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NODOKĻU LIKUMDOŠANAS 
JAUNUMU APSKATS  
(JŪNIJS, 2013) 
 
Normatīvie akti  
Grozījumi Komerclikumā 

2013. gada 6. jūnijā Saeimā pieņemti grozījumi „Komerclikumā”, kas 
precizē daļu un akciju mantošanas noteikumus, kā arī paredz 
sabiedrībai tiesības iegūt savas akcijas gadījumā, ja akcijas, kuras 
piekrīt valstij kā bezmantinieku manta, likumā noteiktajā kārtībā 
netiek pārdotas.  

Grozījumi stājas spēkā ar 2013. gada 1. jūliju. 

Grozījumi pieejami šeit. 

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 

2013. gada 6. jūnijā Saeimā pieņemti grozījumi likumā „Par 
uzņēmumu ienākuma nodokli”. Ar grozījumiem tiek: 

• Precizēta sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu definīcija; 
• Precizēti izmaksu palielinošā koeficienta (1.5) 

nepiemērošanas nosacījumi izmaksām, kas saistītas ar 
ziedojumiem; 

• Noteikts, ka nodokļu maksātāja apliekamais ienākums 
palielināms par zaudējumiem no ES vai EEZ publiskās 
apgrozības vērtspapīriem, kas nav akcijas, kā ari citiem 
izdevumiem, kas saistīti ar akciju un ES vai EES publiskās 
apgrozības vērtspapīru iegādi, atsavināšanu vai glabāšanu 
taksācijas periodā; 

• Noteikts, ka nodokļu maksātāja apliekamo ienākumu 
samazina par ienākumu no to Eiropas Savienības vai Eiropas 
Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru 
atsavināšanas, kuri nav akcijas, kā arī par nokavējuma 
naudas un soda naudas summu, kas ir dzēsta saskaņā ar 
Nodokļu atbalsta pasākuma likumu.  

• Precizēti atsevišķi nosacījumi attiecībā uz nodokļa atlaidi 
par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem 
ieguldījumiem, kā arī tiek precizētas situācijas, kad attiecīgā 
nodokļa atlaide nav piemērojama. 

• Papildināts prioritāro nozaru saraksts, kas kvalificējas 
nodokļa atlaides piemērošanas prasībām. 

Atsevišķi grozījumu punkti stājas spēkā ar 2013. gada 1. jūliju, 
vai ir piemērojami ar 2012. vai 2013. taksācijas gadu. 

Grozījumi pieejami šeit. 

https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=257715
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=257721


 

2 
 

Grozījumi Padziļinātās sadarbības programmas noteikumos 

2013. gada 11. jūnijā MK ir pieņēmis grozījumus noteikumos Nr. 459 
„Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību”. Ar 
minētajiem grozījumiem: 

• Tiek definēti noteikumos izmantotie termini; 
• Tiek noteikti papildu kritēriji maksātāja atbilstībai 

programmas prasībām (vidējais neto apgrozījums pēdējos 
trīs gados pārsniedz 3 miljonus latu, vidējā nodokļos 
samaksātā summa pēdējos trīs gados pārsniedz 500 000 
latu, pēdējos sešos mēnešos nodarbināto skaits nav mazāks 
par 25) 

• Noteikumi tiek papildināti ar nodaļu, kas nosaka Nodokļu 
risku vadības principus un izpildāmās prasības. 

Grozījumi stājas spēkā ar 2013. gada 15. jūniju, savukārt 
noteikumi attiecībā uz nodokļu risku vadību, piemērojami sākot 
ar 2015. gadu. 

Grozījumi pieejami šeit. 

Noteikumi par algas nodokļa grāmatiņām 

2013. gada 4. jūnijā MK ir pieņēmis noteikumus Nr. 304 „Kārtība, 
kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa”. 

Ar minētajiem noteikumiem tiek noteikts, ka sākot ar 2014. gada 1. 
jūniju, tiks izmantotas algas nodokļa grāmatiņas, kas būs 
elektroniskā formā, EDS sistēmā. Minētie noteikumi nosaka gan 
grāmatiņā ierakstāmo ziņu apjomu, kā arī kārtību, kādā veicamas 
attiecīgo ziņu korekcijas.  

Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jūnijā. 

Noteikumi pieejami šeit. 

Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likuma piemērošanas 
kārtībā 

2013. gada 28. maijā MK pieņemti grozījumi noteikumos Nr. 17 
"Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība 
un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 
administrēšanai". Ar grozījumiem tiek noteikts, ka: 

• lai trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskā persona, kas nav 
PVN maksātājs Eiropas Savienības teritorijā, saņemtu 
samaksātā PVN par iekšzemē iegādātajām precēm atmaksu, 
tai jāiesniedz viens īpaša parauga čeks, kurā norādītā preču 
vērtība nav mazāka par 50 latiem, vai divi vai vairāki īpaša 
parauga čeki, kuros katrā norādītā preču vērtība (bez 
nodokļa) nav mazāka par 25 latiem; 

• ja starptautiskajā preču transporta pavadzīmē kā preču 
izkraušanas vieta nav norādīta tā dalībvalsts, kura bija 
minēta preču izlaišanai brīvam apgrozījumam iesniegtajos 
dokumentos, bet cita dalībvalsts, uz kuru preces faktiski 

https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=257532
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=257265
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Priecāsimies palīdzēt: 
 
