NODOKĻU LIKUMDOŠANAS
JAUNUMU APSKATS
(OKTOBRIS, 2012)
Normatīvie akti
Šajā apskatā:
Pieteikšanās nodokļu atbalsta pasākumam
Par pieteikšanos nodokļu
atbalsta pasākumam
Par izmaiņām darbinieku
reģistrēšanas kārtībā un ziņu
sniegšanu par uzņēmuma
līgumiem

Saskaņā ar pieņemto Nodokļu atbalsta pasākuma likumu un
attiecīgajiem MK noteikumiem, sākot ar šī gada 1. oktobri nodokļu
maksātāji var lūgt Valsts ieņēmumu dienestu dzēst iepriekš
aprēķināto nokavējuma naudu un 90 procentus no aprēķinātās soda
naudas. Šajā gadījumā nodokļu maksātājam ir jāsamaksā tikai
nodokļa pamatparāds un 10 procenti no aprēķinātās sodas naudas.

Par minimālās stundas tarifa
likmes paaugstināšanu

Minētais nodokļu atbalsts pasākums attiecas tikai uz to nodokļu
nokavējuma un soda naudu, kas bija aprēķināta par nodokļu
pamatparādu, kas radies līdz 2011. gada 1. septembrim. Līdz ar to
attiecībā uz nodokļu parādiem, kas ir izveidojušies pēc 2011. gada
1. septembra, nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu prasīt
nevar.

Citas nodokļu aktualitātes

Nodokļu atbalsta pasākuma likums ir pieejams šeit.
Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība ir pieejama šeit.

Izmaiņas darbinieku reģistrēšanas kārtībā un ziņu sniegšanā
par noslēgtajiem un izbeigtajiem uzņēmuma līgumiem
Ir apstiprināti grozījumi MK noteikumos par valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem
par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un
iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Grozījumi paredz, ka turpmāk darba devējam katrs darba ņēmējs ir
jāreģistrē VID ne vēlāk kā vienu stundu pirms cilvēks uzsāk darbu, ja
ziņas tiek iesniegtas elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā. Savukārt, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, tad saglabājas
līdzšinējā kārtība, ka ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu
jāsniedz VID ne vēlāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas.
Turklāt trīs darbdienu laikā ir jāsniedz ziņas par tiem darba
ņēmējiem, kuriem piešķirts vai beidzies atvaļinājums bez darba
algas saglabāšanas vai, ja mainīts vai zaudēts likumā "Par valsts
sociālo apdrošināšanu" noteiktais darba ņēmēja statuss.
Bez tam, darba devējiem turpmāk būs jāsniedz VID ziņas arī par
fiziskajām personām, ar kurām tiks noslēgts vai izbeigts uzņēmuma
līgums, ja šī fiziskā persona nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās
darbības veicējs. Attiecīgi, ziņas ir sniedzamas uzņēmuma līguma
noslēgšanas un izbeigšanas dienā.
MK noteikumi ir pieejami šeit.
Grozījumi noteikumos stājās spēkā no 2012. gada 12. oktobra
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No 2013. gada 1. janvāra tiks paaugstināta minimālā stundas
tarifa likme
Ir veikti grozījumi MK noteikumos par minimālo mēneša darba algu
un minimālo stundas tarifa likmi, kas paredz, ka no 2013. gada
1. janvāra minimālā stundas tarifa likme ir paaugstināta no 1,189
latiem uz 1,203 latiem.
Savukārt pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam
un kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35
stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme ir paaugstināta no
1,360 latiem uz 1,375 latiem.
MK noteikumi ir pieejami šeit.
Grozījumi noteikumos stājās spēkā no 2013. gada 1. janvāra

Citas nodokļu aktualitātes
VID uzziņas
2012. gada oktobrī saistībā ar nodokļu jautājumiem VID ir sniedzis
šādas uzziņas:
- Ienākuma no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas
aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas iegūts uz
laulības līguma pamata. Detalizētu informāciju varat iegūt
šeit.
- PVN piemērošana dalības maksai biedrības organizētam
forumam. Detalizētu informāciju varat iegūt šeit.
- Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšana,
noslēdzot automašīnas nomas līgumu ar darbinieku.
Detalizētu informāciju varat iegūt šeit.
- Reprezentatīvā automobiļa izmantošana saimnieciskajā
darbībā. Detalizētu informāciju varat iegūt šeit.
- Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākuma
koriģēšana par meitas sabiedrības kapitāla daļu vērtības
samazinājumu. Detalizētu informāciju varat iegūt šeit.

Satversmes tiesa
Satversmes tiesā ierosināta lieta par likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 33.3panta pirmās daļas neatbilstību Satversmes 1.pantā
nostiprinātajam samērīguma principam.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 33.3 prasībām, ja
nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa apmēram,
tam ir tiesības pretendēt uz aprēķinātās nokavējuma un soda
naudas samazinājumu.
LR Senāta Administratīvo lietu departaments uzskata, ka likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 33.3 panta pirmā daļa neatbilst
Satversmes 1.pantā nostiprinātajam samērīguma principam. Senāts
uzskata, ka apstrīdētā norma liedzot personai tiesības apstrīdēt
nodokļu administrācijas lēmumu, jo, ja tā to darītu, tas atņemtu
iespēju nodokļu administrācijai vienīgo iespēju samazināt uzlikto
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soda naudu. Samazināt sodu nodokļu administrācija var tikai
gadījumā, ja persona, kurai sods piemērots, piekrīt aprēķinātā
nodokļa un nokavējuma naudas apmēram.
Tāpēc uz LR Senāta Administratīvo lietu departamenta lūguma
pamata 2012.gada 28.septembrī Satversmes tiesa ir ierosinājusi
lietu par minētās likuma normas atbilstību Latvijas Republikas
Satversmes 1.pantam.
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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).
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