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Nodokļu politikas mērķi, pamatprincipi un 

sasniedzamie rezultāti 2013. – 2016.gadam  

http://www.fm.gov.lv/files/nodoklupolitika/Nodoklu

_politikas_merki_19032013.pdf 
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Nodokļu politikas mērķi  

1) stabili ieņēmumi valsts un pašvaldību funkciju 

finansēšanai;  

2) nodokļu likmju stabilitāte un prognozējamība; 

3) tautsaimniecības konkurētspēja;  

4) sociālais taisnīgums nodokļu sistēmā.  

 



  

Nodokļu politikas sasniedzamie 

rezultāti 2013. – 2016.gadam  

1) Nodokļu ieņēmumi ir aptuveni 1/3 no IKP līmenī;  

2) Saglabāta stabilitāte nodokļu politikā, kopējā nodokļu bāze 

un nodokļu pamatlikmes uzturot iepriekš noteiktajā līmenī;  

3) Samazināta izvairīšanās no nodokļu samaksas;  

4) Darbaspēkam un kapitāla ieplūdei pievilcīgs un reģionā 

konkurētspējīgs nodokļu regulējums;  

5) Samazinās darbaspēka nodokļu slogs, it sevišķi zemāk 

atalgotajiem darbiniekiem un strādājošajiem ar bērniem;  

6) Vienkāršotas nodokļu saistību izpildes prasības, samazinot 

tam patērēto laiku un novēršot dažādas interpretācijas 

iespējas.  

 



  

Vidēja termiņa budžeta plāni 

 

 



  

Vidēja termiņa budžeta politikas 

principi un prioritārie attīstības virzieni 
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1) ekonomiskajā ciklā sabalansēta vispārējās valdības budžeta 

veidošana, nodrošinot ilgtspējīgu fiskālās politikas plānošanu un 

tādējādi arī makroekonomisko stabilitāti; 

 

2) ilgtspējīgas un sabalansētas valsts ekonomiskās attīstības 

veicināšana,  nodrošinot nozaru finansējumu valsts budžeta 

iespēju robežās; 

 

3) darbaspēka nodokļu sloga pārskatīšana, kas mērķēta uz 

iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšanu un dzīves 

kvalitātes paaugstināšanu, it īpaši ģimenēs ar bērniem. 



  

IKP izaugsmes prognoze šim un 

nākamajam gadam palielinātas līdz 4,2% 

8 Datu avots: CSP, FM prognozes 
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Konsolidētā kopbudžeta bilance un 

vispārējās valdības budžeta bilance  
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Vispārējās valdības parāda attīstības 

tendences  

% no IKP 



  

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi*  

2007.-2016.gadā 
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Nodokļu ieņēmumi pret IKP, % 



  

Svarīgākās izmaiņas nodokļu politikā  

2014.gadā 



  

Svarīgākās izmaiņas nodokļu 

likumos 2014-2016 

• Atbildīgāks un sociāli mērķētāks darbaspēka 

nodokļu samazinājums 

• Izvairīšanās no nodokļu samaksas 

ierobežošana, bāzes aizsardzība 

• Nodokļu likmju izmaiņas un bāzes 

paplašināšana ierobežotā apjomā 

• Atvieglojumi investīcijām un inovācijām 



  

1. Darbaspēka nodokļu* izmaiņas  

* Iedzīvotāju ieņākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu  



  

1.1. Darbaspēka nodokļu 

mazināšanas modelis 
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* AAP 80 LVL/mēn. no 2013.gada 1.jūlija 

2013 
2014 

LVL/mēn. EUR/mēn. 

IIN likme 24% 24% 

VSAOI likme, no tās: 35,09% 34,09% 

       Darba devēja VSAOI likme 24,09% 23,59% 

       Darba ņēmēja VSAOI likme 11% 10,50% 

Neapliekamais minimums (NM), LVL/mēn. 45 52,71 75 

Atvieglojums par apgādībā esošām 

personām (AAP), LVL/mēn. 
80

* 
115,96 165 



  