Andris Jaunzemis 
Sertificēts nodokļu konsultants  
UIN un transferta cenas 
Tālr.: +371 67379031 
Mob.: +371 29635522 
E-pasts: andris@taxlink.lv 
 
Rūdolfs Vilsons 
Jurists, nodokļu konsultants 
PVN, Muita un VID pārsūdzības 
Tālr.: +371 67379031 
Mob.: +371 29119677 
E-pasts: rudolfs@taxlink.lv 
 
Oļegs Sējāns 
Sertificēts nodokļu konsultants 
PVN un darbaspēka nodokļi 
Tālr.: +371 67379031 
E-pasts: olegs@taxlink.lv 
 
Agris Nurža 
Sertificēts nodokļu konsultants 
Darbaspēka nodokļi un 
transferta cenas 
Tālr.: +371 67379031 
Mob.: +371 29882578 
E-pasts: agris@taxlink.lv 

 
 

aizvestas, tad PVN 0 procentu likmi piemēro, ja reģistrēta 
PVN maksātāja rīcībā ir dokumenti, kuri apliecina, ka šīs 
preces pārsūtītas uz starptautiskā preču transporta 
pavadzīmē norādīto dalībvalsti preču saņēmējam (citas 
dalībvalsts reģistrētam PVN maksātājam) saskaņā ar 
personas, kura bija minēta kā preču saņēmējs preču 
izlaišanai brīvam apgrozījumam iesniegtajos dokumentos, 
dotajiem norādījumiem. 

Noteikumi stājas spēkā 2013. gada 6. jūnijā, savukārt atsevišķas 
normas piemērojamas no 2014. gada. 

Grozījumi pieejami šeit. 

VID uzziņas 

2013. gada jūnijā VID ir sniedzis arī šādas uzziņas nodokļu 
jautājumos: 

• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana Lietuvas 
Republikas rezidenta, kurš strādā Latvijas uzņēmuma labā 
Lietuvas teritorijā, algotā darba ienākumam. Pilnu uzziņas 
tekstu varat iegūt šeit. 

• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa normu piemērošana, 
atsavinot mantotu nekustamo īpašumu. Pilnu uzziņas tekstu 
varat iegūt šeit. 

• Mikrouzņēmuma apgrozījuma noteikšana uzņēmumam, kas 
nodarbojas ar starpniecības pakalpojumu sniegšanu. Pilnu 
uzziņas tekstu varat iegūt šeit. 

• PVN priekšnodokļa korekcija līguma laušanas gadījumā, ja 
veikta samaksa avansā. Pilnu uzziņas tekstu varat iegūt šeit. 

• PVN piemērošana malkas piegādēm iedzīvotājiem. Pilnu 
uzziņas tekstu varat iegūt šeit.  

• PVN piemērošanas kārtība aprīkojuma piegādēm zvejas 
kuģiem. Pilnu uzziņas tekstu varat iegūt šeit. 

• Par apliekamā ienākuma koriģēšanu par norakstīto avansa 
maksājumu. Pilnu uzziņas tekstu varat iegūt šeit. 

• Par nodokļa atlaidies piemērošanu ziedotām precēm. Pilnu 
uzziņas tekstu varat iegūt šeit. 

• Par VSAOI no dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes locekļa 
atalgojuma. Pilnu uzziņas tekstu varat iegūt šeit. 

 

 

 

 

 

 

TaxLink Baltic SIA ir uzņēmums, kas sniedz nodokļu konsultācijas un grāmatvedības pakalpojumus un, 
kas specializējas pakalpojumu sniegšanā lieliem un vidējiem ārvalstu un Latvijas uzņēmumiem.  
 
TaxLink Baltic SIA uzņēmumā strādā augstākā līmeņa profesionāļi, kuriem ir vairāk nekā 10 gadu 
pieredze nodokļu, juridisko un finanšu pakalpojumu sniegšanā. Vairāki TaxLink Baltic SIA darbinieki ir 
Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas biedri un ir sertificēti nodokļu konsultanti, kuri ir guvuši 
neatsveramu pieredzi iepriekš strādājot gan Valsts ieņēmumu dienestā, gan vienā no lielākajiem 
revīzijas, nodokļu un finanšu konsultāciju uzņēmumiem Latvijā („lielā četrinieka” auditorfirmā). 
 
 
Mūsu biroji: 
 
TaxLink Latvia 
Duntes iela 6-304 
Rīga, LV-1013 
Latvija 
Tel: +371 6 737 9031 
info@taxlink.lv 
www.taxlink.lv 

TaxLink Lithuania 
Konstitucijosave. 7 
Viļņa, LT-09308 
Lietuva 
Tel: +370 5 277 9397 
info@taxlink.lt 
www.taxlink.lt 
 

TaxLink Estonia 
Viru väljak 2  
Tallina 
Igaunija 
Tel: +372 5334 5334 
info@taxlink.ee 
www.taxlink.ee 

TLA Sp. z o.o. 
Włodkowica 12/3 
Wroclava, 50-072 
Polija 
Tel: +48 71 794 01 27 
kancelaria@tla-
kancelaria.pl 
www.tla-kancelaria.pl 
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