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NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP 

izaugsme vismaz 5% apjomā 

 

Valdības rīcības plāns: samazināt 
ienākumu nevienlīdzību 

strādājošiem 

Valdības rīcības plāns: 2018.gadā 

kopējais nodokļu ieņēmumu 
apjoms tuvojas 30% no IKP 

Valdības rīcības plāns: pieaug VID 
darbības efektivitāte. 

 

Valdības rīcības plāns: samazināt 

nodokļu plaisu; samazināt ēnu 
ekonomikas apjomu pret IKP 
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Nodokļu 
reforma 

Darbaspēka 
nodokļu 
reforma 

(IIN, VSAOI un 
solidaritātes 

nodoklis) 

Uzņēmumu 
ienākuma 
nodokļa 
reforma 

Ēnu 
ekonomikas 
apkarošanas 

pasākumi 

Kompensē-
jošie 

pasākumi 

Nodokļu 
administrē-

šanas 
pilnveidošana 

Nodokļu politikas izmaiņas - komplekss 

risinājums 

Cieša sadarbība ar sociālajiem 
partneriem (LDDK, LBAS), 

uzņēmēju organizācijām (LTRK 
u.c.), pētniekiem (Certus u.c.) 

Starptautiskā ekspertīze – 
Pasaules Bankas pētījums, 
OECD, EK rekomendācijas 

Pilnvērtīgas politiskas debates 
un reformas apstiprināšana MK 

un Saeimā 
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Svarīgākie nodokļu reformas elementi 
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•Likums "Atbalsts nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un 
soda naudas dzēšanai" 

•Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā 

•Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 

•Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un 
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā 

•Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli” 

•Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" 

•Grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām» 

•Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 

•Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums 

•Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā 

•Grozījumi likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu» 

Nodokļu reformas likumprojekti 
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Darbaspēka nodokļu izmaiņu ietekme uz 

dažādu algu saņēmējiem 
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- Progresīvās iedzīvotāju ienākumu nodokļa sistēmas ieviešana 
 

 

 

 

 

 
*  Trešā IIN likme (31,4%) tiks parēķināta tikai gada ienākuma deklarācijā, bet taksācijas gada laikā tiks maksāts solidaritātes nodoklis (likme 

10,5%) par ienākumiem virs 55 000 euro gadā (tiks pārskaitīts kā maksājums par IIN). VSAOI par ienākumiem virs 55 000 euro gadā nav 

jāmaksā  

- IIN likme ienākumiem no kapitāla un kapitāla pieauguma – 20% (izņēmums – 

dividendes, kuras apliek ar UIN) 
 

- Lai paaugstinātu veselības aprūpes pakalpojumu finansējumu, no 2018.gada 

VSAOI likme ir paaugstināta par 1 procentpunktu, no tās darba devēja likme par 

0,5% un darba ņēmēja likme  - par 0,5%. 

 

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 

Ienākumi, EUR gadā 2017 2018 

Līdz 20 004 EUR gadā 

23% 

20% 

No 20 004 līdz 55 000 EUR gadā 23% 

Virs 55 000 EUR gadā 31,4%* 



8 

Solidaritātes nodoklis 

2017 2018 

Solidaritātes nodoklis, no tā: 34,09% 
ienākumiem virs 52 400 € 

gadā 

35,09% 
ienākumiem virs 55 000 € 

gadā 

Darba devēja likme, kas tiek sadalīta: 23,59% 24,09% 

 valsts pamatbudžetā 23,59% - 

 valsts pamatbudžetā, lai finansētu veselības aprūpes 

pakalpojumus  
- 0,5% 

 pensiju shēmā vai privātā pensiju fondā (3 līmenis)  - 4% 

 valsts fondēto pensiju shēmā (2 līmenis) -  6% 

 speciālā budžetā pensiju finansēšanai (solidaritātes 

maksājums) 
- 13,59% 

Darba ņēmēja likme, kas tiek sadalīta: 10,5% 11% 

 valsts pamatbudžetā 10,5% - 

 valsts pamatbudžetā, lai finansētu veselības aprūpes 

pakalpojumus  
- 0,5% 

 Valsts (20%) un pašvaldību (80%) budžetos 

(maksājums par IIN trešo likmi 31,4%) 
- 10,5% 
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• Diferencētā neapliekamā minimuma paaugstināšana 