1.2. «Pretizvairīšanās normas» 
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No 2014.gada 1.janvāra:  

 ar IIN apliks fiziskām personām izsniegtos aizdevumus, kas nav 

saņemti  saimnieciskās darbības ietvaros un neatbilst noteiktiem 

kritērijiem vai par kuriem norēķins nav veikts 66 mēnešu laikā pēc 

aizdevuma izsniegšanas;  

 ar algas nodokli apliks nosacītu ienākumu minimālās algas apmērā katru 

kalendāra mēnesi par katru tādas kapitālsabiedrības valdes locekli, kurš 

bez atlīdzības veic pienākumus kapitālsabiedrībā, kurā nav neviena 

nodarbinātā un kurā iepriekšējā taksācijas gadā apgrozījums bija lielāks 

par 7000 euro; 

 saimnieciskās darbības veicējs var reģistrēties tikai vienā statusā – vai nu 

reģistrēt saimniecisko darbību vispārējā kārtībā, vai izņemt patentu, vai 

reģistrēties kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs. 

 



  

1.2. Citi grozījumi 
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 2014., 2015. un 2016.gadā saglabāt režīmu, ka no aplikšanas ar IIN atbrīvo minētajos gados 

saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku 

attīstībai; 

 nepiemērot IIN nekustamā īpašuma (NĪ) pārdošanas darījumos, kad, pārdodot NĪ, iegūtais 

ienākums tiks ieguldīts funkcionāli līdzīgā NĪ 12 mēnešu laikā pēc atsavināšanas vai arī pirms 

NĪ atsavināšanas;  

 kā alternatīvu jau esošajiem darbaspēka nodokļiem ieviest sezonas laukstrādnieku ienākuma 

nodokli, nosakot 15% nodokļa likmi; 

 attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem (tajā skaitā arī mikrouzņēmumu nodokļa 

maksātājiem) noteikt minimālo gada IIN 50 euro apmērā. Minētais regulējums neattieksies uz 

tādiem nodokļa maksātājiem, kuri taksācijas gadā būs veikuši IIN vai VSAOI iemaksas par 

darbiniekiem vai par sevi kā pašnodarbinātu personu; 

 no 2016.gada 1.janvāra izslēgt normas attiecībā uz fiksēto ienākuma nodokļa režīmu (5% 

ienākumam līdz Ls 10 000; 7% virs Ls 10 000). Sākot ar 01.01.2014., jauni fiksētā IIN 

maksātāji vairs netiks reģistrēti;  

 no 2014.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 1.jūlijam nepiemēros kritērijus, kurus nepieciešams izpildīt 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārdevējam, lai varētu piemērot atbrīvojumu no IIN 

maksāšanas; 

 sākot ar 2014.gada 1.janvāri ar IIN apliks ienākumus no mūža pensijas apdrošināšanas 

līguma, kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām; 

 no 2014.gada 1.janvāra jauns patentmaksas veids – samazinātā patentmaksa, kas ir fiksēts 

maksājums par veikto saimniecisko darbību 17 euro gadā.  



  

2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
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Lai veicinātu investīciju piesaisti, kā arī, lai uzlabotu  pētniecības un 

attīstības (P&A) rādītājus, nodrošinot fiskāli neitrālu pieeju, veikti šādi 

grozījumi: 

 pagarināt atvieglojuma par jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām 

termiņu līdz 2020.gadam (ar koeficientu 1,5); 

 pagarināt atlaidi atbalstāmo investīciju projektiem līdz 2020.gadam (lielajiem 

investīciju projektiem virs 10 milj. euro); 

 ieviest jaunu atvieglojumu P&A veicināšanai no 2014.gada 1.jūlija (ar 

koeficientu 3), no 2015.gada 1.janvāra atceļot iepriekšējo P&A atvieglojumu; 

 no 2014.gada atcelt atvieglojumu zaudējumu pārnešanai grupā; 

 no 2014.gada atcelt atvieglojumu, kas atļauj samazināt apliekamo ienākumu 

par nosacītu kredītprocentu summu; 

 atvieglojumu, kas nosaka, ka ar UIN apliekamo ienākumu var samazināt par 

summām, kas izmaksātas subsīdiju veidā kā valsts atbalsts 

lauksaimniecībai vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai noteikt 

līdz 2016.gadam (ieskaitot), izlīdzinot regulējumu ar IIN. 

