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Jauna iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija 
 

2009. gada 5. martā stājās spēkā jauni MK grozījumi Nr. 149 „Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu 
deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”. Lai arī minētie noteikumi galvenokārt saglabā iepriekš spēkā esošo 
gada deklarāciju aizpildīšanas kārtību, atsevišķi noteikumi (salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošajiem) ir 
redakcionāli precizēti un papildināti (piemēram, attiecībā uz izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem). Tomēr galvenokārt izmaiņas iepriekšējā gada deklarāciju aizpildīšanas kārtībā skar tos 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājus, kas izvēlējās maksāt fiksēto nodokļa likmi vai kuri gūtajam 
ienākumam piemēroja atšķirīgas nodokļu likmes.  
 

Apbūves zemes pārdošanu plānots aplikt ar PVN 
 

2009. gada 24. februārī MK apstiprināja Finanšu Ministrijas sagatavoto likumprojektu attiecībā uz grozījumu 
veikšanu likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”. Saskaņā ar minēto likumprojektu, ar 2011. gada 1. janvāri 
apbūves zemes pārdošana tiks aplikta ar PVN. Minētā kārtība būs attiecināma tikai uz tādu zemesgabalu, kuru 
ir reāli plānots apbūvēt, un kura apbūvēšanai, inženierkomunikāciju izbūvei vai ceļu vai inženierkomunikāciju 
piebūvei ir izsniegta atļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā. Likumprojekts iesniegts 
Saeimā apstiprināšanai.  
 

Speciālie noteikumi attiecībā uz saistītajiem uzņēmumiem (AT Senāta spriedums SKA-7/2009) 
 

VID, uzskatot, ka uzņēmums nomāja veikalu telpas no saistītiem uzņēmumiem par cenām, kas ir augstākas par 
tirgus cenām, piemēroja likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (UIN) 12. pantā paredzētos speciālos 
noteikumus. Proti, VID palielināja uzņēmuma peļņu par starpību, kas rodas pārdodot preces/pakalpojumus par 
augstākām cenām nekā tirgus cenas. Strīds izcēlās par to, ka uzņēmums, lai arī bija „saistīts” ar uzņēmumu, no 
kura tas nomāja telpas, tomēr tie nebija uzskatāmi par saistītiem UIN likuma izpratnē. Līdz ar to uz uzņēmumu 
nebija attiecināmas UIN likuma 12. pantā paredzētie speciālie noteikumi. Senāts secināja, ka VID, vērtējot, vai 
ir piemērojami UIN likuma 12. pantā paredzētie īpašie noteikumi attiecībā uz saistītajiem uzņēmumiem, ir jāņem 
vērā, ka minētie noteikumi nav attiecināmi uz nodoļa maksātāja darījumiem ar jebkuriem saistītiem 
uzņēmumiem, bet tikai attiecībā uz tādām personām, kas ir īpaši noteiktas šajā tiesību normā. 
 

Pavadzīmju aizpildīšana, ja mainīts uzņēmuma nosaukums (AT Senāta spriedums SKA-15/2009) 
 
Saskaņā ar AT Senāta  2009. gada 12. februāra spriedumu, ja sabiedrība ir mainījusi nosaukumu, tad nākošajā 
dienā pēc nosaukuma maiņas reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā, šīs sabiedrības darbībai ir jāatbilst jaunajam 
nosaukumam. Tas nozīmē, ka, noformējot preču pavadzīmes – rēķinus (PPR), tajās ir jānorāda jauns 
sabiedrības nosaukums. Ja tas netiek nodrošināts, tad sabiedrība ir pārkapusi noteikto preču pavadzīmju 
uzskaites, saglabāšanas, noformēšanas vai lietošanas kārtību, un var būt administratīvi sodīta par pārkāpumu, 
kas paredzēts APK 1551 panta 2. daļā. Šāda pārkāpuma konstatēšanā nav nozīmes tam, vai sabiedrību bija 
iespējams identificēt pēc citiem pavadzīmē norādītajiem datiem (reģistrācijas numura, juridiskās adreses, utt.). 
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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 neeksluzīvais sadarbības parneris. 

 