 

 

 

 

 

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – galvenie atvieglojumi 

• Atvieglojuma par apgādībā esošām personām paaugstināšana un atvieglojuma 

paplašināšana (iekļaujot nestrādājošos laulātos, kas kopj bērnus) 
 

 

 

 
• Neapliekamā minimuma pensionāriem paaugstināšana 
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Attaisnotie izdevumi  Pašreizējais ierobežojums 
Ierobežojums no 2018.gada 

1.janvāra 

Iemaksas privātajos pensiju fondos 
10% no gada apliekamā 

ienākuma 

 

10% no gada apliekamā 

ienākuma 

 

Kopējā izdevumu summa 

nedrīkst pārsniegt 20% no gada 

apliekamā ienākuma 

 

215 € 

Kopējā izdevumu summa 

nedrīkst pārsniegt 10% no 

gada apliekamā ienākuma, 

bet ne vairāk kā 4 000 €  

par taksācijas gadu 

Dzīvības apdrošināšanas prēmiju izmaksas 

Ziedojumi un dāvanas 

Kopējā izdevumu summa 

nedrīkst pārsniegt 50% no 

gada apliekamā ienākuma, 

bet ne vairāk kā 600 € par 

taksācijas gadu, atļaujot 

izdevumus par izglītības un 

ārstniecības pakalpojumiem 

pārnest uz nākamajiem 3 

taksācijas gadiem 

Ziedojumi vai dāvinājumi politiskajām partijām 

Izdevumi par nodokļu maksātāja un tā ģimenes 

locekļu izglītības, ārstniecības un medicīniskās 

aprūpes pakalpojumu izmantošanu 

215 €, atļaujot izdevumus 

pārnest uz nākamajiem 5 

taksācijas gadiem 

Izdevumi par nodokļu maksātāja un tā ģimenes 

locekļu plānotajām operācijām un zobārstniecības 

pakalpojumiem  

No maksātāja apliekamā 

ienākuma pilnā apmērā 

Attaisnotie izdevumi IIN 

Nosakot attaisnoto izdevumu summu, piemēro procentuālo, kā arī summas ierobežojumu. 
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Saimnieciskās darbības veicēji 

Tiek piemērota tādi pati progresīva ienākuma nodokļu sistēma kā algota darba 

ienākumam. 
 

Izdevumu no saimnieciskās darbības (SD) noteikšana 
• Nodokļu maksātājam ir tiesības SD izdevumos iekļaut ar SD saistītos izdevumus tādā 

apmērā, kas nepārsniedz 80% no kopējiem gada SD ieņēmumiem. 

• SD izdevumi, kurus var iekļaut SD izdevumos pilnā apmērā: 

 1) alga un darba devēja VSAOI, ieskaitot solidaritātes nodokli (ko SD veicējs maksā par 

darbiniekiem); 

 2) nekustamā īpašuma nodokli; 

 3) pamatlīdzekļu nolietojumu; 

 4) īrnieku kompensācija par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līgumu izbeigšanu (saistībā 

ar dzīvojamās telpas kapitālo remontu vai telpu pārbūvi SD veikšanai). 
 

!!! SD izdevumu ierobežojuma apmērs netiek piemērots maksātājiem pirmajā taksācijas gadā (kad SD tiek 

reģistrēta) un nākamajā taksācijas gadā, kā arī taksācijas gadā, kurā SD tiek izbeigta vai likvidācijas 

process tiek pabeigts.  

