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Grāmatvežu pēcpusdienas programma 

 

13.00 – 13.05 Atklāšana 

13.05 – 14.30  Izmaiņas nodokļu likumdošanā

Vieslektore  Ieva Liepiņa

konsultante 

14.30 – 14.40 Jautājumi 

14.40 – 15.00 Kafijas pauze 

15.00 – 16.00 Darbs ar sistēmu Tildes Jumis.

• Sagatavošanās jaunam taksācijas gadam 

• PVN deklarācija, pamatlīdzekļi u.c.

•  Cita noderīga informācija

16.00 – 16.30 Atbildes uz jautājumiem

16.30  Noslēgums 

 

 

  

 Inese Laumane

Kontroles metodikas un atbalsts daļas  galvenā nodokļu inspektore: inese.laumane@vid.gov.lv

 

Grāmatvežu pēcpusdienas programma 2012.gada 24.janvārī 

Izmaiņas nodokļu likumdošanā no 2012.gada 1.janvāra.  

Ieva Liepiņa – SIA Ievas Liepiņas birojs, Zvērināta revidente, Sertificēta nodokļu 

Darbs ar sistēmu Tildes Jumis. 

Sagatavošanās jaunam taksācijas gadam — kas jādara sistēmā Tildes Jumis

PVN deklarācija, pamatlīdzekļi u.c.; 

Cita noderīga informācija 

tbildes uz jautājumiem 

Inese Laumane – VID Nodokļu kontroles pārvaldes 

roles metodikas un atbalsts daļas  galvenā nodokļu inspektore: inese.laumane@vid.gov.lv 

Zvērināta revidente, Sertificēta nodokļu 

kas jādara sistēmā Tildes Jumis; 
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Izmaiņas nodokļu likumdošanā no 2012.gada 1.janvāra 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Izmaksas nerezidentiem 

Sākot ar 2013.gadu ar UIN netiks apliktas: 

• dividendes, ko sabiedrība – Latvijas rezidents izmaksā nerezidentam, kas nav ES/EEZ vai zemu nodokļu vai 

beznodokļu valsts vai teritorijas rezidents; 

• dividendes, ko sabiedrība – Latvijas rezidents saņem no nerezidenta, ja dividenžu izmaksātājs ir tādas valsts 

rezidents, kas nav zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorija; 

Sākot ar 2014.gadu ar UIN netiks aplikti: 

• procentu maksājumi, ko sabiedrība – Latvijas rezidents izmaksā nerezidentam, kas nav ES/EEZ vai zemu 

nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas rezidents, un kas tiek veikti pēc 2013.gada 31.decembra; 

• maksājumi par intelektuālo īpašumu, ko sabiedrība – Latvijas rezidents izmaksā nerezidentam, kas nav ES/EEZ 

vai zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas rezidents, un kas tiek veikti pēc 2013.gada 31.decembra. 

Pārejas noteikumu 102.punkts 

Kapitāla daļu un akciju atsavināšana 

Sākot ar taksācijas periodu, kas sākas 2013.gadā,  

• ienākumi vai zaudējumi no kapitāla daļu un akciju atsavināšanas netiek ņemti vērā nosakot nodokļa maksātāja 

ar nodokli apliekamo ienākumu,  

• izņemot ienākumus, ja kapitālsabiedrība, kuras akciju iegāde ir notikusi, ir tādas valsts vai teritorijas rezidents, 

kas ir zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorija. 

6.panta pirmās daļas 8.punkts un 6.panta ceturtās daļas 9.punkts, pārejas noteikumu 104.punkts. 

Ziedojumi 

Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdus un skaitli  

"par kurām ziedotājs piemēro šā likuma 20.
1
 pantā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi"  

ar vārdiem  

"ja ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, nav ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu 
saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes 
loceklis,  
kā arī ziedojuma saņēmējs neveic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju 
saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei, vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja 
intereses, kas nav saistītas ar filantropiju" 

103. Grozījums likuma 4.panta pirmajā daļā ir piemērojams ziedojumiem, kuri veikti, sākot ar taksācijas periodu, 

kas sākas 2011.gadā. 
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Zaudētie debitoru parādi — 9.pants 

Nodokļa maksātājs var samazināt ar nodokli apliekamo ienākumu par zaudēto parādu summām saistībā ar 

maksātnespējas procesu, tiesiskās aizsardzības procesu vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu, ievērojot 

likuma 9.panta 1.2 un 1.3daļas nosacījumus. 

105. Likuma 9.panta 1.2 daļa ir piemērojama zaudēto parādu summām, ja tiesas nolēmums par 

maksātnespējas procesa pabeigšanu vai bankrota procedūras pabeigšanu ir pieņemts saskaņā ar Saeimā 

2010.gada 26.jūlijā pieņemtā „Maksātnespējas likuma” normām, arī aprēķinot apliekamo ienākumu par taksācijas 

periodu, kurš sācies pirms šā likuma spēkā stāšanās. 

t.i., pirms 2012.gada 1.janvāra. 

9.pants  — Līdz šim bija: 

(1
1
) Ja izpildīti šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktie nosacījumi un ir veiktas visas atbilstošās parādu piedziņas un 

atgūšanas darbības, apliekamo ienākumu saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmās daļas 6.punktu un ceturtās daļas 3.punktu var 
samazināt par pusi no zaudētās parāda summas, kad debitoram ir uzsākta bankrota procedūra. Apliekamo ienākumu par 
atlikušo zaudētā parāda summu samazina pēc attiecīgā debitora bankrota procedūras pabeigšanas. 