2.1. Atvieglojumi investīciju un 

P&A* veicināšanai 

* P&A – pētniecība un attīstība  
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No 2014.gada 1.janvāra:  

 atvieglotu UIN režīmu mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām 

sabiedrībām (tādu pašu kā lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvajām sabiedrībām); 

 neieturēt UIN par precēm, kas atbilst tirgus cenai, un tiek izmaksātas 

nerezidentam,  kurš atrodas, ir izveidots vai nodibināts zemu nodokļu un 

beznodokļu valstī vai teritorijā; 

 ieturēt UIN no nerezidentam, kurš atrodas, ir izveidots vai nodibināts 

zemu nodokļu un beznodokļu valstī vai teritorijā, izmaksātajiem 

procentu maksājumiem un maksājumiem par intelektuālo īpašumu; 

 atvieglotu UIN režīmu augstskolām, koledžām un zinātniskajām 

institūcijām, kas paredz, ka ar UIN netiek aplikts augstskolu un koledžu 

ienākums, kas gūts kā samaksa par jebkāda veida apmācību un par 

veiktajiem pētniecības darbiem u.tml.; 

 aplikt ar UIN biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības 

ienākumu. 

2.2. Citi grozījumi 



  

3. Pievienotās vērtības nodoklis 
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Grozījumi likumā «Par pievienotās vērtības nodokli» paredz: 

 noteikt PVN priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumus par luksus 

automašīnu iegādes un uzturēšanas izdevumiem (atbilstoši UIN 

regulējumam); 

 atcelt PVN priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumus (20% apmērā) 

vieglajām pasažieru automašīnām, ko izmanto tikai un vienīgi ar PVN 

apliekamo darījumu nodrošināšanai, ko reģistrēts PVN maksātājs ir 

attiecīgi pierādījis; 

 PVN par nodrošinājumu ieviešana naftas produktu tirdzniecībā* 

 

*izņemot PSP dalībniekus 



  

4. Akcīzes nodoklis 
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4.1. Akcīzes nodoklis dabasgāzei 

Lai mazinātu nodokļa slogu un nodrošinātu konkurētspēju 

lauksaimniecības un rūpniecības produkcijas ražotājiem:  

 arī pēc 2013.gada tiek saglabāts AN atbrīvojums lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) un rūpniecisko 

mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei; 

 ar 2014.gada 1.janvāri tiek piemērota samazināta AN likmi dabasgāzei 

5,65 euro (Ls 3,97) apmērā, ko izmanto rūpnieciskās ražošanas un 

lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes (kas atbilst apstiprinātiem 

attiecīgajiem regulā Nr.1893/2006 noteiktajiem NACE klasifikācijas 

kodiem) tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski 

nepieciešamā klimata nodrošināšanai minētās rūpnieciskās ražošanas 

un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās. 
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4.2. Akcīzes nodoklis autogāzei 

No 2014.gada 1.janvāra tiek paaugstināts akcīzes nodoklis naftas 

gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (LPG) līdz EUR 161 (Ls 

113,15) par 1000 kilogramiem. 

 

Grozījumi veikti, lai: 

- nodrošinātu papildu finansējumu jauno politikas iniciatīvu pasākumiem; 

- mazinātu atšķirības akcīzes nodokļa slogā starp degvielas veidiem; 

- tuvinātos tam nodokļu slogam, ko paredz pēdējie priekšlikumi ES 

minimālā nodokļa līmeņa LPG pārskatīšanā un paaugstināšanā. 

 



   

4.3. Akcīzes nodoklis tabakas 

izstrādājumiem 

 

 

 Mainīts akcīzes nodokļa cigaretēm paaugstināšanas grafiks, paredzot, 

ka, sākot ar 2014.gada 1.jūliju līdz 2018.gada 1.jūlijam, akcīzes nodoklis 

cigaretēm tiek paaugstināts katru gadu 1.jūlijā. 

 Mainīta akcīzes nodokļa cigaretēm struktūra (specifiskās likmes un     

ad-valorem likmes slogs akcīzes nodokļa kopējā apjomā). 

