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Euroaudit vērš Jūsu uzmanību uz jaunākajām aktualitātēm un likumdošanas izmaiņām. 

  

Aizdevumu un līzingu deklarēšana 

Aizdevējiem, līzingu devējiem reizi gadā būs jāinformē VID par fizisko personu aizdevumu atmaksu. 

Valdībā atbalstīto noteikumu par kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarēšanu, mērķis ir 
iegūt informāciju no komercsabiedrībām, kas sniedz līzinga un kredīta pakalpojumus (izņemot 
kredītiestādes), kas ļautu identificēt fiziskās personas, kurām nav regulāru ienākumu, tomēr tās 
regulāri veic kredīta vai līzinga maksājumus par iegādāto lietu. Tas mazinātu ēnu ekonomikas 
īpatsvaru, novērstu izvairīšanos no nodokļa samaksas Latvijas rezidentiem.  

Noteikumi paredz, ka kredīta un līzinga (operatīvā un finanšu) devējiem, izņemot kredītiestādes, būs 
pienākums reizi gadā sniegt VID informatīvo deklarāciju un sniegt ziņas par fizisko personu veiktajiem 
maksājumiem kredītu un līzingu atmaksai, kas attiecīgajā mēnesī pārsniedz 360 eiro vai kalendāra 
gada laikā 4320 eiro. 

 

Preču piegādes un pārvadājumu dokumentu reģistrs 

Euroaudit vērš Jūsu uzmanību uz aktuālu jautājumu, ko šobrīd aktīvi pārbauda VID - preču piegādes 
un pārvadājumu dokumentu reģistrs. 

Preču piegādes un pārvadājumu dokumentu reģistrācijas kārtība attiecas uz nodokļu maksātājiem, 
kas veic preču tālākpārdošanu mazumtirdzniecībā vai vairumtirdzniecībā.  

Preču piegādes un pārvadājumu dokumentu reģistrācijas kārtība neattiecas uz nodokļu maksātājiem, 
kas veic produkcijas ražošanu. 
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Preču piegādes un pārvadājumu dokumentus preču nosūtīšanas dienā, preču saņemšanas dienā un 
pirms preču tālākas piegādes (pārdošanas), vai citu darbību veikšanas ar tām hronoloģiskā secībā 
reģistrē attiecīgi uzņēmuma izdoto vai saņemto preču piegādes dokumentu un pārvadājumu 
dokumentu reģistrā vai citā reģistrā, kurā norāda: 

 ieraksta datumu un kārtas numuru; 
 preču piegādes dokumenta un pārvadājumu dokumenta sagatavošanas datumu un numuru; 
 preču piegādes dokumentā un pārvadājumu dokumentā norādīto darījuma partneri 

(juridiskajai personai nosaukumu, fiziskajai personai vārdu, uzvārdu). 

Preču piegādes dokumenta reģistrēšanas prasības neattiecas uz tādu dokumentu, kurš sagatavots 
saistībā ar koku un apaļo kokmateriālu piegādi. 

Dokumentu reģistrs kopā ar vienu preču piegādes dokumenta vai pārvadājumu dokumenta 
eksemplāru atrodas katrā preču izsniegšanas un saņemšanas vietas adresē līdz pārskata gada 
slēguma inventarizācijai. 

Organizējot ielu tirdzniecību, nodrošina reģistra kopā ar vienu preču piegādes vai pārvadājumu 
dokumenta eksemplāru (kopiju) atrašanos ielu tirdzniecības vietā. 

Preču piegādes dokumentu un pārvadājuma dokumentu reģistrs: 

Ieraksta Preču piegādes dokumenta 

Preču piegādes 
dokumentā norādītais 

darījuma partneris 

 

nr. 

p.k. 

 

datums sagatavošanas datums numurs 

     

     

 

Ja reģistru kārto un glabā tikai elektroniski, nodrošina šā reģistra attēlošanu datora ekrānā lasāmā 
veidā un, ja nepieciešams (piemēram, pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma), arī iespēju veidot un 
izsniegt tā atvasinājumus papīra formā. 

 

Nodokļu maksātājus par identificētiem regulāriem nodokļu pārskatu un deklarāciju 
iesniegšanas termiņu kavēšanas riskiem informēs VID EDS 

No 2015.gada 14.jūlija tie nodokļu maksātāji, kuri kavēs nodokļu nomaksas termiņu, saņems savā VID 
EDS brīdinājuma paziņojumu, ka iekļauti riskantāko nodokļu maksātāju grupā. 

No 2015.gada 14.jūlija tie nodokļu maksātāji, kuri pēdējā gada laikā ir kavējuši PVN deklarācijas un 
pārskata “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba 
ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” 
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iesniegšanu vairāk nekā trīs termiņus, saņems brīdinājuma paziņojumu VID EDS, ka nodokļu maksātājs 
ir iekļauts riskantāko nodokļu maksātāju grupā. 

Nodokļu maksātājus, kuri VID EDS saņēmuši šādu paziņojumu, VID aicina ievērot nodokļu pārskatu un 
deklarāciju iesniegšanas termiņus un turpmāk nodokļu pārskatus un deklarācijas iesniegt savlaicīgi. 

VID atgādina, ja reģistrēts nodokļa maksātājs PVN deklarāciju un tās pielikumus iesniedz VID, 
izmantojot EDS, deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 20 dienas pēc taksācijas perioda beigām. Darba 
devējam ir pienākums reizi mēnesī līdz obligāto iemaksu veikšanai noteiktajam termiņam iesniegt VID 
ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem 
pārskata mēnesī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Atgādinām, ka par pārskatu un nodokļu deklarāciju iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos 
noteikto iesniegšanas termiņu,  nodokļu maksātājam var tikt piemērota administratīvā atbildība 
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8 pantu. 

Vēršam uzmanību, ka tos nodokļu maksātājus, kuriem VID veiktās datorizētās riska analīzes rezultātā ir 
uzrādīti augstākie nodokļu nenomaksas riski, tajā skaitā regulārs nodokļu pārskatu un deklarāciju 
iesniegšanas termiņu kavēšanas risks, VID turpinās uzraudzīt un nepieciešamības gadījumā veiks 
atbilstošus nodokļu administrēšanas pasākumus. 

Sadarbībā ar www.fm.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


