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01.05.2015. spēkā stājās grozījumi Ministru 

kabineta (MK) noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā 

piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu 

dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas 

novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi" (MK 

noteikumi Nr.178). Grozījumi vienkāršo nodokļu 

rezidences apliecību izmantošanu Latvijā, tomēr 

vairāki jautājumi palikuši neatrisināti.   

 

Kad jāsaņem rezidences apliecība? 

  

MK noteikumi Nr.178 iepriekš paredzēja, ka 

ienākuma izmaksātājs var neieturēt nodokli vai piemērot samazinātu nodokļa likmi maksājumiem nerezidentiem 

tikai tad, ja izmaksas brīdī tā rīcībā ir apstiprināta rezidences apliecība – iesniegums nodokļu atvieglojumu 

piemērošanai (MK noteikumu Nr.178 1.pielikums). 

  

Grozījumi paredz, ka rezidences apliecībai turpmāk ir jābūt ienākuma izmaksātāja rīcībā ne vēlāk kā līdz 

uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas par pārskata periodu iesniegšanas dienai vai iedzīvotāju gada 

ienākumu deklarācijas iesniegšanas dienai, nevis maksājuma veikšanas brīdī.  

  

Ja atvieglojuma apliecība tiek apstiprināta pēc ienākuma izmaksas, tajā jāapliecina, ka ienākuma izmaksas brīdī 

maksājuma saņēmējs bija nodokļu rezidents saskaņā ar attiecīgo nodokļu konvenciju. Atvieglojumu apliecības 

derīguma termiņš turpmāk būs 5 gadi no dienas, ar kuru tiek pieprasīts piemērot samazinātu nodokļa likmi vai 

nodokļa atbrīvojumu, nevis no tās apstiprināšanas dienas. 

  

Šīs izmaiņas atvieglos nodokļu atvieglojumu piemērošanu, ja maksājuma brīdī izmaksātāja rīcībā nav maksājuma 

saņēmēja nodokļu rezidences apliecība, bet izmaksātājs uzticas, ka maksājuma saņēmējs to iesniegs ne vēlāk kā 

līdz izmaksātāja deklarācijas iesniegšanas termiņam. Ja tas tomēr netiek izdarīts, ienākuma izmaksātājam kā līdz 

šim jāsamaksā gan nodokļa summa, kura būtu jāietur, ja maksājuma saņēmējam netiktu piemērots nodokļu 

konvencijā noteiktais atvieglojums, gan nokavējuma nauda. 

 



  

Iesniegumu saturs 

  

Grozījumi precizē arī rezidences apliecību – iesniegumu atvieglojumu piemērošanai un rezidences apliecību – 

iesniegumu nodokļu atmaksāšanai saturu. Nodokļu maksātājiem dažkārt nācās saskarties ar Valsts ieņēmumu 

dienesta (VID) prasību aizpildīt rezidences apliecības sadaļu par līguma datumu un numuru. Piemēram, ja 

raidsabiedrība izmaksāja izpildītājam autoratlīdzību saskaņā ar vairākiem līgumiem, atsevišķos gadījumos VID 

prasīja noformēt rezidences apliecību par katru līgumu, nevis ienākuma veidu.  

  

Finanšu ministrija jau agrāk ir skaidrojusi, ka informācija par līguma datumu un numuru ir fakultatīva un šāda VID 

prakse ir nepamatota. Prasība norādīt līguma numuru un datumu ar grozījumiem tiek atcelta pilnībā.     

  

Ārvalsts nodokļu rezidences apliecības 

  

Lai gan ir daudz pozitīvu izmaiņu, vairāki būtiski administratīvie šķēršļi nav novērsti. Ārvalsts nodokļu 

administrāciju apstiprināto rezidences apliecību izmantošana Latvijā joprojām ir smagnēja. Saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.178 ārvalsts nodokļu rezidences apliecību var izmantot tikai tad, ja 

• ārvalsts nodokļu administrācija apliecina, ka tā nevar apstiprināt MK noteikumu Nr.178 1. vai 2.pielikumā 

noteikto rezidences apliecību; 

• VID ir vienojies ar attiecīgās ārvalsts nodokļu administrāciju akceptēt tās rezidences apliecību; 

• tajā ir iekļauta noteikta informācija un 

• tā ir angļu valodā vai citā svešvalodā ar tulkojumu latviešu valodā. 

  

Līdz šim VID lielākoties ir akceptējis citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu nodokļu rezidences apliecības arī 

tad, ja nav īpašas vienošanās ar konkrēto ārvalsts nodokļu administrāciju par tās rezidences apliecības 

izmantošanu Latvijā. Diemžēl MK noteikumu Nr.178 grozījumi šo praksi neatspoguļo. 