!!!  Taksācijas gada SD zaudējumi sedzami hronoloģiskā secībā no nākamo triju taksācijas gadu SD 

apliekamā ienākuma. 
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VSAOI likmi un objektu saimnieciskās darbības ar nodokli apliekamajiem ienākumiem 

nosaka šādi : 

 ja ar nodokli apliekamais ienākums pārsniedz 430 euro mēnesī - piemēro esošo 

kārtību, proti, brīvi izraudzīts iemaksu objekts, bet ne mazāks par minimālās 

algas summu (2018.gadā - 430 euro mēnesī) un likmi atkarībā no 

pašnodarbinātās personas statusa, bet VSAOI likme 5% apmērā tiek maksāta 

(pensiju apdrošināšanai) par starpību starp brīvi izraudzīto iemaksu objektu un 

faktiskajiem saimnieciskās darbības ar nodokli apliekamajiem ienākumiem; 

 no apliekamā ienākuma, kas nepārsniedz 430 euro mēnesī, tiek veiktas 

iemaksas pensiju shēmā vismaz 5% apmērā.  

 

Saimnieciskās darbības veicēji (II) 
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UIN tiek maksāts peļņas sadales brīdī (tai skaitā nosacītās sadales brīdī) 

UIN nemaksā nesadalītajai peļņai 

UIN tiek maksāts ar saimniecisko darbību nesaistīto izmaksu neto 
summai 

UIN likme 20% no bruto sadalītajai peļņai vai 20/80 neto summai; IIN 
dividendēm – 0% likme 

UIN taksācijas periods ir kalendārais mēnesis 

UIN reforma – galvenie elementi 
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Dividendes Likvidācijas kvota 

Ar saimniecisko darbību 
nesaistītie izdevumi, tai 

skaitā reprezentatīvo 
automobiļu iegādes un 
uzturēšanas izdevumi 

Transfertcenu starpība 

Maksājumi 
nerezidentiem, no 

kuriem nav ticis ieturēts 
UIN, ja tas ir bijis jāietur 

Norakstītie nedrošie 
parādi, ja nav veikti 
tiesībaizsardzības 

pasākumi – mākslīga 
parādu dzēšana 

Parādu cesija 
(nodošana) (saistītajām 
personām vai par tādu 
summu, kas neatbilst 

tirgus vērtībai) 

Nesamērīgi procentu 
maksājumi (plānā 

kapitalizācija) 

Aizdevumi saistītajām 
personām – nosacītā 

peļņas sadale 

   UIN bāze  
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 Nodokļu maksātājs, kurš ir ziedojis SLO* ir tiesīgs izmantot vienu no trim 

alternatīviem atvieglojumu modeļiem: 

1) neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne 

vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc 

aprēķinātajiem nodokļiem; vai 

2) neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne 

vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem 

aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti VSAOI; vai  

3) samazināt taksācijas periodā aprēķināto UIN. Samazināšana - 75 % no 

ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20 % no aprēķinātās UIN summas par 

aprēķinātajām dividendēm.  

 

 

* Kā arī budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras 

funkcijas.  

 

 

 

 

 

Ziedojumi sabiedriskā labuma  organizācijām (SLO) 
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• Cauri plūstošās dividendes – UIN nav piemērojams, ja ienākumam, no kura ir izmaksātas 

dividendes, jau ir uzlikts UIN vai no minētā ienākuma ir ieturēts nodoklis.  

  

• Holdinga režīms - saglabāts atbrīvojums akciju atsavināšanas ienākumam, ja turēšanas 

periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši. 

 

• Reprezentācijas izdevumi -  nav apliekami ar UIN, ar nosacījumu, ka tie nepārsniedz 5% 

no kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas.  

 

• Pārejas periods – iepriekšējos gados gūtā peļņa (līdz 2018) nav apliekama ar jauno UIN 

pēc 20% likmes, neatkarīgi no tā, kad šī peļņa ir sadalīta. Ja tā tiek sadalīta fiziskām 

personām, pirmos divus gadus ir piemērojams IIN pēc 10% likmes, un pēc šī pārejas 

perioda – IIN pēc 20% likmes.  

