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Grozījumi sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrācijā 
 

Šā gada 18. aprīlī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 942 par valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju. Saskaņā ar grozījumiem turpmāk darbinieka statusa 
zaudēšanas iemesli varēs būt precizēti arī pēc darba devēja iniciatīvas. Iepriekš tas nebija iespējams, 
jo saskaņā ar likumu darba devējs varēja precizēt darba ņēmēja statusa zaudēšanas iemeslus tikai 
saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu lēmumu. Šāda kārtība 
bieži vien radīja situācijas, kad darba devēja nevērības dēļ, atlaistais darbinieks nevarēja pretendēt 
uz bezdarbnieka pabalstu uzreiz pēc darba attiecību pārtraukšanas. 
 
 

Grozījumi saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu uzskaites sistēmu 
 
2009. gada 16. aprīlī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 495 par likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtību. Iepriekš nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 
uzskaites kārtības dēļ bieži radās situācijas, kad nodokļa maksātāja vienas pilnvarotās personas 
(piemēram, ar kuru dzīvokļu īpašnieki noslēguši līgumu par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu) 
nesavlaicīgi samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis radīja nodokļu parādu visām nodokļa 
maksātāja pilnvarotām personām. Turpmāk pēc nodokļa maksātāja vai tā pilnvarotās personas 
rakstveida lūguma nodokļa maksājumiem par valstij piederošiem nekustamajiem īpašumiem 
pašvaldība varēs atvērt nodokļa maksātāja pilnvarotai personai personīgo kontu, kur tiks uzskaitīti 
tikai attiecīgās pilnvarotās personas veiktie maksājumi. Tādā veidā būs iespējams veikt uzskaiti par 
katras pilnvarotās personas nesamaksātām vai pārmaksātām nodokļa summām 
 

 
Jauni noteikumi akcīzes nodokļa marku piestiprināšanai alkoholiskajiem dzērieniem un 

tabakas izstrādājumiem 
 

Šā gada 16. aprīlī stājās spēkā jauni noteikumi akcīzes nodokļa marku piestiprināšanai 
alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem. Sīkāk par noteikumiem lūdzam skatīt mūsu 
Nodokļu Ziņu janvāra izlaidumu.  
 
 
Ja kases čekā preces nosaukuma vietā norādīts tikai “alkohols” (AT Senāta spriedums SKA-

686/2008) 
 

Vēršam Jūsu uzmanību uz AT Senāta atziņu par to, ka, pārdodot alkoholu mazumtirdzniecības 
vietās, nepietiek kases čekā kā preces nosaukumu norādīt tikai “alkohols”, bet gan ir jānorāda 
konkrēts nosaukums. Šāda prasība attiecas uz visiem ar akcīzes nodokli apliekamo preču tirgotājiem 
tirdzniecības vietās. Par akcīzes preces tirgošanu, nenodrošinot atbilstošu izdruku kases čekā, 
persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
1561. pantu.  
 



 

 
  

2 

Ārvalsts komersanta pastāvīgās pārstāvniecības tiesības atskaitīt priekšnodokli (AT Senāta 
spriedums  SKA-55/2009) 

 
AT Senāts kārtējo reizi atgādināja, ka atskaitīt priekšnodokli ir tiesīga tikai tā persona, kura saņem 
preci un pakalpojumu, tas ir, kurai ir izrakstīts rēķins. Ja rēķins tika izrakstīts ārvalsts komersantam, 
kas attiecīgi nav reģistrēts Latvijā kā apliekamā persona, nevis tā pastāvīgajai pārstāvniecībai 
(filiālei), tad tas ir pietiekošs apstāklis, lai ierobežotu pastāvīgās pārstāvniecības tiesības atskaitīt 
priekšnodokli. Pie tam, šajā gadījumā apstāklim, ka pārstāvniecība ir ārvalsts komersanta daļa un tai 
nav juridiskas personas statusa, nav izšķirošas nozīmes; kā arī nav nepieciešams konstatēt apstākli, 
vai piegādātās preces vai pakalpojumi bija sniegti/nepieciešami tieši pastāvīgās pārstāvniecības 
saimniecikās darbības nodrošināšanai.  
 
Toties gadījumos, kad rēķins tiek izrakstīts pastāvīgajai pārstāvniecībai (arī tad, ja līgumiskās 
attiecības ir nodibinātas starp pakalpojuma sniedzēju un ārvalsts komersantu, nevis tā pastāvīgo 
pārstāvniecību), to, vai šiem darījumiem ir saistība ar pastāvīgās pārstāvniecības saimniecisko 
darbību, VID ir jāvērtē tās kā ārvalsts uzņēmuma pastāvīgās pārstāvniecības kontekstā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precīzāku informāciju par grozījumiem nodokļu tiesību aktos varat uzzināt pie Sorainen nodokļu juristiem: 
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Alisa Šurko 
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Sorainen sniedz konsultācijas nodokļu jomā, domstarpību ar VID risināšanā, kā arī nodokļu rūpīgā izpētē (tax due diligence). 
Sorainen – World Tax Service Alliance neekskluzīvais sadarbības partneris. 

 


