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TOP 10 NODOKĻU
AKTUALITĀTES

Rīga
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Top 10:

1. PVN pārejas per. NĪ darījumiem 2012.g.; 
piemērošana 2013.g.

2. TP + APA

3. «Baltais» saraksts

4. Nodokļu amnestija                                  

5. Holdingu režīms

6. Lielo investīciju UIN atlaide                       

7. UIN un PVN  atgūšana sliktajiem parādiem                                                              

8. Darījumu aizliegums ar «melnā saraksta» 
uzņēmumiem                                                                 

9. Skaidrās naudas aprites jaunie ierobežojumi

10. Jauns regulējums attiecībā uz PP
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PVN KRĀPŠANAS 
LIETAS
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LITCO godīgs

LATCO2
godīgs

LATCO 
krāpnieks

PVN krāpšana



www.sorainen.com 3

ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS

www.sorainen.com

Hallo? VID? Kāpēc 
nevaru atskaitīt 

PVN?

Mēs to Brūsu V. 
nezinām, darījumus 
ar viņu neveicām!

Mēs tiem džekiem
ticam. Brūss, sorry, 
bet PVN Tu atskaitīt 

nedrīksti.
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Nopietni? Man visi 
papīri kārtībā! Ko 

vēl es varēju darīt?

Atkal VID! Mums 
pat nav materiāl-
tehnisko resursu!  

Brūss laikam tomēr 
ir pircis, bet ne no 
papīros uzrādītā 

pārdevēja: paraksts 
nesakrīt!
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Tad uz 
tiesu!

Savu viedokli 
nemainīsim 

visās lietās un 
tiesu instancēs!

Jūs taču no mums 
saņēmāt visu info!
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Ho, ho, ho! EST 
& ECT visu jau 
sen izlēmusi!

Man viss 
vienalga.

Izskatās, ka mums nekas 
nedraud!
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1954.g.

9

Bezmaksas

$ + PVN

Nesamaksā PVN
Rēķins
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Riska robežas

Pircējs drīkst 
atskaitīt PVN

Pircējs nedrīkst
atskaitīt PVN

Pārdevēja pienākumi Pircēja pienākumi

Nevērība Ļaunprātība

Nezināja vai nevarēja zināt par 
pārdevēja krāpšanu

Zināja vai vajadzēja zināt
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Kur ir riska robeža?

PIENĀKUMS JĀDARA NAV JĀDARA

Jāpārbauda pārdevēja
pārstāvja pilnvaras UR

X

Jāuzzina pārdevēja PVN nr. X

Jāpārbauda vai pārdevēja 
PVN nr. ir spēkā esošs

X

Jātiekas ar pārdevēju, 
notariāls līgums

X

Jāprasa pierādīt, ka PVN 
iemaksāts budžetā

X
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Kur ir riska robeža?

PIENĀKUMS JĀDARA NAV JĀDARA

Vai a/m reģistrēta CSDD uz 
pārdevēja vārda?

X

Vai UR reģistrētie darbības 
veidi sakrīt ar pirkuma SD?

X

Jāpārbauda cik sen 
pārdevējs ir dibināts

X

Jāprasa pārdevējam 
uzrādīt – vai ir resursi, vai 
deklarēts, iegrāmatots?

X

Jāveic paraksta ekspertīzi 
(PPR drīkst elektroniski; 

1 apkopojoša PP mēnesī)

X

12
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PVN PĀREJAS PERIODS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
DARĪJUMIEM 2012.G.; 

PIEMĒROŠANA 2013.G.
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Pārejas perioda sadalījums 

� PVN piemērošana līdz 2011.gada 30.septembrim

� PVN piemērošana no 2011.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim

� PVN piemērošana 2012.gadā

� PVN piemērošana 2013.gadā

� PVN piemērošana jaunajā PVN likumā

14
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Kas mainās/nemainās?