 

UIN- cauri plūstošās dividendes/ holdinga režīms/ 

reprezentācijas izdevumi/  pārejas periods  
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• Saglabāta UIN atlaide Ministru Kabineta apstiprinātajiem investīciju projektiem, 

kas apstiprināmi noteiktā laika periodā pēc to iesniegšanas. 

 

• Saglabāta 80% UIN atlaide uzņēmumiem, kas darbojas speciālajās 

ekonomiskajās zonās un brīvostās, arī saskaņā ar jauno UIN režīmu.   

 

• Par dividendēm maksājamo UIN var samazināt 15% apmērā no iepriekšējos 

gados (līdz 2018. gadam) uzkrāto nodokļu zaudējumu summas. Šāds 

samazinājums ir piemērojams pirmajos piecos gados, sākot no 2018. gada.    

 

UIN – Investīciju projekti/ speciālās ekonomiskās 

zonas/ uzkrātie zaudējumi  
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Kompensējošie pasākumi 

IIN likmes 
paaugstināšana 

kapitālam un kapitāla 
pieaugumam (10/15% 

=> 20%) 

Akcīzes nodokļa likmju 
paaugstināšana 

Izložu un azartspēļu 
likmju paaugstināšana 

(30% spēļu automātiem 
un galdiem; IIN 
laimestiem, kas 

pārsniedz 3 000 euro) 

MUN darbības 
ierobežošana 

(apgrozījums 100 000 
EUR =>  

40 000 EUR) 

IIN attaisnoto izdevumu 
ierobežošana 
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PVN izmaiņas 

PVN apgrieztās jeb reversās 
maksāšanas kārtības ieviešana 

būvizstrādājumu, metālizstrādājumu, 
sadzīves elektronisko iekārtu un 

sadzīves elektriskās aparatūras un 
spēļu konsoļu piegādēm un šīs 

kārtības paplašināšana uz visiem 
būvniecības un ar metālizstrādājumu 
piegādi saistītajiem pakalpojumiem 

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas 
atšifrēšanas sliekšņa samazināšana no 

1430 euro uz 150 euro, to attiecinot tikai 
uz darījumiem ar reģistrētiem PVN 

maksātājiem 

PVN reģistrācijas sliekšņa 
samazināšana no EUR 50 000 līdz 

EUR 40 000 



20 

Lielāka atklātība – lielāka atbildība 

Fizisko personu nodokļu nomaksas 
uzraudzības pilnveidošana, nosakot 

pienākumu kredītiestādēm un 
maksājumu pakalpojumu 

sniedzējiem sniegt informāciju par 
fizisku personu, ja tā konta 

apgrozījums iepriekšējā gadā 
pārsniedz 15 000 euro 

Informācijas atklātības un 
sabiedrības līdzdalības veicināšana, 
publicējot informāciju par nodokļu 
maksātājiem, kas nepilda nodokļu 

normatīvajos aktos paredzētās 
saistības 

Komercsabiedrību reģistrācijas 
posma pilnveidošana, ierobežojot 

fiktīvu subjektu reģistrāciju 
Uzņēmumu reģistrā 

Naudas soda apmēra palielināšana 
par iejaukšanos nodokļu un citu 

maksājumu reģistrēšanas 
elektronisko ierīču un iekārtu 

programmatūrā, kā arī atsevišķi 
izdalot atbildību par ierīču un iekārtu 

kontrollentu nesaglabāšanu 

Informācijas atklāšana par darba 
devējiem, kuri maksā vidējo 

atalgojumu, kas ir mazāks par  valstī 
noteikto minimālo algu 

Informācijas atklāšana par darba 
devējiem, kuri tiek sodīti par 
«aplokšu algu» maksāšanu 

Informācijas atklāšana par nodokļu 
maksātājiem, kuri laikus neiesniedz 

nodokļu deklarācijas 
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Mērķis – atvieglot nodokļu maksātājiem radušos nodokļu parāda slogu, vienlaikus palielinot budžeta 
ieņēmumus 