9.pants papildināts ar 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā: 

(1
2
) Ja izpildīti šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punkta nosacījumi un ir veiktas visas atbilstošās parādu piedziņas un 

atgūšanas darbības, apliekamo ienākumu saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmās daļas 6.punktu un ceturtās daļas 3.punktu var 
samazināt par zaudētā parāda summu: 

1) kas ir atzīta saskaņā ar kreditoru prasījumu reģistru, kad tiesa ir apstiprinājusi debitora - juridiskās personas, 
personālsabiedrības vai individuālā komersanta - maksātnespējas procedūras pabeigšanu; 

2) kas ir atzīta saskaņā ar kreditoru prasījumu reģistru, kad tiesa ir apstiprinājusi debitora - fiziskās personas - bankrota 
procedūras pabeigšanu; 

3) kas saskaņā ar tiesas lēmumu atbilst parādnieka tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
procesā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktajam proporcionālam pamatparāda, līgumsoda vai 
procentu dzēšanas vai samazinājuma apmēram. 

(1
3
) Šā panta 1.

1 
daļu piemēro debitora parādiem, ja debitora maksātnespējas process ir uzsākts līdz 2007.gada 

31.decembrim un maksātnespējas procesam tiek piemērotas likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 
normas. Ja debitora maksātnespējas process ir uzsākts laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim un 
maksātnespējas procesam tiek piemērotas minētajā laika posmā spēkā bijušās „Maksātnespējas likuma” normas, zaudētos 
parādus noraksta saskaņā ar šā panta 1.

1 
daļu. 

Nodokļu zaudējumu segšana — 14.pants 

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

(1) Ja saskaņā ar šo likumu izdarītās nodokļa maksātāja taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu koriģēšanas rezultāts ir 
zaudējumi, kas radušies līdz 2007.gadam, tos var segt hronoloģiskā secībā no nākamo astoņu taksācijas periodu apliekamā 
ienākuma. Ja saskaņā ar šo likumu izdarītās nodokļa maksātāja taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu koriģēšanas 
rezultāts ir zaudējumi, kas radušies taksācijas periodā, kas sākās 2008.gadā, vai pēc tam, tos var segt hronoloģiskā secībā 
no nākamo taksācijas periodu apliekamā ienākuma. 

Neierobežots zaudējumu segšanas periods!!! 
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Pieļaujamo procentu aprēķins 

Pieļaujamo procentu aprēķina piemērošana līzinga procentiem???? 

1) Kredītu izsniedzēju licencēšana paredzēta tikai „Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, kurš attiecas tikai uz 

fiziskām personām; 

2) Grozījumi „Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, paredzot licencēšanu, stājās spēkā 2011.gada 1.novembrī, 

t.i., tikai 2011.gada nogalē; 

3) Juridiski šobrīd vēl joprojām netiek veikta kompleksa līzinga devēju uzraudzība; 

4) Pastāv iespēja, ka līzingiem būtu jāveic korekcija tikai pēc 1.formulas....... 

Darījumi ar saistītām personām 

12.pants 
(5) Ja ar  
• uzņēmumu saistīta persona,  

• saistīts ārvalstu uzņēmums vai komercsabiedrība, kura ir atbrīvota no uzņēmumu ienākuma nodokļa vai izmanto citos 
Latvijas Republikas likumos noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides vai atvieglojumus, vai  

• saistīts uzņēmums, kas ar nodokļa maksātāju veido vienu šā likuma 14.
1
 pantā noteikto uzņēmumu grupu,  

nosakot apliekamo ienākumu, to palielina atbilstoši šā panta otrajai daļai, uzņēmums (nodokļa maksātājs), nosakot apliekamo 
ienākumu, to samazina par attiecīgo summu. 

UIN taksācijas perioda deklarācija 

LR Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumi Nr.981 

«Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu» 

Spēkā esošā UIN deklarācijas veidlapa papildināta ar likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” paredzētajām 

korekcijām attiecībā uz: 

• koeficienta piemērošanu ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem; 

• izveidotajiem uzkrājumiem nedrošajiem parādiem; 

• tirgus vērtības starpību parāda cedēšanas gadījumā; 

• piemērojamo koeficientu preču zīmes vai patenta izveidošanas vai iegādes vērtībai; 

• izmaksu summām, lai nodrošinātu jaunu darba vietu radīšanu personām ar invaliditāti; 

• izmaksāto darba algu par zemessarga aizvietošanu; 

• nodokļa atlaidi par atbalstāmo investīciju projektos veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem. 

Mainīta deklarācijas rindu numerācija! 

Pievienotās vērtības nodoklis 

Pārejas noteikumi 

79. Grozījumus šā likuma 1.panta 16.punktā, 2.panta 17.
1
 daļā un 6.panta pirmās daļas 23.punktā, kas stājās spēkā 2011.gada 

1.oktobrī, apliekamai personai ir tiesības piemērot no 2013.gada 1.janvāra, ja nekustamais īpašums tika iegādāts līdz 

2011.gada 27.jūlijam. 
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Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” redakcija līdz 

30.09.2011 

Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” redakcija no 

01.10.2011 

1. pants. Likumā lietotie termini  

16) nelietots nekustamais īpašums:  
a) jaunuzcelta ēka vai būve (arī tajā iemontētās 
stacionārās iekārtas), ja to pēc pieņemšanas ekspluatācijā 
neizmanto,  

16) nelietots nekustamais īpašums: 
a) jaunuzcelta ēka vai būve (arī tajā iemontētās stacionārās 
iekārtas), ja to pēc pieņemšanas ekspluatācijā neizmanto, 

b) jaunuzcelta ēka vai būve (arī tajā iemontētās 
stacionārās iekārtas), ja to izmanto un pārdod gada laikā 
pēc pieņemšanas ekspluatācijā, 

b) jaunuzcelta ēka vai būve (arī tajā iemontētās stacionārās 
iekārtas), ja to izmanto un pirmo reizi pārdod gada laikā pēc 
pieņemšanas ekspluatācijā,  

c) ēka vai būve, ja to pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai 
restaurācijas darbu pabeigšanas neizmanto, 

c) ēka vai būve, ja to pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai 
restaurācijas darbu pabeigšanas neizmanto, 

d) ēka vai būve, ja to pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai 
restaurācijas darbu pabeigšanas izmanto un pārdod gada 
laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā, 

d) ēka vai būve, ja to pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai 
restaurācijas darbu pabeigšanas izmanto un pirmo reizi pārdod 
gada laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā, 

e) nepabeigtās celtniecības objekts — ēka vai būve, ja tā 
nav nodota ekspluatācijā, 

e) nepabeigtās celtniecības objekts — ēka vai būve, ja tā nav 
pieņemta ekspluatācijā, 

f) ēka vai būve, ja tai veic renovāciju, rekonstrukciju vai 
restaurāciju, bet tā vēl nav nodota ekspluatācijā; 

f) ēka vai būve, ja tai veic renovāciju, rekonstrukciju vai 
restaurāciju, bet tā vēl nav pieņemta ekspluatācijā; 

2.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie 

darījumi un to apliekamā vērtība 

 

(17
1
) Ja tiek pārdoti nepabeigtās celtniecības objekti, ar 

nodokli apliekamā vērtība ir starpība starp objekta 
pārdošanas vērtību un tā iegādes vērtību. 