Mainītas definīcijas, apliekamā vērtība:

� Jauni nekustamie īpašumi 

� Nepabeigtā celtniecība

Nemainās:

� Rekonstruēti, renovēti, restaurēti nekustamie īpašumi 

� Lietoti nekustamie īpašumi

� Apbūves zeme

15
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Ko apliek/neapliek 2012./2013.g?

16

2012 (arī iepriekš *)
Apliek

2012 (arī iepriekš *)
Neapliek

2013 (arī 2011.gada X-XII)
Apliek

2013 (arī 2011.g.X-XII) 
Neapliek

Jaunuzcelts , neizmanto: 
1.pārdošana

Jaunuzcelts,  neizmanto: 
1.pārdošana

Jaunuzcelts,  neizmanto: 2. un 
katra nākamā pārdošana

Jaunuzcelts, neizmanto: 2. un 
katra nākamā pārdošana

Jaunuzcelts, izmanto: 
pārdod 1.reizi gada laikā

Jaunuzcelts , izmanto: pārdod 
gada laikā

Jaunuzcelts, izmanto: pārdod 
2.reizi gada laikā

Jaunuzcelts, izmanto: 
pārdod 2.reizi gada laikā

Jaunuzcelts , izmanto: pārdod 
ilgāk kā pēc gada

Jaunuzcelts, izmanto: 
pārdod ilgāk kā pēc gada

Nepabeigtā celtniecība:  
1.pārdošana

Nepabeigtā celtniecība:  
1.pārdošana

Nepabeigtā celtniecība:  2. un 
katra nākamā pārdošana 
(vai apliek**, tad apliekamā 
vērtība starpība starp 
pārdošanas un pirkšanas cenu)

Nepabeigtā celtniecība: 2. un 
katra nākamā pārdošana
(apliekamā vērtība – visa 
īpašuma cena)
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Jauna, nelietota, ekspluatācijā 
nodota īpašuma pārdošana

17

27.07.2011 01.01.2013
bet šim datumam nav nozīmes, tāda pati 
piemērošana trešajai pārdošanai ir arī 
2012.gadā

Banka iegādājas 
īpašumu izsolē

NĪ pirmā pārdošana, 
piemēro PVN 

NĪ otrā pārdošana, 
neapliek ar PVN 

(Pārejas not. 79. 
punkts) 

Banka pārdod pirms 
27.07.2011. nopirkto 
īpašumu otro reizi, 
neapliek ar PVN, 
neatskaita 
priekšnodokli

NĪ trešā pārdošana, 
apliek ar PVN 

Ar PVN apliek 
visu NĪ vērtību, 
neko neatskaita, 
jo iegādāts kā 
neapliekams

ZTI Banka
Bankas meitas 
uzņēmums / 

nesaistīta 
persona

laiks

Problēma ir trešajam pārdevējam ķēdē, kurš nevar atskaitīt priekšnodokli, bet 
kuram jāaprēķina PVN par visu vērtību

ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS
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Nepabeigtās celtniecības objektu 
pārdošana

18

27.07.2011 01.01.2013
bet šim datumam nav nozīmes, tāda pati 
piemērošana trešajai pārdošanai ir arī 
2012.gadā

Banka iegādājas 
īpašumu izsolē

NĪ pirmā pārdošana, 
piemēro PVN 

NĪ otrā pārdošana, 
neapliek ar PVN

(* vai apliek ar PVN, 
bet starpību starp 
pārdošanas un 
pirkšanas cenu)  

Banka pārdod pirms 
27.07.2011. nopirkto 
īpašumu, neapliek ar 
PVN, neatskaita 
priekšnodokli

NĪ trešā pārdošana, 
apliek ar PVN 

Apliek pilnu vērtību

Ar PVN apliek 
visu NĪ vērtību, 
neko neatskaita, 
jo iegādāts kā 
neapliekams

ZTI Banka
Bankas meitas 
uzņēmums / 

nesaistīta 
persona

laiks
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Jaunais PVN likums

� Apliekamā vērtība darījumos ar nekustamo īpašumu 
(37.pants)

� Apliekamā vērtība, ja īpašumu pārdod izsolē (ZTI vai MA) 
(40.pants)

� PVN piemērošanas iespēja lietotam nekustamajam 
īpašumam, ja nekustamais īpašums tiek pārdots ar PVN 
apliekamai personai (144.pants)

19

NR. 2

TRANSFERTCENU JAUNĀS PRASĪBAS;

IESPĒJA SLĒGT LĪGUMU AR VID
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Kopš 1.1.2013.

