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Par resoriskās pārbaudes termiņa noteikšanu

Tiesībsargs saņēma Personas A 2020.gada 10.jūlija iesniegumu, kurā iesniedzējs
izteica sūdzības par termiņu, kādā Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu
un muitas policijas pārvalde veic resoriskās pārbaudes. Iesniedzējs norāda, ka resoriskās
pārbaudes VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē ilgst vairākus gadus, tostarp
resoriskā pārbaude, kas tika uzsākta uz iesniedzēja 07.07.2018. iesnieguma pamata un
joprojām nav tikusi pabeigta. Iesniedzējs uzskata, ka ar nenosakāmi ilgu resoriskās
pārbaudes termiņu tiek pārkāpts labas pārvaldības princips.
Tiesībsargs, iepazīstoties ar iesniedzēja iesniegumam pielikumā pievienotajiem
dokumentiem, konstatēja, ka iesniedzēja priekšlikums izvērtēt iespēju noteikt resoriskās
pārbaudes maksimālo termiņu Kriminālprocesa likumā tika nodots izskatīšanai
pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā. Saistībā ar minēto Tiesībsarga biroja
darbinieks noskaidroja, ka minētais jautājums darba grupas ietvaros tika izskatīts un
darba grupas locekļi nosprieda, ka viena visām izmeklēšanas iestādēm kopīga resoriskās
pārbaudes termiņa noteikšana Kriminālprocesa likumā nav atbalstāma un minētais
jautājums ir risināms katras iestādes kompetences ietvaros, ievērojot tās attiecīgo
specifiku. Par minēto tika informēta arī Finanšu ministrija un VID.
Attiecīgi Tiesībsarga biroja darbinieks 2020.gada 6.augustā sazinājās ar Finanšu
ministrijas pārstāvi un lūdza sniegt informāciju par tālāk veicamajām darbībām šā
jautājuma sakārtošanā. Finanšu ministrijas pārstāve informēja, ka jautājums par
resoriskās pārbaudes termiņa noteikšanu attiecībā uz VID Nodokļu un muitas policijas
pārvaldi tiek risināts un tā izskatīšanā ir iesaistīts arī VID. Vienlaikus sarunas laikā
noskaidrojās, ka jautājuma sakārtošanā nav nepieciešams obligāti grozīt ārējos
normatīvos aktus, bet pietiktu ar iekšējo normatīvo aktu sakārtošanu.
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Tiesībsargs uzsver, ka tiesiskās noteiktības un pierādījumu savlaicīgas iegūšanas
un nostiprināšanas interesēs iestādēm savu darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros ir
jānosaka konkrēts termiņš, kādā var tikt veikta resoriskā pārbaude. Tas vienlīdz kā
attiecas uz VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldi. Informēju, ka līdzīga problemātika
tiesībsarga redzeslokā ir nonākusi jau iepriekš un pārbaudes lietas ietvaros, kurā tika
vērtēta Iekšējās drošības biroja veiktās pārbaudes rūpība, tika konstatēts, ka Iekšējās
drošības biroja iekšējos noteikumos, kas regulē resoriskās pārbaudes veikšanas kārtību,
nebija noteiks maksimālais termiņš resoriskās pārbaudes veikšanai. Pēc tiesībsarga
rekomendācijām iekšējie noteikumi tika papildināti ar konkrētu termiņu Iekšējās drošības
biroja resoriskās pārbaudes pabeigšanai.
Ievērojot to, ka atbildīgās iestādes – Finanšu ministrija un VID – šo jautājumu ir
aktualizējušas un tiek lemts par grozījumu izdarīšanu iekšējā normatīvajā aktā, lai VID
Nodokļu un muitas policijas pārvaldes resoriskā pārbaude tiktu regulēta ar konkrētu
termiņu, tiesībsargs pašlaik neuzskata par nepieciešamu veikt kādas papildu darbības no
savas puses. Tomēr vienlaikus, lai šis jautājums tiktu risināts un nepazustu no tiesībsarga
redzesloka, lūdzu Finanšu ministriju un VID informēt tiesībsargu par šā jautājuma
virzību un izpildi.
Ar cieņu
tiesībsarga pilnvarojumā
Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas
vadītāja

Ineta Piļāne

Matīss Malojlo, 67686768

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

