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Tiesiskais rāmis nodokļu jomas regulējumam

Regulējums attiecībā uz nodokļu maksājumu jautājumiem pārejas periodā no latiem 
uz eiro (sākot ar eiro ieviešanas dienu) noteikts Euro ieviešanas kārtības likuma 17., 
18., 19.pantā.

Nodokļu elementu (nodokļa likme; nodokļa atvieglojumi vai atskaitījumi; reģistrācijas 
slieksnis un citi) skaitlisko vērtību noapaļošana tiek veikta, ievērojot Euro ieviešanas 
kārtības likuma 6. un 32.pantā noteikto. Uz eiro pārrēķinātie nodokļi tiek noapaļoti, 
pamatojoties tikai uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu.

Skaitlisko vērtību konvertācijā izmantojams ES Padomes noteiktais maiņas kurss 
pret eiro (Euro ieviešanas kārtības likuma 1.panta 1.daļas 1.punkts).

Būtiski ir Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta nosacījumi.



Nodokļu vadlīniju mērķis

Skaidrot Euro ieviešanas kārtības likumā noteikto 
regulējumu attiecībā uz nodokļu maksājumu jautājumiem 
pārejas periodā no latiem uz eiro (sākot ar eiro ieviešanas 
dienu).



Vispārīgie noteikumi (1)

Tiesiskie instrumenti

Visi tiesību akti (likumi, Ministru kabineta noteikumi, Ministru kabineta rīkojumi, 
pašvaldības saistošie noteikumi u.c.);

Iestāžu administratīvie akti (piemēram, lēmums par nodokļu revīzijas (audita) 
rezultātiem, lēmums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem, lēmums par nodokļu 
samaksas termiņa pagarināšanu, paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli);

Tiesas nolēmumi (piemēram, spriedums par aprēķinātā nodokļu maksājuma 
samazināšanu);

Līgumi (piemēram, vienošanās līgums saskaņā ar likuma «Par nodokļiem un 
nodevām» 41.pantu);

Citi instrumenti, kas rada jebkādas tiesiskas sekas (nodibina, groza, konstatē vai 
izbeidz konkrētas tiesiskās attiecības vai konstatē faktisko situāciju).



Vispārīgie noteikumi (2)

Grozījumi, mainot valūtas nosaukumu no «lats» uz «euro» un izsakot 
skaitliskās vērtības eiro, nodokļu likumos un Ministru kabineta 
normatīvajos aktos (noteikumos, rīkojumos, instrukcijās) tiek veikti tā, 
lai tie stātos spēkā eiro ieviešanas dienā – 2014.gada 1.janvārī. 

Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdē ir atbalstīti grozījumi 
nodokļu likumos saistībā ar eiro ieviešanu. Tie ir iesniegti Saeimā 
vienotā likumprojektu paketē 30.augustā. Saeima iesniegtos 
likumprojektus ir pieņēmusi galīgajā lasījumā 19.septembrī.



Vispārīgie noteikumi (3)

Nodokļu likumos un Ministru kabineta normatīvajos aktos nodokļu elementu 
skaitliskās vērtības eiro tiek konvertētas pēc ES Padomes noteiktā maiņas 
kursa 0,702804 (oficiālais pārejas kurss) un noapaļotas, ievērojot 
matemātiskos noapaļošanas principus:

Ja 3.zīme aiz komata ir 0-4, centa vērtība nemainās;

Ja 3.zīme aiz komata ir 5-9, centa vērtība mainās uz augšu.

Likumā (32.panta 2.daļa), ievērojot divus nosacījumus, ir paredzēta iespēja 
skaitlisko vērtību latos, kas tiesību normā ir noteikta ar noapaļotu skaitli (līdz, 
piemēram, «veseliem» tūkstošiem), aizstāt ar tādas pašas precizitātes skaitli 
eiro. 



