
 

 1. lappuse no 10 

NORAKSTS 

 

Lieta Nr.A42874909 

SKA-525/2011 
 

S P R I E D U M S  

Rīgā 2011.gada 16.novembrī 

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 

šādā sastāvā:  

 

tiesas sēdes priekšsēdētāja tiesnese  L.Slica 

 senatore V.Krūmiņa 

 senatore D.Mita 

 

piedaloties pieteicēja A.V. pārstāvei B.G., 

atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Valsts ieņēmumu 

dienesta pārstāvim R.D., 

 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz A.V. 

pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 2009.gada 9.jūlija lēmuma Nr.19.1/14323 

atcelšanu, sakarā ar Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās 

apgabaltiesas 2011.gada 11.februāra spriedumu. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicēja A.V. nodokļu auditu. Pēc audita 

rezultātiem ar Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas 2009.gada 16.februāra lēmumu 

pieteicējam papildu nomaksai budžetā tika aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

Ls 720,02, soda nauda Ls 548,75 un nokavējuma nauda Ls 244,24, kā arī pievienotās 

vērtības nodoklis Ls 2070,46, soda nauda Ls 3105,69 un nokavējuma nauda Ls 572,30. 

Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālās iestādes direktors ar 2009.gada 

14.aprīļa lēmumu atcēla minēto lēmumu daļā par iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

nokavējuma naudu Ls 0,46 un pievienotās vērtības nodokļa nokavējuma naudu Ls 1,04, bet 

pārējā daļā lēmumu atstāja negrozītu. 
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Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors ar 2009.gada 9.jūlija lēmumu 

Nr.19.1/14323 atstāja negrozītu Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes lēmumu. 

 

[2] Pieteicējs iesniedza pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora 

2009.gada 9.jūlija lēmuma atcelšanu. 

 

[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 23.decembra spriedumu daļēji 

apmierināja pieteikumu. Tiesa atcēla Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu daļā par papildu 

nomaksai budžetā noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 41,96, soda naudu Ls 62,94 

un nokavējuma naudu Ls 19,83, bet atstāja spēkā lēmumu daļā par papildu nomaksai 

budžetā noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 678,06, soda naudu Ls 485,81 un 

nokavējuma naudu Ls 223,95, kā arī pievienotās vērtības nodokli Ls 2070,46, soda naudu 

Ls 3105,69 un nokavējuma naudu Ls 571,26.  

 

[4] Izskatījusi lietu sakarā ar pieteicēja un Valsts ieņēmumu dienesta apelācijas 

sūdzībām, Administratīvā apgabaltiesa ar 2011.gada 11.februāra spriedumu pieteikumu 

apmierināja. Spriedums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem. 

[4.1] Valsts ieņēmumu dienests pieprasīja pieteicējam iesniegt papildu deklarācijas 

par 2005. un 2006.gadu, nosūtot vēstuli uz viņa deklarēto dzīvesvietu. Pieteicējs norāda, ka 

minēto vēstuli nav saņēmis. Nav būtiski, vai pieteicējs papildu deklarācijas neiesniedza 

attaisnojoša vai neattaisnojoša iemesla dēļ. Minētais nevar būt par pamatu, lai Valsts 

ieņēmumu dienests neveiktu pārbaudi.  

[4.2] Valsts ieņēmumu dienests pieteicēja veiktās aktivitātes zirgkopībā nepamatoti 

sadalījis un noteicis zirgu pārdošanu, apmācību un starpniecību pārdošanā kā atsevišķus 

saimnieciskās darbības veidus, kā arī nepareizi noteicis minētās pieteicēja darbības par 

saimniecisko darbību. 

Pārbaudāmajā periodā pieteicējs ir pārdevis četrus savus zirgus: 2005.gadā – vienu, 

2006.gadā – divus, 2007.gadā – vienu, 2005.gadā saņēmis atlīdzību par zirgu apmācību – 

divas reizes (2005.gada 28.jūlijā un 2005.gada 12.augustā), šo trīs gadu periodā saņēmis 

atlīdzību par starpniecības pakalpojumiem par zirgu pārdošanu – septiņas reizes. Minētās 

darbības neliecina par sistemātisku darbību nolūkā gūt peļņu. 

