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Informatīvais ziņojums     26.01.2015 

 
Euroaudit sniedz ieskatu izmaiņās nodokļos, nodevās un noteikumos, kas stājās spēkā no 01.01.2015.  

Nodokļi, nodevas, likmes 

 

Objekts 2014.g. 2015.g. Komentāri 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 24 % 23 %  

Mikronodoklis 9 % 11 % 
2015.g. aprēķins: 
līdz 7000 EUR – 9%; 
no  7001 EUR – 11 %. 

Minimālā darba alga 320 EUR 360 EUR 
 

Minimālā stundas tarifa likme 1,933 EUR 2,166 EUR 
 

 
2015. gadā tiek  atcelti visi 2009.gadā noteiktie ierobežojumi sociālās apdrošināšanas pabalstiem – 
slimības, bezdarbnieku, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstiem. 
 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

 
Nepilngadīgo nodarbināšana 

 
Izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredz, ka, bērnam strādājot vasaras brīvlaikā 
(no 1.jūnija līdz 31.augustam), apgādniekam (vecākam) nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts 
par bērnu kā apgādājamo. Jaunais atvieglojums taupīs vecāku laiku un ļaus vasaras brīvlaikā par 
bērnu (skolnieku - līdz 19 gadu vecumam), kas strādā, piemērot divus atvieglojumus (vecākiem - 
saglabāt atvieglojumu par apgādībā esošu personu (165 euro) un bērnam darba laikā piemērot 
neapliekamo minimumu (75 euro ). 
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Valdes locekļu atalgojums 

 
Ja uzņēmumā taksācijas mēnesī nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas saņem atalgojumu, 
kurš nav mazāks par minimālo algu un attiecīgā mēneša apgrozījums ir lielāks par noteikto piecu 
minimālo mēneša darba algu apmēru, uzņēmuma valdes loceklim obligāti būs attiecīgajā mēnesī 
jāaprēķina vismaz minimāla darba alga. 

Minētā norma netiks piemērota, ja kāds valdes loceklis uzņēmumā, kā valdes loceklis citā 
kapitālsabiedrībā kārtējā mēnesī gūst atlīdzību, kura nav mazāka par noteikto piecu minimālo mēneša 
darba algu apmēru, un abas kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieces likuma "Par 
uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē. 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

 

No 2015.gada netiek piemērots atbrīvojums uz 12 mēnešiem, kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā, no 
nekustamā īpašuma nodokļa saimnieciskās darbības veikšanai paredzētām uzceltām vai 
rekonstruētām ēkām (zaudē spēku likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 
13.punkts). 
 
 

VID izvērtēs fizisko personu līzingu un kredītu maksājumus 

 
Turpmāk informācija par fizisko personu gada laikā veiktajiem maksājumiem par līzinga un/vai kredīta 
pakalpojumiem būs pieejama VID. Minēto informāciju VID saņems no līzinga un kreditēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem (izņemot kredītiestādes) līdz gadam sekojošā gada 1.februārim. Pirmo reizi 
šī informācija par fizisko personu veiktajiem maksājumiem tiks sniegta 2016.gadā, pie nosacījuma, ka 
fiziskās personas 2015.gadā veiktie līzinga un/vai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumi mēnesī 
būs bijuši lielāki par 360 euro (gadā - 4320 euro).  

 

Biedrības un nodibinājumi 

 
Biedrības un nodibinājumi, kurām apgrozījums (ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem) pārskata 
gadā būs lielāks par 800 000 euro, gada pārskats būs pakļauts obligātai zvērināta revidenta pārbaudei. 

 

Valdes locekļu atbildība 
 
Valdība 5. decembrī atbalstīja grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, lai varētu noteikt valdes 
locekļiem personisko atbildību par kapitālsabiedrības nokavētajiem nodokļu maksājumiem.  

Lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) būtu tiesīgs prasīt valdes loceklim segt kapitālsabiedrības 
nokavētos nodokļu maksājumus, tam ir jākonstatē, ka vienlaikus tiek izpildīti pieci noteikti kritēriji. 
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1. kapitālsabiedrības nokavēto nodokļu maksājumu summa pārsniedz piecdesmit Latvijā noteikto 
minimālo mēnešalgu kopsummu.  

2. kapitālsabiedrībai ir paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.  
3. ir konstatēts, ka pēc nodokļu parāda izveidošanās nodokļu maksātājs ir atsavinājis aktīvus 

ieinteresētajai personai.  
4. ir sastādīts akts par parāda piedziņas neiespējamību.  
5. kapitālsabiedrība nav izpildījusi pienākumu iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu. 

 
Ja valdes loceklim, kura pilnvaru laikā juridiskās personas nokavētie nodokļu maksājumi izveidojušies, 
nav tiesību piekļūt juridiskās personas dokumentiem, VID pats vāc nepieciešamos dokumentus un 
citus ar juridiskās personas darbību saistītus pierādījumus. VID izvērtē tā rīcībā esošos dokumentus un 
pieņem lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu vai informē valdes locekli par 
procesa par valdes locekļu atbildības par juridiskas personas nokavēto nodokļu maksājumu 
atlīdzināšanu budžetam izbeigšanu. 
Minētais regulējums ir piemērojams juridiskās personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kas 
izveidojušies pēc 01.01.2015. 
Likuma grozījumu mērķis ir ierobežot tieši negodprātīgu komercpraksi un panākt, ka valdes locekļi jau 
savlaicīgi veiktu darbības, lai nepieļautu komercsabiedrību parādu izveidošanos un savlaicīgi izmantotu 
savas Maksātnespējas likumā paredzētās tiesības iesniegt maksātnespējas procesa, tiesiskās 
aizsardzības vai ārpus tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumus. 
 
 
Avots: www.fm.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papildus informāciju iegūsiet Euroaudit birojā vai zvanot un rakstot savam grāmatvedim! 


