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Grāmatvedības noteikumu pilnveidošana
saistībā ar jauno nodokļu režīmu (1)
 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: 24.07.2017./stājas spēkā: 27.07.2018.
prasības tiek saskaņotas ar likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»
prasībām
• papildināts ar jaunām ailēm - Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja
saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls;
• Skaidrota jauno vai precizēto līdzšinējo žurnāla aiļu aizpildīšanas kārtība;
• paredzēta izvēles iespēja žurnāla kārtošanai laika posmā līdz 2018.gada
beigām;
• precizēta uzskaites un nolietojuma aprēķināšanas, kā arī atlikušās
vērtības noteikšanas kārtība pamatlīdzekļiem, tai skaitā tiem, kas
iegādāti līdz 2017.gada 31.decembrim.
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Grāmatvedības noteikumu pilnveidošana
saistībā ar jauno nodokļu režīmu (2)
«Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 «Noteikumi

par individuālo komersantu finanšu pārskatiem»»
pieņemts: 24.07.2017./stājas spēkā: 27.07.2018.

Izstrādāti - lai atvieglotu IIN maksātājiem IIN deklarāciju sagatavošanu kalendārā
gada beigās, vadoties no grāmatvedības uzskaites divkāršajā ierakstu sistēmā.
Paredzēts, ka individuālais komersants ir tiesīgs:
- finanšu grāmatvedībā pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai un
nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanai izvēlēties tādu pašu
lietderīgās lietošanas laika ilgumu un nolietojuma aprēķināšanas (vērtības
norakstīšanas) metodi, kāda paredzēta IIN likumā;
- ievērot ar pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanu un nemateriālo
ieguldījumu vērtības norakstīšanu saistītos noteikumus, ko paredz normatīvie
akti par IIN likuma normu piemērošanas kārtību;
- finanšu pārskata shēmām, pievienot jaunus posteņus saimnieciskās
darbības izdevumiem
(ar saimniecisko darbību saistītos izdevumos tādā apmērā, kas nepārsniedz
80% no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības
un saimnieciskās darbības izdevumiem, kurus izdevumos drīkst iekļaut pilnā
apmērā IIN likuma izpratnē)
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Grozījumi MK 2003.gada 21.oktobra noteikumos
Nr.584 «Kases operāciju uzskaites noteikumi»
 Ņemti vērā Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumi un, lai samazinātu
administratīvo slogu pašvaldībām - pieņemti 07.08.2018.
 iestāde, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, (ja to pieļauj MK 96
«Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu
lietošanas kārtība») saņemot no fiziskās personas skaidrās naudas
maksājumus par iestādes, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta,
administrēto nodokli, nodevu vai par maksas pakalpojumu, drīkst sagatavot
pašas iestādes noteiktu dokumentu par saņemto skaidras naudas maksājumu
(kvītis nevajag reģistrēt VID)
 Fiziskai personai identifikācijas datus norāda pēc tās pieprasījuma (vārds,
uzvārds, personas kods)
 pamatojoties uz šo citu dokumentu kopsavilkuma datiem, tiek sagatavots viens
kases ieņēmumu orderis par darbdienas laikā saņemto skaidro naudu, saskaņā
ar kuru veic ierakstu kases grāmatā
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Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likumā
•
•

pieņemti Saeimā 2017.gada 7.decembrī
stājās spēkā 2018.gada 3.janvārī

Sākot ar 2018.pārskata gadu lielas kapitālsabiedrības var sagatavot gada pārskatu
atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu Nr.1606/2002
• liela sabiedrība - sabiedrība, kurai bilances datumā pārsniedz vismaz 2 no
rādītājiem: bilances kopsumma – 20 miljoni euro, neto apgrozījums 40 miljoni
euro, vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250.

Pieejami FM mājas lapā
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/gramatvedi
bas_politika/starptautiskie_gramatvedibas__finansu_parskatu__standarti_es/
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Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
likums
• Uzņēmums var izvēlēties Gada pārskatu un konsolidētajā gada
pārskatu likumā noteikto iespēju pamatotu iemeslu dēļ atzīt, novērtēt,
norādīt finanšu pārskatā ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus,
pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus vai citus bilances aktīva vai
pasīva posteņus un sniegt paskaidrojošu informāciju par šiem
posteņiem saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem
(SGS) (likuma 13.panta piektās daļas 2.punkts)
IEVĒRO!
• Ja uzņēmums
attiecīgus finanšu pārskata posteņus ir atzinis,
novērtējis un norādījis finanšu pārskatā saskaņā ar SGS, tad zvērināts
revidents sagatavoto gada pārskatu revidē (pārbauda) un sniedz
revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem (likuma
91.panta otrās daļas 4.punkts)
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Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likumā

atsevišķu normu redakcionāli precizējumi, lai nodrošinātu vienotu izpratni
un novērstu interpretācijas iespējas
• Likuma 11.pants tiek papildināts ar trešo daļu;
• paredz 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)
 Uzņēmumam ir tiesības, ja tas nepieciešams skaidra un patiesa priekšstata
sniegšanai un ja minētā posteņa saturs nav ietverts kādā no attiecīgās shēmas
posteņiem, pievienot jaunu attiecīgi ar arābu ciparu vai ar burtu apzīmētu
posteni.
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Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likumā