Vispārīgie noteikumi (4)

Noapaļošanas piemēri

Nodokļa likme 

akcīzes nodokļa likme alum par 100 litriem par katru absolūtā 
spirta tilpumprocentu

LVL 2.18 = EUR 3.101860547 => noapaļojot => EUR 3.10

uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likme līdz 2005.gada 
1.janvārim reģistrētam auto 

LVL 30 = EUR 42.68615432 => noapaļojot => EUR 42.69



Vispārīgie noteikumi (5)

Nodokļa atvieglojumi (vai atskaitījumi)

pensijas saņēmēja ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais 
minimums mēnesī LVL 165 = EUR 234.7738488 => noapaļojot => 
EUR 234.77

vispārējais ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais 
minimums mēnesī LVL 45 = EUR 64.0292315 => noapaļojot => 
EUR 64.03



Vispārīgie noteikumi (6)

Citi nodokļu elementi

Latvijas PVN likumā noteiktais PVN maksātāja reģistrācijas slieksnis:
LVL 35 000 = EUR 49 800.51337 => noapaļojot => EUR 49 800.51 

PVN maksātājam Latvijā reģistrācijas slieksnis eiro ir noteikts ES 
Padomes lēmumā, ar ko Latvijai ir piešķirta atkāpe, - EUR 50 000.

Konvertējot Latvijas PVN likumā noteikto reģistrācijas slieksni atpakaļ uz 
eiro, tas ir mazāks par EUR 50 000.

Likumā latos ar precizitāti līdz tūkstošiem noteikto skaitlisko vērtību ir 
paredzēts aizstāt ar tādas pašas precizitātes skaitlisko vērtību eiro => 
EUR 50 000. 



Vispārīgie noteikumi (7)

Citi nodokļu elementi (turpinājums)

Kadastrālās vērtības intervālu robežas dzīvojamo māju (telpu 
grupu) nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai:

LVL 40000 = EUR 56914.87242531 => noapaļojot => EUR 
56914.87 vai EUR 56915 (veselos skaitļos) 

LVL 70000 = EUR 106715.38579746 => noapaļojot => EUR 
106715.39 vai EUR 106715 (veselos skaitļos) 



Vispārīgie noteikumi (8)

Robežšķirtne – diena, ar kuru tiek ieviests eiro

Nodokļu administrācijām un nodokļu maksātājiem, kuri paši ir 
atbildīgi par maksājamā nodokļa apmēra noteikšanu, ir pienākums 
nodrošināt datu nepārtrauktību un konvertācijas procesa 
izsekojamību.

Sākot ar eiro ieviešanas dienu, nodokļi (arī nodokļu avansa 
maksājumi), nodevas un citi nodokļu jomā noteiktie maksājumi 
aprēķināmi un maksājami eiro.



Vispārīgie noteikumi (9)

Par periodu, kurā maksāšanas līdzeklis ir lats (latu periods), visi 
nodokļu aprēķini un arī vēlāk eiro apgrozības periodā veiktie nodokļu 
pārrēķini neatkarīgi no tā, vai to veic nodokļu maksātājs vai nodokļu 
administrācija, ir veicami latos.

Latu perioda nodokļu, neatkarīgi no tā, kad ir veikti šie nodokļu 
aprēķini, maksājumi, sākot ar eiro ieviešanas dienu, tiks veikti eiro, 
konvertējot aprēķināto nodokli pēc oficiālā pārejas kursa un 
noteiktajiem matemātiskajiem noapaļošanas principiem. 



Vispārīgie noteikumi (10)

Piemēri
Nodokļa kārtējā deklarācija par taksācijas periodu, kurā 
maksāšanas līdzeklis ir lats

PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš => taksācijas periodam sekojošā 
mēneša 20.datums.

Nodokļa taksācijas periods reģistrētam nodokļa maksātājam, kura apliekamo 
darījumu vērtība iepriekšējā gadā ir mazāka par LVL 10000,  => pusgads.
Iesniedzot PVN deklarāciju 20.janvārī pēc eiro ieviešanas dienas, deklarācija 
tiek aizpildīta latos.

Ja nodokļa maksātājam uz deklarācijas pamata ir veicams maksājums, tas ir 
veicams eiro, konvertējot latos aprēķināto lielumu pēc oficiālā pārejas kursa.



Vispārīgie noteikumi (11)

Nodokļa deklarācijas par taksācijas periodu, kurā maksāšanas 
līdzeklis ir lats, labojumi/precizējumi

Nodokļa maksātājs 25 mēnešus (termiņš, kurā ir tiesības precizēt nodokļa 
deklarāciju, ir 3 gadi  jeb 36 mēneši) pēc deklarācijas iesniegšanas pats 
konstatē, ka iesniegtajā deklarācijā ir kļūdaini aizpildīta viena rinda.

Labojumu deklarācijā izdara tajā valūtā, kura bija maksāšanas līdzeklis 
taksācijas periodā, par kuru iesniegta kļūdainā deklarācija, t.i., latos.