  

Ārvalsts nodokļu administrācijas dažkārt atsakās apstiprināt Latvijas nodokļu rezidences apliecības, jo tajās 

jāsniedz samērā plaši apliecinājumi. 

  

Maksājuma saņēmējam ir jāapliecina, ka tas ir maksājuma īstenais īpašnieks (faktiskais labuma guvējs), bet 

ārvalsts nodokļu administrācijai jāapliecina, ka saskaņā ar tās rīcībā esošo informāciju maksājuma saņēmēja 

apliecinājums ir patiess. 

  

Ārvalsts nodokļu administrāciju rīcībā lielākoties nemaz nav informācijas, lai izvērtētu, vai maksājuma saņēmējs ir 

ienākuma faktiskais labuma guvējs, tāpēc daļa atsakās apstiprināt Latvijas nodokļu rezidences apliecības. 

Grozījumu izstrādātāji diemžēl nav izmantojuši iespēju novērst šo šķērsli, pārskatot nodokļu administrācijas 

apliecinājuma attiecināšanu uz informāciju par faktisko labuma guvēju vai vismaz atvieglojot nosacījumus par 

atsevišķu ārvalstu (ES un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstu) nodokļu 

rezidences apliecību izmantošanu Latvijā.   

  

Pati prasība apliecināt, ka ārvalsts nodokļu maksātājs ir Latvijā gūtā ienākuma faktiskais labuma guvējs, ir 

samērā deklaratīva. Saskaņā ar Latvijas nodokļu konvencijām nosacījums par samazinātas ieturējuma nodokļa 

likmes vai nodokļa atbrīvojuma piemērošanu otras līgumslēdzējas valsts rezidentam, kurš ir ienākuma faktiskais 

labuma guvējs, tiek piemērots tikai attiecībā uz dividendēm, procentiem un autoratlīdzību.  



  

Turklāt jau vairākus gadus UIN nav jāietur no šādiem maksājumiem ārvalsts nodokļu rezidentiem, izņemot 

personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās. 

Saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" nodokļa atbrīvojums tiek piemērots neatkarīgi no tā, vai 

ienākuma saņēmējs ir faktiskais labuma guvējs. 

  

Nodokļu konvencijā noteikto kritēriju par faktisko labuma guvēju var joprojām piemērot maksājumiem, kuri tiek 

veikti nerezidentam – fiziskajai personai. Tomēr parasti ārvalsts sabiedrības, nevis fiziskās personas tiek 

izmantotas, lai iegūtu tiesības uz nodokļu konvencijā noteiktajiem atvieglojumiem, ja faktiskajam labuma guvējam 

nav šādu tiesību saskaņā ar konvenciju. Līdz ar to šī apliecinājuma praktiskā nozīme ir neliela. 

  

Personālsabiedrības un citi līgumtiesiski veidojumi 

  

Nav arī atrisināts jautājums par atvieglojumu piemērošanas kārtību, ja ienākums tiek izmaksāts ārvalsts 

personālsabiedrībai vai līgumtiesiskam veidojumam (piemēram, līgumtiesiskam ieguldījumu fondam), kurš nav 

patstāvīgs nodokļu maksātājs un kuram ir liels biedru skaits.  

  

Piemēram, ja Latvijas sabiedrība maksā Lielbritānijas juridiskajam birojam - personālsabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību - par saņemtajiem pakalpojumiem, nodokļu atbrīvojumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa Latvijā var 

piemērot tikai tad, ja Latvijas sabiedrības rīcībā ir nodokļu rezidences apliecības visiem personālsabiedrības 

biedriem, uz kuriem ienākums ir attiecināms. 

  

Nodokļu konvencijās noteiktā nodokļa atbrīvojuma piemērošana ienākumam no konsultatīvajiem pakalpojumiem 

nereti nav iespējama administratīvā sloga dēļ, ja šādai personālsabiedrībai ir desmitiem vai pat simtiem biedru, 

kuri ir dažādu valstu rezidenti. Saglabājot līdzšinējo nodokļu atvieglojumu piemērošanas kārtību, katram ārvalsts 

partnerim ir jāiesniedz ienākuma izmaksātājam apstiprināta rezidences apliecība, lai uz to attiecināmai (bieži vien 

proporcionāli nelielai) ienākuma daļai piemērotu nodokļu atbrīvojumu Latvijā. 

  

Administratīvo slogu varētu mazināt, piešķirot tiesības ārvalsts personālsabiedrībām un citiem līgumtiesiskiem 

veidojumiem ar lielu biedru skaitu apliecināt tās biedru nodokļu rezidenci, to līdzsvarojot ar atbildību par Latvijā 

nesamaksātajiem nodokļiem, ja apliecinājums par biedru nodokļu rezidenci ir nepatiess. 

 


