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NILL identificēšanas pamatavoti un palīgavoti



                    

        

Moderna finanšu izmeklēšana

› Prokurora vadītas, starpinstitūciju komandu (t.sk. 
nodokļu) izmeklēšanas – pārveidojot finanšu 
izlūkošanas datus pierādījumos.

› Starpinstitūciju sadarbība - informācijas 
apmaiņa NILLTPFN likuma 55. pantā noteiktajā 
kārtībā. 

› Zemāks pierādījumu standarts konfiskācijai.

› Fokuss uz prioritārajiem NN.

Tradicionālie 
pierādījumi

Nodokļu 
pierādījumi

Finanšu 
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Pierādījumi NILL lietās

Mantas noziedzīgu izcelsmi var pierādīt 2 
veidos:

(1) pierādot, ka tā ir radusies tādu darbību 
rezultātā, kas ir noziedzīgas; 

(2) vai konstatējot tādus netiešus pierādījumus, 
kas rada nepārprotamu secinājumu, ka manta 
varēja būt iegūta vienīgi noziedzīgā ceļā.* 

Patstāvīga NILL NN gadījumā, nav jāgaida, kad 
tiks iztiesāts predikatīvais NN. 

Netieša nodoma pierādījums
United States v. Garcia-Emanuel 14 F.3d 1469, 1475-1476 
(10th Cir. 1994) 

“Apsūdzētā izteikumi, kas liecina par nodomu slēpt; 
darījumam piemītošais noslēpumainais raksturs; darījuma 
strukturēšana, lai izvairītos no uzmanības; nelikumīgas 
peļņas noguldīšana likumīga biznesa bankas kontā; izteikti 
neregulāras darījuma pazīmes; trešo personu izmantošana 
patiesā īpašnieka slēpšanai; virkne neparastu finanšu 
darījumu; ekspertu liecības par noziedznieku veiktajām 
darbībām.” *R v Anwoir [2008] EWCA Crim 1354

NILL pierādīšanu var veikt, balstoties uz:

› atbilstības (regulatoriem) pierādījumiem;
› FID analīzi;
› fakta legālo prezumpciju (KPL 125. panta 

pirmās daļas 5. punkts); 
› netiešiem pierādījumiem (indikatori, 

brīdinājuma karogi); 
› grāmatvedības/audita ekspertīzēm (nobīdes no 

parastās biznesa loģikas); 
› pierādījumiem par mantas legālas izcelsmes 

neiespējamību. 

Uz tipoloģijām balstīta pierādīšana:

› STR; 
› TAI pieprasījumi; 
› datubāzes; 
› nodokļu informācija; 
› ārvalstu finanšu izlūkošanas institūciju 

informācija. 



                    

        

ECT: Zschüschen v. Belgium (lietas Nr. 23572/07)

Beļģijas tiesa notiesā Nīderlandes pilsoni par NILL, balstoties uz netiešiem pierādījumiem un neanalizējot konkrētu 
predikatīvo NN.

Netiešie pierādījumi (I instances tiesas nolēmums):
› nav līdzekļu izcelsmes skaidrojuma;
› apsūdzētais pagātnē saistīts ar NN narkotiku nelegālas aprites jomā;
› nav deklarētu ienākumu;
› skaidrojumi nepārliecinoši un nesaistīti ar pierādījumiem. 

Augstākās tiesas nolēmums:
› NILL apsūdzībai jāpierāda vienīgi mentālais elements – persona zināja par līdzekļu nelegālu izcelsmi nevis 

konkrēts predikatīvais NN;
› veiktajām darbībām nav ekonomiska pamatojuma;
› daļa no darbībām veiktas, slēpjot līdzekļu patieso īpašnieku;
› smurfing (daudzu pārskaitījumu veikšana, lai jauktu pēdas) – vispārzināma NILL tipoloģija. 

Sūdzības pamats ECT:
› nevainīguma prezumpcija;
› tiesības neliecināt;
› tiesības uz aizstāvību.



                    

        

Citas atsauces

1. 
Nespēja slēpt NIL vai vienkāršas legalizācijas 
metožu izmantošana nenorāda, ka apsūdzētajam 
nebija «vainas nodoms» (mens rea). (United 
States v. Nattier 127 F.3d 655, 659 (8th Cir. 
1997)).

2.
Ar pierādījumiem, ka apsūdzētais nodarbojās ar 
narkotiku tirdzniecību un viņam nebija likumīga 
ienākumu avota, bija pietiekoši, lai konstatētu 
naudas līdzekļu nelikumīgu izcelsmi. (United States 
v. Blackman, 904 F.2d 1250, 1257 (8th Cir.1990)). 

3. 
Nav nepieciešams izsekot līdzekļus, lai parādītu, 
ka tie ir «ieņēmumi no noteiktas nelikumīgas 
darbības» (United States v. Jackson, 935 F.2d 
832, 840 (7th Cir.1991). 