 2014.gadā akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem tiek mainīts divas 

reizes: 

- 1.janvārī – visiem tabakas izstrādājumiem; 

- 1.jūlijā – tikai cigaretēm. 
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5. Dabas resursu nodoklis 
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Grozījumi likumā «Par dabas resursu nodokli» paredz:  

 no 2014.gada ieviest jaunus dabas resursu nodokļa objektus: 

- par ūdens izmantošanu «mazajās» HES;  

- par uguņošanas ierīcēm. 

 no 2014.gada palielināt dabas resursu nodokļa likmes par: 

- dabas resursu ieguvi; 

- gaisa un ūdens piesārņošanu; 

- videi kaitīgajām precēm, preču iepakojumiem un vienreiz 

lietojamiem galda piederumiem; 

- nolietotajiem transportlīdzekļiem; 

- atkritumu apglabāšanu. 

Dabas resursu nodoklis  



  

6. Subsidētās enerģijas nodoklis 
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Uz laiku no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim ieviest 

subsidētās enerģijas nodokli (SEN), kas tiks piemērots ieņēmumiem par 

elektroenerģiju, kas pārdota obligātā iepirkuma (turpmāk - OI) ietvaros, kā 

arī ieņēmumiem no garantētās maksas par stacijā uzstādīto elektrisko 

jaudu.  

SEN mērķis ir: 

1) ierobežot elektroenerģijas kopējās cenas pieaugumu, lai tādejādi 

nodrošinātu tautsaimniecības konkurētspēju un nepalielinātu 

mājsaimniecību enerģētisko nabadzību; 

2) nodrošināt valsts budžetu ar papildu ieņēmumiem, kas ļautu finansiāli 

nodrošināt elektroenerģijas lietotāju atbalsta pasākumu īstenošanu; 

3) veicināt konkurētspējīgu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem 

energoresursiem (AER) un efektīvā koģenerācijā, motivējot ražot 

enerģiju visefektīvākajā veidā un nodrošinot, ka turpmāk tirgū ienāk tikai 

konkurētspējīgas tehnoloģijas. 

Subsidētās enerģijas nodoklis  



  

7. Nekustamā īpašuma nodoklis 



  

Ministru kabineta uzdevumi 

NĪN jomā 
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 nepiemērot nodokļa atbrīvojumu Valsts aizsargājamiem kultūras 

pieminekļiem, kuri netiek uzturēti atbilstoši kultūras pieminekļu 

aizsardzības prasībām; 

 no 2014.gada 1.janvāra komersanta īpašumā esošiem objektiem 

nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5%, ja īres tiesības uz šiem 

objektiem nav nostiprinātās zemesgrāmatā, vai ar nākamo mēnesi pēc 

tam;  

 ar 2015.gadu paredzēts, ka par būvēm, kurām beidzies normatīvajos 

aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums (nav derīgas būvatļaujas 

vai tā nav pagarināta), līdz būves nodošanai ekspluatācijā, jāmaksā 3% 

nodokļa likmi no lielākās kadastrālās vērtības no būvei piekritīgās 

zemes vērtības vai būves vērtības. Minēto normu paredzēts piemērot, 

ja pašvaldība par šo jautājumu pieņēmusi saistošos noteikumus. 

(Priekšlikums veicinās būvniecības termiņu ievērošanu); 

 ar 2015.gadu atcelt nodokļa atbrīvojumu (1 gadu pēc nodošanas 

ekspluatācijā ) saimnieciskā darbībā izmatojamajām ēkām. 

 



  

8. Mikrouzņēmumu nodoklis 



  

Mikrouzņēmumu nodokļa likmju 

paaugstināšana 
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Ar 2015.gada 1.janvāri, ja mikrouzņēmuma apgrozījums kalendārajā gadā 

pārsniegs EUR 7 000, pārsnieguma daļai tiks piemērota paaugstināta 

mikrouzņēmumu nodokļa likme: 

• 2015.taksācija gadā – 11%; 

• 2016.taksācijas gadā – 13%; 

• 2017.taksācijas gadā – 15%.     



  

 

Jaunumi komercsabiedrību revīzijas 

tiesiskā regulējuma jomā  

 

 



   

Jaunumi komercsabiedrību revīzijas 

tiesiskajā regulējumā (I) 

 • «Klusēšanas – piekrišanas» principa ieviešana 

Likums 

“Grozījumi likumā 

“Par zvērinātiem 

revidentiem”” 

 
Likums stājas spēkā ar 

2013.gada 8.maiju 

 

Likums noteic:  

1. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai jaunu pienākumu informēt 

zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences pieprasītāju par termiņu, 

kādā tiks izsniegta licence un par kārtību, kādā ir iespējams apstrīdēt 

motivētu rakstveida atteikumu izsniegt licenci. 

