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Par 2021. gada 21. janvāra likumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” 

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija ir izskatījusi 2021. gada 21. janvāra Saeimas pirmā 

lasījuma Aizsardzības, Iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas apstiprināto steidzamības kārtībā 

virzīto likumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 

proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā”: 
 

Likumprojektā tiek piedāvāts papildināt 10.1 pantu ar astoto daļu, kas paredz:  

“Ja uzraudzības un kontroles institūcija konstatē likuma subjekta patiesā labuma guvēja neatbilstību 

šā panta pirmās daļas prasībām, tā pieņem lēmumu uzdot attiecīgajam likuma subjekta patiesajam 

labuma guvējam vai personai, ar kuras starpniecību minētais likuma subjekta patiesais labuma guvējs 

īsteno kontroli, noteiktā termiņā novērst konstatēto neatbilstību, tostarp atsavināt attiecīgās 

nozīmīgu vai kontrolējošu līdzdalību nodrošinošās kapitāla daļas vai akcijas.” 

 

Likumprojekta 10.1 panta astotā daļa paredz iespēju atsavināt likuma subjekta patiesam labuma 

guvējam kapitāla daļas vai akcijas ne tikai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 

paredzētajā gadījumā, nepieļaujot sodītu personu ienākšanu un darbību tirgū, bet arī gadījumā, kad 

patiesā labuma guvējs neatbilst nevainojamas reputācijas kritērijam (NILLTFPN likuma 10.1 

panta pirmā daļa). 

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija ierosina veikt izmaiņas likumprojekta 10.1 panta astotā 

daļā, pamatojoties uz nesamērīgu personas pamattiesību ierobežošanu. Būtiski patiesā labuma guvēja 

(privātpersonas) tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu. 

Savukārt nevainojamas reputācijas kritērijs likuma subjekta patiesam labuma guvējam netiek 

attaisnots ar nozīmīgu sabiedrības labumu, papildus, nepastāv konkrētu pazīmju, objektīvu kritēriju, 

pēc kuriem reputāciju mērīt. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes Cilvēka pamattiesībām VIII 

nodaļas 105.pantu “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības 

interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana 

sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret 

taisnīgu atlīdzību.” 
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Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija ierosina izteikt likumprojekta 10.1 panta astoto daļu šādā 

redakcijā: 

 

“Ja uzraudzības un kontroles institūcija konstatē likuma subjekta patiesā labuma guvēja neatbilstību 

šā panta pirmās daļas prasībām, tā pieņem lēmumu uzdot attiecīgajam likuma subjekta patiesajam 

labuma guvējam vai personai, ar kuras starpniecību minētais likuma subjekta patiesais labuma guvējs 

īsteno kontroli, noteiktā termiņā novērst konstatēto neatbilstību.”. 

 

 

Ar cieņu, 
 

Andrejs Ponomarjovs 
Dr.oec., Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs 

 

 


