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Apraksts
Anotācija

Mērķis

Muitas un nodokļu administrēšana
IGM0
47861
Maģistra profesionālās studijas
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Aivars Vilnis Krastiņš - Doktors, Profesors
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Aivars Vilnis Krastiņš - Doktors, Profesors
1213 11, 2631 09
Pilna laika, Nepilna laika (neklātienes)
Latviešu
7.līmenis
05.06.2013 - 31.12.2023; Akreditācijas lapa Nr. 24
1. variants
40.0
Pilna laika studijām - 1,0; Nepilna laika stud. (vakara) - 1,5; Nepilna laika stud. (nekl.) - 1,5
profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis
profesionālā bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā, vai tam pielīdzināma izglītība
2. variants
80.0
Pilna laika studijām - 2,0; Nepilna laika stud. (vakara) - 2,5; Nepilna laika stud. (nekl.) - 2,5
profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomista vai muitas iestādes
struktūrvienības vadītāja kvalifikācija
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis;
Latvijas profesionālo kvalifikāciju 5. līmenis
sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds, vai tam pielīdzināma izglītība
3. variants
60.0
Pilna laika studijām - 1,5; Nepilna laika stud. (vakara) - 2,0; Nepilna laika stud. (nekl.) - 2,0
profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis
profesionālā bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, vadības un
administrēšanas, tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības
tematiskajās jomās

Studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana”, kas attīstīta sadarbībā ar Pasaules Muitas
organizāciju (PMO), kā pirmā pasaulē tika atzīta kā atbilstoša vienotajiem PMO starptautiskajiem profesiju
standartiem Operatīvo vadītāju/ Līderu līmenim (Operational Managers/Leaders) un Stratēģisko
vadītāju/Līderu līmenim (Strategical Managers/Leaders) un ko apstiprinājušas 176 PMO dalībvalstis, par
ko saņemts atbilstošs sertifikāts.
Tāpat studiju programma ir veidota sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas
iestāžu pārstāvjiem tā, lai studenti iegūtu padziļinātas zināšanas par šo iestāžu darbību un prastu tās
pielietot praksē, kā arī būtu kompetenti patstāvīgi analizēt informāciju, pieņemt lēmumus un parādīt, ka
izprot profesionālo ētiku.
Maģistra profesionālo studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana” ir unikāla Latvijā un arī
Eiropas Savienībā (ES) starptautiskajā izglītības telpā ir tikai dažas līdzīgas programmas.
Maģistra profesionālo studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” mērķis ir sniegt augstāko
profesionālo izglītību muitas un nodokļu jomā, lai sagatavotu speciālistus zinātniski pedagoģiskajam
darbam, kā arī praktiskajam darbam muitas iestādēs, nodokļu administrēšanā, kā arī vidējā un augstākā
līmeņa vadītājus VID iestādēs.

