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Valsts ieņēmumu dienesta administrēto
nodokļu parādu pārbaude
no 2013.gada 1.aprīļa
No 2013.gada 1.aprīļa Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) mājaslapā
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR ir pieejama VID administrētā nodokļu (nodevu)
parādnieku datubāze, kas Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 8.1 panta 5.2 daļas
un 39.panta piektās un 5.1 daļas izpratnē ir uzskatāma par publisku datubāzi. Minētais nozīmē,
ka pasūtītājs Likuma 8.1 panta kārtībā veiktā iepirkumā un iepirkuma procedūrā vairs
nepieprasa kandidātam vai pretendentam iesniegt attiecīgi Likuma 8.1 panta 5.2 daļā minēto
izziņu, ko izdevis VID un kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam (neatkarīgi no tā, vai
tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav VID administrēto
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 100 latus, un Likuma 39.panta piektās daļas 2.punktā minēto izziņu, bet
informāciju par personas (neatkarīgi no tā, vai tā reģistrēta Latvijā vai Latvijā atrodas
tās pastāvīgā dzīvesvieta) nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādiem, pasūtītājs iegūst pats minētajā datubāzē.
Informācija datubāzē tiek aktualizēta katra mēneša 7. un 26.datumā. Datubāzē iekļauj
informāciju par nodokļu maksātājiem, kuriem VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda
kopsumma pārsniedz 100 latus, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš
saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmo un 1.3 daļu ir pagarināts,
sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos.
1. Nodokļu parādu pārbaude Likuma 8.1 panta kārtībā veiktos iepirkumos
Nodokļu parādu esamību datubāzē pārbauda tikai attiecībā uz potenciālo uzvarētāju
pirms lēmuma pieņemšanas. Ja pasūtītājs pārbaudes brīdī konstatē nodokļu parādu, tas
saskaņā ar Likuma 8.1 panta 5.2 daļā noteikto (pretendenta tiesības rada pasūtītājam
pienākumu) par minēto paziņo pretendentam un noteic saprātīgu termiņu tādas izziņas vai cita
dokumenta (piemēram, izdrukas no Elektroniskās deklarēšanās sistēmas) iesniegšanai, kas
apstiprinātu, ka pretendentam nav nodokļu parāda (parāds var tikt nomaksāts pēc pasūtītāja
informācijas saņemšanas). Pasūtītājs pieņem un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu,
kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.
Piemēram, ja datubāzē pasūtītājs iegūst informāciju 10.datumā un tajā informācija
aktualizēta 7.datumā, tad piegādātājs ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu, kas
apliecina jaunākus datus par 7.datumā aktualizētajiem, vai arī izziņu vai citu dokumentu, kas
apliecina, ka 7.datumā datubāzē iekļautie dati ir bijuši kļūdaini. Attiecīgi pasūtītājs nav tiesīgs
ņemt vērā tādu izziņu, kuru pretendents ir pievienojis piedāvājumam, ja izziņā minētais
datums, attiecībā uz kuru ir sniegta informācija, ir senāks nekā datums, kurā datubāze pēdējo
reizi aktualizēta pirms pārbaudes veikšanas.
Pasūtītājs pārbaudi ir tiesīgs veikt vienu reizi un, ja parāds nav konstatēts, tad tas ir
tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar izvēlēto pretendentu, savukārt, ja parāds ir konstatēts,
pasūtītājs dod iespēju iesniegt dokumentu, kas apliecina, ka parāda pretendentam nav, un pēc
šāda dokumenta saņemšanas tas ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar minēto
pretendentu. Ja attiecīgi kopš pārbaudes veikšanas vai dokumenta saņemšanas dienas līdz
lēmuma pieņemšanas dienai ir pagājis laiks, kurā datubāze ir atkārtoti aktualizēta, pasūtītājam
nav pienākuma atkārtoti veikt pārbaudi. Taču, ja pasūtītājs nolemj pārbaudi veikt atkārtoti, tad
tas ievēro iepriekš minēto kārtību.
