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Elektroniskā noraksta forma (1/3)
Ministru kabineta noteikumi Nr. 399

Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 33. §)

Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu
elektroniskā noraksta formu

1. Noteikumi nosaka iekļaušanai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas
sistēmā (EDS) sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu (ja
tāds ir) elektroniskā noraksta formu (turpmāk – elektroniskā noraksta forma), kā arī
gadījumus, kad finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu (ja tāds ir), vai kādu tā
sastāvdaļu iesniedz kā elektronisku kopiju.

11.1 Šo noteikumu 10.1 punktu piemēro gada pārskatiem vai konsolidētajiem gada
pārskatiem, kas sagatavoti par 2016. pārskata gadu un 2017. pārskata gadu.
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Elektroniskā noraksta forma (2/3)
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums

94.pants. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata noformēšana

(1) Gada pārskatu (finanšu pārskatu un vadības ziņojumu) var noformēt kā vienu
dokumentu, kā divu dokumentu kopumu, kas sastāv no finanšu pārskata un vadības
ziņojuma, vai kā vairāku dokumentu kopumu, kurš sastāv no atsevišķām finanšu pārskata
sastāvdaļām un no vadības ziņojuma.

Lai gada pārskatam būtu juridisks spēks, ikviena dokumenta sākumā norāda vispārīgo
informāciju par sabiedrību kā par dokumenta autoru, bet dokumenta beigās — datumu
un parakstu.

Gada pārskatam piemērojama Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktā kārtība, bet, ja
gada pārskatu sagatavo kā elektronisko dokumentu, tam piemērojams arī Elektronisko
dokumentu likums.
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Elektroniskā noraksta forma (3/3)

95.pants. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata parakstīšana

(1) Gada pārskatu paraksta:

3) kapitālsabiedrības, kā arī kooperatīvās sabiedrības gada pārskatu — valde vai tās
pilnvarotais valdes loceklis.

(4) Ja kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības valdes loceklis vai
personālsabiedrības biedrs uzskata, ka konsolidētais gada pārskats nav apstiprināms, vai
izvirza iebildumus, viņš savu atšķirīgo viedokli norāda īpašā piezīmē.
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Finanšu pārskata revīzija

91.pants. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzija (pārbaude)

(2) Šā likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktā minētas mazas sabiedrības sagatavoto gada
pārskatu zvērināts revidents revidē (pārbauda) un sniedz revidenta ziņojumu par veiktās
revīzijas (pārbaudes) rezultātiem tikai šādos gadījumos:

2) ja šī sabiedrība ir koncerna mātes sabiedrība — neatkarīgi no tā, vai uz to attiecas vai
neattiecas šā likuma 64., 65., 66. vai 67.pantā minētais atbrīvojums no pienākuma
sagatavot konsolidēto gada pārskatu;
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Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana

34.pants. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazināšanas nosacījumi

(1) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi samazina, ja pārvērtētais pamatlīdzekļu
objekts ir

 atsavināts,

 likvidēts vai

 tā vērtības palielināšanai vairs nav pamata.

Sabiedrība ir tiesīga samazināt pārvērtēšanas rezervi arī tad, ja tā aprēķina pārvērtētā
pamatlīdzekļu objekta ikgadējo nolietojumu.

Pārvērtēšanas rezerves samazinājumu ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā
ieņēmumus tajā pārskata gadā, kurā šāds samazinājums veikts.
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Uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoru 
parādiem

24.pants. Apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas
Apgrozāmo līdzekļu vērtību koriģē, lai tie bilances datumā tiktu novērtēti atbilstoši
iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai, vai zemākajām tirgus cenām šajā datumā,
atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks, vai īpašos gadījumos — citai zemākajai
vērtībai (piemēram, debitoru parādus, kuru saņemšana tiek apšaubīta, novērtē atbilstoši
neto vērtībai,……

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
9. pants. Nedrošie debitoru parādi
(1) Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē iekļauj debitoru parādu summu,
kura:
1) izveidota kā uzkrājums nedrošiem parādiem un iekļauta kā izmaksa peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, un 36 mēnešu laikā no uzkrājuma izveidošanas dienas parāds nav
atgūts vai tam šajā periodā nav piemērojams šā panta trešajā daļā minētais atbrīvojums;
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Veiksmes darbos!
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