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Euroaudit vērš Jūsu uzmanību uz jaunākajām aktualitātēm un likumdošanas izmaiņām. 

  

Ziņu par darba ņēmēju savlaicīga iesniegšana  

 
Euroaudit atgādina par noteikto atskaišu neiesniegšanu termiņos. Pieņemot darbā darba 

devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs) katru darba ņēmēju reģistrē VID. Par 
personām, kuras uzsāk darbu, – ziņas jāsniedz ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu.  

Par deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu par darbiniekiem, kas tiek pieņemti darbā, darba 
devējam uzliek naudas sodu:  

 no 350 EUR līdz 7 100 EUR; 
 no 7 100 EUR līdz 14 000 EUR, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas. 
 
Lūdzam savlaicīgi sniegt informāciju grāmatvedībā par darbinieku pieņemšanu darbā un 

atbrīvošanu!!! 
 

Uzņēmumu nodokļu parādi un VID sankcijas 

 
Euroaudit vērš Jūsu uzmanību uz to, ka VID pēdējā laikā arvien aktīvāk piemēro inkasso 

uzņēmumu norēķinu kontiem nodokļu parādu gadījumā. Lūdzam sekot līdzi nodokļu apmaksas 
stāvoklim Jūsu uzņēmumā. Nodokļu parāda veidošanās gadījumā lūdzam savlaicīgi griezties pie 
grāmatveža, lai varētu sagatavot dokumentus termiņpagarinājumam vai labprātīgai nodokļu 
nomaksai.  

Termiņpagarinājumu var pieprasīt 15 dienu laikā pēc nodokļa maksāšanas termiņa iestāšanās 
brīža. Termiņpagarinājumi ir iespējami ne vairāk kā 4 viena gada laikā vienam nodoklim. Ja 15 dienu 
termiņš nokavēts, ir iespējams pieteikties labprātīgai nodokļu nomaksai, taču šajā gadījumā VID 
daudz detalizētāk izvērtē uzņēmumu un var prasīt nodrošinājumu ķīlas veidā uz kustamo vai 
nekustamo uzņēmuma īpašumu. Tādēļ Euroaudit aicina izamantot tieši termiņpagarinājuma iespējas. 
Jautājumu gadījumā lūdzam griezties savlaicīgi pie grāmatveža. 
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Plānoti grozījumi efektīvākai cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 
Avots: www.fm.gov.lv 

 
Finanšu ministrija sadarbībā ar Uzņēmumu reģistru un Tieslietu ministriju plāno virzīt grozījumus 

"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā". Mērķis ir efektivizēt 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu, kā arī novērst nepatiesu ziņu sniegšanu par 
uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem. 

  
Ko paredz jaunie grozījumi: 
 
Grozījumi piešķirs Uzņēmumu reģistram lielākas pilnvaras iesniegtās informācijas izvērtēšanā un sekmēs 

tiesībsargājošo iestāžu savlaicīgu informēšanu par uzņēmumu nepatiesi sniegtajām ziņām Uzņēmumu 
reģistram. Tāpat minētie grozījumi ļaus noslēgt patieso labuma guvēju atklāšanas procesu 1740 augsta riska 
SIA, kuras vēl joprojām nav izpildījušas likumā noteikto pienākumu. Papildus tiek paredzēts piešķirt Uzņēmumu 
reģistram tiesības pieprasīt juridiskai personai īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu, kā arī 
dokumentus, kas apstiprina informāciju par patiesā labuma guvēja identitāti. Tādējādi Uzņēmumu reģistrs 
pilnvērtīgāk varēs vērtēt iesniegtās informācijas patiesumu un atbilstību, kā arī izvērtēt riskus attiecībā uz 
juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem. 

 
 Likuma subjektiem, piemēram, zvērinātiem advokātiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem, kredītiestādēm 

un citiem, būs jāziņo Uzņēmumu reģistram par gadījumiem, kuros izpētes gaitā secināts, ka informācija par 
klienta patieso labuma guvēju neatbilst Uzņēmumu reģistrā reģistrētajam. Attiecīgi Uzņēmumu reģistram būs 
pienākums informēt tiesībsargājošās iestādes par nepatiesu ziņu sniegšanu attiecībā uz patiesajiem labuma 
guvējiem, vienlaikus brīdinot arī citus likuma subjektus par iespējamu informācijas neatbilstību.  

  
Ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, kas Latvijā reģistrē filiāles vai pārstāvniecības, būs pienākums 

atklāt patiesos labuma guvējus. Pēc grozījumu stāšanās spēkā, ārvalstu uzņēmumiem būs sešu mēnešu laiks, lai 
informētu Uzņēmumu reģistru par to patiesajiem labuma guvējiem. Ja tas netiks darīts – filiāle vai 
pārstāvniecība tiks izslēgta no reģistra. 

Plānots paplašināt VID tiesības cīņai ar krāpniecību PVN jomā 
Avots: www.fm.gov.lv 

 

Šī gada martā tika izskatīts Finanšu ministrijas sagatavotais likumprojekts par grozījumiem Pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) likumā. Ar šo likumprojektu ir paredzēts radīt jaunus instrumentus cīņai ar krāpniecību 
PVN jomā un uzņēmējdarbības vides sakārtošanai. 

Grōzījumi paredz jaunus pasākumus cīņai ar PVN krāpniecību, nosakot plašākas VID pilnvaras izslēgt 
reģistrētu PVN maksātāju no VID PVN maksātāju reģistra un ierobežojot normu ļaunprātīgu izmantošanu. 

Turpmāk VID varēs lemt par reģistrēta PVN maksātāja izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra, ja 
reģistrēts PVN maksātājs iepriekšējos vismaz sešus kalendāra mēnešus PVN deklarācijās nav norādījis nevienu 
darījumu, ja reģistrēts PVN maksātājs, nesākot saimnieciskās darbības veikšanu, veic visu amatpersonu 
nomaiņu, kā arī gadījumā, kad reģistrēts PVN maksātājs veic visu amatpersonu nomaiņu uz personām, kas nav 
Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji. 

Lai veicinātu reģistrēta PVN maksātāja vēlmi izpildīt ar normatīvajiem aktiem noteikto pienākumu 
sadarboties ar VID un sniegt nepieciešamo informāciju nodokļu kontroles vajadzībām, ierosināts tam piemērot 
soda naudu 21% apmērā, ja tas nesniedz informāciju VID par darījuma norisi. Vienlaikus, lai mazinātu īpašā PVN 
režīma atļaujas izmantošanu krāpnieciskos nolūkos, paredzēts noteikt stingrākus kritērijus īpašā PVN režīma 
preču importa darījumos atļaujas saņemšanai.  

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