Ja labojuma rezultātā nodokļa maksātājam ir jāveic maksājums valsts 
budžetā, latos aprēķinātais piemaksājamais nodoklis tiek konvertēts pēc 
oficiālā pārejas kursa.



Vispārīgie noteikumi (12)

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 
darba ņēmēja darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un 
uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (par VSAOI 
1.pārskata periodu eiro ieviešanas gadā => par 2014.gada janvāri):

6. un 7.ailē, precizējot darba ienākumus un valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksas par 2013.gada decembri, minētās korekcijas aprēķina un norāda 
latos;

8.ailē informāciju par ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli norāda eiro. 

To noteiks grozījumi MK 07.09.2010. noteikumos Nr.827 «Noteikumi par valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma 
nodokli».



Īpašie nosacījumi (1)
Akcīzes nodokļa marķējumi uz cigarešu iepakojuma

Cigaretes, kuras būs marķētas ar akcīzes nodokļa markām, uz kurām 
maksimālā mazumtirdzniecības cena būs norādīta latos:

Varēs izlaist brīvam apgrozījumam vai nodot patēriņam, piegādājot 
vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai, līdz latu perioda pēdējai dienai, 
t.i., līdz 2013.gada 31.decembrim; 

Vairumtirdzniecības vietās – varēs nodot mazumtirdzniecībai neierobežotu 
laika periodu;

Mazumtirdzniecības vietās – varēs tirgot neierobežotu laika periodu.

Šādām cigaretēm mazumtirdzniecības vietās cena eiro būs norādāma cenrādī 
(to nevajadzēs norādīt atsevišķi uz katras cigarešu paciņas).



Īpašie nosacījumi (2)

Akcīzes nodokļa marķējumi uz cigarešu iepakojuma 
(turpinājums)

Akcīzes nodokļa markas, uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības 
cena būs norādīta eiro, var pasūtīt jau ar 2013.gada 15.jūliju un 
saņemt ar 2013.gada 12.augustu (atbilstoši Ministru kabineta 
2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.320 «Kārtība, kādā alkoholiskos 
dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa 
markām» noteiktajam)



Īpašie nosacījumi (3)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokļa, ieskaitot  avansa maksājumus, 
maksājumi tiks noteikti veselos eiro.

Ja uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāja taksācijas periods ir 
sācies pirms eiro ieviešanas dienas un turpinās pēc pārejas uz 
eiro, sākot ar eiro ieviešanas dienu, maksājamais uzņēmumu 
ienākuma nodokļa avansa apmērs nosakāms, konvertējot iepriekš 
latos veiktos avansa maksājumus pēc oficiālā pārejas kursa.



Īpašie nosacījumi (4)

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kam nav pienākuma
kārtot grāmatvedību un kas taksācijas periodos pirms eiro
ieviešanas dienas vai lata un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā
ir ieguvis nekustamo īpašumu vai citus aktīvus, vai saistības, kuru
vērtība izteikta latos, periodā, sākot ar eiro ieviešanas dienu, ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu no šādu aktīvu
vai saistību atsavināšanas nosaka, minētā nekustamā īpašuma vai
citu aktīvu iegūšanas vērtību vai saistību vērtību konvertējot pēc
oficiālā pārejas kursa.



Īpašie nosacījumi (5)

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana (turp.)

Ja latu apgrozības periodā kapitāla aktīvs vai saistības ir iegūtas citā valūtā, nevis 
latos, tad izdevumi, kas saistīti ar šāda kapitāla aktīva iegādi, vispirms ir jānosaka 
Latvijas naudas vienībās pēc Latvijas Bankas noteiktā oficiālā maiņas kursa darījuma 
veikšanas dienā (latos).

Ja attiecīgais kapitāla aktīvs tiek atsavināts pēc eiro ieviešanas, šī kapitāla aktīva, 
kas iegādāta citā valūtā, piemēram, ASV dolāros,  vērtība, kas pārrēķināta latos pēc 
Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa darījuma veikšanas brīdī, būs jāpārrēķina eiro 
pēc oficiālā pārejas kursa.