� TCD - pamato darījumu starp saistītām 
personām cenas atbilstību tirgus cenai 

� TCD obligāts , ja:
• apgrozījums pārskata gadā pārsniedz Ls 1 m; un

• darījumos ar saist. pers. summa pārsniedz Ls 10k.

� TCD jāiesniedz 1m laikā no VID pieprasījuma

� Auditējamais laiks – 5 g. (nevis 3)

� Iespēja vienoties ar VID par tirgus cenu (APA):
• ja darījuma (arī plānotā) vērtība ir virs Ls 1m / g.; 

• par maksu, ko noteiks MK not. (~ Ls 8k)

ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS
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TC dokumentā jābūt:

� darbības nozares vispārējs apraksts

� organizatoriskā un juridiskā struktūra

� darbības stratēģija

� grupas komercdarbības procesus 
paskaidrojoša informācija 

� produkta vai pakalpojuma apraksts

� darījumu līgumiskie nosacījumi;

� turpmākās darbības prognoze

� izvēlētās TP metodes apraksts

� Salīdzināmu darījumu cenu analīze 
(benchmarking)
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Kam jāpievērš uzmanību?

� Vai esat saistīti uzņēmumi?

� Tirgus cenas noteikšanas metodes (3+2)

� OECD vadlīnijas – tirgus cenas noteikšanas metodika

� Ja nav TCD -> iespējams UIN uzrēķins 

� Svarīgi – kurš pirmais veic aprēķinu (nod.maks. vai VID) 

� Ja ir TCD, tas arī jāievēro, nosakot cenas darījumos ☺

� Uzziņas par darījuma cenas atbilstību TC VID neizsniedz

23

NR. 3

UZŅĒMUMU BALTAIS SARAKSTS
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Nodokļu maksātāju 
«baltais» saraksts 

25

� Ar šī gada 1. jūliju darbību uzsāka padziļinātās sadarbības 
programma jeb nodokļu maksātāju «baltais» saraksts.  

� Priekšrocības programmas dalībniekiem:

- PVN pārmaksas atmaksa tiek veikta ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā,

- dalībniekam tiek sniegta informācija par darījumiem ar paaugstināta riska 
uzņēmumiem,

- individuāls VID konsultants un tiesības saņemt atbildi uz dalībnieka 
rakstisko iesniegumu (izņemot uzziņu) 14 dienu laikā, 

- muitas, akcīzes un PVN nodrošinājumiem – atvieglojumi, 

- prestižs!

� Dalībniekiem paredzēto priekšrocību sarakstu plāno papildināt 
(MK Protokollēmums).

ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS
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Kritēriji pretendentiem 

26

� Kritēriji - MK noteikumi Nr. 459. 

� 12 atbilstības kritēriji, t.sk.: 
� VID administrēto nodokļu parādu kopsumma nepārsniedz 100 latus, 

� nodokļu maksātājs nav sodīts. 

� Atsevišķiem kritērijiem tiek pieļautas atkāpes, t.sk.: 
� pretendenta darbinieku vidējais mēneša ienākumu apmērs, 

� pēdējo 3 gadu vidējais budžetā samaksāto nodokļu apmērs.

� Līdz 2013. gada 1. jūlijam pretendentiem tiek izvirzīti papildus kritēriji: 
� neto apgrozījuma apmērs, 

� budžetā iemaksāto nodokļu kopsummu un 

� darbinieku skaits. 