 

Atbalsta pamatparāds – nodokļu pamatparāds, kas 

 

 

 

 

 

 

Būtība – nokavējuma nauda un soda nauda tiek dzēsta pēc pamatparāda samaksas pilnā apmērā 

 

Atbalstu nepiešķir nodokļu maksātājam attiecībā uz nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu, kas piešķirts 
saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu 

 

Uz atbalstu nav tiesību pieteikties nodokļu maksātājam, ja: 

– attiecībā uz to ir pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu 
 

– tas izslēgts no PVN maksātāju reģistra 
 

– tā amatpersona/adrese ir iekļautas riska personu/adrešu sarakstā 
 

– tiesa ar nolēmumu attiecībā uz to ir pasludinājusi maksātnespējas procesu 

Nodokļu atbalsta pasākums  

 a) attiecībā uz fizisku personu noteikts sadalījumā pa 

nodokļu veidiem pēc stāvokļa uz dienu, kad iesniegts 

iesniegums par pieteikšanos atbalstam 

b) attiecībā uz juridisko personu nepārsniedz 

pamatparāda apmēru pēc stāvokļa uz 2017. gada 

1. jūniju un nav samaksāts līdz dienai, kad iesniegts 

iesniegums par pieteikšanos atbalstam  
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Budžeta paketes izmaiņas 

Precizētas normas Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un Valsts 
sociālās apdrošināšanas likumā attiecībā uz autoratlīdzību 

saņēmējiem 

Precizētas IIN normas saistībā ar progresīvās IIN likmes 
ieviešanu un piemērošanu 

Radīta īpaša nodokļa maksāšanas kārtība ienākumam no 
ieguldījuma konta 

Precizētas normas likumā Par izložu un azartspēļu nodevu 
un nodokli attiecībā uz video tiešsaistes pakalpojumu 

sniegšanu 

PVN samazinātas likmes 5% noteikšana Latvijai raksturīgiem 
augļiem, ogām un dārzeņiem 

N.B. 
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• http://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu_reforma/ 

• https://www.vid.gov.lv 

 

 

 

Aktīva informatīvā kampaņa 

http://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu_reforma/
http://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu_reforma/
https://www.vid.gov.lv/
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Aktualitātes grāmatvedības un 

revīzijas tiesiskajā regulējumā  
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 Pieņemts Saeimā 2017.gada 9.novembrī 

 Stājas spēkā 2017.gada 6.decembrī 

 tiesības pārvērst grāmatvedības dokumentu elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā 
vidē un  iznīcināt oriģinālo dokumentu ievērojot likumā noteiktos noteikumus (nebūs 
jāievēro arhīvu  jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtība ) 

 elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē pārvērstajam dokumentam tāds pats 
juridiskais spēks kā oriģinālajam dokumentam 

 attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu), 
kuri sagatavoti pēc 1999. gada 1.janvāra, glabāšanas laiks samazināts no 75 uz 10 
gadiem 

 

 Pieņemts Saeimā 2017.gada 23.novembrī  

 Stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī 

 

 par attaisnojumu dokumentu, lai iegrāmatotu aprēķināto nodokli,  varēs uzskatīt: 

- normatīvajos aktos noteiktās nodokļu deklarācijas,  

- nodokļu administrācijas un valsts nodevas administrācijas izdotos dokumentus, kuros 
nav visi likumā “Par grāmatvedību” noteiktie  attaisnojuma dokumenta rekvizīti vai 
norādāmā informācija 

 

Grozījumi likumā Par grāmatvedību 
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 Pieņemts Saeimā 3.lasījumā 2017.gada 7.decembrī 

 turpmāk visas lielas kapitālsabiedrības, sākot ar 2018.gada pārskatiem, varēs sagatavot 

gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri pieņemti 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu Nr.1606/2002 