2. ka zvērinātu revidentu komercsabiedrībai licence ir izsniegta, piemērojot 

Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu, ja likumā “Par 

zvērinātiem revidentiem” noteiktajā termiņā Latvijas Zvērinātu revidentu 

asociācija nepieņem un nepaziņo licences pieprasītājam - zvērinātu 

revidentu komercsabiedrībai: 

- lēmumu par zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences 

izsniegšanu; vai 

-  motivētu rakstveida atteikumu to izsniegt; vai 

- neizsniedz zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci. 

 

 



   

Jaunumi komercsabiedrību revīzijas 

tiesiskajā regulējumā (II) 

 • Sagatavošanās Euro ieviešanai 

Likums “Grozījumi 

likumā “Par zvērinātiem 

revidentiem”” 
Likums izsludināts  2013.gada 

26.septembrī  

 

Likums stājas spēkā ar 

2014.gada 1.janvāri  

Likums noteic svītrot likuma 24.1 panta otrajā daļā (atkāpe no prasības reģistrēt 

Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrā) un 

42.panta trešajā daļā (norma par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais 

atbildības limitu) norādi uz latiem un Latvijas Bankas noteikto valūtas 

kursu, kā arī aizstāt vārdu „eiro” ar vārdu „euro”. (tehnisks labojums)  
 

Grozījumi Ministru kabineta 

2001.gada 27.decembra 

noteikumos Nr.547 „Noteikumi 

par zvērināta revidenta – 

pašnodarbinātas personas vai 

individuālā komersanta – un 

zvērinātu revidentu 

komercsabiedrības 

civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas minimālo 

atbildības limitu”  

(MK 08.10.2013.noteikumi Nr. 

1069)  

 

Noteikumi stājas spēkā ar 

2014.gada 1.janvāri  

MK noteikumi noteic, ka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

minimālais atbildības limits: 

- zvērinātam revidentam (panodarbinātā persona vai individuālais 

komersants)  darbības uzsākšanas gadā ir 42 700 euro un turpmāk gadā 

tas nedrīkst būt mazāks par 42 700 euro (aizstājot 30 000 latu ar 

ekvivalentu naudas vērtību eiro); 

- zvērinātu revidentu komercsabiedrībai darbības uzsākšanas gadā ir 

142 200 euro un turpmāk gadā tas nedrīkst būt mazāks par 142 300 euro 

(aizstājot LVL 100 000 ar ekvivalentu naudas vērtību eiro). 



  

ES reformas revīzijas jomas 

tiesiskajā regulējumā 

Priekšlikuma projekts grozījumiem 

Revīzijas direktīvā 2006/43/EK ar ko paredz 

gada pārskatu un konsolidēto pārskatu  

 obligātās revīzijas 

Priekšlikuma projekts Eiropas Parlamenta 

un Padomes regulai par speciālām 

prasībām sabiedriskas nozīmes struktūru 

obligātajai revīzijai 

pieejami EK mājaslapā: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm  

Galvenie izmaiņu elementi:   

 Obligāto revidentu un revīzijas uzņēmumu obligātā rotācija; 

 Stingrākas prasības obligāto revidentu iecelšanai sabiedriskas nozīmes struktūrās; 

 Aizliegums obligātiem revidentiem sniegt ar revīziju nesaistītus pakalpojumus klientiem, kuriem 

obligātais revidents sniedz revīzijas pakalpojumus; 

 Izmeklēšanas pasākumi un sodu piemērošana;  

 Stingrākas prasības revīzijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzībai nacionālajā līmenī; 

 Jaunas prasības revīzijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzībai un sadarbībai ES līmenī.  

Priekšlikumu stadija un turpmākā virzība: ES normatīvo aktu projekti. Šobrīd notiek apspriedes 

ES austākajā līmenī par ES Padomes kopējo nostāju, lai tālāk turpinātu sarunas ar Eiropas 

Parlamentu par priekšlikumu atbalstīšanu attiecīgajā lasījumā.  