Uzdevumi

Studiju rezultāti

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība,
vērtēšana

Nākamās nodarbinātības apraksts

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju turpināšanas iespējas

-nodrošināt studentiem plašu profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties
darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu, kā arī turpināt izglītību doktorantūrā;
-nodrošināt studentiem sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu piektajam profesionālās kvalifikācijas
līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt nodokļu ekonomista vai
muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikāciju;
-radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādas
teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas
uzsākt praktisko darbību, pildīt nodokļu ekonomista, muitas iestādes struktūrvienības vadītāja vai nodokļu
administrācijas struktūrvienības vadītāja pienākumus;
-nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, attīstīt ekonomisko domāšanu, veicināt studējošo
analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu un uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā,
kas ļautu absolventiem iesaistīties saimnieciskās darbības problēmu risināšanā.
-attīstīt spējas darboties komandā un sastrādāties ar dažādu jomu profesionāļiem, sniegt iespēju attīstīt
svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem.
–spēj noteikt un risināt ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītas problēmas, vadīt valsts iestāžu
struktūrvienības, kas saistītas ar nodokļu administrēšanas un muitas jautājumiem;
–spēj apkopot un analizēt informāciju, izmantojot atbilstošas pētīšanas metodes un tehniskos līdzekļus, tai
skaitā valsts kopbudžeta ieņēmumus un izdevumus, nodokļu maksājumu plūsmu;
– prot veikt ar muitas administrēšanu un nodokļu politiku saistīto problēmu izpēti un piedāvāt to
risinājumu, balstoties uz mūsdienu vadības teorētiskām un praktiski pielietojamām atziņām;
–spēj nodrošināt racionālu muitas un nodokļu administrēšanu;
–prot konsultēt darbības izvēles un nodokļu politikas jautājumos, ņemot vērā esošos un sagaidāmos
ekonomiskos faktorus un tendences;
–spēj veikt ekonomisko analīzi un prognozēšanu, noteikt un risināt sabiedriskā sektora problēmas,
pielietojot mūsdienu metodes un informācijas tehnoloģijas.
Programmas noslēgumā studentiem jāizstrādā maģistra darbs, kas veltīts aktuālām problēmām muitas
vadīšanā vai nodokļu administrēšanā. Maģistra darbam jāsatur zinātniskās jaunrades (novitātes) elementus
vai praktiskā lietojuma jauninājuma elementus. Tajā jāatspoguļo maģistranta izvirzīto jautājumu novitāti jaunas likumsakarības un vispārinājumus, agrāk nezināmos rezultātus, jaunas ekonomiskās novērtēšanas
metodes, tirgus faktoru kombinācijas, ekonomisko uzdevumu risināšanas jaunus algoritmus, modeļus,
klasifikācijas un grupēšanas principus, iepriekš zināmo metožu, principu un modeļu jaunu izmantošanu
u.tml., priekšlikumus procesu un procedūru pilnveidošanai u.tml. Maģistra darbs tiek publiski aizstāvēts
Valsts pārbaudījumu komisijas priekšā. Komisija darbojas saskaņā ar augstskolas Senāta apstiprinātu
nolikumu, tās sastāvā atbilstoši prasībām tiek iekļauti augsti kvalificēti VID un muitas iestāžu pārstāvji.
Studiju programmas absolventi var veikt augstākā un vidējā līmeņa vadītāju funkcijas muitas un nodokļu
iestādēs, kā arī transporta, loģistikas, muitas brokeru un ražošanas uzņēmumos un iestādēs, kas nodarbojas
ar ārējo ekonomisko darbību, veikt analītisko darbību un pieņemt patstāvīgus lēmumus muitas un nodokļu
jomā.
Maģistra profesionālo studiju programmu „Muitas un nodokļu administrēšana” īsteno Rīgā un Daugavpilī,
pilna laika klātiene un nepilna laika neklātiene. Programmā imatrikulē pretendentus ar:
1) profesionālā bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā, vai tam pielīdzināma izglītība (40KP);
2)sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds, vai tam pielīdzināma izglītība (80KP); 3)profesionālā
bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, vadības un administrēšanas,
tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās
jomās (60KP);
Absolventiem ir tiesības tālāk turpināt izglītību doktorantūrā.

Programmas IGM0 studiju kursi
Nr.
Kods
Nosaukums
A
Obligātie studiju kursi
1
IMP709 Nodokļu analīze un prognozēšana
2
IMP739 Muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana
3
IMP711 Muita un starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes
6
Studiju projekti specializācijām
1
IMP511 Nodokļu plānošana (studiju projekts)
2
IMP731 Studiju projekts 3
B
Ierobežotās izvēles studiju kursi
B1
Profesionālās specializācijas studiju kursi
Kopīgi nozarei
1
IMP713 Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti
2
IMP738 Muitas administrēšanas aktualitātes
3
IMP710 Komersantu darbības kontrole un analīze
4
IMP510 Nodokļu plānošana
5
IMP736 Muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana
6
IMP408 Starptautiskās tirdzniecības tiesības
7
HDG402 Speciālā angļu valoda
8
HDG410 Speciālā vācu valoda
Muitas vadīšana
1
IMP729 Muitas tiesības
2
IMP714 Muitas procedūras un režīmi
3
IMP721 Muitas tarifu sistēma
4
IMP705 Muitas informācijas sistēma
5
IMP415 Muitas audits
6
ITE433 Starptautiskās pārvadājumu tiesības
Nodokļu administrēšana
1
IMP321 Finanses un nodokļi
2
IMP411 Nodokļu informācijas sistēmas
3
IMP410 Nodokļu kontrole
4
IMP444 Nodokļu sistēma ārvalstīs
5
IMP318 Nodokļu grāmatvedība
6
IMP732 Finanšu grāmatvedība
D
Prakse
1
IMP725 Prakse
2
IMP730 Prakse
E
Gala / valsts pārbaudījums
1
IMP002 Maģistra darbs
K.p.[*] kredītpunkti studiju programmas variantā

K.p. [1]
8.0
4.0
4.0

6.0
6.0
6.0
4.0
2.0
4.0
2.0

6.0
6.0
20.0
20.0

K.p. [2]
14.0
4.0
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0
20.0
20.0
12.0
4.0
2.0
4.0
2.0
4.0
2.0
2.0
2.0
8.0
2.0
2.0
3.0
4.0
2.0
2.0
8.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
26.0
6.0
20.0
20.0
20.0

K.p. [3]
14.0
4.0
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0
20.0
20.0
12.0
4.0
2.0
4.0
2.0
4.0
2.0
2.0
2.0
8.0
2.0
2.0
3.0
4.0
2.0
2.0
8.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
6.0
6.0
20.0
20.0

