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LĒMUMS 

PAR LIETAS IEROSINĀŠANU 

 

Rīgā 2022. gada 14. jūnijā 

 

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, 

tiesneši Irēna Kucina un Artūrs Kučs, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto Senāta (turpmāk – 

Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 101/2022), 

 

konstatēja: 

 

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 32.4 panta otrās daļas 2. punktu (turpmāk – apstrīdētā norma) par neatbilstošu 

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta otrajam teikumam. 

 

2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 32.4 panta otrā daļa noteic: „Atkārtotais 

nodokļu pārkāpums ir nodokļu pārkāpums, kas atbilst šādām pazīmēm: 

1) iepriekšējais nodokļu pārkāpums ir konstatēts nodokļu revīzijas (audita) laikā, 

kas ir pabeigta, un šis nodokļu pārkāpums ir izdarīts ne vēlāk kā triju gadu laikā no 

atkārtota nodokļu pārkāpuma izdarīšanas brīža; 
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2) lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, ar kuru nodokļu maksātājs 

saukts pie šā likuma 32. pantā noteiktās atbildības par iepriekšējo nodokļu pārkāpumu, 

ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams vai tas ir pārsūdzēts tiesā; 

3) atkārtoto nodokļu pārkāpumu nodokļu administrācija administratīvajā aktā ir 

pamatojusi ar to pašu likuma normu vai ar šo normu saistītu normatīvo aktu, vai, ja 

likumā un normatīvajos aktos ir izdarīti grozījumi, ar normām, kas ir analoģiskas 

iepriekšējā nodokļu pārkāpuma pamatošanai administratīvajā aktā minētajām normām.” 

 

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai 

uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai: 

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai; 

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu; 

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3 panta prasībām; 

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu; 

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc 

būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi 

kolēģija. 

 

4. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktam Satversmes tiesa 

izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei. Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums 

ir piekritīgs Satversmes tiesai. 

 

5. Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 9. punkts noteic, ka tiesības 

iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu ir tiesai, izskatot administratīvo lietu. 

Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 19.1 panta pirmās daļas 2. punktam pieteikums 

iesniedzams, ja tiesa, izskatot administratīvo lietu kasācijas kārtībā, uzskata, ka norma, 

ko iestāde ir piemērojusi vai kas administratīvajā tiesas procesā būtu jāpiemēro šajā 

lietā, neatbilst Satversmei. 

Pieteikuma iesniedzēja izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc 

juridiskās personas pieteikuma par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu daļā. 
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Ar šo lēmumu personai citstarp aprēķināta soda nauda par atkārtotu nodokļu pārkāpumu. 

Tādējādi no pieteikuma izriet, ka iestāde ir piemērojusi apstrīdēto normu un tā būs 

jāpiemēro arī Pieteikuma iesniedzējam, izskatot konkrēto administratīvo lietu kasācijas 

kārtībā.  

Pēc Pieteikuma iesniedzēja ieskata apstrīdētā norma, ciktāl tā paredz, ka nodokļu 

pārkāpums tiek uzskatīts par atkārtotu arī tad, ja lēmums par nodokļu revīzijas (audita) 

rezultātiem, ar kuru nodokļu maksātājs saukts pie atbildības par iepriekšējo nodokļu 

pārkāpumu, ir pārsūdzēts tiesā, neatbilst Satversmes 92. panta otrajam teikumam. Proti, 

apstrīdētā norma ļaujot izdarīt pieņēmumu par personas vainu iepriekšējā nodokļu 

pārkāpuma izdarīšanā, pirms tiesas process par to ir noslēdzies un stājies spēkā galīgais 

nolēmums. Tādējādi netiekot ievērots nevainīguma prezumpcijas princips. 

Līdz ar to Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu, ievērojot tam 

Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības. 

 

6. Tiesas pieteikumam ir jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 pantā 

noteiktajām prasībām. 

Pieteikums ir formulēts motivēta lēmuma veidā, tajā ir sniegts lietas faktisko 

apstākļu izklāsts un juridiskais pamatojums par apstrīdētās normas iespējamo 

neatbilstību Satversmes 92. panta otrajam teikumam. Pieteikums atbilst arī pārējām 

Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 pantā noteiktajām prasībām. 

 

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. pantu, 

Satversmes tiesas 1. kolēģija 

 

nolēma: 

 

1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu „Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

32.4 panta otrās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta 

otrajam teikumam” pēc Senāta pieteikuma (pieteikums Nr. 101/2022). 
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2. Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2022. gada 

15. augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu 

izklāstu un juridisko pamatojumu. 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Kolēģijas priekšsēdētājs Aldis Laviņš 

 