Pieejami  FM mājas lapā 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/gramatvedibas_politik

a/starptautiskie_gramatvedibas__finansu_parskatu__standarti_es/ 

 

 paredz, ka sabiedrība, sagatavojot finanšu pārskata sastāvdaļas, attiecīgās shēmas 

ietvaros būs tiesīga arī ar arābu cipariem apzīmētos posteņus sadalīt sīkāk vai pievienot 

jaunu attiecīgi ar arābu ciparu vai ar burtu apzīmētu posteni; 

(attiecināma uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 

2018.pārskata gadu) 

• atsevišķu normu redakcionāli precizējumi, lai nodrošinātu vienotu izpratni un novērstu 

interpretācijas iespējas (ar stāšanos spēkā brīdi) 

 

Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada 

pārskatu likumā 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/gramatvedibas_politika/starptautiskie_gramatvedibas__finansu_parskatu__standarti_es/
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/gramatvedibas_politika/starptautiskie_gramatvedibas__finansu_parskatu__standarti_es/
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Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 «Kārtība, kādā individuālie 

komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic 

saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”   

 Pieņemts: 2017.gada 11.jūlijā 

 Stājas spēkā: 2017.gada 14.jūlijā 

 Personām, kuras izmanto norēķiniem saimniecisko darījumu nodrošināšanai tikai kredītiestādes 

(bankas) kontu, tiesības atkāpties no ierakstu veikšanas žurnālā 

 gadījumos, kad ir gan skaidras naudas darījumi, gan bezskaidras naudas darījumi, veicot ierakstus 

žurnālā no kredītiestāžu konta izraksta viendabīgus (līdzīgus) saimnieciskus darījumus var apvienot 

vienā ierakstā attiecīgajā žurnāla ailē 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības 

kārtošanu un organizāciju””  

 Pieņemts: 2017.gada 11.jūlijā 

 Stājas spēkā: 2017.gada 18.jūlijā 

 paredz redakcionālus precizējumus noteikumu 10., 11., 15., 16., 68., 71., 72., 73., 74., 75. un 

76.punktā; 

 noteikts, ka pēc pārskata gada beigām – laika posmā līdz gada pārskata parakstīšanas datumam –

grāmatvedības reģistros var iegrāmatot attaisnojuma dokumentus, kas attiecas uz šo pašu pārskata 

gadu, bet saņemti, izsniegti vai sagatavoti pēc šī pārskata gada beigu dienas 

 noteikta iespēja uzņēmumā lietot arī tādu grāmatvedības datorprogrammu, kuru ir izstrādājis  

uzņēmuma darbinieks vai ārpakalpojumu sniedzējs,  

 

 

Grozījumi Ministra kabineta noteikumos 
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Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.399 “Noteikumi 

par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu 

elektroniskā noraksta formu”  

 

 projekts izsludināts 2017.gada 30.novembrī (VSS-47) 

 

 finanšu pārskata pielikumā visa informācija strukturizēti tabulu veidā, kas tiks  

sasaistīta ar finansiālajiem rādītājiem un pievienotajiem paskaidrojošajiem 

dokumentiem citās finanšu pārskata sastāvdaļās 

 iespēja visām sabiedrībām neatkarīgi no to lieluma, iesniegt VID EDS finanšu 

pārskata pielikumu skenētā veidā arī par 2017. pārskata gadu. 

 

Grozījumi Ministra kabineta noteikumos 
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 pieņemts 2016.gada 15.decembrī; 

 stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī.  

 

Svarīga informācija!!! 

Mainīts likuma “Par zvērinātiem revidentiem” nosaukums, turpmāk -  Revīzijas 
pakalpojumu likums 

 
Revīzijas pakalpojumu likuma mērķis: regulēt tās personu profesionālās darbības tiesiskos pamatus, kura 
izpaužas kā revīzijas pakalpojumi, un nodrošināt šo personu profesionālās darbības uzraudzību, lai 
sekmētu stabilu, drošu un uzticamu revīzijas pakalpojumu tirgu un aizsargātu sabiedrības (kā gada 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu lietotājas) kopējās intereses. 