� Visiem dalībniekiem pēc 2013. gada 1. jūlija būs obligāta nodokļu risku 
vadības un kontroles ieviešana. 
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Dalībnieka statusa 
iegūšana un zaudēšana 

� Jāaizpilda un elektroniski jāiesniedz pieteikuma veidlapu.

� VID un FM izvērtē pieteikumu un pieņem lēmumu. 

� Ja pretendents neatbilst tikai tiem kritērijiem, attiecībā uz 
kuriem noteikumos ir pieļautas atkāpes, FM nodod 
pieteikumu izvērtēšanai programmas komisijai un pēc 
komisijas atzinuma saņemšanas pieņem galīgo lēmumu.

� Dalībnieks zaudē savu statusu, ja tiek konstatēta tā 
neatbilstība obligātajiem kritērijiem, bet saņem 
brīdinājumu, ja tiek konstatēta neatbilstība kritērijiem ar 
pieļaujamām atkāpēm. 

� FM gatavo noteikumus prasībām dalībnieku nodokļu risku 
vadībai.   

27
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Pamatkritēriji nodokļu riska vadībai

� Risku identifikāciju un novērtēšanu veic uzņēmumā izveidota komisija ne 
retāk kā reizi gadā.

� Risku identifikācija jāveic vismaz šādās kategorijās: 

- darījumu un darbības (operacionālie) riski;

- atbilstības riski, grāmatvedības un uzskaites riski. 

� Nodokļu maksātājam jāuztur risku reģistru datubāze. 

� Valdei jāapstiprina nodokļu risku vadības politika, procesa apraksts un 
instrukcijas.

� VID var pieprasīt iesniegt dokumentus, kas apliecina nodokļu risku 
vadības atbilstību noteikumiem.

� Nodokļu risku vadības ārējo auditu veiks zvērināti revidenti. 

28
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NODOKĻU AMNESTIJA
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Piemērošanas joma

30

� Vienreizēja nokavējuma naudas un 90% soda naudas dzēšana, ja 
nodokļu maksātājs ir samaksājis nodokļa pamatparādu un ar to 
saistīto 10% soda naudu.

� Nodokļu amnestija piemērojama IIN, UIN, PVN, AN, MN, VSAOI, 
DRN. 

• NĪN, ja pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus par amnestijas 
piemērošanu par tās teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

� Nodokļu parādi radušies līdz 01.09.2011. un nav samaksāti līdz 
01.10.2012., tajā skaitā, ja ir uzsākta nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņa. 
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Atbalsta pasākumu salīdzinājums

Kritērijs Nodokļu samaksas 
termiņa 
pagarināšana

Vienošanās ar VID 
ģenerāldirektoru

Nodokļu amnestija

Laika  posms Iepriekšējie 3 gadi Iepriekšējie 3 gadi Nodokļa parāds radies 
līdz 01.09.2011. un nav 
nomaksāts līdz 
01.10.2012.

NM saistības Nodokļu maksājumu 
veikšana noteiktos  
termiņos

Nodokļu revīzijas 
(audita) laikā papildus 
aprēķinātā nodokļa 
samaksa

Nodokļu pamatparāda 
un 10% soda naudas 
samaksa

Ieguvums Nodokļu maksājuma 
pagarināšana/atlikšana 
līdz 18 mēnešiem

50% soda naudas (un 
nokavējuma naudas) 
dzēšana

Nokavējuma naudas 
un 90% soda naudas 
dzēšana

31
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Piemērošanas kārtība

� Nodokļu atbalsta pasākumu likums un MK 28.08.2012. not. 
„Nodokļu atbalsta pasākumu īstenošanas kārtība”; 

� Pieteikšanās:
• NM pieprasa VID informāciju par nodokļu parādiem sadalījumā pa 

nodokļu veidiem;

• NM līdz 31.12.2012. iesniedz VID iesniegumu par piedalīšanos 
nodokļu atbalsta pasākumā, atzīmējot nodokļu veidus. 