4.
Pierādījumi, ka apsūdzētais nodarbojas ar 
narkotiku tirdzniecību un izmanto neparastus 
kanālus naudas pārskaitīšanai uz ārzemēm, ir 
pietiekami, lai konstatētu, ka finanšu darījumi 
veikti nolūkā  legalizēt ienākumus no narkotiku 
tirdzniecības. (United States v. Massac, 867 F.2d 
174, 177-78 (3d Cir.1989).

5. 
Zināšanas par advokāta prettiesisko mērķi kopā ar 
atbildētāja aktīvo lomu sazvērestībā ir 
pietiekamas, lai pierādītu nodomu panākt 
nelikumīgu mērķi. (Direct Sales Co: 319 U.S. 703, 
712 & n. 8, 63 S.Ct. 1265, 1269 & n. 8, 87 L.Ed. 
1674 (1943)

http://openjurist.org/904/f2d/1250
http://openjurist.org/935/f2d/832
http://openjurist.org/867/f2d/174
http://openjurist.org/319/us/703


                    

        

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
tipoloģijas un pazīmes

Metodoloģiskais materiāls 



                    

        

Par metodoloģisko materiālu

› Finanšu izlūkošanas dienests izstrādājis 
metodoloģisko materiālu «Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un 
pazīmes».

› Materiāls ir publiski pieejams Finanšu 
izlūkošanas dienesta tīmekļa vietnē sadaļā 
«Noderīgi». Saite:
https://www.fid.gov.lv/images/Articles/2020/FI
D_Tipologiju_materials_2020.pdf

../../../../../../../../Public/Desktop/Google Chrome.lnk


                    

        

Mērķis

Tipoloģiju identificēšana:

› daudzpusīga NILL metožu, paņēmienu, shēmu 
un instrumentu izpēte ļauj izprast NILL vidi gan 
starptautiskā, gan nacionālā mērogā;

› ļauj izprast, kā (nolūkā slēpt, maskēt vai 
pārvietot noziedzīgā ceļā iegūtus aktīvus) tiek 
īstenota NILL un provizoriski paredzēt NILL 
shēmu turpmāko scenāriju; 

› sniedz iespēju atbildīgajām iestādēm identificēt 
NILL, kā arī saistītos noziedzīgos nodarījumus.

Tipoloģijas un to pazīmes ir netiešie pierādījumi, 
kas konkrētos darījumos vai darījumu kopumā ir 
pamats izvirzīt aizdomas par NILL. 

Materiāls izstrādāts ar mērķi: 

› apkopot FID, TAI, analogu ārvalstu finanšu 
izlūkošanas dienestu un starptautisko institūciju 
praksē identificēto informāciju, nolūkā to 
izmantot kā leģitīmu, pilnvērtīgu un 
pilntiesīgu netiešo pierādījumu avotu. 

Materiālā apkopotas NILL tipoloģijas un pazīmes, 
kas raksturīgas Latvijas risku profilam 
atbilstošajiem noziedzīgiem nodarījumiem:

› tipoloģijas par izvairīšanos no nodokļu 
nomaksas vai krāpšanu nodokļu jomā; 

› tipoloģijas par koruptīviem darījumiem;

› patstāvīgas jeb autonomas NILL tipoloģijas;

› laundromātu tipoloģijas (t.sk. nodefinēts 
“laundromāts”). 



                    

        

Dokumenta lietošana (1/4)
Piemērs – 7. tipoloģija

Čaulas veidojumu konti tiek izmantoti, lai fiktīvu darījumu aizsegā pārvietotu līdzekļus no 
sākotnējās izcelsmes vietas ar mērķi tos attālināt no līdzekļu ieguves avota.

Tipoloģija visbiežāk saistīta ar pazīmēm Nr. A1, A4, A13, A14, A15, A16, B2, B3, B4, B19, B20, B21, B22, B23, 
B24, B25, C1, C2, D10, D12 – pie katras tipoloģijas pievienots uzskaitījums ar raksturīgākajām pazīmēm, kas 
apzīmētas ar burta un cipara kombināciju. Apzīmējumam atbilstošās pazīmes apraksts iekļauts nodaļā 
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģiju pazīmes”, kur pazīmes sadalītas apakšnodaļās atbilstoši 
apzīmējumā norādītajam burtam (skatīt nākamo slaidu). 

NILL tipoloģija visbiežāk saistīta ar ārvalstīs veiktiem noziedzīgiem nodarījumiem – pie katras tipoloģijas 
pievienota indikācija par konkrētajā tipoloģijā aprakstīto NILL īstenošanas veidu iespējamo saistību ar citiem 
noziedzīgiem nodarījumiem.

Tipoloģija atbilst noslāņošanas stadijai – pie katras tipoloģijas pievienota indikācija atbilstošajai NILL stadijai, 
kas secīgi aprakstītas nodaļā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas definīcija, stadijas un veidi”.