Peļņas vai zaudējuma aprēķinā postenī
“uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskatu gadu” - norāda
uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas, kuras attiecas uz
pārskatu gadu
 vajadzības gadījumā var sadalīt sīkāk
precizējot nodokli kā par sadalīto peļņu vai nosacīti sadalīto
peļņu, ņemot vērā Uzņēmuma ienākuma nodokli likumā
noteikto
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Atliktā nodokļu aktīvs – regulējums MK 775

Iespēja
• ņemot vērā jaunajā uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumā
paredzēto par nesegto iepriekšējo gadu zaudējumu segšanu,
pakāpeniski var norakstīt no bilances atliktā nodokļa aktīvu
atlikumu, kas bija aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējā uzņēmumu
ienākuma nodokļa regulējuma noteikumiem par nodokļu zaudējumu
segšanu;
• saskaņā ar noteikumu projekta 35.11.apakšpunktu no bilances
izslēgtās vai saskaņā ar 35.12.apakšpunktu no tās norakstītās atliktā
nodokļa aktīvu vai atliktā nodokļa saistību atlikumu summas
norāda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Ieņēmumi vai
izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu
izmaiņām”.
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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”

• Pieņemts: 16.01.2018.
• Stājas spēkā: 19.01.2018.
• izteikts jaunā redakcijā finanšu pārskata pielikums - visa informācija
jānorāda strukturizēti tabulu veidā;
• strukturizētā pielikuma formā norādītā informācija tiks sasaistīta ar
finansiālajiem rādītājiem un pievienotajiem paskaidrojošajiem dokumentiem
citās finanšu pārskata sastāvdaļās;
• iespēja iesniegt VID EDS finanšu pārskata pielikumu skenētā veidā arī par
2018. pārskata gadu tādiem uzņēmumiem, kuri sagatavo gada pārskatu pēc
SGS prasībām.
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Jauns Grāmatvedības likums
• Latvijā esošā grāmatvedības sistēma balstās uz likumu “Par
grāmatvedību” (pieņemts 14.10.1992, stājas spēkā 01.01.1993.)
• likumā veikti 19 grozījumi
FM dots uzdevums - Tiesību normu sakārtošana grāmatvedības
jomā - Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021. gadam MK
rīkojuma Nr.245 24.05.2017.(prot. Nr.23 21. §) 2.4. uzdevums –
 izstrādāt jaunu likumu "Par grāmatvedību", lai tas būtu atbilstošs
juridiskās tehnikas prasībām, ietverot lietoto terminu plašāku
skaidrojumu un papildu regulējuma noteikšanu, kā arī nosakot
likuma mērķi un darbības jomu
 pārskatīt un pilnveidot arī uz šī likuma pamata izdotos - spēkā
esošos - Ministru kabineta noteikumus (MK 188; 301; 583; 584;
585; 591; 808, 928)
• Jaunajam likumam jāstājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.
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Laika grafiks likumprojekta izstrādes posmiem
 2018.gads –uzdevums likumprojekta uzmetuma izstrāde, diskusija ar
nozari.
1. Darba grupas izveide - FM 03.05.2018. rīkojums Nr.150; (pārstāvji
no - FM, LRGA, Latvijas banka, FKTK, Valsts kase, VID, LZRA, ISO
sertificēto grāmatvežu asociācija, Biznesa augstskola «Turība»,)
2. Darba grupas sēdes
- katra mēneša otrajā ceturtdienā
3. Sagatavots likumprojekta uzmetums (līdz gada beigām).
Līdz 2018.gada beigām - skaidrība par Likuma nosaukumu, nodaļu un
pantu nosaukumiem, pantu redakcijas projekts.
 2019.gads – tiek turpināts darbs pie likumprojekta izstrādes un
attiecīgo MK noteikumu pārskatīšana un pilnveidošana, uz jaunā
likuma pamata izdoto MK noteikumu izstrādes uzsākšana darba grupā;
 2020.gads - likumprojekta virzīšana pieņemšanai noteiktajā kārtībā un
turpinājums pie MK noteikumu izstrādes darba grupā.
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