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Tiesībsarga birojam
Par informācijas sniegšanu
resoriskās pārbaudes regulējuma sakārtošanā

Finanšu ministrija š.g. 12.augustā ir saņēmusi Tiesībsarga biroja vēstuli Nr. 1-5/140
“Par resoriskās pārbaudes termiņa noteikšanu”, kuras ietvaros ir īpaši uzsvērts, ka
tiesiskās noteiktības un pierādījumu savlaicīgas iegūšanas un nostiprināšanas interesēs
iestādēm, tajā skaitā Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu un muitas
policijas pārvaldei, savu darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros būtu jānosaka
konkrēts termiņš, kādā var tikt veikta resoriskā pārbaude. Vienlaikus jāmin, ka šī
jautājuma sakarā Tiesībsarga birojs nesen notikušajā telefonsarunā ar Finanšu ministriju
izrādīja pastiprinātu interesi par resoriskās pārbaudes regulējuma sakārtošanas virzību.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr. 239 “Finanšu
ministrijas nolikums” 24.punktā noteikto VID ir Finanšu ministrijas padotībā esošā
iestāde un saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumu Nr. 940
“Valsts ieņēmumu dienesta nolikums” 1.punktā noteikto VID ir finanšu ministra
pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Ievērojot augstāk minēto un īstenojot VID pārraudzības funkcijas atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām, Finanšu ministrija seko līdzi procesu virzībai,
kas skar resoriskās pārbaudes regulējuma sakārtošanu VID Nodokļu un muitas policijas
pārvaldes un VID Iekšējās drošības pārvaldes darbā, pieprasot sniegt informāciju Finanšu
ministrijai par rosināto pasākumu virzību un iespējamo beigu termiņu minētā jautājuma
noregulēšanā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, informējam Tiesībsarga biroju, ka ar VID 2020.gada
16.septembra rīkojumu Nr. 254 ir izveidota darba grupa resorisko pārbaužu procesu
pilnveidošanai un/vai jaunas kārtības izstrādāšanai. Saskaņā ar rīkojumā noteikto, darba
grupai ir uzdevums līdz š.g. 31.decembrim pilnveidot un/vai izstrādāt jaunu resorisko
pārbaužu veikšanas kārtību. Par darba grupas rezultātiem resorisko pārbaužu veikšanas

kārtības pilnveidošanā un/vai jaunas kārtības izstrādāšanu Finanšu ministrija informēs
Tiesībsarga biroju.
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