(17
1
) (Izslēgta ar 21.07.2011. likumu) 

 

6.pants. Izņēmumi  

(1) Ar nodokli neapliek šādu preču piegādes un 
pakalpojumus: 
23) nekustamā īpašuma pārdošanu, izņemot nelietota 
nekustamā īpašuma pirmo pārdošanu un apbūves zemes 
pārdošanu; 

(1) Ar nodokli neapliek šādu preču piegādes un pakalpojumus: 
23) nekustamā īpašuma pārdošanu, izņemot nelietota 
nekustamā īpašuma pārdošanu un apbūves zemes pārdošanu; 

Reversā PVN maksāšanas kārtība būvniecībā 

Kārtību piemēro visas būvniecības ķēdē iesaistītās personas. 

Ja būvniecības pakalpojumu saņēmējs ir valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība, kārtība piemērojama  

• līgumiem, kuri tiks noslēgti, sākot ar 2013.gada 1.janvāri (pārejas noteikumi 78.punkts) 

Ja pakalpojumu saņēmējs nav, iepriekš minētās iestādes, kārtību piemēro  

• būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti, sākot ar 2012.gada 1.janvāri un 

līgumiem, kuri noslēgti līdz 2011.gada 31.decembrim, jaunās normas piemērojamas, sākot ar 2013.gada 

1.janvāri (pārejas noteikumu 77.punkts) 

Līgums + grozījumi + papildinājumi 

Par noslēgtajiem būvniecības līgumiem VID nav jāinformē. 

Normatīvie dokumenti: 

� Būvniecības likums; 

� LR Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

� LR Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” 

13.6 panta pirmā daļa: 

„Šā panta izpratnē būvniecības pakalpojumi ir būvdarbu veikšana, jaunas būves (ēkas, inženierbūves) būvēšanai vai esošās 
būves vai tās daļas renovācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai, konservācijai vai nojaukšanai.” 
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„Būvniecības likuma” 1.panta divpadsmitais punkts: 

«būvniecība — visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi». 

„Būvniecības likuma” 1.panta sestais punkts : 

«būvdarbi — būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kas tiek veikti būvlaukumā vai būvē, arī nojaukšana.» 

LR Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 25.4 punkts paredz 

apvienoto projektēšanu un būvdarbus: 

«būvniecības veids, kurā būvdarbi tiek veikti vienlaikus ar būves projektēšanu, ja uz akceptēta izvērstā skiču projekta pamata 
ir izstrādāts tehniskais projekts veicamajiem būvdarbiem.» 

Tāmēs projektēšana jāizdala atsevišķi! 

LR Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumu 293.4 punkts:  

„Likuma 13.6 panta normas neattiecas uz projektēšanu.” 

Projektēšanas darbi: 

� skiču projekts,  

� interjera projekts. 

� tehniskais u.t.t. 

LR Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” pielikums 

paredz, ka būves klasificē un iedala divās lielās grupās: 

• Ēkas - atsevišķi, ilglaicīgi lietojamas apjumtas būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas 

cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai; 

• Inženierbūves - visas būves, kurām nav ēku pazīmju, tādas kā sliežu ceļi, autoceļi un ielas, tilti un estakādes, 

lidostu skrejceļi, inženiertīkli, dambji u.tml. 

Līdz ar to reversā PVN uzskaites kārtība ir piemērojama gan ēku, gan sliežu ceļu, auto ceļu, tiltu, inženiertīklu u.t.t. 

izbūvei. 

Renovācijas, rekonstrukcijas un restaurācijas terminu skaidrojami atrodami LR Ministru kabineta 1997.gada 

1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 22., 23.un 24.punktā: 

• Renovācija - būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot 

nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu 

ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkciju. 

• Restaurācija - būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti.  

• Rekonstrukcija - būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās daļas apjomu un mainot vai saglabājot 

funkciju, vai funkcijas maiņa, nemainot apjomu. 

Noteikumu 37.2.punkts skaidro, ka būvatļauja nav nepieciešama tādā renovācijas procesā, kas definēts kā 

„vienkāršotā renovācija” - būves vai tās daļas renovācija, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi (izņemot 

fasādes apdares renovāciju un logu nomaiņu, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta siltināšanu, jumta ieseguma 

nomaiņu) un koplietošanas inženierkomunikācijas.  
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No tā varam secināt, ka reversā PVN maksāšanas kārtība piemērojama gan remontam, gan kapitālajam 

remontam.  

To apstiprina arī LR Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumu 293.5 punkts: „Piemērojot likuma 

13.6 panta pirmo daļu, par būvniecības pakalpojumu uzskata arī būvdarbus, kas tiek veikti būves vienkāršotai 

renovācijai un vienkāršotai rekonstrukcijai.” 

1. Kādu PVN režīmu piemērot, ja tiek veikti nelieli remontdarbi, piemēram, pakešu logu remonts, signalizācijas 

sistēmas remonts u.t.t.? 

13.6 panta otrā daļa nosaka, ka būtiskais un vienīgais nosacījums, lai piemērotu reverso PVN uzskaites kārtību 

iekšzemē sniegtiem būvniecības pakalpojumiem ir – būvniecības pakalpojumu sniedzējam un saņēmējam 

jābūt apliekamām personām. 

