
Pirmaj ā pusgadā VID aptur ējis 257 nodokļu maksātāju 
saimniecisko darbību 

Tajā skaitā 242 gadījumos saimnieciskā darbība apturēta pēc brīdinājuma izteikšanas, bet 15 gadījumos VID 
Nodokļu kontroles pārvalde pieņēmusi lēmumus par saimnieciskās darbības apturēšanu, iepriekš nebrīdinot 
nodokļu maksātāju. 

Nodokļu kontroles pasākumu rezultātā no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra pirmajā 
pusgadā izslēgti 620 nodokļu maksātāji. 

Bez tam nodokļu kontroles pasākumu rezultātā pirmajā pusgadā 301 valdes loceklim saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksu par konstatētajiem pārkāpumiem piemērots papildsods - tiesību 
atņemšana ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās. 

2017.gada pirmajā pusgadā VID Nodokļu kontroles pārvalde kopumā veica 5427 nodokļu kontroles 
pasākumus - nodokļu auditus, nodokļu aprēķinus, tematiskās pārbaudes, datu atbilstības pārbaudes, 
apsekošanas, novērošanas, pieņemti lēmumi par nodokļu apmēra precizēšanu, saimnieciskās darbības 
apturēšanu un akcīzes nodokļa aprēķinu atbilstoši Lauku atbalsta dienesta sniegtajai informācijai - 3017 
juridiskajām personām (5178 nodokļu kontroles pasākumi) un 241 fiziskajai personai (249 nodokļu 
kontroles pasākumi). 

 

No komentāru sadaļas: 

šausmas 
kādi ,,malači,, to tik Latvijā māk- sodīt, apturēt darbību, iznīcināt. Nabaga, mīļā Latvija, iztirgotā, izvarotā, 
sačakarētā .... skumji ... Ārzemju nodokļus kontrolējošās instances izbraukumā darbojas kā konsultējošās, 
palīdzošās, atbalstošās, rīko bezmaksas kursus uzņēmējiem u.t.t. un tā vismaz gadu, lai uzņēmējs apgūst 
iemaņas. 
 
Nevide 
Ar to nebútu ko lepoties.Tàpēc jau VID neieredz,jo nemàkat sadarboties,lai ievérojot likumus bútu iespëja 
attístíties. 
 
Kārlis 
Likvidēt un aizliegt daudz prāta nevajag ! Latvijā uzņēmēj darbība tiek totāli grauta , AIZBRAUCĒJI būs 
arvien vairāk ! Tai glupajā sejā nav ne mazākās intelekta pazīmes - truls , tukšs skatiens -- ES varu 
LIKVID ĒT ! ! !  
 
zz 
Kāpēc likvidēja nodokļu maksātājus? Tātad VID atbalsta nodokļu nemaksātājus? Kat kas ar to sistēmu nav 
kārtībā. Normālā valstī visi grāmatvedības kursi un konsultācijas ir par velti, bet mums pat zvans uz VID 
maksā dārgāk kā uz lidostu.  
 
Totalit ārisms 
Diversijas un terors, piesedzot virsprokurora Adlera noziegumu, kura rezultātā, Adleram uzsākot un 
izbeidzot kriminālprocesu Parex aferā, LV zaudēja 2 miljardus LVL. Zatlers un Godmanis nav notiesāti, 
nauda nav atgūta.  
 
kazjols 
Valsts iznīcināšanas dienests rullē.Cik cilvēku palika bezdarbnieki?  Cik miljonus tagad vajadzēs,lai 
maksātu viņiem pabalstus?  



fakts 
Izskatas ka kontrolieru moto ir:" Nedarīt, nemaksāt neko ir labāk kā darīt." p.s simtiem uzņēmumu slēgšana, 
darbinieku atlaišana nes milzīgus zaudējumus valstij. Lielākus nekā daļēja nodokļu maksāšana. Tā šie 
jautājumi nebūtu jārisina, būtu jāatrod variants,lai nekas nebūtu jāslēdz.  
Grozies ka gribi lielākie valsts parazīti ir ierēdņi. Kas rada apaļu 0 nulli valsts budžetā. Un dzīvo, saņem 
algas no šiem nīstajiem, kontrolētajiem, pazemotajiem uzņēmumiem. Lielāks ieguvums valstij būtu ierēdņu 
atlaišana kā šo uzņēmumu slēgšana. 300 uzņēmumu slēgšana, tas, ka 300 uzņēmumi nemaksās neko valsts 
budžetā jau nu ir fantastisks sasniegums Latvijas budžetam.  
 
Rich 
Apturiet vēl kădu 1000 un tad lepni varēsiet paziņot un pēc tam domāt, kas Jums algas maksās?!                    
Laba reklāma uzņēmuma dibināšanai Latvijā! 
 
Māksla nav aizvērt, māksla ir atvērt. Būtu labāk atvēruši 257 uzņēmumus. Tas būtu 
ieguvums un peļņa valstij. Tagad tikai zaudējumi nesaņemtajos nodokļos, cilvēki bez 
darba un ienākumiem. Parēķinot kaut vai cik cilvēku varēja uzturet savas ģimenes 
caur šiem 257 uzņēmumiem. Joprojām valsts vēlas veicināt emigrācija - vārdos viens, 
darbos kas cits. 