 
Revīzijas pakalpojumu likuma mērķgrupa: zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, 
sabiedriskas nozīmes struktūras, uzraugi – Finanšu ministrija, Latvijas zvērinātu revidentu asociācija, 
Finanšu un kapitāla tirgus komisija,  kā arī revīzijas pakalpojumu saņēmēji (klienti). 

 

Sabiedriskas nozīmes struktūra (SNS) 

 finanšu institūcija; 

 komercsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū 

!!! SNS finanšu pārskatu revīzijām ir noteikts ar Likumu īpašs uzraudzības un kvalitātes 
kontroles režīms. 
 

 

 

 

 

Grozījumi likumā Par zvērinātiem revidentiem  
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Jaunas un precizētas jau esošās  likuma definīcijas. Noteikta likuma 
darbības joma  

Jaunas prasības zvērinātu revidentu profesionālās darbības 
veikšanai  

Valsts un pašvaldību institūciju finanšu revīzijas kvalitātes 
uzlabošanas nosacījumi 

Jauni nosacījumi revīzijas pakalpojumu uzraudzības un 
kontroles procesā  

Jaunas prasības attiecībā uz sabiedriskas nozīmes struktūru 
finanšu pārskatu  revīzijām 

Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā -  

skar šādas sekojošas jomas: 
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Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumiem Nr. 75 “Zvērinātu revidentu 

unzvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi 

 Noteikumi spēkā no 2017.gada 15.februāra; 

 Noteikumi noteic darba organizācijas, resursu plānošanas, dokumentu pārvaldības, 

reģistru un lietu veidošanas prasības zvērinātiem revidentiem un zvērinātu 

revidentu komercsabiedrībām. 

 

Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumi Nr. 136 “Noteikumi par revīzijas 

pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi un pilnvaroto pārstāvju 

kvalifikācijas prasībām” 

 Noteikumi spēkā no  2017.gada 17.marta; 

 Noteikumi noteic kārtību, kādā FM pārbauda revīzijas pakalpojumu kvalitātes 

kontroles prasību ievērošanu zvērinātu revidentu prakšu vietās, kā arī pārbaudes 

protokolā ietveramās ziņas un pārbaužu programmas saturu. 

 

 

 

Jauni Ministru kabineta noteikumi  
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 Vadlīnijas sabiedriskas nozīmes struktūru revīzijas komitejas izveidošanai, darbībai un 

uzraudzībai  

 Vadlīnijas administratīvo sodu (pasākumu) piemērošanas principiem Kompetentās iestādes 

(Finanšu ministrijas) kompetencē esošo zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu 

komercsabiedrību administratīvo pārkāpumu lietās 

pieejamas:  

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/revizijas_politik

as/vadlinijas_un_metodiskie_materiali/  

 Anonīmā ziņošana par pārkāpumu, kurā ir iesaistīts zvērināts revidents vai zvērinātu 

revidentu komercsabiedrība, kas sniedz vai ir sniedzis revīzijas pakalpojumu sabiedriskas 

nozīmes struktūrai 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/revizijas_po

litikas/palidzi_atklat_parkapumu_/    

  Cita noderīga informācija (Grāmatvedības un revīzijas politika) 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/gramatvedibas

_politika/  

 

 

 

 

Noderīgi!  

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/revizijas_politikas/vadlinijas_un_metodiskie_materiali/
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/revizijas_politikas/vadlinijas_un_metodiskie_materiali/
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/revizijas_politikas/vadlinijas_un_metodiskie_materiali/
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/revizijas_politikas/palidzi_atklat_parkapumu_/
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/revizijas_politikas/palidzi_atklat_parkapumu_/
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/revizijas_politikas/palidzi_atklat_parkapumu_/
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/gramatvedibas_politika/
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/gramatvedibas_politika/
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/gramatvedibas_politika/