Ja būvniecības pakalpojumu sniedz neapliekama persona, tai nav obligāti jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā! 

SIA A ir ar PVN apliekama persona un tā veic šādus būvdarbus: 

• Būvē dzīvojamo māju Jurim Liepiņam, kurš nav ar PVN apliekama persona, – piemēro PVN standartlikmi, t.i., 
22%. 

• Izbūvē vājstrāvu tīklus SIA B, kas ir ar PVN apliekama persona, biroja telpās – piemēro reverso PVN maksāšanas 
kārtību, un par PVN samaksu budžetā ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs. 

• Būvē noliktavas ēku Tallinā Igaunijas uzņēmumam C, kas ir ar PVN apliekama persona Igaunijā, – PVN piemēro 
saskaņā ar likuma 4.1 panta astoto daļu, un par PVN samaksu budžetā ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs. 

 

Būvniecības pakalpojumu piemēri: 

1) būvlaukuma sagatavošana, kas atbilstoši būvnormatīviem ietver : 

• augsnes virskārtas noņemšanu,  

• galveno būvasu nospraušanu,  

• esošo pazemes komunikāciju būvasu nospraušanu un robežu iezīmēšanu,  
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• teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, piemēram, applūšanu, 
bīstamo zonu norobežošanu; 

Atbilstoši SIA A (ar PVN apliekama persona) pasūtījumam SIA B (ar PVN apliekama persona) būvobjektā Rojā veic augsnes 

virskārtas noņemšanu. 

SIA B piemēros reverso PVN maksāšanas kārtību, un par PVN samaksu budžetā ir atbildīga SIA A. 

2) būvobjekta pagaidu būvju būvēšana un to nojaukšana; 

LR Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” pirmais punkts: 

«Būvobjekts - jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama 
būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.» 

Atbilstoši SIA A (ar PVN apliekama persona) pasūtījumam SIA B (ar PVN apliekama persona) būvobjektā Ķengaragā izbūvē 

būvmateriālu pagaidu novietnes. 

SIA B piemēros reverso PVN maksāšanas kārtību, un par PVN samaksu budžetā ir atbildīga SIA A. 

3) būves nulles cikla izbūve; 

Atbilstoši LR Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 25.1 punktam  

nulles cikls ir būves (ēkas) pazemes un virszemes daļas būvdarbu posms līdz būves (ēkas) nosacītās nulles (pirmā stāva grīdas) 
līmeņa atzīmei, ja plānošanas un arhitektūras uzdevumā nav noteikts citādi. 

4) būves nesošo un nenesošo elementu vai konstrukciju (tai skaitā iebūvējamo konstrukciju) būvēšana; 

5) konstrukciju uzstādīšana ar piegādi vai bez tās (tai skaitā stikloto konstrukciju, logu un durvju ielikšana, liftu 

uzstādīšana); 

6) iekārtu, kas ir būves neatņemama sastāvdaļa (tai skaitā ventilācijas sistēma, apkures sistēma), uzstādīšana 

un montāža; 

Atbilstoši SIA A (ar PVN apliekama persona) pasūtījumam SIA B (ar PVN apliekama persona) iebūvē virtuves 

mēbeles un uzstāda sadzīves tehniku, tajā skaitā gāzes plītis, dzīvojamā ēkā būvobjektā Rīgā. SIA B: 

• virtuves mēbeļu izbūvei piemēro PVN standartlikmi, 22%; 

• sadzīves tehnikas piegādei un uzstādīšanai (izņemot gāzes plītis) piemēro PVN standartlikmi, 22%; 

• gāzes plīšu piegādei un uzstādīšanai piemēro reverso PVN maksāšanas kārtību (skaidrojumu sk. turpinājumā). 

Atbilstoši SIA A (ar PVN apliekama persona) pasūtījumam SIA B (ar PVN apliekama persona) uz būvobjektu 

Carnikavā piegādā logus un izkrauj, bet logu iemontēšanu ēkas fasādē neveic. SIA B, izrakstot rēķinu par precēm, 

transporta pakalpojumiem un preču izkraušanu, PVN piemēro vispārējā kārtībā, t.i., piemērojot standartlikmi 22% 

apmērā. 

7) būves ārējā apdare (tai skaitā fasādes apdare un siltināšana); 

8) būves iekšējā apdare (tai skaitā sienu un griestu apdare, siltināšana, grīdas ieklāšana, tapešu līmēšana, 

virsmu krāsošana vai lakošana); 

LR Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumu 293.6 punkts: 

„Piemērojot likuma 13.6 panta ceturtās daļas 7. un 8. punktu, būves ārējā apdare un būves iekšējā apdare ietver arī visu 
veidu remontu veikšanu.” 

9) inženierkomunikāciju izbūve (tai skaitā ar būvi vai tās daļu funkcionāli saistīto inženiertīklu pievada un 

būves iekšējo inženiertīklu izbūve); 
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10) būves vai tās daļas konservācija; 

11) būves vai tās daļas nojaukšana; 

12) būvlaukuma sakopšana un labiekārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būvobjekta nodošanas 

ekspluatācijā (izņemot apzaļumošanu). 

LR Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteikumu 58. un 62. 

punkts skaidro: 

„teritorijas labiekārtošana ietver: ceļu un laukumu, celiņu, ietvju, mazo arhitektūras formu un skulptūru, apgaismes iekārtu, 
vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu ierīkošanu atbilstoši būvprojektam, pie kam būvatļauja nav nepieciešama 
atsevišķu teritoriju labiekārtojuma elementu (apgaismes ķermeņu, žogu, norobežojumu, soliņu, atkritumu urnu, bērnu rotaļu 
ierīču, velosipēdu statīvu un tamlīdzīgu mazo arhitektūras formu, gājēju celiņu) izveidošanai, ja to novietojums zemes gabalā 
un vizuālais risinājums saskaņots būvvaldē.” 