• NM var lūgt nodokļu pamatparāda un soda naudas samaksas 
termiņa pagarinājumu:
− pagarinājums nevar pārsniegt 60 mēnešus;

− maksājums jāveic vienādās daļās reizi mēnesī;

− maksājuma nav mazāks par LVL 50 par katru nodokļa veidu. 

32
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HOLDINGU REŽĪMS
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Kādēļ nepieciešami holdingi?

� akciju (LV, ārzemēs) turētājs;

� IP turētājs;

� grupas finansētājs, naudas 
maks;

� grupas konsolidācija (pārskati, 
vadība);

� platforma jaunām iegādēm, 
tirgiem, pārdošanai;

� nodokļu optimizēšana.

34
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Pamatlietas par holdingiem

� Vai tagad jebko varēs pārdot 
bez UIN?

– Ieguldot kapitālā +

– Pārdodot akcijas aktīvu vietā

– Nepieciešama ekonomiskā 
būtība!

� Nevar atskaitīt priekšnodokli

� LV – izmaksas, valoda, ES, utt

35
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Holdingu jaunie labumi

Latvija* Neapliksies 

kopš 2013.

Neapliksies 

kopš 2013.

Neapliksies 

kopš 2013.

Neapliksies 

kopš 2014.

Neapliksies 

kopš 2014.

Lietuva Neapliekas, ja 

- 25% + 2 g., 

- meita LIT, 

EEZ vai DTT

Neapliekas, ja 

10% + 1 g.

Neapliekas, ja 

10% + 1 g.

Neapliekas 

uz EEZ +DTT

Neapliekas uz 

ES

Igaunija Neapliekas pie 

pārdošanas 

(pie peļņas 

izmaksas 21%)

Neapliekas 21% UIN; 

neapliekas, 

kas ienāk no 

citām valstīm

Neapliekas, 

ja % atbilst 

tirgus cenai 

Neapliekas uz 

ES, ja 25% 

akciju/k.d. 
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Holdingu izmantošana

Pēteris

HoldCo SIASIA

1. Kapitāla 
pieauguma IIN 
15%, ja pārdod 

SIA daļas 

2. Izveido 
HoldCo, kas 
pārdod SIA

3. 0% UIN; 
dividendēm –

10% IIN

4. Var atlikt 
nodokli līdz 

izmaksai 
Pēterim no 
HoldCo SIA

ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS
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Holdingu izmantošana

RusCo

HoldCo SIA
SIA 

«Rūpnīca vai NĪ»

1. RUS UIN, ja 
RusCo pārdod 

SIA daļas 

2. Izveido 
HoldCo, kas 
pārdod SIA

3. Latvijas UIN 
– 0%, 0% WHT 

dividendēm

4. Var atlikt 
RUS UIN līdz 

izmaksai 
RusCo no 

HoldCo SIA 
vai reinvestēt
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LIELO INVESTĪCIJU UIN ATLAIDE
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Nodokļu atlaides lielajām investīcijām

• Sākotnējo ieguldījumu summa - Ls 3m 

• Ieguldījumu veikšanas laiks - 5 gadi

• 2 mēnešu termiņā MK ir jāpieņem lēmumu

• MK lēmums par noteiktu projektu līdz 
31.12.2013.

• Projektu jāievieš līdz 31.12.2016. 