Informācija ir pieejama Latvijas Bankas mājas lapā:

http://www.bank.lv/monetara-politika/valutas-kursa-politika/valutas-kursi/latvijas-
bankas-noteikto-valutu-kursu-parskats   



Grozījumi nodokļu 

normatīvajos aktos 

saistībā ar eiro



Nodokļu likumi saistībā ar eiro

1. Grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām»

2. Grozījumi likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli»

3. Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

4. Grozījumi likumā «Par akcīzes nodokli»

5. Grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»

6. Grozījumi likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli»

7. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

8. Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

9. Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā

Saeimā pieņemtie nodokļu un nodevu likumu grozījumi (1)



Nodokļu likumi saistībā ar eiro

10.Grozījumi Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu 
deklarēšanas likumā

11.Grozījumi likumā «Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli»

12.Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā

13.Grozījumi likumā «Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās 
ekonomiskajās zonās»

14.Grozījums Autoceļu lietošanas nodevas likumā

15.Grozījumi likumā «Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli»

16.Grozījumi Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo 
transportlīdzekļu nodokļa likumā

17.Grozījums Muitas likumā

Saeimā pieņemtie nodokļu un nodevu likumu grozījumi (2)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

1. Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.981 
«Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un 
avansa maksājumu aprēķinu» (24.09.2013.)

2. Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 «Noteikumi 
par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem» 
(24.09.2013.)

3. Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.138 «Noteikumi 
par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski 
represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem» 
(24.09.2013.)

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (1)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

4. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.320 «Kārtība, kādā 
alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa 
markām» (24.09.2013.)

5. Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 «Noteikumi 
par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem» (24.09.2013.)

6. Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.774 «Noteikumi 
par muitas iestāžu pakalpojumu valsts nodevu» (24.09.2013.)

7. Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 «Dabas 
resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz 
dabas resursu lietošanas atļauju» (24.09.2013.)

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (2)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

8. Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.515 «Noteikumi 
par valsts nodevas apmēru par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas 
pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un valsts nodevas 
maksāšanas kārtību» (24.09.2013.)

9. Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu (24.09.2013.)

10. Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.895 
«Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, 
ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs» (24.09.2013.)

11. Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.187 «Noteikumi 
par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju» (24.09.2013.)

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (3)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

12. Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.986 «Kārtība, 
kādā veicama privatizācija ar nodokļu parādu kapitalizācijas metodi» 
(24.09.2013.)

13. Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanos no Latvijas pilsonības un Latvijas 
pilsonības atjaunošanu (24.09.2013.)

14. Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.594 «Noteikumi 
par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un 
valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru» (24.09.2013.)

15. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 
«Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu» 
(24.09.2013.)

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (4)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

16. Noteikumi par gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu 
(24.09.2013.)

17. Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu 
pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu (24.09.2013.)

18. Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1238 
«Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas 
atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma» (24.09.2013.)

19. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 «Noteikumi 
par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā» (24.09.2013.)

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (5)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

20. Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.561 «Noteikumi par 
valsts nodevu par kadastra izziņu» (24.09.2013.)

21. Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.824 
«Noteikumi par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību» (24.09.2013.)

22. Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.472 «Noteikumi 
par valsts nodevu par dizainparaugu tiesisko aizsardzību» (24.09.2013.)

23. Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.339 «Noteikumi 
par valsts nodevu par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesisko aizsardzību» 
(24.09.2013.)

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (6)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

24. Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.813 
«Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas un Fizisko personu datu 
aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu» 
(24.09.2013.)

25. Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.371 «Noteikumi 
par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas 
atjaunošanas valsts nodevu» (24.09.2013.)

26. Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.225 «Noteikumi par 
valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību» (24.09.2013.)

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (7)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

27. Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.oktobra noteikumos Nr.716 «Noteikumi 
par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu 
veterinārfarmaceitiskajai darbībai» (24.09.2013.)

28. Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.975 
«Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un 
medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 
aprēķinu» (24.09.2013.)

29. Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 «Noteikumi 
par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu 
mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību» 
(24.09.2013.)

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (8)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

30. Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.173 «Noteikumi par 
valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā» (24.09.2013.)

31. Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.730 «Kārtība, 
kādā komersants paziņo par preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds 
nav lielāks par 500 latiem» (17.09.2013.)

32. Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.177 «Noteikumi par 
izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un izložu un azartspēļu 
nodokļa pārskatu iesniegšanas kārtību»  (17.09.2013.)

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (9)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

33. Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos Nr.853 «Kārtība, 
kādā iesniedzama informācija par interaktīvo azartspēļu un izložu organizēšanas 
programmām, drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem» 
(17.09.2013.)

34. Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.819 
«Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību» 
(17.09.2013.)

35. Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.396 «Noteikumi 
par finanšu stabilitātes nodevas taksācijas perioda deklarāciju un aizpildīšanas 
kārtību»  (17.09.2013.)

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (10)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

36. Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 
«Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem» (17.09.2013.)

37. Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.16 «Kārtība, 
kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja 
vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu 
veidam» (17.09.2013.)

38. Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumos Nr.16 «Preču un 
pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība»  
(17.09.2013.)

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (11)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

39. Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.105 «Kārtība, 
kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par 
pārskata ceturksni» (17.09.2013.)

40. Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai (17.09.2013.)

41. Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.260 «Noteikumi 
par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanas valsts 
nodevu» (17.09.2013.)

42. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1648 
«Noteikumi par pasākumiem, kas jāveic valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic 
Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas un saņem ziedojumus» 
(10.09.2013.)

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (12)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

43. Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 
«Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra» 
(10.09.2013.)

44. Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.887 
«Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas 
sagatavošanu un izsniegšanu» (10.09.2013.)

45. Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 «Kārtība, 
kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 
ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām» (10.09.2013.)

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (13)



Ministru kabineta noteikumi saistībā ar eiro

46. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1019 
"Noteikumi par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar 
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas un sertifikāta 
izsniegšanas valsts nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un 
atvieglojumiem» (10.09.2013.)

47. Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.939 «Noteikumi 
par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, 
munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību un 
apmēru» (03.09.2013.)

Ar pāreju uz eiro saistītie tiesību aktu projekti – atsevišķa sadaļa Ministru kabineta sēžu 
darba kārtībā, sākot ar MK 16.jūlija sēdi

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz 
nodokļiem un nodevām (14)



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Izmaiņas neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojumu apmērā

Pašlaik

mēnesī 

latos

Pašlaik 

mēnesī,

pārrēķinot uz 

eiro

Pašlaik mēnesī, 

pārrēķinot eiro,

pēc noapa-

ļošanas

Valdības

nolemtais 

mēnesī 

eiro

Valdības 

nolemtais 

mēnesī, eiro, 

pārrēķinot uz

latos

Neapliekamais minimums 45 64.0292315 64.03 75 52.71

Pensionāra neapliekamais 

minimums

165 234.773849 234.77 235 165.16

Nodokļa atvieglojums par

apgādībā esošu personu

80 113.829745 113.83 165 115.96

Nodokļa papildu atvieglojums 

personai ar I & II grupas invaliditāti 

vai politiski represētai personai 

108 153.670156 153.67 154 108.23

Nodokļa papildu atvieglojums 

personai ar III grupas invaliditāti

84 119.521232 119.52 120 84.34



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Dzīvības (neuzkrājošās), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas 

prēmija gadā, ko atļauts izslēgt no darbinieka apliekamā ienākuma

8.panta 5.daļa

Neapliekamais ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas, lauku tūrisma 

pakalpojumu sniegšanas, sēņošanas, ogošanas, savvaļas ārstniecības augu 

un ziedu vākšanas, kā arī valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku 

attīstībai

9.panta 1.daļas 1.punkts un 3.5daļa & 11.panta 13.daļa

Izmaiņas (1)

300 latu ekvivalents eiro 426.861543 no 2014.gada 1.janvāra 426.86 eiro

2 000 latu ekvivalents eiro 2 845.743621 no 2014.gada 1.janvāra 2 845.74 eiro



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Neapliekamā konkursos un sacensībās saņemto balvu vērtība

9.panta 1.daļas 10.punkts

Neapliekamā publiskos starptautiskos konkursos un starptautiskās sacensībās 

gūto balvu un prēmiju vērtība

9.panta 1.daļas 10.punkts

Izmaiņas (2)

100 latu ekvivalents eiro 142.287181 no 2014.gada 1.janvāra 143 eiro

1 000 latu ekvivalents eiro 1 422.871811 no 2014.gada 1.janvāra 1 423 eiro



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Neapliekamais darba devēja piešķirtais bēru pabalsts

9.panta 1.daļas 14.punkts

No fiziskām personām saņemtu dāvanu neapliekamā vērtība

9.panta 1.daļas 35.punkta «b» apakšpunkts

Izmaiņas (3)

