnām. 

Ceļu satiksmes likuma 10.panta otrajā daļā noteikts, ka transportlīdzekli reģistrē 

uz tā īpašnieka (fiziskās vai juridiskās personas) vārda. Administratīvā apgabaltiesa ir 

konstatējusi, ka Latvijas Republikā ievestās 24 automašīnas tika reģistrētas uz 
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pieteicējas vārda. Tāpat Administratīvā apgabaltiesa konstatējusi, ka pieteicēja savas 

īpašuma tiesības uz minētajām automašīnām ir nodevusi trešajām personām. Līdz ar to 

Senāts uzskata, ka Administratīvā apgabaltiesa ir konstatējusi nepieciešamos juridiski 

nozīmīgos apstākļus. Kasācijas sūdzībā norādītajiem apstākļiem, ka cita persona faktiski 

ieveda Latvijā minētās automašīnas, tiesiskajās attiecībās par pienākumu nomaksāt 

pievienotās vērtības nodokli nav juridiskas nozīmes. Ja pieteicēja rīkojusies citu personu 

uzdevumā vai arī citas personas ir rīkojušās pieteicējas uzdevumā, tad šo personu 

iespējamie strīdi par uzdevumu izpildi ir risināmi civiltiesiskā kārtībā. 

 

[10] Kasācijas sūdzībā norādīts, ka pieteicēja atbilstoši auditā norādītajam par 

auditējamo periodu guvusi Ls 546,60 lielu ienākumu, kurš netika uzrādīts. Tā rezultātā 

pieteicējai papildus aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 136,65 un soda nauda 

tādā pašā apmērā, taču nav ņemts vērā, ka atbilstoši likumam „Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli” šāda naudas summa nav jādeklarē un tā nekādā gadījumā neliecina par 

sistemātiskiem ienākumiem no automašīnu pārdošanas. 

Minēto kasācijas sūdzības argumentu Senāts atzīst par nepamatotu.  

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta pirmajā daļā noteikts, ka 

fiziskās personas ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā šajā pantā 

noteikto ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība. 

Tātad attiecībā uz pieteicējai noteikto pienākumu nomaksāt budžetā 

administratīvajā aktā norādīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu tiesai bija 

jākonstatē, pirmkārt, fakti, kas liecina, ka pieteicēja veica saimniecisko darbību, un 

otrkārt, vai no veiktās saimnieciskās darbības ir gūts ienākums. 

Senāts šā sprieduma 8.punktā jau norādījis, ka Administratīvā apgabaltiesa 

pareizi no lietā konstatētajiem faktiem ir secinājusi, ka pieteicēja ir veikusi saimniecisko 

darbību. Tāpat no lietas materiāliem redzams, ka apgabaltiesa ir konstatējusi, ka no 

pieteicējas darbību kopuma, kas liecināja par veikto saimniecisko darbību (24 

automašīnu atsavināšana trešajām personām), pieteicēja ir guvusi ienākumu Ls 960,99. 

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1.panta pirmajā daļā noteikts, ka 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos 

ienākumus, un tas sastāv no nodokļa par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja tie 

nav uzņēmuma ienākuma nodokļa objekts, un nodokļa no citiem ienākuma avotiem. Šā 

panta otrajā daļā noteikts, ka nodoklis tiek aprēķināts un iemaksāts budžetā divējādā 

kārtībā: avansā un rezumējošā kārtībā, sastādot gada ienākuma deklarāciju. Savukārt šā 
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likuma 19.panta pirmajā daļā noteikts, ka nodokļa aprēķināšanu un iemaksāšanu 

budžetā rezumējošā kārtībā veic maksātājs.  

Ievērojot minētās tiesību normas, Senāts secina, ka apgabaltiesa pamatoti 

spriedumā ir atzinusi, ka pieteicējai, gūstot ienākumus no saimnieciskās darbības, 

rezumējošā kārtībā, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā deklarāciju par 2002.gadā 

gūtajiem ienākumiem, bija pienākums no gūtā ienākuma nomaksāt iedzīvotāju 

ienākuma nodokli. 

Valsts ieņēmumu dienests, aprēķinot budžetā maksājamā nodokļa apmēru, 

piemērojis likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12. un 13.pantu, kas nosaka gada 

neapliekamās summas apmēru, kā arī nosaka atvieglojumus par apgādājamiem, un tā 

rezultātā pieteicējai pamatoti iedzīvotāju ienākuma nodokli aprēķinājis no summas Ls 

546,60. 

 

[11] Kasācijas sūdzībā norādīts, ka Administratīvā apgabaltiesa pārkāpusi 

Administratīvā procesa likuma 130.panta pirmo daļu, jo nedz pieteicēja, nedz arī viņas 

pārstāvis nav saņēmuši pavēsti uz tiesas sēdi, kura bija nozīmēta 2007.gada 

27.decembrī. Līdz ar to pieteicējai bija liegtas Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā 

garantētās tiesības uz taisnīgu tiesu. Minētais pārkāpums saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 327.panta trešās daļas 2.punktu uzskatāms par procesuālo tiesību normu 

pārkāpumu, kas varēja novest pie lietas nepareizas izspriešanas. 

Minēto kasācijas sūdzības argumentu Senāts atzīst par nepamatotu. 