• Jāizmanto atlaidi 16 gadu laikā

• Papildus var izmantot arī citu valsts atbalstu

• Konkurences ierobežošanu vērtē tikai tiem 
projektiem, ja ieguldījumu summa pārsniedz  
Ls 35m

• Projektam jābūt apstiprinātam MK pirms 
investīciju veikšanas!
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Nozares, kurās var piemērot atlaides

1) pārtikas produktu ražošana;
2) dzērienu ražošana;
3) koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeļu ražošanu; salmu un pīto 
izstrādājumu ražošana; 
4) ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana, izņemot sintētisko šķiedru ražošanu; 
5) farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana; 
6) gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana;
7) metālu ražošana, izņemot tērauda rūpniecības produktu ražošanu;
8) gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnu un iekārtu, kā arī ieroču un munīcijas 
ražošanu;
9) datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana;
10) elektrisko iekārtu ražošana;
11) citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana;
12) automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana;
13) citu transportlīdzekļu ražošana, izņemot kuģu un peldošo iekārtu būvi;
131) mēbeļu ražošana;
14) telekomunikācija;
15) datorprogrammēšana un saistītās darbības, izņemot konsultēšanu datoru lietojuma 
jautājumos;
16) uzglabāšanas un transporta palīgdarbības.

NR. 7

UIN UN PVN ATGŪŠANA SLIKTAJIEM PARĀDIEM
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PVN LVL 2,100
UIN LVL 1,500

Iespēja

43

• Samazināt ar UIN apliekamo ienākumu par zaudētā parāda 
summu 

• Likuma «Par UIN» 9.p. un 91.p., Pārejas not. 97.pt.

• Atgūt no valsts budžeta to PVN, ko piegādātājs nav 
iekasējis no parādnieka 

• Likuma «Par PVN» 101.p., PVN likuma projekta 105.p.

Pakalpojums:
LVL 10,000
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Nodokļu atgūšana 

44

Zaudētie 
parādi

«Mazie» parādi «Lielie» parādi

Parādnieka 
maksātnespējas 

process

Tiesvedība pret 
parādnieku
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Galvenie kritēriji:  mazie parādi

45

UIN 

PVN
Fiziskā persona Juridiskā persona

Uzskaite Atzīts ienākumos Iekļauts deklarācijā, 
izrakstīts rēķins

Norakstīts 
izdevumos

Jā Nē 
(izveidots uzkrājums)

Jā

Parāda summa Līdz 0,2% no gada neto
apgrozījuma

Līdz 20% apliekamā 
ienākuma (pēc 
korekcijām)

Summa bez PVN - līdz 
LVL 300

Parādnieks Latvijas, ES, EEZ vai konvencijas valsts rezidents
Nav saistīta persona  

Nav saistīta persona

Atgūšanas darbības Jā Jā

Sadarbības
pārtraukšana

Nē Jā, vismaz 6 mēnešus Jā, vismaz 6 mēnešus 

Jāizsūta paziņojums
parādniekam

Nē Jā, līdz 31.decembrim Jā, līdz 1.martam
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Galvenie kritēriji: 
maksātnespēja & bankrots

UIN PVN

50% korekcija 
atļauta

Kad uzsākta parādnieka bankrota 
procedūra (fiziskās personas un 
maksātnespējas procesi no 2008.-
2010.gadam)

Kad uzsākta parādnieka 
bankrota procedūra

100% korekcija 
atļauta

• Kad pabeigta bankrota procedūra
• Kad tiesa apstiprinājusi 

maksātnespējas procedūras 
pabeigšanu 

Kad pabeigta parādnieka 
bankrota procedūra

TAP gadījumā • Atbilstoši plānā noteiktajam 
pamatparāda/soda samazinājuma 
apmēram

Nav atļauta

Dokumentu 
prasības

Kreditora pieteikums – iekļauts 
prasījumu reģistrā;
Pasākumi atgūšanai; iekļauts ienākumā; 
norakstīts zaudējumos; rezidents LV, ES, 
EEZ vai konvencijas valstī

Kreditora pieteikums
+ Visi mazo parādu kritēriji,
izņemot paziņojumu
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Galvenie kritēriji: 
tiesvedība pret parādnieku

UIN PVN

Tiesas spriedums par
parāda piedziņu

Jā Jā

Tiesu izpildītāja akts par 
parāda piedziņas
neiespējamību

Jā Jā

Parādnieks izslēgts no UR Jā Nē
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Jāpievērš uzmanība

� Nosakot, vai parāds ir «liels» vai «mazs», parāda summā 
jāieskaita arī citos gados radušies parādi.

