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TALLINA 

Kaido Loor 
Partneris 
kaido.loor@sorainen.ee 

Pärnu mnt. 15 
10141 Tallina, Igaunija 
tel      +372 640 0900 
fakss +372 640 0901 
e-pasts sorainen@sorainen.ee 

RĪGA 

Jānis Taukačs 
Partneris 
janis.taukacs@sorainen.lv 

Kr. Valdemāra iela 21 
LV-1010 Rīga, Latvija 
tel     +371 6 736 5000 
fakss +371 6 736 5001 
e-pasts sorainen@sorainen.lv 

VIěĥA 

Tomas Kontautas 
Partneris 
toomas.kontautas@sorainen.lt 

Jogailos g. 4 
LT-1116 ViĜĦa, Lietuva 
tel     +370 5 268 5040 
fakss +370 5 268 5041 
e-pasts sorainen@sorainen.lt 

MINSKA 

Kiryl Apanasevich 
Partneris 
kiryl.apanasevich@sorainen.com 

Pobediteley Ave. 23/3 
220004 Minska, Baltkrievija 
tel     +375 17 306 2102 
fakss +375 17 306 2079 
e-pasts sorainen@sorainen.com 
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TALLINN   RIGA   VILNIUS   MINSK 

PIEĥEMTI BŪTISKI GROZĪJUMI NODOKěU TIESĪBU AKTOS 
 
2009. gada 11. decembrī Latvijas Saeima steidzamības kārtībā pieĦēma grozījumus likumos „Par pievienotās vērtības 
nodokli”, „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par akcīzes nodokli”. 
 
Tiks palielinātas PVN likmes 
Ar 2009. gada 1. janvāri 18% PVN likme tiks palielināta līdz 21%, bet šobrīd atsevišėām precēm un pakalpojumiem 
piemērojamā likme 5% apmērā tiks palielināta līdz 10%. Turklāt, sekojošām precēm un pakalpojumiem ar 2009. gada 1. 
janvāri tiks piemērota 21% likme šobrīd piemērojamās 5% likmes vietā: 
1. veterināro medikamentu piegādēm; 
2. grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm; 
3. viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs; 
4. ūdens piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā; 
5. kanalizācijas pakalpojumiem; 
6. sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem; 
7. apbedīšanas pakalpojumiem; 
8. ieejas maksai sporta pasākumos; 
9. ieejas maksai kinoizrādēs; 
10. frizieru pakalpojumiem; 
11. iedzīvotājiem sniegtajiem vienkāršotās renovācijas pakalpojumiem (darbiem) un remonta pakalpojumiem 

būvniecības jomā;  
12. malkas un koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem.  
 
Masu informācijas līdzekĜiem vai to abonentmaksai tiks piemērota 10% likme līdz 2009. gada 31. decembrim, bet pēc tam – 
21%. Preču piegādēm un pakalpojumiem, kas notikuši līdz 2008. gada 31. decembrim, bet PVN rēėins 2009. gadā vēl nav 
izrakstīts, būs piemērojama likme saskaĦā ar vēl 2008.g. spēkā esošo likumu (5% vai 18%). Tas pats attiecas arī uz 
darījumiem, par kuriem veikta apmaksa šo darījumu starpniecības aăentam līdz 2008. gada 31. decembrim. 
 
Cigaretēm, kuru marėēšanai akcīzes nodokĜa markas ir pasūtītas līdz 2008.gada 31.decembrim un maksimālā 
mazumtirdzniecības cena noteikta, Ħemot vērā nodokĜa 18 procentu likmi, un kuras ar attiecīgām akcīzes nodokĜa markām 
ir laistas brīvā apgrozījumā līdz 2009.gada 31.janvārim, piemēro nodokĜa likmi, kas bija piemērojama līdz 2008.gada 
31.decembrim, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 31.martam. 
 
Tiks samazinātas iedzīvotāju ienākuma nodokĜa likmes 
Ar 2009. gada 1. janvāri iedzīvotāju ienākuma nodokĜa likme tiks samazināta no 25% uz 23%.  
 
Tiks palielinātas arī akcīzes nodokĜa likmes 
Ar 2009. gada 1. februāri tiks palielinātas arī akcīzes nodokĜa likmes alkoholiskajiem, bezalkoholiskiem dzērieniem (tai 
skaitā kafijai) un naftas produktiem.  
 
Precīzāku informāciju par šiem un šī gada 2. decembrī Saeimā apstiprinātajiem grozījumiem nodokĜu tiesību aktos, kas 
stāsies spēkā no 2009. gada 1. janvāra varat uzzināt pie Sorainen nodokĜu juristiem: JāĦa Taukača 
(janis.taukacs@sorainen.lv), Ūves Zosāra (uve.zosars@sorainen.lv), Edgara Koškina (edgars.koskins@sorainen.lv) un 
Alisas Šurko (alisa.surko@sorainen.lv). 