Valsts ieņēmumu dienests atzina, lai darbību atzītu par sistemātisku, ir pietiekami 

trīs pārbaudāmajā periodā notikuši darījumi, norādot „sākot ar trīs darījumiem iespējamā 

pārbaudāmajā periodā (pēdējos trīs taksācijas periodos) var pieņemt, ka personas darbībām 
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ir sistemātisks raksturs”. Ņemot vērā, ka konkrētajā gadījumā pārbaudāmais periods ir trīs 

gadi, trīs darījumi trīs gadu periodā nevar tikt uzskatīti par sistemātisku darbību. 

Valsts ieņēmumu dienests savu zirgu pārdošanu atzīst par ienākumiem no 

lauksaimnieciskās ražošanas, bet pārējās ar zirgkopību saistītās darbības neatzīst. Tomēr, 

vērtējot citas ar zirgiem saistītās darbības, lai noteiktu sistemātiskumu, Valsts ieņēmumu 

dienests ņem vērā visas darbības, tostarp savu zirgu pārdošanu, nevis trīs reizes attiecina 

atsevišķi uz katru ar zirgiem saistīto darbību, par kuru saņemta atlīdzība. Šādu nostāja nav 

konsekventa un pareiza. 

[4.3] Par saimniecisko darbību atzīstama pieteicēja darbība 2006. un 2007.gadā, 

iegādājoties un atsavinot automašīnas, ko pieteicējs arī atzīst, izņemot 2005.gadā vienu 

pārdoto automašīnu. 

2005.gadā pieteicējs iegādājies tikai vienu automašīnu – BMW 728, un vēlāk to 

atsavinājis, jo tās izmantošana savām vajadzībām nav bijusi iespējama. Nav pamatots 

Valsts ieņēmumu dienesta viedoklis, ka automašīna pārdota saimnieciskās darbības 

ietvaros. Vienas automašīnas pārdošana gada laikā vēl neliecina par saimniecisku darbību, 

jo nav konstatējama tāda pazīme kā sistemātiskums. 

Valsts ieņēmumu dienests šajā gadījumā nepamatoti apvienojis visus auditējamos 

periodus (2005., 2006. un 2007.gadu) un vērtējis katrā periodā veiktos darījumus kopā ar 

citiem gadiem un tajos izdarītajām aktivitātēm. Pieteicējs 2005.gadā nevarēja zināt, kā 

rīkosies nākamajos periodos. Ievērojot minēto, Valsts ieņēmumu dienests nepamatoti 

noteicis, ka pieteicējs 2005.gadā nodarbojies ar saimniecisko darbību un guvis no tās 

apliekamus ienākumus. 

[4.4] Pārsūdzētajā lēmumā norādīts, ka pieteicēja 2008.gada 2.februārī uzrādītie 

pierādījumi par automašīnas Audi A6 Avant, piekabes Boeckmann H806 un piekabes 

Boeckmann P10 pārdošanas cenām nav pietiekami, tādējādi augstāka ticamība piešķirama 

pieteicēja sākotnēji 2008.gada 1.decembra paskaidrojumā norādītajām transportlīdzekļu 

pārdošanas cenām. Valsts ieņēmumu dienests nav pietiekami pamatojis, kāpēc augstāka 

ticamība piešķirta paskaidrojumā minētajām cenām, kuras pieteicējs norādījis pēc atmiņas. 

Valsts ieņēmumu dienests nepamatoti atsaucies uz Administratīvā procesa likuma 

235.panta otro daļu. Šajā gadījumā to nevar attiecināt uz paskaidrojumu sniegšanu audita 

laikā, turklāt, ņemot vērā, ka darījumi notikuši pirms vairākiem gadiem, ir ticami, ka 

persona nevar atcerēties precīzas darījumu summas. 

Pēc audita nobeiguma sarunas 2009.gada 2.februārī pieteicējs Valsts ieņēmumu 

dienestā uzrādījis pirkšanas-pārdošanas dokumentus, saskaņā ar kuriem Audi A6 Avant 
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2007.gada 9.aprīlī pārdevis H.U. par 2600 eiro, piekabi Boeckmann H806 2007.gada 

1.aprīlī pārdevis H.U. par 500 eiro un piekabi Boeckmann P10 2007.gada 6.jūlijā pārdevis 

V.S. par 2900 eiro.  

Apgabaltiesā tika iesniegta arī H.U. notariāli apliecināta liecība, kurā H.U. norāda, 

ka nopircis no pieteicēja piekabi Boeckmann H806 2007.gada 1.aprīlī par 500 eiro un 

Audi A6 Avant 2007.gada 9.aprīlī par 2600 eiro. 