� Rēķina daļējas apmaksas gadījumā korekciju veic tikai par 
neapmaksāto rēķina daļu.

� Dēļ izmaiņām Maksātnespējas likumā, parādnieka - juridiskās 
personas maksātnespējas gadījumā (ja tā sākta pēc 
31.10.2010) PVN korekcija nav iespējama 

– 25.10.2011. VID skaidrojums.

� Jāpārliecinās, ka sadarbība ir pārtraukta vismaz 6 mēnešus. 

� PVN deklarācijas pielikumos atsevišķi jāuzrāda katrs darījums, 
par kuru veikta korekcija.

48



www.sorainen.com 25

ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS

www.sorainen.com

Kā varam palīdzēt?

� Parādu portfeļu pārskatīšana, lai atlasītu parādus, par kuriem var 
atgūt samaksātos nodokļus

� Ieteikumi par veicamajām darbībām, lai atbilstu noteiktajiem 
kritērijiem 

� Nodokļu deklarāciju sagatavošana, paskaidrojumi VID

NR.8

DARĪJUMU AIZLIEGUMS AR «MELNĀ 
SARAKSTA» UZŅĒMUMIEM
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Darījumu aizliegums ar 
«melnā» saraksta 
sabiedrībām 

51

� Grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām» (ar 2012. gada 26. jūliju) 
aizliedz veikt  darījumus ar nodokļu maksātāju, kuram VID ir apturējis 
saimniecisko darbību (SD).

� Izmaksas nav uzskatāmas par saistītām ar SD (visticamāk – arī priekš PVN), 
ja tās radušās, veicot darījumus vērtībā virs Ls 1000 ar personām, kurām 
VID apturējis SD. 

� Lēmumu 3 dienu laikā VID nosūta publicēšanai UR vai publicē 
www.vid.gov.lv

� Melnais saraksts – UR, bet www.vid.gov.lv tikai – SD veicējiem, kas nav 
reģistrēti UR.
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SD apturēšana 

52

� Atkarībā no pārkāpuma smaguma VID: 

� 5 dienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas rakstveidā brīdina nodokļu maksātāju par 
SD apturēšanu vai 

� 5 dienu laikā pieņem lēmumu par SD apturēšanu vai

� aptur saimniecisko darbību bez brīdinājuma.

� SD ar vai bez brīdinājuma var apturēt: 

� par personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līgumiem, 
� izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 

� kases aparātu vai grāmatvedības informācijas sistēmas, ar izmainītu programmatūru 
lietošanu, 

� «aplokšņu» algu izmaksu, 

� ja nav novērsti pārkāpumi, par kuriem nodokļu maksātājs ir izslēgts no PVN reģistra. 

� SD aptur bez brīdinājuma, ja VID papildus konstatē, ka: 

� nodokļa maksātāja adrese atbilst riska adresei, 

� tas atkārtoti gada laikā nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā 
dzīvesvietā utml. 

� SD VID atjauno, ja pārkāpumi ir novērsti, VID par ir informēts un to konstatējis. 
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Ierobežojumi (no 1.1.2013.)

� Jādeklarē:
– Ls 3k –> Ls 1k mēnesī

� Jāmaksā soda naudu:
– Ls 10k –> Ls 5k mēnesī

� Jauna norma:
– jādeklarē iepriekšējā gadā ar fiziskajām pers., kurām nav jāreģistrē

SD, skaidrā naudā veiktos darījumus, ja viena darījuma summa vienā
operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz Ls 2k.

