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VID skaidro: datu subjektu prasība dzēst 

datus nav apmierināma, ja šie dati ir 

glabājami grāmatvedības un nodokļu 

likumos noteikto prasību izpildīšanai 
 
2018. gada 23. jūlijā Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sniedzis skaidrojumu par to, 
kā jaunās datu regulas paredzētās tiesības “tikt aizmirstam” ir piemērojamas, ņemot 
vērtā normatīvos aktus, kas paredz datu glabāšanu atbilstoši grāmatvedības 
nolūkiem un nodokļu normatīvo aktu prasību izpildes ietvaros. VID paskaidro, ka 
datu subjektu tiesības “tikt aizmirstam” netiek piemērotas gadījumos, kad likums 
uzliek datu pārzinim pienākumu glabāt konkrētus dokumentus, arī ja tie satur 
personas datus. 
 
2018. gada 25. maijā Eiropas Savienībā sāka piemērot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula, jeb “Datu 
Regula”). Saskaņā ar Datu Regulas 17. pantu ikvienam datu subjektam ir tiesības 
panākt, lai pārzinis veic personas datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam’’).  
 
Savukārt gan likums “Par grāmatvedību’’, gan likums “Par nodokļiem un nodevām’’ 
paredz uzņēmumu pienākumu glabāt attaisnojuma dokumentus, grāmatvedības 
reģistrus, inventarizācijas sarakstus, gada pārskatus un grāmatvedības 
organizācijas dokumentus. Tādi dokumenti iekļauj sevī, cita starpā, visus 
pakalpojumu sniegšanas laikā radītos dokumentus un materiālus, kas var saturēt 
personas datus. Attaisnojuma dokumentiem glabāšanas laiks ir noteikts līdz dienai, 
kad tie nepieciešami, lai izpildītu prasības par saimnieciskā darījuma izsekojamību, 
bet ne mazāks kā pieci gadi.  Attaisnojuma dokumenti var saturēt personas datus, 
tādēļ tieši par šādiem dokumentiem datu subjekts varētu iesniegt pieprasījumu par 
savu datu dzēšanu.  
 
Atbilstoši VID 23. jūlijā sniegtajam skaidrojumam, grāmatvedības attaisnojuma 
dokumentu glabāšana ir juridisks pienākums, ko paredz Latvijas Republikas 
normatīvie akti, lai apliecinātu darījumu izpildi un tā norisi. Tādējādi uz datu pārzini 
attieksies Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. panta 3. daļas b. punktā 
ietvertais izņēmums uz tiesībām “tikt aizmirstam”. Attiecībā uz grāmatvedības 
attaisnojuma dokumentiem datu pārzinim būs jāpilda datu subjekta pieprasījums par 
viņa datu dzēšanu tikai tad, kad normatīvajos aktos noteiktais dokumentu 
uzglabāšanas laiks būs beidzies. 
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