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NODOKĻU LIKUMDOŠANAS 
JAUNUMU APSKATS  
(APRĪLIS, 2014) 
 
Normatīvie akti  
Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju  

2014. gada 8. aprīlī pieņemti MK noteikumi  Nr.190 „Noteikumi par 
mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”. 
Noteikumi nosaka mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas veidlapas 
paraugu un tās aizpildīšanas kārtību. 

Noteikumi stājās spēkā ar 2014. gada 16. aprīlī. 

Grozījumi pieejami šeit. 

 

Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā  

2014. gada 8. aprīlī Saeimā pieņemti grozījumi Elektroenerģijas 
nodokļa likumā. Grozījumiem mērķis ir noteikt, ka, ja 
elektroenerģiju iegādāsies galalietotājs, t.i., juridiskā persona, biržā  
tad arī šī persona būs atbildīga par elektroenerģijas nodokļa 
nomaksu valsts budžetā. Uz elektroenerģijas pircējiem tiks 
attiecināta Elektroenerģijas nodokļa likumā noteiktā 
elektroenerģijas nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība, kā 
arī atbildība par likumā noteikto prasību neievērošanu. 

Papildus tam ar grozījumiem tiek precizēts Elektroenerģijas nodokļa 
likuma 6.panta pirmās daļas 3.punkts, lai likumā minētā 
terminoloģija būtu saskaņota ar Elektroenerģijas tirgus likumā 
minēto terminoloģiju.   

Grozījumi stājās spēkā ar 2014. gada 8. maijā. 

Grozījumi pieejami šeit. 

 

VID uzziņas 

2014. gada aprīlī VID ir sniedzis šādas uzziņas nodokļu jautājumos: 

• PVN normu piemērošanas kārtība pārdodot renovētu 
nekustamo īpašumu. Pilnu uzziņas tekstu varat iegūt šeit. 

• PVN normu piemērošanas kārtība preču piegādes 
darījumiem ES teritorijā. Pilnu uzziņas tekstu varat iegūt 
šeit. 

http://likumi.lv/doc.php?id=265640
http://likumi.lv/doc.php?id=265832
https://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/vid%20uzzinas/2014/maijs/s%20pvn.doc
https://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/vid%20uzzinas/2014/maijs/vid_np_nnmd_25042014.doc
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• PVN piemērošanas kārtība saimnieciskajā darbībā 
izmantojamam vieglajam pasažieru transportlīdzeklim. Pilnu 
uzziņas tekstu varat iegūt šeit. 

• IIN normu piemērošana saimnieciskās darbības veicēja 
reprezentācijas izdevumiem. Pilnu uzziņas tekstu varat iegūt 
šeit. 

• IIN normu piemērošana reklāmas kampaņas ietvaros 
rīkotajos konkursos izsniegtajām mantiskajām un naudas 
balvām. Pilnu uzziņas tekstu varat iegūt šeit. 

 

Citi nodokļu jaunumi 
Jauni VID informatīvie materiāli 

2014. gada 28. aprīlī VID publicējis informatīvo materiālu „Fizisko 
personu saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā gūtā 
ienākuma deklarēšana”. 

Dokuments pieejams šeit. 

2014. gada 28. aprīlī VID publicējis informatīvo materiālu "Par 
pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu valsts vai pašvaldības 
iestādes vai pašvaldības saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem, 
kuriem piemērojams īpašais pievienotās vērtības nodokļa 
piemērošanas režīms". 

Dokuments pieejams šeit. 

 

Jauna regula par muitas nodokli Ukrainas izcelsmes precēm 

2014. gada 16. aprīlī Pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr.374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai 
atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm. Minētās regulas I pielikumā ir 
ietvertas preces, kurām samazina vai atceļ muitas nodokļus.  

Autonomo tirdzniecības režīmu piemēro no 2014. gada 23. aprīļa. 

Lai varētu izmantot noteikto preferenču režīmu, ir jānodrošina, ka 
tiek ievērota atbilstība preču izcelsmes noteikumiem, kā paredzēts 
Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka 
īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par 
Kopienas Muitas kodeksa izveidi, IV sadaļas 2.nodaļas 2.iedaļā. 

