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BDO Law ir neatkarīgs zvērinātu advokātu birojs Latvijā, kas strādā kopā ar BDO - vienu no pasaulē lielākajiem audita, 
nodokļu un finanšu konsultāciju uzņēmumu tīkliem̄, kas izveidots jau 1963. gadā.

Kopējais BDO dalībfirmu apgrozījums 2016. gadā sasniedza 7,6 miljardus EUR.

BDO Law ir daļa no daudznozaru organizācijas, un šis apstāklis ļauj piedāvāt kompleksus multidisciplinārus risinājumus 
klienta biznesa vajadzībām ciešā sadarbībā ar audita, nodokļu un finanšu konsultāciju ekspertiem.  BDO juridiskā kopiena 
iekļauj birojus 27 valstīs, ļaujot nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus gan Eiropā, gan ārpus tās robežām.

Sadarbība vienotā BDO tīkla ietvaros sniedz mums skatījumu par biznesa procesiem daudz plašākā perspektīvā, nodrošinot 
arī mūsu klientiem zināšanas un kompetenci dažādās nozarēs neatkarīgi no darbības virziena un atrašanās vietas. 

Profesionāļu komanda

2016.gadā



Dividenžu 
veidi 1) Dividendes

• no iepriekšējā pārskata gada peļņas

2) Ārkārtas dividendes

• no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām

3) Nosacītās dividendes

• pamatkapitāla samazināšanas lielums

• likvidācijas kvota

• pāreja uz mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu
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Nodokļu 
reforma 
(2018.gads) un 
dividendes

• Nodokļa samaksa peļņas sadales brīdī

• Nodoklis nav maksājams katru reizi, kad dividendes tiek virzītas caur 

vairākiem uzņēmumiem

• Ar nodokli apliekamā bāze – sadalītā peļņa:

• Aprēķinātās dividendes, tai skaitā ārkārtas dividendes

• Dividendēm pielīdzinātas izmaksas (dažādu kooperatīvu, 

personālsabiedrību peļņas sadale)

• Nosacītās dividendes
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Kā maksājam 
nodokļus no 
dividendēm 
šobrīd un ko 
gaidīt 
2018.gadā?
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Esošais režīms (līdz 
31.12.2017)

Izmaiņas (sākot ar 
2018.gadu)

                      Ieturamo nodokļu likmes
Dividendes  0% - dividendes, ko 

meitas sabiedrība izmaksā 
mātes sabiedrībai 

(juridiskai personai)
 10% - sabiedrība izmaksā 

dividendes dalībniekam 
(fiziskai personai)

 25% no sadalītās peļņas, 
kas tiek izmaksāta 

dividendēs (juridiskām 
un fiziskām personām)

 0% - nodoklis netiek 
ieturēts no dividenžu 
saņēmēja (rezidenta)

0% - dividendes, ko saņem 
Latvijas holdings

0% - dividendes, ko saņem 
Latvijas holdings

15% - dividendes, kas 
izmaksātas uz zemo 
nodokļu/beznodokļu 

valstīm

45% - dividenžu izmaksām 
uz zemo 

nodokļu/beznodokļu 
valstīm



Kā maksājam 
nodokļus no 
dividendēm 
šobrīd un ko 
gaidīt 
2018.gadā? 
(turpinājums)
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Esošais režīms (līdz 31.12.2017) Izmaiņas (sākot ar 2018.gadu)

                      Ieturamo nodokļu likmes

Dividenžu efektīvā 
likme 

15% - UIN no peļņas (juridiskās 
personas)

25% UIN no sadalītās peļņas 
(juridiskās personas)

25% - 15% UIN no peļņas un 
10% IIN (fiziskās personas)

25% UIN no sadalītas peļņas 
(fiziskās personas)

Ārkārtas dividendes 15% - ārkārtas dividendes 
pieskaitāmas pie izdevumiem, 

kas nav tieši saistīti ar 
saimniecisko darbību (summa 
jāreizina ar 1.5 koeficientu)

25% - ārkārtas 
dividendes tiek 

uzskatītas par sadalīto 
peļņu

30% - ārkārtas dividenžu 
izmaksām uz zemo 

nodokļu/beznodokļu valstīm

45% - ārkārtas 
dividenžu izmaksām uz 

zemo 
nodokļu/beznodokļu 

valstīm



Dividenžu 
izmaksas 
salīdzinājums 
Baltijas valstīs
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Dividendes tiek 
izmaksātas

Latvija Lietuva Igaunija

Fiziska 
persona

Rezidents 20% (ja netiek 
samaksāts pie 
peļņas sadales)

15% 20% (ja netiek 
samaksāts pie 
peļņas sadales) 
vai
7%, ja, 
izmaksājot 
dividendes,  
uzņēmums 
maksā 14%

Nerezidents



Dividenžu 
izmaksas 
salīdzinājums 
Baltijas valstīs
(turpinājums)
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Dividendes tiek 
izmaksātas

Latvija Lietuva Igaunija

Juridiska 
persona

Rezidents 20%* 15% 
vai 
0% - ja pieder 
vismaz 10% 
kapitāldaļu pēdējo 
12 mēnešu laikā

20%* 
vai
14% peļņas 
apjomam, kurš 
sadalīts pēdējo 3 
gadu laikāNerezident

s

Zemu nodokļu valsts 
vai teritorija

20%* 15% 20%*

* 20/80



Dividenžu 
izmaksa - 
piemērs

Pieņemsim, ka Latvijā, Lietuvā un Igaunijā reģistrēti uzņēmumi pārskata gadā katrs ir 

strādājuši ar peļņu un ir lēmuši sadalīt dividendēs un izmaksāt dalībniekiem EUR 

1’000’000. Kāds būs no šī summas maksājamo nodokļu apmērs? 
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TEL: +371 6722 2237

INFO@BDOLAW.LV

WWW.BDOLAW.LV

BDO LAW

KAĻĶU 15, RIGA

LV-1050

Paldies!
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