Vadlīnijas pamatkapitāla izteikšanai eiro (SIA un AS) no 01.01.2014.

1. Vienas pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību izsaka eiro
• Pārrēķinot vienas daļas (akcijas) nominālvertību, ievēro noteikto eiro maiņas kursu. Ērtībai var izmantot eirokalkulatoru
interneta vietnē www.eiro.lv
•SIA izsaka vienas daļas nominālvērtību veselos eiro, bet AS - eiro un centos (lai dalītos ar 10 centiem bez atlikuma)
• Pārrēķināto summu noapaļo tikai uz leju.
•SIA un AS var noteikt citu pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību, lai minimizētu pamatkapitāla izmaiņas.
•Piezīme : valsts un pašvaldību SIA/AS daļas (akcijas ) nominālvērtība = 1 eiro
• Piemērs:
• AS noapaļo uz leju līdz eiro un centiem(lai dalītos ar 10 centiem bez atlikuma): EUR 1,42 = EUR 1,40 ;EUR 35,57=EUR 35,5
• SIA noapaļo uz leju līdz veseliem eiro: EUR 1,42 = EUR 1 ; EUR 35,57 = EUR 35

2. Aprēķina katram dalībniekam (akcionāram) piederošo daļu skaitu eiro
•Izmanto formulu:
•
•
•

pamatkapitāls EUR / 100 x katram piederošie %
____________________________________________
daļas (akcijas) nominālvērtība EUR (sk.1.posmu)

= katram piederošo daļu (akciju) skaits

• Vienību "pamatkapitāls EUR" šajā formulā lieto, matemātiski pārrēķinot pamatkapitālu eiro un to nenoapaļojot (piemēram,
2000 LVL= 2845,74 EUR)

3. Aprēķina visa pamatkapitāla lielumu eiro
•Visiem dalībniekiem (akcionāriem) piederošo daļu (akciju) kopsummu reizina ar vienas daļas (akcijas) nominālvērtību

4. Aprēķina atlikumu, ko izmaksā dalībniekiem (akcionāriem) vai ieskaita rezervēs
•No pamatkapitāla apmēra matemātiski pārrēķināta eiro atņem 3.solī aprēķinātā pamatkapitāla lielumu

Vadlīnijas pamatkapitāla izmaiņu pieteikšanai Uzņēmumu reģistrā (SIA un AS) no 01.01.2014.

1. Valde sasauc dalībnieku (akcionāru) sapulci
•Dalībnieku sapulce apstiprina grozījumus statūtos par pamatkapitāla izteikšanu eiro ar vienkāršo balsu vairākumu
• Dalībnieku sapulce lemj par vērtību, kas paliek pāri pēc pamatkapitāla izteikšanas eiro - to vai nu izmaksā
dalībniekiem vai ieskaita rezervēs (tā nav uzskatāma par pamatkapitāla samazināšanu).

2. Valde precizē dalībnieku reģistru (tikai SIA)
•Izveido jaunu dalībnieku reģistra nodalījumu
•Precizē daļas nominālvērtību (saskaņā ar iepriekšējās tabulas 1.soli)
•Precizē dalībniekam piederošo daļu skaitu (saskaņā ar iepriekšējās tabulas 2.soli)
•Katram dalībniekam pievieno jauno daļu kārtas numurus , piemēram, 1-10 un 20-24
•Jauno dalībnieku reģistra nodalījumu paraksta tikai valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis
•Jāvērš uzmanība, ka dalībnieku reģistra nodalījumam jāatbilst grozījumiem Komerclikumā, kas spēkā stājās 2013.gada
1.jūlijā. Vairāk informācijas: http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=598&v=lv

3. Valde iesniedz pieteikumu (18.veidlapu) Uzņēmumu reģistram
•Nav nepieciešama parakstu notariāla apliecināšana uz Uzņēmumu reģistram iesniedzamajiem dokumentiem
(izņemot, ja tiek aktualizēts dalībnieku reģistrs atbilstoši grozījumiem Komerclikumā, kas spēkā stājās 2013.gada
1.jūlijā)
•Nav jāmaksā valsts nodeva un maksa par ziņu izsludināšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”
•Pieteikumam (18.veidlapai) pievienojami šādi dokumenti:
•Dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola izraksts par statūtu grozījumiem;
•Pilnā statūtu teksta jaunā redakcija (2 eks.);
•Statūtos izdarīto grozījumu teksts;
•Dalībnieku reģistra pēdējais nodalījums (tikai SIA).

4. Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu
•Uzņēmumu reģistrs nosūta pieņemto lēmumu SIA/AS un komercreģistra ierakstu izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis"

