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Vai kļūstot par dalībnieku ārvalstu 
uzņēmumā ir jāreģistrējas VID un jāmaksā 
nodokļi?

Datums | 2012/08/21 |

Jautājums. Fiziska persona Latvijas pilsonis uzsāk 
uzņēmējdarbību Dubajā, kļūst par dalībnieku Dubajas 
uzņēmumam. Vai šāds fakts ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu 

dienestā? Un vai no gūtiem ieņēmumiem - darba alga un 
dividendes, ko saņems Fiziska persona Latvijas pilsonis jāmaksā nodokļi Latvijā vai kā 
citādi jādeklarē? 

Atbildi sagatavoja zvērinātu advokātu biroja „SORAINEN” vecākā nodokļu konsultante Sabīne 
Vuškāne.

Nodokļa nomaksa

Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 24. panta otro daļu Latvijas rezidenta 
Latvijā un ārvalstīs (Apvienotajos Arābu Emirātos) gūtie ienākumi tiek iekļauti ar nodokli 
apliekamajā ienākumā, par kuriem Latvijā maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Ienākums 
no algota darba Latvijā tiks aplikts pēc 25% likmes, savukārt dividenžu ienākums – pēc 10% 
likmes.

Atbilstoši likuma 19. panta pirmajai un otrajai daļai Latvijas rezidentam ir jādeklarē attiecīgajā 
taksācijas gadā Latvijā un Apvienotajos Arābu Emirātos gūtie ienākumi, arī ar nodokli 
neapliekamie ienākumi, ja to kopējā summa pārsniedz četrkāršotu gada neapliekamā minimuma 
apmēru (LVL 540), iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 24. panta septīto daļu ienākums no algota 
darba Latvijā netiks aplikts ar nodokli, ja ienākums tiek gūts valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un 
stājusies spēkā nodokļu konvencija un ienākumi attiecīgajā ārvalstī ir pakļauti aplikšanai ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam analoģisku nodokli. Latvija šobrīd nav noslēgusi nodokļu 
konvenciju ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem un attiecīgi ienākums no algota darba 
Apvienotajos Arābu Emirātos netiek aplikts ar nodokli. Līdz ar to no Apvienotajos Arābu 
Emirātos gūtās darba samaksas Latvijas rezidentam Latvijā ir jānomaksā iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 25% apmērā.

Aprēķinot Latvijā maksājamā nodokļa apmēru par dividenžu ienākumu, saskaņā ar likuma 24. 
panta trešo daļu no tā tiek atskaitīts ārvalstīs ieturētais nodoklis. Līdzīgi kā attiecībā uz ienākumu 
no algota darba arī dividenžu ienākums Apvienotajos Arābu Emirātos netiek aplikts ar nodokli, 
līdz ar to par šo ienākumu Latvijā ir jānomaksā 10% nodoklis no dividenžu kopsummas.
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Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā

Iegūstot kapitāla daļas Apvienoto Arābu Emirātu sabiedrībā, to īpašniekam nav jāreģistrējas 
Valsts ieņēmumu dienestā. Taču saskaņā ar Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto 
ienākumu deklarēšanas likuma 3. panta pirmās daļas 5. punktu kapitāla daļas, kas attiecīgajai 

personai piederēja 2011.gada 31.decembrī, bija jānorāda mantiskā stāvokļa deklarācijā (jāiesniedz 
līdz 2012.gada 1.jūnijam, saglabājot tiesības triju mēnešu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas 

precizēt tajā iekļautās ziņas, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam jaunu deklarāciju).
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