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Informatīvais ziņojums     07.04.2015 

 
Euroaudit vērš Jūsu uzmanību uz jaunākajām aktulitātēm un likumdošanas izmaiņām. 

  

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijs iesniegšanas termiņa pagarināšana 
 

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par 2015.gada pirmo ceturksni VID ir jāiesniedz laikā no 
2015.gada 15.maija līdz 25.maijam un nodoklis par pirmo ceturksni jāsamaksā līdz šī gada 
25.maijam. 
VID informē, ka ar grozījumu Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir noteikts īpašs mikrouzņēmumu 
nodokļa deklarācijas par 2015.gada pirmo ceturksni iesniegšanas un mikrouzņēmumu nodokļa 
nomaksas termiņš. Tādēļ 2015.gada pirmā ceturkšņa deklarāciju EDS varēs iesniegt no šī gada 
15.maija. 
 

Dalībnieku reģistra nodalījums 
 
Euroaudit atgādina, ka saskaņā ar  Komerclikumu, komersantiem: 

- līdz 30.06.2015. jaiesniedz Uzņēmumu reģistrā informāciju par dalībnieku reģistra pirmo 
nodalījumu; 

- Līdz 30.06.2016. jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija eiro. 
Par informācijas iesniegšanu UR lūdzam griezties pie Euroaudit personāla. 
 

Aizdevumu deklarēšana 
 
Euroaudit atkārtoti vērš Jūsu uzmanību aizdevumu deklarēšanai, kas jāveic līdz 01.06.2015., ja                
2014. gadā no jauna izsniegtā aizdevuma summa pārsniedz 15 000 eiro vai aizdevumiem, kuri 
pirmstaksācijas gados nepārsniedza 15 000 eiro, bet kopā ar taksācijas gadā izsniegto aizdevumu 
pārsniedz 15 000 eiro.  
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Informāciju VID ir jāsniedz aizdevējam, ja: 
aizdevējs ir komersants, individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība), kooperatīvā 
sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība, nodibinājums, organizācija, fiziskā persona, 
kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, vai uz līguma pamata 
apvienojušās divas vai vairākas personas. 
Informāciju VID ir jāsniedz aizdevuma ņēmējam, ja: 
aizdevējs ir fiziskā persona — rezidents, kas aizdevumu nesniedz savas saimnieciskās darbības 
ietvaros, vai nerezidents. 
 

!!! Pieprasiet informāciju no grāmatveža par izsniegtajiem aizdevumiem !!! 
  
Informācija nav jāsniedz, ja aizdevēju un aizdevuma ņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai 
pakāpei Civillikuma izpratnē, kā arī ja aizdevējs ir kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, vai 
kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu 
sniegšanai. 
 

Ienākumi no samazinātiem aizdevumu procentiem 
 
Gadījumos, ja aizdevuma procentu likme ir zemāka par nosacīto tirgus procentu likmi, sākot ar 2014. 
gadu minētā starpība ir apliekama ar IIN. Nosacījums arī attiecas uz aizdevumiem, kas izsniegti līdz 
2014. gadam. 
 
 

 

 

 

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