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm


  

 

Jaunumi grāmatvedības  

regulējuma jomā  

 

 



  

 

Jaunumi grāmatvedības regulējumā (I) 

 
• Sagatavošanās Euro ieviešanai 

Grozījumi likumā 

“Par 

grāmatvedību” 

 
Likums pieņemts  

Saeimā 2013.gada 

19.septembrī  

 
Likums stājas spēkā ar 

2014.gada 1.janvāri 

 

- gan tehniskie precizējumi, gan precizējumi pēc būtības, lai nodrošinātu, ka 

normas satur atsauci uz eiro. 

- ņemts vērā ES Padomes noteiktais maiņas kurss 0,702804 un summas, kas 

šobrīd ir noteiktas latos izteiktas eiro 

 (8.pants (2); 9.pants (2) 1.,2.punkti; 13.pants (5),(6)) 

- gan papildus normas, kuras attiecas uz attaisnojuma dokumentā izteikto 

vērtību ārvalstu valūtā pārrēķināšanas kārtību grāmatvedībā uz eiro 

(5.pants) 

Būtiskākais grozījums 5.pantā: 

definēts Ārvalstu valūtas kurss grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai 

Sākot ar eiro ieviešanas dienu grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu 

valūtas kurss būs: 

Eiropas Centrālās bankas ( ECB) publicētais eiro atsauces kurss; 

tām ārvalstu valūtām, kurām ECB nepublicē eiro atsauces kursu – pasaules 

finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā 

vai tā interneta resursā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret eiro  

 (piemēram, Bloomberg, Reuters, Financial Times publicētie ārvalstu valūtu 

kursi attiecībā pret  eiro). 



  

 

Jaunumi grāmatvedības regulējumā (II) 

 
• Sagatavošanās Euro ieviešanai 

  

 

 

Grozījumi  Gada 

pārskatu likumā 
 
 

 

 

 

Likums pieņemts  

Saeimā 2013.gada 

19.septembrī  

 

Likums stājas spēkā ar 

2014.gada 1.janvāri 
 

- grozījums pēc būtības, izsakot 2.pantu jaunā redakcijā, kura ne tikai paredz 

aizstāt latu ar eiro, bet arī noteikt kārtību, kādā ārvalstu valūtās izteikto 

bilances posteņu (to sastāvdaļu) atlikumus pārrēķina uz eiro.  

paredzēts, ka pārrēķinot ārvalstu valūtas summas uz eiro katra pārskata 

gada beigās visas ārvalstu valūtās izteiktās aktīvu un saistību summas, kas 

saņemamas vai maksājamas ārvalstu valūtā pārrēķina eiro atbilstoši 

grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam, kas ir spēkā 

pārskata gada pēdējās dienas beigās. 

 

Vēl būtiskākie grozījumi –kritēriju maiņa 

 
54.panta otrās daļas 1. un 2.punktā grozījums pēc būtības, pārrēķinot uz eiro 
esošās neto apgrozījuma un bilances kopsummas robežvērtības 

• bilances kopsumma – 400 000 euro (Ls 250 000) : 
• neto apgrozījums – 800 000 euro (Ls 500 000 ) 

(piemēro attiecībā uz komercsabiedrībām, kuras bilances datumā nepārsniedz 
2 no šā panta kritērijiem –vidējais darbinieku skaits 25)  



  

 

Jaunumi grāmatvedības regulējumā (III) 

 
• Sagatavošanās Euro ieviešanai 

 

 

Grozījumi  Gada 

pārskatu likumā 
 
 

 

 

 

Likums pieņemts  Saeimā 

2013.gada 19.septembrī  

 

Likums stājas spēkā ar 

2014.gada 1.janvāri 

 

Grozījums pēc būtības, pārrēķinot uz eiro 54.1 panta otrās daļas 1. un 
2.punktā esošās neto apgrozījuma un bilances kopsummas robežvērtības, 
kuras piemēro attiecībā uz komercsabiedrībām, kuras  var sagatavot saīsināto 
bilanci, ir atbrīvotas arī no gada pārskata pielikuma sastādīšanas, var 
sagatavot piezīmes  ar skaitļiem tekstā vai tabulās, pievienojot tās bilances 
vai saīsinātās bilances beigās, ja 

 bilances kopsumma – 50 000 euro (Ls 35 000 ) un  

 neto apgrozījums – 100 000 euro (Ls 70 000). 
 