13.6 panta piektā daļa: 

„Sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtībā iekļauj izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrētā pakalpojuma sniegšanu  
(tai skaitā būvmateriālu, konstrukciju vai iekārtu, kas ir būves neatņemama sastāvdaļa, vai citu normatīvajos aktos 
būvniecības jomā paredzēto iekārtu iegādes un uzstādīšanas vērtība, būvniecības instrumentu, mehānismu vai tehnoloģisko 
iekārtu nomas vērtība).” 

LR Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumu 293.7 punkts: 

„Piemērojot likuma 13.
6
 panta piekto daļu, par iekārtām, kas tiek uzstādītas būvē saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

būvniecības jomā, uzskata arī gāzes plītis." 

Līdz ar to reversā PVN maksāšanas kārtība piemērojama pasūtītājam sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, 

kas sevī ietver: 

• būvmateriālu izmaksas (būvmateriālu iepirkšanai, savukārt PVN piemērojams vispārējā kārtībā); 

• piemēram, ventilācijas sistēmu, kas ir būves neatņemama sastāvdaļa, piegādi un uzstādīšanu;  

SIA A (ar PVN apliekama persona) ir ģenerāluzņēmējs, kas saskaņā ar SIA B pasūtījumu (ar PVN apliekama persona) un 

noslēgto līgumu veic nedzīvojamas ēkas būvniecību. 

SIA A piemēro reverso PVN maksāšanas kārtību, un par PVN samaksu budžetā ir atbildīga SIA B. 

 

Savukārt atbilstoši SIA A pasūtījumam SIA C (ar PVN apliekama persona) uz ēkas būvlaukumu Carnikavā piegādā ventilācijas 

iekārtas un veic to montāžu un uzstādīšanu. 

SIA C piemēro reverso PVN maksāšanas kārtību, un par PVN samaksu budžetā ir atbildīga SIA A. 

• piemēram, sastatņu nomu, apsardzes u.c. pakalpojumus. 

SIA A (ar PVN apliekama persona) ir ģenerāluzņēmējs, kas saskaņā ar SIA B pasūtījumu (ar PVN apliekama persona) un 

noslēgto līgumu veic nedzīvojamas ēkas būvniecību. 

SIA A piemēro reverso PVN maksāšanas kārtību, un par PVN samaksu budžetā ir atbildīga SIA B. 

 

Savukārt SIA C (ar PVN apliekama persona) iznomā SIA A sastatnes. 

SIA C piemēro vispārējo PVN maksāšanas kārtību, t.i., PVN standartlikmi 22% apmērā. 

SIA A (ar PVN apliekama persona) saskaņā ar SIA B pasūtījumu (ar PVN apliekama persona) un noslēgto līgumu sniedz 

būvlaukuma apsardzes pakalpojumus. 

SIA A PVN piemēro vispārējā kārtībā, t.i., 22%. 
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13.6 panta sestā daļa: 

„Būvniecības pakalpojuma sniedzējs izraksta būvniecības pakalpojuma saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā norāda sniegtā 
būvniecības pakalpojuma vērtību bez nodokļa.” 
Līdz ar to par būvniecības pakalpojumiem izrakstītajā rēķinā nav jāuzrāda pievienotās vērtības nodokļa vērtība un atbilstoši 
likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 8. panta 5.

1
 daļas 16.

1
 punktam jānorāda atsauce uz likuma pantu, saskaņā ar kuru 

nodoklis tiek piemērots, t.i., uz 13.
6
 pantu. 

13.6 pants 

(8) Būvniecības pakalpojuma saņēmējs par saņemto pakalpojumu maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. 

Likums neparedz savstarpējo norēķināšanos ieskaita veidā! 

http://termini.lza.lv 

Definīcija: Norēķini, kurus veic banka vai kredītiestāde pēc maksātāja lūguma vai maksājuma dokumentu (maksājuma 
uzdevums, čeks u. c.) iesniegšanas, pārskaitot paredzēto naudas summu no maksātāja norēķinu konta saņēmēja kontā. Šādus 
norēķinus savstarpēji var veikt fiziskās un juridiskās personas, kurām ir atvērti norēķinu konti. Δ paātrina norēķināšanos un 
samazina skaidrās naudas daudzumu apgrozībā. 

PVN piemērošana NĪ pārdošanai  

Pārdodot jaunuzceltas ēkas un būves, vai renovētas, rekonstruētas vai restaurētas ēkas vai būves, ja tās pēc 

pieņemšanas ekspluatācijā netika izmantotas, līdz 2011.gada 1.oktobrim ar PVN bija apliekama tikai to pirmā 

pārdošana.  

No 2011.gada 1.oktobra ar PVN bija apliekama ne tikai pirmā, bet arī jebkura nākamā minēto ēku vai būvju 

pārdošana, ja tās pēc pieņemšanas ekspluatācijā netika izmantotas. 

Pārejas noteikumi 

79. Grozījumus šā likuma 1.panta 16.punktā, 2.panta 17.
1
 daļā un 6.panta pirmās daļas 23.punktā, kas stājās spēkā 2011.gada 

1.oktobrī, apliekamai personai ir tiesības piemērot no 2013.gada 1.janvāra, ja nekustamais īpašums tika iegādāts līdz 

2011.gada 27.jūlijam. 

2.pants  

Līdz 30.09.2011: 

(17) Ja ēkas vai būves tiek pārdotas viena gada laikā pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu pieņemšanas, ar 
nodokli ir apliekama starpība starp ēkas vai būves pārdošanas vērtību un šīs ēkas vai būves vērtību pirms renovācijas, 
rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu uzsākšanas.  

No 01.10.2011: 

(17) Ar nodokli ir apliekama starpība starp ēkas vai būves pārdošanas vērtību un šīs ēkas vai būves vērtību pirms renovācijas, 
rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu uzsākšanas, ja tiek pārdots šā likuma 1.panta 16.punkta "c", "d" vai "f" apakšpunktā 
minētais nelietotais nekustamais īpašums. 