150 latu ekvivalents eiro 213.430771 no 2014.gada 1.janvāra 213,43 eiro

1 000 latu ekvivalents eiro 1 422.871811 no 2014.gada 1.janvāra 1 425 eiro



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Kritērija vērtība fiziskās personas darbības kvalificēšanai par saimniecisko 

darbību

11.panta 1.3daļa

Saimnieciskās darbības veicēju izdevumu par inventāru atskaitāmais apmērs

11.panta 3.daļas 1.punkts

Izmaiņas (4)

300 latu ekvivalents eiro 426.861543 no 2014.gada 1.janvāra 427 eiro

10 000 latu ekvivalents eiro 14 228.71811 no 2014.gada 1.janvāra 14 229 eiro



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Apliekamā ienākuma korekcijai neatlīdzināto iztrūkumu vai izlaupījumu 

summas slieksnis un zaudēto debitoru parādu apmērs

11.1panta 4.daļas 2.punkta «a» apakšpunkts & 11.3panta 1.daļas 5.punkts

Fiksētā ienākuma nodokļa maksātāja ieņēmumu griesti

11.8panta 1. un 3.daļa & 15.panta 5.daļa

Izmaiņas (5)

100 latu ekvivalents eiro 142.287181 no 2014.gada 1.janvāra 145 eiro

10 000 latu ekvivalents eiro 14 228.71811 no 2014.gada 1.janvāra 14 229 eiro



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Pensionāra neapliekamais minimums gadā

12.panta 5.daļa

Patentmaksas zemākais un augstākais apmērs

15.panta 6.daļa

Izmaiņas (6)

1 980 latu ekvivalents eiro 2 817.286185 no 2014.gada 1.janvāra 2 820 eiro

30 latu ekvivalents eiro 42.686154 no 2014.gada 1.janvāra 43 eiro

120 latu ekvivalents eiro 170.744617 no 2014.gada 1.janvāra 100 eiro



Nodokļi un nodevas

Nodokļu iekasēšanas publiskuma nodrošināšana

18.panta 1.daļas 8.punkts un 5.daļa

Pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītām personām

15.2panta 2.daļa

Izmaiņas (1)

100 latu ekvivalents eiro 142.287181 no 2014.gada 1.janvāra  150 eiro

1 000 000 latu ekvivalents eiro 1 422 871.811 no 2014.gada 1.janvāra 1 430 000 eiro

10 000 latu ekvivalents eiro 14 228.71811 no 2014.gada 1.janvāra 14 300 eiro



Nodokļi un nodevas

Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšana

15.panta 3.daļas 5.punkts un 30.panta 1.daļa

30.panta 1. un 2.daļa

15.panta 3.daļas 5.1punkts un 30.panta 7.daļa

Izmaiņas (2)

1 000 latu ekvivalents eiro 1 422.871811 no 2014.gada 1.janvāra 1 500 eiro

5000 latu ekvivalents eiro 7114.359053 no 2014.gada 1.janvāra  7200 eiro

2 000 latu ekvivalents eiro 2 845.743621 no 2014.gada 1.janvāra 3 000 eiro



Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Reprezentatīva vieglā automobiļa vērtība (bez PVN)

1.panta 26.daļa & 13.panta 1.daļas 8.2punkts

Pamatlīdzekļa atlikusī vērtība norakstīšanai taksācijas gada beigās 

13.panta 1.daļas 6.punkts

Kopējā sākotnējo ieguldījumu apmēra kritērijs atbalstāmo investīciju projektu 

atlaides lielumam

17.2panta 1.daļas 1. un 2.punkts & 4.daļas 6.punkts

Izmaiņas (1)

25 424 lati ekvivalents eiro 36 175.09291 no 2014.gada 1.janvāra 36 175 eiro

50 latu ekvivalents eiro 71.143590 no 2014.gada 1.janvāra 71.14 eiro

35 000 000 lati ekvivalents eiro 49 800 513.37 no 2014.gada 1.janvāra  50 000 000 eiro



Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Kritērijs, lai kvalificētos atbalstāmo investīciju projektu atlaidei

17.2panta 4.daļas 1.punkts

Nodokļu parāda apmērs, kas liedz piemērot atbalstāmo investīciju projektu 

atlaidi

17.2panta 6.daļas 4.punkts

Nodokļa atlaide par vienu lauksaimniecībā izmantojamo hektāru

18.panta 1.daļa

Izmaiņas (2)