Vispirms ir jāatzīmē, ka pieteicējas norāde, ka tiesas sēde bija nozīmēta 

2007.gada 27.decembrī, ir kļūdaina, jo, kā redzams no lietas materiāliem, lietas 

izskatīšana tiesas sēdē notika 2007.gada 27.novembrī, savukārt 2007.gada 27.decembris 

ir datums, kad lietā tika sastādīts spriedums. 

Administratīvā procesa likuma 130.panta pirmajā daļā noteikts, ka 

administratīvā procesa dalībniekus aicina uz tiesu ar tiesas pavēsti. 

No lietas materiāliem (lietas 97., 98.lapa) redzams, ka ierakstītā sūtījumā gan 

pieteicējai, gan viņas pārstāvim izsūtītas pavēstes par 2007.gada 27.novembrī nozīmēto 

tiesas sēdi. Gan pieteicēja, gan viņas pārstāvis saņēma tiesas pavēstes. 

Pieteicējas pilnvarotā persona Mārtiņš Vanags tiesā iesniedza lūgumu atlikt 

administratīvās lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiks izskatīta pieteicējas L.Z. vīra V.Z. 

kasācijas sūdzība. No Administratīvās apgabaltiesas 2007.gada 27.novembra tiesas 

sēdes protokola redzams, ka tiesa ir izskatījusi pieteicējas pārstāvja lūgumu par lietas 

izskatīšanas atlikšanu un nolēma to noraidīt. 
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Administratīvā procesa likuma 269.pantā noteikts, ka tiesa var atlikt lietas 

izskatīšanu, ja tā atzīst, ka nav iespējams izskatīt lietu tāpēc, ka nav ieradies kāds 

administratīvā procesa dalībnieks. Kā redzams no minētā tiesas sēdes protokola, 

Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka lietu ir iespējams izskatīt bez pieteicējas 

pārstāvja klātbūtnes. Līdz ar to Senāts atzīst, ka Administratīvā apgabaltiesa nav 

pārkāpusi procesuāltiesiskās normas, kas regulē pavēstes nosūtīšanu lietas dalībniekiem, 

kā arī lietas izskatīšanas kārtību. 

Senāts atzīst, ka nepamatota ir pieteicējas norāde kasācijas sūdzībā, ka 

Administratīvā apgabaltiesa, izskatot lietu bez pieteicējas pārstāvja klātbūtnes, ir liegusi 

pieteicējai tiesības, kas izriet no Latvijas Republikas Satversmes 92.panta. 

Minētajā normā ir noteikts, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās 

intereses taisnīgā tiesā. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību. 

Tas, ka lietas izskatīšana notika tiesas sēdē, kurā nepiedalījās ne pieteicēja, ne 

arī viņas pārstāvis, pats par sevi neliecina, ka pieteicējai nav bijusi nodrošināta iespēja 

savas tiesības un likumīgās intereses aizstāvēt taisnīgā tiesā. Ja apelācijas instances tiesa 

ir paziņojusi administratīvā procesa dalībniekiem par lietas izskatīšanu likumā 

noteiktajā kārtībā un lietas izskatīšanas laikā ir pārbaudījusi pieteikumā un apelācijas 

sūdzībā ietvertos argumentus, tad ir pamats atzīt, ka konkrētajā gadījumā tiesa ir 

nodrošinājusi administratīvā procesa dalībniekiem iespēju aizstāvēt savas tiesības un 

likumīgās intereses taisnīgā tiesā. 

Kā jau tika konstatēts, gan pieteicēja, gan viņas pārstāvis saņēma pavēstes par 

lietas izskatīšanu. Pieteicējas pārstāvis, nosūtot tiesai lūgumu par lietas izskatīšanas 

atlikšanu, nevarēja paļauties, ka tiesa apmierinās pieteikto lūgumu, un lietas izskatīšana 

noteiktajā tiesas sēdē nenotiks. Pieteicējas pārstāvim atbilstoši Administratīvā procesa 

likuma 148.panta pirmajai daļai bija pienākums ierasties tiesā, argumentēt tiesai 

pieteikto lūgumu un tā noraidīšanas gadījumā būt kompetentam pārstāvēt pieteicējas 

intereses administratīvās lietas izskatīšanas gaitā. Minēto pienākumu pieteicējas 

pārstāvis neizpildīja un tā rezultātā pieļāva situācija, ka tiesas sēdē lieta tiek izskatīta 

bez pieteicējas un viņas pārstāvja klātbūtnes. 

 

[12] Izvērtējis kopumā kasācijas sūdzības argumentus un Administratīvās 

apgabaltiesas spriedumu, Senāts uzskata, ka spriedums ir tiesisks un pamatots, tādēļ 

atstājams negrozīts, bet kasācijas sūdzība ir noraidāma.  
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Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 1.punktu un 351.pantu, 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 

 

n o s p r i e d a  

 

 Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2007.gada 27.decembra spriedumu, 

bet L.Z. kasācijas sūdzību noraidīt. 

Spriedums nav pārsūdzams. 

 

Tiesas sēdes priekšsēdētājs senators  (paraksts) A.Laviņš 

 

Senatore   (paraksts) D.Mita 

 

Senatore   (paraksts) R.Vīduša 

 

NORAKSTS PAREIZS  

 

Senators A.Laviņš 

Rīgā  2008. gada 19.jūnijā 
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