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1.nodaĜa. Biedrības nosaukums un vispārīgie noteikumi
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas nodokĜu maksātāju tiesību asociācija” (turpmāk
tekstā -Biedrība), Biedrība ir brīvprātīga, patstāvīga, neatkarīga, nevalstiska un nepolitiska
personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērėus.
1.2. Biedrībai ir juridiskas personas statuss un visas tiesības, kādas ar Latvijas Republikas
likumiem ir piešėirtas šādām juridiskām personām.
1.3. Biedrība iegūst juridiskās personas statusu ar tās reăistrāciju Latvijas Republikas
Biedrību reăistrā. Kā juridiska persona tā savā vārdā var uzĦemties saistības (tai skaitā, bet
ne tikai, slēgt līgumus, iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības), piedalīties tiesas procesos
gan kā prasītāja, atbildētāja vai trešā persona.
1.4. Biedrība neatbild par savu biedru saistībām, kā arī Biedrības biedri neatbild par
Biedrības saistībām, ja vien viĦi noteikt un labprātīgi nav uzĦēmušies šādu atbildību.
1.5. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika, bet tā var pārstāvēt Biedrību un tās
biedru intereses ārpus Latvijas robežām un iesaistīties kā biedrs citu valstu un citās
starptautiskajās organizācijās, ja tas atbilst Biedrības biedru interesēm.
1.6. Biedrībai ir savs zīmogs, simbolika un norēėinu konts bankā.
2.nodaĜa. Biedrības mērėi.
2.1. Biedrības mērėi ir:
2.1.1. Sekmēt nodokĜu maksātāju tiesību un likumisko interešu ievērošanu;
2.1.2.Veicināt nodokĜus regulējošo normatīvo aktu godprātīgu piemērošanu;
2.1.3. Veicināt sabiedrības izglītošanu par finanšu un nodokĜu jautājumiem;
2.1.4. Nodrošināt konstruktīvu sadarbību starp sabiedrību un valsts institūcijām;
2.1.5. Veicināt nodokĜu maksātāju saistību izpildes un normatīvās vides uzlabošanu;
2.1.6. Izstrādāt ieteikumus normatīvo aktu projektiem un līdzdarboties to izskatīšanā;
2.1.7. Iesaistīt sabiedrību nodokĜu un finanšu tēmas aktualizēšanā un savu interešu aktīvā
pārstāvībā;
2.1.8. Sekmēt sabiedrības izpratni par finanšu un nodokĜu jautājumiem;
2.1.9. Īstenot sadarbību ar starptautiskajām un citu valstu nodokĜu maksātāju intereses
pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām.

3.nodaĜa. Biedrības darbības termiĦš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.nodaĜa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga
personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzĦemšanu Biedrībā pieĦem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēĜu laikā no visu nepieciešamo
dokumentu saĦemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina
pats pieteicējs un jādod viĦam vārds sava viedokĜa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav
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šėērslis valdes lēmuma pieĦemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziĦo
pieteicējam nedēĜas laikā no tā pieĦemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī
biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu un pieteicējs nav uzĦemts par Biedrības biedru,
un viĦš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziĦojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzĦemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto, veic darbības, kas
nav savienojamas ar profesionālo statusu, pārkāpj vispāratzītas ētikas normas utt.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot
izslēdzamo biedru un dodot viĦam vārdu sava viedokĜa paušanai. Izslēdzamā biedra
neierašanās nav šėērslis valdes lēmuma pieĦemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu
no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziĦo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu
dienu laikā no tā pieĦemšanas brīža.
5.nodaĜa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saĦemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju sanāksmju protokoliem, lēmumiem, atzinumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. piedalīties Biedrības valdes un revīzijas institūcijas vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam
tajās saskaĦā ar Biedrības statūtu noteikumiem;
5.1.5. iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus Biedrības pārvaldes institūcijām, kurām šie
jautājumi ir jāizskata.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu noteiktajā apmērā un kārtībā;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērėa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4. apmeklēt biedru sapulces;
5.2.5. saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums Biedrības
interesēm.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram
saistības, kas atšėiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra rakstiska
piekrišana.
6.nodaĜa. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
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7.nodaĜa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieĦemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru
sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā 1/10 (viena desmitā) daĜa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas
iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēĜas pirms sapulces nosūtot katram
biedram uzaicinājumu rakstveidā vai elektroniski.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēĜ, trīs nedēĜu laikā tiek sasaukta
atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieĦemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru
skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieĦemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu
ir pieĦemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaĜas no klātesošajiem biedriem.
8.nodaĜa. Izpildinstitūcija un revīzijas institūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekĜiem.
8.2. Valdes locekĜi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces
kompetencē, tai skaitā, bet ne tikai:
8.3.1. nodrošina biedru sapulces lēmumu izpildi;
8.3.2. sasauc biedru sapulci;
8.3.3. realizē Biedrības īpašuma pārvaldi un rīkojas ar to saskaĦā biedru sapulces
noteiktajiem pamatprincipiem;
8.3.4. slēdz līgumus un izdod pilnvaras;
8.3.5. lemj par biedru naudas un iestāšanās naudas apmēru un samaksas kārtību, kā arī par
atbrīvošanu no biedru naudas samaksas;
8.3.6. ierosina jautājumu par biedra izslēgšanu no Biedrības.
8.4. Valdes locekĜi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai kopā vismaz divi, bet valdes
priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišėi.
8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.6. Biedru sapulce no biedru vidus ievēl vienu pārstāvi Biedrības saimnieciskās un
finansiālās darbības revīzijas veikšanai, turpmāk - Revidents. Revidentu ievēl uz termiĦu,
kas nav garāks par trīs gadiem. Revidents nevar vienlaicīgi būt Biedrības valdes loceklis.
8.7. Revidentam ir tiesības:
8.7.1. iepazīties ar visiem Biedrības dokumentiem, saĦemt to norakstus;
8.7.2. sniegt biedru sapulcei atzinumu par Biedrības grāmatvedības un gada pārskata
atbilstību normatīvo aktu prasībām;
8.7.3. ierosināt biedru sapulcei pieaicināt zvērinātu revidentu Biedrības gada pārskata
pārbaudei.
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9.nodaĜa. Biedru nauda
9.1. Biedrības biedri maksā vienreizēju iestāšanās maksu, iestājoties Biedrībā, un biedru
naudu vienu reizi ceturksnī.
9.2. Iestāšanās maksas un biedra naudas apmēru un nomaksas termiĦus nosaka Biedrības
valde un apstiprina biedru sapulce.
9.3. Valde ir tiesīga pieĦemt lēmumu par pilnīgu vai daĜēju atbrīvošanu no biedra naudas
vai iestāšanās naudas samaksas par biedra īpašiem nopelniem un ieguldījumu Biedrības
darbībā vai mērėu sasniegšanā.

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2008.gada 18.aprīlī.
Ar grozījumiem, kas apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2008.gada 17.jūnijā.

Valdes priekšsēdētāja ___________________ D.Muceniece
Rīgā, 2008.gada 17.jūnijā