PVN taksācijas periods 

9.pants  

Jauna daļa: 

«(1
1
) Apliekamai personai, kura taksācijas gadā reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli 

apliekamo personu reģistrā un kura neatbilst šā panta pirmajā vai 1.
2
 daļā minētajiem nosacījumiem, taksācijas periods ir 

viens kalendārais ceturksnis.» 
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(1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis apliekamajai personai, kuras veikto apliekamo darījumu vērtība 
pirmstaksācijas gadā pārsniedz 35 000 latu vai kura veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai sniedz pakalpojumus, 
kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.

1
 panta ceturto daļu un kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts.  

(1
2
) Apliekamajai personai, kuras veikto apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 10 000 latu un kura 

neveic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai nesniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā 
likuma 4.

1
 panta ceturto daļu un kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts, taksācijas periods ir puse no kalendārā gada.  

 (1
5
) Par taksācijas perioda maiņu apliekamā persona informē Valsts ieņēmumu dienestu: 

1) ja periodam ir jāmainās no ceturkšņa vai no puses no kalendārā gada uz mēnesi, - iesniedzot nodokļa deklarāciju par 
janvāri; 

2) ja periodam ir jāmainās uz ceturksni vai uz pusi no kalendārā gada, - iesniedzot paziņojumu līdz taksācijas gada 
31.janvārim; 

3) ja periodam ir jāmainās no ceturkšņa vai no puses no kalendārā gada uz mēnesi taksācijas gada laikā šā panta 1.
4 

daļā 
minētajos gadījumos, - iesniedzot nodokļa deklarāciju par mēnesi, kurā īstenojas šā panta 1.

4 
daļas nosacījumi. 

 (1
4
) Ja apliekamā persona, kurai saskaņā ar šā panta 1.

1
 vai 1.

2
 daļu taksācijas periods ir viens kalendārais ceturksnis vai puse 

no kalendārā gada,  

• veic šā likuma 4.
1
 panta ceturtajā daļā vai 18.pantā noteiktos darījumus, kuru veikšanas vieta ir cita dalībvalsts,  

• vai tās taksācijas gada laikā veikto apliekamo darījumu vērtība pārsniedz 35 000 latu,  

• tai taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis un tas tiek saglabāts līdz taksācijas gada beigām. 

IIN un VSAOI 

IIN 

17.2 pants. Mikrouzņēmumu sniegtie darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumi 

1) Personāla nomai (šā likuma 17.
1
 panta otrās daļas izpratnē) pielīdzina darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu 

saņemšanu, ja šos pakalpojumus sniedz mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. 
2) Ar darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu šā panta izpratnē saprot tādas tiesiskās attiecības, kurās darba 

devējs slēdz darba līgumu ar darbinieku, lai to norīkotu uz laiku vai pastāvīgi veikt darbu citai personai, tās labā un 
vadībā. Ar darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu šā panta izpratnē saprot arī attiecības, kuru ietvaros 
pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 
1) mikrouzņēmuma darbiniekus vai īpašniekus pakļauj tās personas noteiktajai darba kārtībai un rīkojumiem, kuras 

labā veic darbu; 
2) persona, kuras labā veic darbu, nosaka personāla skaitu un kvalifikāciju 
3)  atlīdzību mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam aprēķina atkarībā no nostrādātā darba laika; 
4) persona, kuras labā veic darbu, nodrošina personālu ar lielāko daļu pamatlīdzekļu, darbarīku un materiālu. 

3) Piemērojot šo pantu attiecībā uz apliekamā ienākuma noteikšanu no algota darba, piemērojama šā likuma 17.
1
 panta 

trešā un ceturtā daļa. 

Pakalpojuma pirkšana vai personāla noma? 

Pakalpojuma pirkšana – orientēta uz konkrētu darba rezultātu, ko darbinieks paveiks. 

Personāla noma – konkrēta persona strādā noteiktu laiku noteiktā darba vietā. 

Pārejas noteikumi 

88. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs par 2012.taksācijas gadu šā likuma 28.panta 11.punktā minēto informāciju ir tiesīgs 
iesniegt līdz 2012.gada 15.janvārim. 

Plānoti grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām», paredzot publiskas MUN maksātāju datubāzes 

izveidošanu VID mājas lapā. 
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24.pants 

7. Ar nodokli neapliek Latvijas rezidenta algota darba ienākumus, ja vienlaikus izpildīti šādi nosacījumi: 
1) algota darba ienākumi gūti par darba pienākumu veikšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas 

zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un 
nodokļu nemaksāšanas novēršanu; 

2) gūtie algota darba ienākumi attiecīgajā ārvalstī ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam 
analoģisku nodokli; 

3) maksātājs nav personāls, kuru personāla iznomātājs iznomā personāla nomniekam - Latvijas rezidentam vai 
nerezidenta pastāvīgajai pārstāvniecībai Latvijā šā likuma 17.

1
 panta izpratnē. 

7. 
1
 Ja šā panta septītajā daļā minētā Latvijas rezidenta darba devējs ir Latvijas rezidents, tajā noteiktais atbrīvojums ir 
piemērojams, ja minētais darba devējs pirms tam, kad darbinieks uzsāk darbu ārvalstī, iesniedz Valsts ieņēmumu 
dienestam rakstveida apstiprinājumu par to, ka ārvalstī nodarbinātās personas algotā darba ienākumi tiek aplikti ar 
ārvalsts ienākuma nodokli.  

Apstiprinājumā darba devējs sniedz informāciju par valsti, kurā tiek veikts algotais darbs, nodarbinātajiem 

darba ņēmējiem un nodarbinātības periodu.  

Darba devējs informē nodarbināto personu par šāda paziņojuma iesniegšanu. 

31.2 pants 

1.
1
 Ja fiziskā persona (arī tad, ja nav iespējams identificēt konkrēto darba veicēju) uz līguma pamata vai bez līguma 
noslēgšanas sistemātiski gūst ienākumu, kurš liecina par darba attiecībām un par kuru jāmaksā algas nodoklis, bet šis 
ienākums nav uzrādīts darba devēja grāmatvedības uzskaitē vai izmaksas faktu nav iespējams konstatēt, vai nav iespējams 
identificēt konkrēto darba veicēju, no darba devēja piedzen soda naudu trīskāršā nodokļa apmērā no summas, kas 
noteikta atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai informācijai par personai aprēķināmo atlīdzību, ja tā ir lielāka 
par normatīvajos aktos noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, vai no normatīvajos aktos noteiktā minimālās 
darba algas apmēra, ja aprēķināmā atlīdzība ir vienāda ar to vai mazāka vai ja tās lielumu nav iespējams noteikt. 