Uzskatot, ka iesniegtie dokumenti ir nepatiesi, Valsts ieņēmumu dienests nav 

pieteicējam pieprasījis nodrošināt darījumu partneru paskaidrojumu par šiem darījumiem 

iesniegšanu, kā arī iesniegt citus apliecinošus dokumentus vai faktus. Valsts ieņēmumu 

dienests arī neizmantoja iespējas pašam iegūt papildu informāciju (darījuma dalībnieku 

paskaidrojumus). Līdz ar to Valsts ieņēmumu dienests nav pietiekoši izvērtējis pieteicēja 

paskaidrojumus, pārkāpjot personas tiesības tikt uzklausītai. 

[4.5] Valsts ieņēmumu dienests, vērtējot pieteicēja iesniegtos izdevumu 

apliecinošos dokumentus par 2005., 2006. un 2007.gadu, daļu izdevumu atzina, bet daļu 

izdevumu apliecinošo dokumentu neņēma vērā. Turklāt no audita nav saprotams, pēc 

kādiem kritērijiem Valsts ieņēmumu dienests vērtējis, kādi izdevumi par uzturēšanos 

ārzemēs vai izdevumi par benzīnu ieskaitāmi izdevumos. Proti, no audita izriet, ka Valsts 

ieņēmumu dienests neieskaita izdevumus par uzturēšanos ārzemēs, jo apšauba, ka tik ilgs 

laiks nepieciešams automašīnas iegādei vai zirga realizācijai, tādējādi apšaubot, ka šī 

uzturēšanās ārzemēs saistīta ar saimniecisko darbību. Valsts ieņēmumu dienests arī 

apšauba izdevumus par degvielu tajos mēnešos, kad pieteicējam nav bijuši ienākumi. Šāda 

izdevumu apliecinošu dokumentu izvērtēšana nav pareiza. 

Nosakot ienākumus un izdevumus pēc aprēķinu metodes, rezultāts nekad nebūs 

pilnīgi precīzs, un tas vienmēr būs balstīts uz pieņēmumu. Taču jātiecas, lai pieņēmums 

maksimāli atbilstu reālajai situācijai, jo pieņēmums nodokļu maksātāja ienākumu un 

izdevumu apmēra noteikšanā tikai tiktāl ir attaisnojams, ciktāl tas uzskatāms par 

visticamāko iespēju. 

[4.6] Valsts ieņēmumu dienests nepamatoti ar pievienotās vērtības nodokli 

apliekamo darījumu noteikšanas tabulā iekļāva saņemtās atlīdzības par sniegto palīdzību 

zirgkopībā – zirgu pārdošanu un apmācību; tāpat nepamatoti ir iekļauta darījumu summa 

par 2005.gadā pārdoto automašīnu, kā arī darījumu summas par automašīnu 

Audi A6 Avant, piekabēm Boeckmann H806, Boeckmann P10. 

Tādējādi aprēķins par pieteicēja saimniecisko darbību 2006. un 2007.gadā, 

iegādājoties un pārdodot automašīnas, ir nepareizs. 
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[5] Valsts ieņēmumu dienests iesniedza kasācijas sūdzību, kurā norādīti tālāk 

minētie argumenti. 

[5.1] Tiesa nepareizi interpretēja likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 

11.panta 1.
1
daļu. Saimniecisko darbību jānosaka, savstarpējā kopsakarā vērtējot nodokļu 

maksātāja darbības, kuru sekas ir atlīdzības saņemšana. Ja nodokļu maksātāja rīcība netiktu 

uzskatīta par saimniecisko darbību tikai dēļ sistemātiskuma un regularitātes formālā 

kritērija un nodokļu maksātāja rīcības kopums tiktu vērtēts atrauti, šāds vērtējums nonāktu 

pretrunā ar pārbaudāmās saimnieciskās darbības ekonomisko raksturu un specifiku. 

[5.2] Tiesa nav vispusīgi un pilnīgi noskaidrojusi lietas apstākļus un nepareizi 

piemērojusi likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 19.punktu. 

Automašīnu BMW 728 pieteicējs reģistrēja Ceļu satiksmes un drošības direkcijā 

2005.gada 28.jūnijā un tajā pašā datumā arī pārdeva. Ņemot vērā, ka darījumu darbības 

skaitam nav izšķirošas nozīmes, ja nodokļu maksātāja darbības pēc ekonomiskā rakstura 

un specifikas kopā veido saimniecisko darbību, secināms, ka minētā automašīnas pārdota 

saimnieciskās darbības ietvaros. 