3 000 000 latu ekvivalents eiro 4 268 615.432 no 2014.gada 1.janvāra 4 268 615.43 eiro

100 latu ekvivalents eiro 142.287181 no 2014.gada 1.janvāra 150 eiro

10 latu ekvivalents eiro 14.228718 no 2014.gada 1.janvāra 14.23 eiro



Pievienotās vērtības nodoklis

Preču tālpārdošanas darījumos preču piegādes vieta 

13.panta 3.daļas 2.punkts

Darījuma ar nodokli apliekamās vērtības noteikšana 

34.panta 10.daļa

34.panta 11.daļa

Izmaiņas (1)

24 000 latu ekvivalents eiro 34 148.92346 no 2014.gada 1.janvāra 35 000 eiro

35 000 latu ekvivalents eiro 49800.51337 no 2014.gada 1.janvāra 50 000 eiro

7 000 lati ekvivalents eiro 9 960.102674 no 2014.gada 1.janvāra  10 000 eiro



Pievienotās vērtības nodoklis

Neapliekamais slieksnis precēm, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā

53.panta 14.daļas 1.punkta «a» apakšpunkts

53.panta 14.daļas 1.punkta «b» apakšpunkts

53.panta 14.daļas 2.punkts

Izmaiņas (2)

210 latu ekvivalents eiro 298.803080 no 2014.gada 1.janvāra 300 eiro

300 latu ekvivalents eiro 426.861543 no 2014.gada 1.janvāra 430 eiro

200 latu ekvivalents eiro 284.574362 no 2014.gada 1.janvāra  285 eiro



Pievienotās vērtības nodoklis

Reģistrācijas slieksnis preču iegādei Eiropas Savienības teritorijā 

57.panta 1. un 2.daļa

Reģistrācijas slieksnis

59.panta 1.daļa

Citas dalībvalsts nodokļa maksātāja reģistrācijas slieksnis preču tālpārdošanas

darījumos

60.panta 1.daļas 1.punkts

Izmaiņas (3)

7 000 latu ekvivalents eiro 9 960.102674 no 2014.gada 1.janvāra 10 000 eiro

35 000 latu ekvivalents eiro 49 800.51337 no 2014.gada 1.janvāra 50 000 eiro

24 000 latu ekvivalents eiro 34 148.92346 no 2014.gada 1.janvāra 35 000 eiro



Pievienotās vērtības nodoklis

Nosacījumi PVN grupas reģistrācijai (vismaz 1 dalībnieka apgrozījums  

pēdējos 12 mēnešos)

64.panta 1.daļas 4.punkts

Nosacījumi fiskālā pārstāvja reģistrācijai (uzkrājums depozīta kontā vai 

galvojums)

65.panta 1.daļas 6.punkta «a» un «b» apakšpunkts

Izmaiņas (4)

250 000 latu ekvivalents eiro 355 717.9527 no 2014.gada 1.janvāra 355 700 eiro

10 000 latu ekvivalents eiro 14 228.71811 no 2014.gada 1.janvāra 14 220 eiro

200 000 latu ekvivalents eiro 284 574.3621 no 2014.gada 1.janvāra 284 570 eiro



Pievienotās vērtības nodoklis

Pārmaksātā PVN atmaksāšanas nosacījumi

109.panta 5.daļa

2. un 4.punkts

3.punkts

5.punkts

Izmaiņas (5)

100 latu ekvivalents eiro 142.287181 no 2014.gada 1.janvāra 142.29 eiro

8 000 latu ekvivalents eiro 11 382.97449 no 2014.gada 1.janvāra 11 382.97 eiro

1 000 latu ekvivalents eiro 1 422.871811 no 2014.gada 1.janvāra 1 422.87 eiro



Pievienotās vērtības nodoklis

Vienkāršotais nodokļa rēķins 

126.panta 2.daļas 1. un 4.punkts

Īpašā kārtība («kases princips»)

137.panta 1. un 2.daļa

137.panta 2.daļa

Izmaiņas (6)

20 latu ekvivalents eiro 28.457436 no 2014.gada 1.janvāra 29 eiro

70 000 latu ekvivalents eiro 99 601.02674 no 2014.gada 1.janvāra 100 000 eiro

100 latu ekvivalents eiro 142.287181 no 2014.gada 1.janvāra 143 eiro

351 000 latu ekvivalents eiro 499 428.0055 no 2014.gada 1.janvāra 500 000 eiro



Paldies!