 

Paziņojums VID par saņemtajiem aizdevumiem 

Atgādinām, ka saskaņā ar grozījumiem, kas tika veikti likumā „Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”, privātpersonām, kas ir Latvijas 

https://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/vid%20uzzinas/2014/aprilis/np_27032014_27564.doc
https://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/vid%20uzzinas/2014/maijs/uzzina_b.doc
https://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/vid%20uzzinas/2014/aprilis/pvn%20reprezent.doc
https://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/informativie%20materiali/iin/aprilis/ienakums_aizdevumu_dzesana2014.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/informativie%20materiali/pvn/2014/info_materials_pasvaldibam_sanemot_buv_pakalpojumus_5.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/informativie%20materiali/pvn/2014/info_materials_pasvaldibam_sanemot_buv_pakalpojumus_5.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/informativie%20materiali/pvn/2014/info_materials_pasvaldibam_sanemot_buv_pakalpojumus_5.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/informativie%20materiali/pvn/2014/info_materials_pasvaldibam_sanemot_buv_pakalpojumus_5.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/informativie%20materiali/pvn/2014/info_materials_pasvaldibam_sanemot_buv_pakalpojumus_5.doc
https://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/informativie%20materiali/pvn/2014/info_materials_pasvaldibam_sanemot_buv_pakalpojumus_5.doc
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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 

 
 

rezidenti ir pienākums līdz 2014. gada 30. jūnijam paziņot VID par 
aizdevumiem, kurus privātpersona ir saņēmusi un kuri: 

• nav atmaksāti līdz 2013. gada 31. decembrim; 

• aizdevumu neatmaksātā daļa pārsniedz 15 000 euro. 

Privātpersonai nav pienākums informēt VID par minēto aizdevumu, 
ja: 

• starp aizdevēju un aizņēmēju pastāv laulība; 

• aizdevējs un aizņēmējs ir radinieki līdz trešajai pakāpei; 

• aizdevējs ir kredītiestāde, vai uzņēmums, kam ir piešķirta 
speciālā patērētāju kreditēšanas licence. 

 

 

 

 

 

 

 

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 6-312 
Rīga, LV-1013 
Latvija 
Tel: +371 6 737 9031 
info@taxlink.lv 
www.taxlink.lv 

TaxLink Lithuania 
Konstitucijos ave. 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 

 Copyright 2014 TaxLinkBaltic 
All Rights Reserved. 

mailto:olegs@taxlink.lv
mailto:agris@taxlink.lv
mailto:info@taxlink.lv
http://www.taxlink.lv/
mailto:info@taxlink.lt
http://www.taxlink.lt/
mailto:info@taxlink.ee
http://www.taxlink.ee/

	Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju
	2014. gada 8. aprīlī pieņemti MK noteikumi  Nr.190 „Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”. Noteikumi nosaka mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību.
	2014. gada 8. aprīlī Saeimā pieņemti grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā. Grozījumiem mērķis ir noteikt, ka, ja elektroenerģiju iegādāsies galalietotājs, t.i., juridiskā persona, biržā  tad arī šī persona būs atbildīga par elektroenerģijas nodok...
	Papildus tam ar grozījumiem tiek precizēts Elektroenerģijas nodokļa likuma 6.panta pirmās daļas 3.punkts, lai likumā minētā terminoloģija būtu saskaņota ar Elektroenerģijas tirgus likumā minēto terminoloģiju.
	Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju
	VID uzziņas
	Nodokļu jaunumi:
	2014. gada 28. aprīlī VID publicējis informatīvo materiālu „Fizisko personu saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā gūtā ienākuma deklarēšana”.
	2014. gada 28. aprīlī VID publicējis informatīvo materiālu "Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu valsts vai pašvaldības iestādes vai pašvaldības saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem, kuriem piemērojams īpašais pievienotās vērtības nodokļa pie...
	2014. gada 16. aprīlī Pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm. Minētās regulas I pielikumā ir ietvertas preces, kurām samazina vai atceļ muitas nodokļus.
	Autonomo tirdzniecības režīmu piemēro no 2014. gada 23. aprīļa.
	Lai varētu izmantot noteikto preferenču režīmu, ir jānodrošina, ka tiek ievērota atbilstība preču izcelsmes noteikumiem, kā paredzēts Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2...
	Atgādinām, ka saskaņā ar grozījumiem, kas tika veikti likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, privātpersonām, kas ir Latvijas rezidenti ir pienākums līdz 2014. gada 30. jūnijam paziņot VID par aizdevumiem, kurus privātpersona ir saņēmusi un kuri:
	Privātpersonai nav pienākums informēt VID par minēto aizdevumu, ja:

