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Informatīvais ziņojums     23.08.2017 

 
Euroaudit vērš Jūsu uzmanību uz jaunākajām aktualitātēm un likumdošanas izmaiņām. 

  

Nodokļu parādu, soda naudu un nokavējuma naudu dzēšanas iespējas 
 

Šī gada 22. augustā stājas spēkā Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas 
dzēšanai paredzētā atbalsta likums. Likums nosaka iespējas samazināt nodokļu parādus t.i. 
samaksājot pamatparādu, atbrīvoties no nokavējuma naudas un soda naudas. 
 

Atbalsts ir attiecināms uz sekojošiem nodokļiem: 

1) iedzīvotāju ienākuma nodoklis;  7) dabas resursu nodoklis; 

2) uzņēmumu ienākuma nodoklis;  8) izložu un azartspēļu nodoklis; 

3) pievienotās vērtības nodoklis;  9) elektroenerģijas nodoklis; 

4) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas; 

 
10) mikrouzņēmumu nodoklis; 

5) akcīzes nodoklis;  11) transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis; 

6) muitas nodoklis;  12) uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis; 

  13) subsidētās elektroenerģijas nodoklis. 

 

Atbalsta likumā nav iekļauts nekustamā īpašuma nodoklis, ko iekasē pašvaldības. 
 
Pieteikšanās 
 

Atbalstam varēs pieteikties no šī gada 1.oktobra. Pamatparāda summas, kurām varēs lūgt 
dzēst nokavējuma naudu un soda naudu, fiksēšanas datumi būs sekojoši: 

 
- fiziskām personām – diena, kad iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam; 
- juridiskām personām – 2017. gada 1. jūnijs. 
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Nodokļu pamatparādu varēs maksāt pa daļām - tā samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 24 
mēnešiem.  

Likumā noteikts mazākais iespējamais atbalsta pamatparāda mēneša maksājums: vismaz 4 % no 
parāda kopsummas katrā nodoklī, bet ne mazāks kā 100 eiro juridiskajai personai un 15 eiro fiziskajai 
personai no kopējā atbalsta pamatparāda summas. 

 

Tiesības uz atbalstu nebūs, ja:  

- pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu; 
- nodokļu parādnieks izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra, izņemot gadījumus, ja tas 

noticis  pēc nodokļu maksātāja paša iniciatīvas; 
- amatpersona vai adrese  iekļauta  riska personu /adrešu sarakstā; 
- tiesa ir pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu. 
 

Lai pieteiktos atbalstam, nodokļu maksātājam jāiesniedz VID iesniegums par pieteikšanos atbalstam. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Šim ziņojumam ir tikai informatīvs raksturs par normatīvajiem aktiem.  
SIA Euroaudit nav atbildīgs par finansiāliem, komerciāliem vai investīciju lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz informatīvo ziņojumu! 

 

 

 

 

 

 


