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Jauni noteikumi par muitas nodokĜu samaksas termiĦa atlikšanu 

 
2009. gada 10. janvārī stājas spēkā jauni MK noteikumi Nr. 3 „Noteikumi par muitas nodokĜu samaksas termiĦa atlikšanu”.  
 
SaskaĦā ar noteikumiem, lai varētu izmantot muitas nodokĜu samaksas termiĦa atlikšanu, komersantam būs jāizpilda tikai 
divi kritēriji:  
 

1) ir jāsaĦem VID atĜauju izmantot vispārējo galvojumu; 
2) ir jābūt reăistrētam VID ar PVN apliekamo personu reăistrā. 

 
Tādējādi, tika paplašināts to komersantu loks, kuri var saĦemt šādu muitas nodokĜu samaksas termiĦa atlikšanu arī tad, ja 
komersantam ir nodokĜu parādi vai tas iepriekš nav izmantojis vispārējo galvojumu muitas procedūru vai preču pagaidu 
uzglabāšanas nodrošināšanai. 
 

Tiek plānoti jauni grozījumi PVN likumā 
 
6.janvārī Ministru Kabineta sēdē (slēgtajā daĜā) tika izskatīts likumprojekts - Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības 
nodokli”. Minētais likumprojekts paredz, ka precēm un pakalpojumiem, kuriem līdz 2008. gada 31. decembrim tika 
piemērota 5% likme un par kuru sniegšanu/piegādi iedzīvotājiem rēėins tiks izrakstīts līdz 2008. gada 12. decembrim, bet 
samaksa saĦemta tikai 2009. gada janvārī, varēs piemērot 5% likmi (jaunās – 10% likmes vietā). 
 
Avīzēm, žurnāliem, biĜeteniem un citiem periodiskajiem izdevumiem, kuri iznāk ne retāk kā reizi 3 mēnešos un kuru 
vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus (izĦemot erotiska, pornogrāfiska un reklāmas rakstura izdevumiem) varēs 
piemērot 5% likmi (10% likmes vietā), ja līgumi par minēto periodisko izdevumu piegādi 2009. gadā ar iedzīvotājiem tika 
noslēgti līdz 2008. gada 12. decembrim. Lai piemērotu 5% likmi, šo preču piegādātājiem kopā ar 2009.gada janvāra PVN 
deklarāciju jāiesniedz VID pārskatu par šādiem noslēgtajiem līgumiem. 
 
Līdzīgus grozījumus ir plānots ieviest arī attiecībā uz viesu izmitināšanas pakalpojumiem, par kuru sniegšanu 2009. gadā 
līgumi tika noslēgti līdz 2008. gada 12. decembrim. Lai piemērotu 5% likmi, šo pakalpojumu sniedzējiem kopā ar 2009.gada 
janvāra PVN deklarāciju būs jāiesniedz VID pārskatu par šādiem līgumiem. 
 
Jautājuma izskatīšanu gan nolemts uz nedēĜu atlikt. Ekonomikas ministram jāiesniedz Valsts kancelejā alternatīvo 
priekšlikumu jautājuma risinājumam. Likumprojektu pēc tam vēl jāapstiprina arī Saeimai. 
 
Precīzāku informāciju par šiem grozījumiem nodokĜu tiesību aktos varat uzzināt pie Sorainen nodokĜu juristiem:  
 
Jānis Taukačs, partneris un nodokĜu prakses vadītājs (janis.taukacs@sorainen.lv),  
Ūve Zosārs, vecākais jurists (uve.zosars@sorainen.lv),  
Edgars Koškins, vecākais jurists (edgars.koskins@sorainen.lv),  
Alisa Šurko, juriste (alisa.surko@sorainen.lv). 