VID iekšējais metodiskais materiāls paredz algu 70% no vidējā atalgojuma nozarē! 

31.2 pants 

1.
2
 Ja šā panta 1.

1
 daļā minētajā gadījumā nav iespējams noteikt periodu, kurā darba devējs ir nodarbinājis personu, 

uzskatāms, ka persona ir nodarbināta jau trīs mēnešus.  

Šādā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests no darba devēja piedzen soda naudu par trijiem kalendāra 

mēnešiem šā panta 1.1 daļā noteiktajā apmērā, ieskaitot to kalendāra mēnesi, kurā pārkāpums atklāts, ja darba 

devējs vai darbinieks nevar pierādīt, ka darba tiesiskās attiecības pastāv īsāku laiku. 

VSAOI 

Likums «Par valsts sociālo apdrošināšanu» 
16.1 pants 

(1) Ja darba devējs ir nodarbinājis vai nodarbina personu, nenoslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma 
līgumu, un ir aprēķinājis vai izmaksājis vai viņam bija jāaprēķina un jāizmaksā darba ņēmējam ienākums, no kura bija 
jāaprēķina obligātās iemaksas, bet šis ienākums nav uzrādīts grāmatvedības uzskaitē un Valsts ieņēmumu dienestam 
iesniegtajā ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, 
iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī un no tā nav aprēķinātas obligātās 
iemaksas,  

Valsts ieņēmumu dienests piedzen no darba devēja obligātās iemaksas no summas, kas atbilst Valsts ieņēmumu dienesta 
rīcībā esošajai informācijai par personai aprēķināmo atlīdzību, ja tās lielumu ir iespējams noteikt un ja tā ir lielāka par 
Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu, vai no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja 
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aprēķināmā atlīdzība ir vienāda vai mazāka par to vai ja faktisko atlīdzību nav iespējams noteikt, un soda naudu trīskāršā 
obligāto iemaksu apmērā.  

Ja nav iespējams noteikt periodu, kurā darba devējs ir nodarbinājis personu, nenoslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības 
vai pārvadājuma līgumu, uzskatāms, ka persona ir jau nodarbināta trīs mēnešus, ieskaitot to kalendāra mēnesi, kurā 
pārkāpums atklāts, ja vien darba devējs vai darbinieks nevar pierādīt īsāku darba tiesisko attiecību pastāvēšanas ilgumu. 

(1
1
) Ja darba devējs ir nodarbinājis vai nodarbina personu, noslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma 

līgumu, bet tai aprēķinātie vai izmaksātie ienākumi vai ienākumi, kuri bija jāaprēķina un jāizmaksā un no kuriem bija 
jāaprēķina obligātās iemaksas, nav uzrādīti grāmatvedības uzskaitē un Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā ziņojumā par 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, par iedzīvotāju ienākuma nodokli 
un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī un no šiem ienākumiem nav aprēķinātas obligātās iemaksas, Valsts 
ieņēmumu dienests piedzen no darba devēja obligāto iemaksu starpību starp obligāto iemaksu summu, kas aprēķināma 
saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, un darba devēja aprēķināto obligāto iemaksu summu, kā arī 
soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā. 

(3) Ja tiek konstatēts, ka darba devējs ir nodarbinājis personu, nenoslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma 
līgumu, bet Valsts ieņēmumu dienestam nav iespējams nodarbināto personu identificēt, obligātās iemaksas un soda naudu 
piedzen šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, tās nepersonificējot. 

(5
1
) Valsts ieņēmumu dienestam, veicot nodokļu revīziju (auditu), ir tiesības precizēt darba devēja aprēķinātos darba 

ņēmēja darba ienākumus un tos noteikt, pamatojoties uz aprēķinu, kas veikts saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
rīcībā esošo informāciju, ja pastāv abi šādi nosacījumi: 

1) Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā ir informācija par darba devēja ienākumiem, no kuriem bija iespējams veikt 
darbiniekiem lielāku samaksu, nekā norādīts grāmatvedības uzskaitē; 

2) darba devējs nenodrošina pierādījumus minēto darba ienākumu pamatotības aprēķinam. 

 (5
2
) Ja darba devēja aprēķināmie darba ņēmēja darba ienākumi ir noteikti, pamatojoties uz aprēķinu saskaņā ar šā panta 5.

1 

daļu, Valsts ieņēmumu dienests piedzen no darba devēja obligāto iemaksu starpību starp obligāto iemaksu summu, kura 
noteikta, pamatojoties uz aprēķinu, kas veikts saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, un darba devēja 
aprēķināto obligāto iemaksu summu, kā arī soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā. 

Mikrouzņēmumu nodoklis 

1.panta pirmais punkts 

1) mikrouzņēmums - individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā 
persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību, ja tie atbilst visiem turpmāk šajā punktā minētajiem kritērijiem: 
a) dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas, 
b) apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu, 
c) darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par pieciem. Darbinieku skaitā neiekļauj personu, kura darba attiecību 

laikā atrodas prombūtnē (tai skaitā mācību atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, grūtniecības, dzemdību, 
bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, kā 
arī atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas vai saņem slimības pabalstu) un par šo periodu nesaņem no 
mikrouzņēmuma ienākumu, kā arī no darba atstādinātus darbiniekus, 

d) sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki; 

1.pants  

3) mikrouzņēmuma darbinieks — fiziskā persona, kuru uz darba līguma pamata nodarbina mikrouzņēmums, un 
mikrouzņēmuma īpašnieks, kā arī prokūrists;  

