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Euroaudit vērš Jūsu uzmanību uz jaunākajām aktualitātēm un likumdošanas izmaiņām. 

  

Aplokšņu algu maksātājus sodīs bargāk 

 

Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi likuma grozījumus, akceptējot Tieslietu ministrijas rosinājumu 
noteikt, ka par darba samaksas, kas nav uzrādīta grāmatvedības uzskaitē, jeb aplokšņu algas 
maksāšanu fiziskai personai vai uzņēmuma valdes loceklim jāpiemēro naudas sods no 140 līdz 2100 
eiro. 

Šobrīd administratīvais sods par grāmatvedības kārtošanas noteikumu neievērošanu ir no  70 līdz   
430 eiro. Tas ir nepietiekams, jo aplokšņu algu maksātāju skaits nesamazinās un maksājumu budžetā 
deklarēšana nenotiek patiesā apmērā. 

Pieņemtās izmaiņas nosaka, ka sodu par aplokšņu algu izmaksu varēs piemērot, konfiscējot 
pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, vai bez konfiskācijas, atņemot valdes 
loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā. 

 

Nodokļu maksātāji arvien biežāk  slēdz vienošanos ar VID 

Pēdējā gada laikā ir novērojama pozitīva tendence nodokļu strīdu risināšanā. Arvien vairāk nodokļu 
maksātāji izvēlas alternatīvu nodokļu strīdu risināšanas veidu - slēgt vienošanos ar VID. 

Ja izvēlas slēgt vienošanās līgumu ar VID, nodokļu maksātājam ir iespēja samazināt kontroles 
pasākumu (audita vai datu atbilstības pārbaudes) rezultātā papildu aprēķinātos maksājumus budžetā- 
uzrēķinātā soda nauda un nokavējuma summa tiek daļēji vai pilnībā atcelta. Tā ir iespēja ietaupīt 
tiesvedības izmaksas. 
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Vienošanās līguma nosacījumi ir atkarīgi no izdarītā nodokļu pārkāpuma. Nodokļu audita vai datu 
atbilstības pārbaudes rezultātā noteiktā soda nauda var tikt samazināta par 85%, atcelta pilnībā vai 
50% apmērā, kā arī nokavējuma nauda var tikt atcelta 50% apmērā. 

Vienošanās līguma nosacījumi ir noteikti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pantā. 

Papildus informācija pieejama VID mājaslapas sadaļā “Nodokļi/Nodokļu kontrole/Lēmumu 
apstrīdēšana”. 

 

2016.gadā ir paaugstinātas uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes 

 

2016. gādā ir stājušās spekā jaunas uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes. Izmaiņas skar 
nodokļu maksātājus, kuru darbinieki izmanto uzņēmumu auto privātām vajadzībām.  

Ievērojot patēriņa cenu indeksa izmaiņas 2014.gadā, noteiktas sekojošas jaunas uzņēmumu vieglo 
transportlīdzekļu nodokļa likmes. 

 

Vieglie transportlīdzekļi, kas pirmo reizi reģistrēti 
pēc 01.01.2005. 

UVTN likme līdz 
2016. gadam.                              

EUR 

UVTN likme no 
01.01.2016. EUR 

ar motora tilpumu līdz 2000 cm3 27,03 29 

ar motora tilpumu no 2001 līdz 2500 cm3 42,69 46 

ar motora tilpumu virs 2500 ccm3 56,91 62 

Pārējie vieglie trtransportlīdzekļi 42,69 46 

Vieglie elektroautomobiļi   

10  

(piemēro kā  
transportlīdzekļiem, 

kuri pirmo reizi ir 
reģistrēti līdz 
01.01.2005.) 

 

Būtiski, ka likumprojekts paredz atbrīvot no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas 
tos uzņēmējus, kuru turējumā ir fiziskas personas transportlīdzeklis un šī fiziskā persona ir reģistrējusi 
savu saimniecisko darbību VID. 
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Tiks arī palielinātas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes kravas automobiļiem, izlīdzinot 
nodokļa likmes ar tāda paša veida vieglajiem automobiļiem. Tāpat noteikta uzņēmumu vieglo 
transportlīdzekļu nodokļa samaksa par kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas 
ir reģistrēti kā kravas furgoni un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