 

[6] Tiesas sēdē Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību, 

pieteicēja pārstāve to neatzina. 

 

Motīvu daļa 

 

[7] Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1.panta pirmās daļas 

3.punktu iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos 

ienākumus, un tas citastarp sastāv no nodokļa par ienākumiem no saimnieciskās darbības, 

ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un nodokļa no citiem ienākuma avotiem. 

Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta 1.
1
daļu par fiziskās 

personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, 

darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. 

Kā pareizi spriedumā norādījusi apgabaltiesa, personas veiktās darbības atzīstamas 

par saimniecisko darbību, ja persona nolūkā gūt peļņu pastāvīgi, t.i., savā vārdā, 

sistemātiski veikusi noteiktas darbības. 

Valsts ieņēmumu dienests, interpretējot sistemātiskumu un regularitāti, atzinis, ka 

sākot ar trīs darījumiem iespējamā pārbaudāmajā periodā (pēdējos trīs taksācijas periodos) 
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var pieņemt, ka personas darbībām ir sistemātisks raksturs. Vērtējot šo iestādes sniegto 

interpretāciju, Senāts piekrīt apgabaltiesas viedoklim, ka trīs darījumi pārbaudāmo trīs 

gadu laikā nevar tikt uzskatīti par sistemātisku darbību. Trīs un vairāk darījumi var būt 

atskaites punkts kādas darbības atzīšanai par sistemātisku, taču tikpat būtiski ir noteikt arī 

periodu, kurā šīs darbības atkārtojas. Ņemot vērā, ka taksācijas periods ir viens gads, tad 

primāri regularitāte un sistemātiskums ir jāvērtē taksācijas gada ietvaros, tikai pēc tam 

paplašinot vērtējumu arī uz trīs taksācijas periodiem. Minēto apstiprina arī likuma „Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.pantā veiktie grozījumi, papildinot pantu ar 1.
3
daļu 

(spēkā no 2010.gada 1.janvāra), kas noteic, ka fiziskās personas darbība kvalificējama kā 

saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem: 1) darījumu regularitāte un 

sistemātiskums (trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos 

taksācijas periodos); 2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 10 000 un vairāk latu taksācijas 

gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma atsavināšanas atbilstoši šā likuma 9.panta 

pirmās daļas 19.
2
punktam; 3) darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu 

apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību. 

 

[8] Apgabaltiesa konstatējusi, ka pārbaudāmajā periodā pieteicējs ir pārdevis četrus 

savus zirgus: 2005.gadā – vienu, 2006.gadā – divus, 2007.gadā – vienu, 2005.gadā saņēmis 

atlīdzību par zirgu apmācību – divas reizes, šo trīs gadu periodā saņēmis atlīdzību par 

starpniecības pakalpojumiem par zirgu pārdošanu – septiņas reizes.  

Lai gan konstatēts, ka pieteicējs 2005.gadā ir veicis piecas darbības, 2006.gadā – 

septiņas un 2007.gadā – vienu darbību (kopā 13 darbības trīs gadu periodā) saistībā ar 

zirgu pārdošanu, apmācību un starpniecību pārdošanā, apgabaltiesa secinājusi, ka minētās 

darbības neliecina par sistemātisku darbību nolūkā gūt peļņu. 

Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz likuma „Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli” 9.panta pirmās daļas 1.punktu (redakcijā, kas bija spēkā auditējamā periodā), 

atbilstoši kuram ar nodokli nav apliekami ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, ja tie 

nepārsniedza 3000 latu gadā, atzinis pieteicēja ienākumus no zirgkopības, proti, zirgu 

pārdošanas par neapliekamiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas. 

Savukārt apgabaltiesa atzinusi par nekonsekventu iestādes rīcību, neatzīstot pārējās 

ar zirgkopību saistītās darbības par lauksaimniecisko ražošanu, taču, ņemot tās vērā, lai 

noteiktu sistemātiskumu, nevis trīs reizes attiecinot uz katru ar zirgiem saistīto darbību 

atsevišķi. Apgabaltiesa atzinusi, ka Valsts ieņēmumu dienests pieteicēja veiktās aktivitātes 

zirgkopībā nepamatoti sadalījis un noteicis kā atsevišķus saimnieciskās darbības veidus un 
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atzinis par saimniecisko darbību likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta 

1.
1
daļas izpratnē. 