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Pasūtītājs saglabā izdruku no datubāzes par veikto pārbaudi.
Pasūtītājs nav tiesīgs nolikumā noteikt, ka tas iegūs informāciju datubāzē, bet,
konstatējot nodokļu parādu, neinformēs attiecīgo pretendentu, proti, ka tā ir pretendenta
atbildība par to, ka tam nedrīkst būt nodokļu parādu.
2. Nodokļu parādu pārbaude iepirkuma procedūrās
Nodokļu parādu esamību datubāzē pārbauda attiecībā uz visiem kandidātiem vai
pretendentiem. Ja pasūtītājs pārbaudes brīdī konstatē nodokļu parādu, tas saskaņā ar Likuma
37.panta ceturtajā daļā noteikto (kandidāta vai pretendenta tiesības rada pasūtītājam
pienākumu) par minēto paziņo attiecīgajam kandidātam vai pretendentam un noteic saprātīgu
termiņu tādas izziņas vai cita dokumenta (piemēram, izdrukas no Elektroniskās deklarēšanās
sistēmas) iesniegšanai, kas apstiprinātu, ka kandidātam vai pretendentam nav nodokļu parāda
(parāds var tikt nomaksāts pēc pasūtītāja informācijas saņemšanas). Pasūtītājs pieņem un
atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko
pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.
Piemēram, ja datubāzē pasūtītājs iegūst informāciju 10.datumā un tajā informācija
aktualizēta 7.datumā, tad piegādātājs ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu, kas
apliecina jaunākus datus par 7.datumā aktualizētajiem, vai arī izziņu vai citu dokumentu, kas
apliecina, ka 7.datumā datubāzē iekļautie dati ir bijuši kļūdaini. Attiecīgi pasūtītājs nav tiesīgs
ņemt vērā tādu izziņu, kuru kandidāts vai pretendents ir pievienojis attiecīgi pieteikumam vai
piedāvājumam, ja izziņā minētais datums, attiecībā uz kuru ir sniegta informācija, ir senāks
nekā datums, kurā datubāze pēdējo reizi aktualizēta pirms pārbaudes veikšanas.
Pasūtītājs pārbaudi ir tiesīgs veikt vienu reizi un, ja parāds nav konstatēts, tad tas ir
tiesīgs pieņemt lēmumu atzīt kandidātu par atbilstošu vai lēmumu slēgt līgumu ar izvēlēto
pretendentu, savukārt, ja parāds ir konstatēts, pasūtītājs dod iespēju iesniegt dokumentu, kas
apliecina, ka parāda kandidātam vai pretendentam nav, un pēc šāda dokumenta saņemšanas
tas ir tiesīgs pieņemt lēmumu atzīt kandidātu par atbilstošu vai lēmumu slēgt līgumu ar
minēto pretendentu. Ja attiecīgi kopš pārbaudes veikšanas vai dokumenta saņemšanas dienas
līdz lēmuma pieņemšanas dienai ir pagājis laiks, kurā datubāze ir atkārtoti aktualizēta,
pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti veikt pārbaudi. Taču, ja pasūtītājs nolemj pārbaudi veikt
atkārtoti, tad tas ievēro iepriekš minēto kārtību.
Pasūtītājs saglabā izdruku no datubāzes par veikto pārbaudi.
Pasūtītājs nav tiesīgs nolikumā noteikt, ka tas iegūs informāciju datubāzē, bet,
konstatējot nodokļu parādu, neinformēs attiecīgo kandidātu vai pretendentu, proti, ka tā ir
kandidāta vai pretendenta atbildība par to, ka tam nedrīkst būt nodokļu parādu.
Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam
kandidātam, pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vai piegādātājam
(kandidātam vai pretendentam), kura piedāvājums ietekmē iepirkuma procedūras rezultātus
(piemēram, saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma gadījumā, kad piedāvājumi tiek vērtēti
salīdzinoši), bet citam kandidātam vai pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt
attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda
nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