24.panta otrās daļas 1. un 2.punkts 

Neto apgrozījuma un bilances kopsummas robežvērtības, kuras piemēro 
attiecībā uz komercsabiedrībām, kas var iesniegt peļņas vai zaudējumu 
aprēķinu shēmas, tajās apvienojot noteiktus posteņus, pārrēķinātas uz eiro –  

bilances kopsumma – 1 400 000 euro (Ls 1 000 000) 

 neto apgrozījums – 3 400 000 euro (Ls 2 400 000) 
 



  

 

Jaunumi grāmatvedības regulējumā (IV) 

 
• Sagatavošanās Euro ieviešanai 

 

 

Grozījumi Ministru 

kabineta 2003.gada 

21.oktobra 

noteikumos Nr.584 

«Kases operāciju 

uzskaites noteikumi» 

 

(pieņemti MK 

24.09.2013.) 
 
 

 

 Stājas spēkā ar 

2014.gada 1.janvāri 

 

 Grozījumi pēc būtības, papildinot noteikumus ar jaunām normām (9.¹ un 

9.² punkts), kuri attiecas uz kases grāmatas kārtošanu lata un eiro 

vienlaicīgas apgrozības periodā un latu skaidras naudas nomaiņas periodā 

pret eiro, kā arī, pārejot no lata uz eiro 

 
 5.punktā tehnisks precizējums, izsakot eiro robežslieksni, līdz kuram 

uzņēmumiem atļauts kārtot kases grāmatu reizi nedēļā - aizstājot 
vārdu un skaitli «100 latiem» ar vārdu un skaitli «150 euro»  

 Papildināti noteikumi ar jaunu normu (16.¹ punkts), kura attiecas uz 
papildinformācijas sniegšanu kases ieņēmumu un izdevumu orderos 
lata un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā vai latu skaidras naudas 
nomaiņas periodā pret eiro (vai pēc tam) (ja norāda skaidro naudu 
latos, papildus šo noteikumu 14.un 15.punktā minētajiem rekvizītiem 
(informācijai) papildus norāda arī ES Padomes noteikto maiņas 
kursu) 

 



  

 

Jaunumi grāmatvedības regulējumā (V) 

 
• Sagatavošanās Euro ieviešanai 

 

 

Grozījumi vēl šādos 

NA, lai nodrošinātu šī 

normatīvā akta 

pielāgošanu eiro 

ieviešanai Latvijā un 

piemērošanai pēc eiro 

ieviešanas 
 

 

 

(stājas spēkā ar 

2014.gada 1.janvāri 

 

 

•  Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 “Noteikumi 
par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 

• Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.481 „Noteikumi par 
naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un 
sagatavošanas kārtību ”; 

• Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.488 „Gada pārskatu 
likuma piemērošanas noteikumi”; 

• Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 „Noteikumi par 
biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”; 

• Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 „Noteikumi 
par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”; 

• 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”; 

• Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 „Noteikumi par 
individuālo komersantu finanšu pārskatiem”; 

• Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.591 „Noteikumi par 
politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem” 

 



  

 

Jaunumi grāmatvedības regulējumā (VI) 

 
Jaunā grāmatvedības direktīva 

 
 

Jaunā grāmatvedības direktīva 

aizstāj:  
 

• Padomes 1978.gada 

25.jūlija Ceturtā direktīva 

78/660/EEK, kas attiecas 

uz noteiktu veidu 

sabiedrību gada pārskatiem 

 (Gada pārskatu likums) 

 

• Padomes 1983.gada 

13.jūnija Septītā direktīva 

83/349/EEK, 

 kas attiecas uz konsolidētajiem 

pārskatiem 

(Konsolidēto gada pārskatu 

likums) 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES 

par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem 

finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes 

Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 

 

Stājās spēkā 20.07.2013. 

Jāpārņem 2 gadu laikā, t.i., līdz 20.07.2015. 

 

 

 

Pārņemšana – 

 Izveidota Finanšu ministrijas darba grupa (uzsāks darbu 12.12.13.) 
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