                    

        

Dokumenta lietošana (2/4)
Pazīmes

7. tipoloģija visbiežāk saistīta ar pazīmēm Nr. :

A1, A4, A13, A14, A15, A16 – «A» sadaļā apkopotas pazīmes, kas attiecas uz klientu vai tā sadarbības 
partneriem, saistītajām personām vai citām darījumos iesaistītajām personām, piemēram:
A1 Par darījumā iesaistītajām personām (piemēram, patiesie labuma guvēji (PLG), pilnvarotās personas, valdes 
locekļi, juridiskās personas) publiski pieejama negatīva rakstura informācija. 

B2, B3, B4, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25 – «B» sadaļā apkopotas pazīmes, kas attiecas uz 
darījumiem (maksājumiem u.c. pakalpojumiem), piemēram:
B2 Maksājumos starp vienas valsts uzņēmumiem bez skaidri saprotama iemesla iesaistīti ārvalstu uzņēmumi. 

C1, C2 – «C» sadaļā apkopotas pazīmes, kas attiecas uz personas kontu, piemēram:
C1 Iesaistīto personu konti atvērti ārvalstīs (t.sk., tālu no rezidences vai uzņēmējdarbības valsts) un tam nav 
skaidri saprotama izskaidrojuma. 

D10, D12 – «D» sadaļā apkopotas pazīmes, kas attiecas uz darījumus pamatojošo dokumentāciju u.c. 
informāciju, piemēram:
D12 Līdzekļu izlietojums ir neatbilstošs līgumā paredzētajam. 



                    

        

Dokumenta lietošana (3/4)
Saistība ar citu noziedzīgu nodarījumu 

7. tipoloģija visbiežāk saistīta ar ārvalstīs veiktiem noziedzīgiem nodarījumiem.

› Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 124. panta septītajai daļai NILL izmeklēšanu var veikt patstāvīgi, proti, lai 
pierādītu NILL nav nepieciešams pierādīt konkrēti no kura noziedzīgā nodarījuma līdzekļi iegūti. 

› Krimināllikuma 195. pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums var tikt izmeklēts kā “stand-alone” jeb 
autonoma/patstāvīga NILL, balstoties uz netiešajiem pierādījumiem, kas norāda uz mantas noziedzīgu 
izcelsmi, NILL izdarīšanas tipoloģijām un pazīmēm, kā arī personas nespēju pierādīt mantas likumīgu 
izcelsmi.

› Taču nereti tiek konstatēti arī predikatīvie noziedzīgie nodarījumi, kas veikti līdztekus tipoloģijā aprakstītajai 
NILL (izmantojot kādu no tipoloģijās aprakstītajiem veidiem vai metodēm). 



                    

        

Dokumenta lietošana (4/4)
NILL stadija

NILL kā noteiktu darbību kopums ir vienots process, kas var tikt iedalīts trīs pamata stadijās:

› izvietošanas stadija (no angļu valodas - placement): NIL sākotnēji tiek izvietoti, iepludināti likumīgajā 
finanšu sistēmā.

› noslāņošanas stadija (no angļu valodas - layering): NIL, simulējot dažādus darījumus, a) tiek pārvietoti 
un strukturēti ar mērķi tos attālināt no līdzekļu ieguves avota un b) tiek radīts priekšstats par to, ka notiek 
civiltiesiski darījumi (7. tipoloģija atbilst šai NIL stadijai).

› integrācijas stadija (no angļu valodas - integration): NIL tiek integrēti likumīgajā finanšu sistēmā un 
noziedznieki tos, kā šķietami likumīgus, kas saņemti, kā, piemēram, dividendes, ieņēmumi par īpašumu, 
finanšu instrumentu pārdošanu, samaksa par sniegtajiem konsultācijas pakalpojumiem, var izmantot 
jebkādiem mērķiem, piemēram, pašpatēriņam, nekustamā īpašuma iegādei, transporta līdzekļu iegādei, 
ieguldījumiem finanšu instrumentos u.c. 

› Izmeklējot NILL, var tikt identificētas visas NILL stadijas vai tikai kāda no tām. 

› NILL stadijām var būt gan vienotas, gan atšķirīgas tipoloģijas un pazīmes, bet tām atšķiras nolūks ar kādu 
konkrētas darbības tiek īstenotas.



                    

        

Shematisks tipoloģijas attēlojums

Čaulas veidojumu konti tiek izmantoti, lai 
fiktīvu darījumu aizsegā pārvietotu 
līdzekļus no sākotnējās izcelsmes vietas 
ar mērķi tos attālināt no līdzekļu ieguves 
avota.

1. Tipoloģija visbiežāk saistīta ar 
pazīmēm Nr. A1, A4, A13, A14, A15, 
A16, B2, B3, B4, B19, B20, B21, B22, 
B23, B24, B25, C1, C2, D10, D12.

2. NILL tipoloģija visbiežāk saistīta ar 
ārvalstīs veiktiem noziedzīgiem 
nodarījumiem.

3. Tipoloģija atbilst noslāņošanas 
stadijai. 



                    

        

Paldies par uzmanību!