No apgabaltiesas sprieduma pamatojuma nav saprotams, vai tā uzskata, ka arī 

ienākumi no apmācības un starpniecības ir atzīstami par ienākumiem no lauksaimnieciskās 

ražošanas un tiem ir piemērojami likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 

pirmās daļas 1.punkta noteikumi. Apgabaltiesa nav pamatojusi, kāpēc, konstatējot 13 

pieteicēja veiktas darbības saistībā ar zirgu pārdošanu, apmācību un starpniecību 

pārdošanā, par kurām ir saņemta atlīdzība, minētās darbības nav atzīstamas par 

saimniecisko darbību, proti, kuras no saimnieciskās darbības pazīmēm iztrūkst šajā 

gadījumā, un kā izpaužas Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma nepareizība.  

 

[9] Attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli no apgabaltiesas sprieduma izriet, ka 

tiesa pamatā ir pārbaudījusi apstākli, vai pieteicējs ir veicis saimniecisko darbību. Taču 

konkrētajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests pieteicēja pienākumu maksāt iedzīvotāju 

ienākumu nodokli 2006.gadā balstījis uz tā rīcībā esošo informāciju, ka pieteicēja 

izdevumu apjoms pārsniedz ieņēmumus un tādējādi viņa apliekamais ienākums nosakāms 

uz aprēķinu pamata. Saimnieciskā darbība nav vienīgais lēmuma pamatojums.  

Apgabaltiesa, atceļot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu pilnībā, spriedumā nav 

vērtējusi iestādes lēmuma pamatojumu šajā daļā. 

 

[10] Apgabaltiesa secinājusi, ka par saimniecisko darbību atzīstama pieteicēja 

darbība 2006. un 2007.gadā, iegādājoties un atsavinot automašīnas, ko atzīst arī pieteicējs. 

Tādējādi strīds lietā ir par 2005.gadā vienu pārdoto automašīnu, vai tā ir pārdota 

saimnieciskās darbības ietvaros, vai arī ir notikusi sava īpašuma atsavināšana.  

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (redakcijā, kas bija spēkā auditējamā 

periodā) 9.panta pirmā daļas 19.punkts paredzēja, ka gada apliekamajā ienākumā netiek 

ietverti un ar nodokli netiek aplikti ienākumi no sava īpašuma atsavināšanas. 

Senāts, tulkojot likuma 9.panta pirmās daļas 19.punktā lietoto jēdzienu „savs 

īpašums” atzinis, ka minētajā tiesību normā ietvertie vārdi „savs īpašums” interpretējami 

kā īpašums, ko persona iegādājusies lietošanai personiskajām vajadzībām. Ja īpašums 

acīmredzot ir iegādāts nevis personiskajai lietošanai, bet gan realizēšanai citām personām, 

šāda īpašuma pārdošanu likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē nevar 

uzskatīt par sava īpašuma pārdošanu. Tas ir īpašums, kas iegādāts un pārdots saimnieciskās 

darbības ietvaros. Pretējā gadījumā par sava īpašuma pārdošanu varētu uzskatīt jebkuru 
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tirdzniecību, kuras ietvaros īpašnieks realizētu preci, kas iegādāta par saviem līdzekļiem 

(sk. Senāta 2005.gada 13.septembra spriedumā lietas Nr.SKA-217/2005 17.punktā).  

Apgabaltiesa atzinusi, ka vienas automašīnas pārdošana gada laikā vēl neliecina par 

saimniecisko darbību un Valsts ieņēmumu dienests ir nepamatoti apvienojis visus 

auditējamos taksācijas periodus un vērtējis vienā taksācijas periodā veiktos darījumus kopā 

ar citos gados veiktajām aktivitātēm.  