2.pants 

(6) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kurš ir pārtraucis saimniecisko darbību un mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanu 
taksācijas periodā, nevar atkārtoti izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli tajā pašā taksācijas periodā un pēctaksācijas 
periodā. 
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2.1 pants. Mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no mikrouzņēmuma 

(1) Šā likuma piemērošanai par mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu no mikrouzņēmuma uzskata: 

1) attiecībā uz mikrouzņēmuma īpašnieku - ienākumu, kas ir attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī personīgajam patēriņam no 
mikrouzņēmuma izņemtie līdzekļi un citi naudā, pakalpojumu vai citā veidā gūtie ienākumi no mikrouzņēmuma, izņemot 

dividendes; 

2) attiecībā uz mikrouzņēmuma darbinieku, kas nodarbināts uz darba līguma pamata, - ienākumu, kas ir uz pašreizējo vai 
iepriekšējo darba attiecību pamata par attiecīgā ceturkšņa katru mēnesi aprēķinātā darba alga un ar darba algu tieši 

nesaistītie maksājumi vai labumi, ko darbinieks tieši vai netieši gūst naudā vai citās lietās no darba devēja par darbu 

mikrouzņēmumā, ja šajā likumā nav noteikts citādi; 

3) attiecībā uz mikrouzņēmuma īpašnieku, ar kuru mikrouzņēmumam ir noslēgts darba līgums, - šīs daļas 1. un 2.punktā 
noteikto ienākumu summu. 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā mikrouzņēmuma darbinieka ienākumā no mikrouzņēmuma neietver: 

1) labumu no mikrouzņēmumam piederoša vai tā rīcībā esoša vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas tādiem uzdevumiem 
vai vajadzībām, kas nav saistītas ar darba pienākumu vai saimnieciskās darbības veikšanu mikrouzņēmumā, ja labuma 
gūšanas mēnesī par vieglo pasažieru automobili maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli; 

2) mikrouzņēmuma darbinieka vai viņa laulātā vai radinieka (radniecība līdz trešajai pakāpei „Civillikuma” izpratnē) nāves 
gadījumā darba devēja piešķirto bēru pabalstu, kura vērtība nepārsniedz 150 latu; 

3) komandējuma un darba brauciena izdevumu kompensāciju mikrouzņēmuma darbiniekam atbilstoši normatīvajiem aktiem, 
kas paredz saistībā ar komandējumu vai darba braucienu radušos izdevumu kompensācijas apmēru; 

4) kompensāciju, ko darba devējs darbiniekam izmaksā par darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa (kas atbilstoši 
darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām) nolietošanos un kas noteikta 0,03 latu apmērā par katru nobraukto 
kilometru, bet ne vairāk kā 40 latu mēnesī; 

5) citas kompensācijas, kuras izmaksā darba devējs saskaņā ar „Darba likumu” un kuras ir pamatotas ar izdevumus 

apliecinošiem dokumentiem. 

(3) Uz šā panta pirmajā daļā minēto mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu no mikrouzņēmuma neattiecina un kā 
mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu nepersonalizē mikrouzņēmuma izdevumus: 

1) kas nepieciešami „Darba aizsardzības likumā” noteikto darba aizsardzības prasību izpildei; 

2) par darbinieka apmācību, lai iegūtu, uzlabotu vai paplašinātu darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamās iemaņas un 
zināšanas. 

4.pants 

(8
1
) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam taksācijas periodā nav apgrozījuma, tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātāja statusu pēctaksācijas periodā.  

Šo nosacījumu nepiemēro, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs 
pēc taksācijas perioda pirmā ceturkšņa. 

(8
2
) Ja mikrouzņēmums ir reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, sākot ar pirmstaksācijas perioda otro ceturksni, 

un tam nav apgrozījuma pirmstaksācijas periodā un taksācijas periodā, ar pēctaksācijas periodu tas zaudē 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu. 

Pirmstaksācijas periods – taksācijas periods – pēctaksācijas periods 

Papildināta 6.panta ceturtā daļa: 

Ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma pārsniedz 500 latu; 

• „Darba likumā” noteiktā atlaišanas pabalsta dēļ vai  

• tādēļ, ka viņam ir izmaksāta kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā  

• un ar šo personu darba tiesiskās attiecības netiek atjaunotas sešu mēnešu laikā pēc to izbeigšanas,  

mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma apmēra kritērijs netiek uzskatīts par pārsniegtu un šajā daļā noteiktā nodokļa likme 
nav jāpiemēro. 
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Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo 

transportlīdzekļu nodokļa likums 

10.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objekts 

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par komersanta īpašumā vai turējumā esošu vieglo transportlīdzekli, kurš 

pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, 

neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais 

plašlietojuma automobilis. 

Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju 

MK noteikumi Nr.585 

Attaisnojuma dokuments - preču piegādes dokumentu, kurā nav iekļauta preču vienības cena un saimnieciskā 

darījuma novērtējums naudas izteiksmē, nevar izmantot par attaisnojuma dokumentu 

Preču piegādes dokuments – preču nosaukums, mērvienība, daudzums. 

Lai saimniecisko darījumu iegrāmatotu grāmatvedības reģistros, papildus šādam preču piegādes dokumentam 

nepieciešams preču nosūtītāja (izsniedzēja) sagatavots attaisnojuma dokuments. Attaisnojuma dokumentā 

norāda attiecīgā preču piegādes dokumenta reģistrācijas numuru un datumu vai, ja preču piegāde veikta starp 

uzņēmuma struktūrvienībām vai personām, kas atbild par konkrētu preču saglabāšanu, - citas ziņas, kas 

nepārprotami ļauj identificēt konkrēto preču piegādi. 

Uzņēmums, kurš preču piegādes veic nepārtraukti ilgstošā laikposmā, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts 

citādi, pamatojoties uz preču piegādes dokumentiem par laikposmu, kas nav ilgāks par kalendāra mēnesi, var 

sagatavot vienu attaisnojuma dokumentu. 

Preču piegādes dokumentu var nesagatavot, ja samaksu apliecina kases čeks.



 

PIEZĪMĒM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