� Uz ko attiecas prasības:
– Juridiskās personas

– Fiziskās personas, kas ir SD veicēji

54
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JAUNS REGULĒJUMS ATTIECĪBĀ UZ 

PASTĀVĪGAJĀM PĀRSTĀVNIECĪBĀM

ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS

www.sorainen.com

Jaunās PP prasības

� Problēmas, ko grozījumi mēģina novērst: 
• izvairīšanās no nodokļu nomaksas, nereģistrējot nerezidenta 

pastāvīgo pārstāvniecību (PP) Latvijā ;

• nodokļu piedziņa nav iespējama, ja nav administratīvās sadarbības 
ar ārvalsti.

� Attiecas uz nerezidentiem, kuri ir izveidoti vai nodibināti:
• ārzonā («Melnais saraksts»);  

• valstī, ar kuru Latvijai nav nodokļu līguma, izņemot ES dalībvalstis 

• piem., Krievija, Japāna, Austrālija; 

• uz Kipru šīs prasības neattiecas, kaut arī nav nodokļu 
konvencijas.

56
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«Atkarīgā pārstāvja» PP 

57

RUS Co

Krievija

Latvija

PPPP

KlientsKlients

Līgumus 
slēgšana/sarunu 
vešana

«Atkarīgā pārstāvja» PP veidojas :
1) nerezidents izmanto citu personu 

saimnieciskās darbības vajadzībām 
Latvijā;

2) pārstāvis noslēdz līgumus;
3) regularitāte – vairāk kā vienu reizi gadā.

Tiek vērtēta darījuma ekonomiskā būtība:
• nav nepieciešama rakstiska pilnvara -

pietiek ar faktisku rīcību nerezidenta 
vārdā;

• nav nepieciešams parakstīt līgumus ar 
klientiem – pietiek ar mutisku vienošanos 
par līguma galvenajiem noteikumiem.
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Tiesiskās sekas

� Nerezidenta pārstāvis Latvijā tiks uzskatīts par nodokļu 
maksātāju, t.i., uz pārstāvi tiek pārnests pienākums: 

• reģistrēt PP Latvijā;

• kārtot grāmatvedību;

• nomaksāt UIN un citus nodokļus;

• samaksāt nodokļu parādu, soda naudu un kavējuma naudu. 

� Risku mazināšana:
• nerezidenta funkciju sadalīšana, lai neveidotos PP Latvijā;

• (neatkarīgo) starpnieku izmantošana ES dalībvalstīs vai valstīs, ar 
kurām noslēgti nodokļu līgumi;

• necaurspīdīgu struktūru izmantošana. 

58
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Komanda:

Jānis Taukačs

Partneris, nodokļi un muita

janis.taukacs@sorainen.com

Sabīne Vuškāne

Vecākā nodokļu menedžere

sabine.vuskane@sorainen.com

Ina Spridzāne

Vecākā nodokļu menedžere

ina.spridzane@sorainen.com
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SORAINEN Nodokļu un muitas komanda pēdējos 4 mēnešos ir
izaugusi no 3 līdz 6 speciālistiem:

Dace Everte

Nodokļu menedžere

dace.everte@sorainen.com

Mārtiņš Rudzītis

Jurists, nodokļi un muita

martins.rudzitis@sorainen.com

Alisa Leškoviča

Zvērināta advokāte, nodokļi un muita

alisa.leskovica@sorainen.com
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Estonia

Pärnu mnt 15

10141 Tallinn

phone +372 6 400 900

fax +372 6 400 901

estonia@sorainen.com

Latvia

Kr. Valdemāra iela 21

LV-1010 Riga

phone +371 67 365 000

fax +371 67 365 001

latvia@sorainen.com

Lithuania

Jogailos 4

LT-01116 Vilnius

phone +370 52 685 040

fax +370 52 685 041

lithuania@sorainen.com 

Belarus

ul Nemiga 40

220004 Minsk

phone +375 17 306 2102 

fax +375 17 306 2079 

belarus@sorainen.com 

Tālākā informācija:
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Baltijas gada nodokļu konsultants 2010,’11,’12

www.sorainen.com

www.twitter.com/nodokli