Senāta ieskatā, nav nozīmes, ka 2005.gadā tika pārdota tikai viena automašīna, kas 

pieteicēja un apgabaltiesas ieskatā, neveido darbību sistemātiskumu un tāpēc saimnieciskā 

darbība nav konstatējama. Lai arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa taksācijas periods ir viens 

gads, Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātāja darbības var vērtēt ne tikai viena gada 

ietvaros, bet arī vairāku viens otram sekojošu taksācijas periodu kontekstā. Izskatāmajā 

gadījumā 2006. un 2007.gadā pieteicēja veiktās automašīnu atsavināšanas liecina par 

saimniecisko darbību šajā jomā. Līdz ar to fakts, ka iepriekšējā taksācijas periodā tika 

pārdota tikai viena automašīna, pats par sevi neliecina, ka tā ir bijusi sava īpašuma 

atsavināšana. Kā jau norādīts, lai atzītu, ka pārdotā automašīna ir atzīstama par savu 

īpašumu, ir jākonstatē, ka pieteicējs to iegādājies personiskajām vajadzībām nevis 

realizēšanai citām personām. Gadījumā, ja automašīna nav bijusi iegādāta personiskajām 

vajadzībām, nav pamata to izslēgt no ienākumiem, kas gūti no saimnieciskās darbības. 

Apgabaltiesa spriedumā nav pamatojusi, kāpēc devusi priekšroku pieteicēja 

paskaidrojam par to, ka automašīna BMW 728 bija paredzēta personīgajai lietošanai nevis 

Valsts ieņēmumu dienesta norādītajiem pierādījumiem par to, ka automašīna pārdota neilgi 

pēc tās iegādes. 

 

[11] Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta otro daļu 

saimnieciskās darbības ietvaros iekšzemē veiktie ar pievienotās vērtības nodokli 

apliekamie darījumi ir preču piegāde un pakalpojumu sniegšana par atlīdzību. 

Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.panta piektā daļā paredzēja, ja fizisko 

vai juridisko personu un ar līgumu vai norunu saistīto šādu personu grupu vai to pārstāvju 

ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 

mēnešu laikā nav sasniegusi vai nav pārsniegusi 10 000 latu, šīm personām, grupām un to 

pārstāvjiem ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības 

nodokli apliekamo personu reģistrā. 

Apgabaltiesa ir pareizi secinājusi, ka no minētās tiesību normas izriet saimnieciskās 

darbības veicēja pienākums, ja preču piegādes un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība 
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iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniedz 10 000 latu, reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta 

ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. 

Apgabaltiesa, pamatojoties uz to, ka spriedumā atzinusi, ka pieteicēja ienākumi, kas 

gūti no darbībām saistībā ar zirgkopību, nav ienākumi no saimnieciskās darbības, un Valsts 

ieņēmumu dienesta veiktais aprēķins par saimniecisko darbību, iegādājoties un pārdodot 

automašīnas, ir nepareizs, atzinusi, ka arī pievienotās vērtības nodokļa aprēķins ir 

nepareizs un tādēļ atceļams.  

Senāts konstatē, ka tādējādi apgabaltiesa, atzīstot, ka atsevišķi ienākuma veidi nav 

atzīstami par ienākumiem no saimnieciskās darbības un nav apliekami ar pievienotās 

vērtības nodokli, bez pamatojuma ir atcēlusi pievienotās vērtības nodokļa aprēķinu arī daļā 

par darījumiem, par kuriem nav strīda lietā, ka tie ir veikti saimnieciskās darbības ietvaros. 

Senāta ieskatā, konstatējot kļūdu Valsts ieņēmumu dienesta veiktajos nodokļu aprēķinos, 

apgabaltiesai nebija pamata atcelt lēmumu arī tajā daļā, kurā aprēķins ir veikts pareizi.  

 

[12] Ievērojot iepriekš minēto, Senāts atzīst par pamatotu Valsts ieņēmumu 

dienesta kasācijas sūdzības argumentu, ka apgabaltiesa nav ievērojusi Administratīvā 

procesa likuma 154.panta noteikumus par pierādījumu novērtēšanu, kā arī apgabaltiesa ir 

pārkāpusi Administratīvā procesa likuma 250.panta pirmās daļas 3.punktu, kas noteic, ka 

tiesa taisa spriedumu, pārbaudījusi, vai administratīvā akta pamatojums attaisno adresātam 

uzlikto pienākumu. Šī iemesla dēļ apgabaltiesas spriedums ir atceļams. 

 

Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 351.pantu, 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 

 

n o s p r i e d a  

 

Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 11.februāra spriedumu un nosūtīt 

lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai. 

Spriedums nav pārsūdzams. 

 

Tiesas sēdes priekšsēdētāja tiesnese  (paraksts) L.Slica 
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Senatore   (paraksts) V.Krūmiņa 

 

Senatore   (paraksts) D.Mita 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Tiesnese    L.Slica 

Rīgā 2011.gada 16.novembrī 
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