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Euroaudit sniedz ieskatu nodokļu izmaiņu kopsavilkumā, kas stājās spēkā no 01.01.2017. 
 
 

Nodokļu likmes 2017. 
  
 2014. 2015. 2016. 2017. 

Minimālā alga 320 eur 360 eur 370 eur 380 eur 

Stundas tarifa likme 1.933 eur 2.166 eur aprēķins aprēķins 

Mēneša neapliekamais 
minimums 

75 eur 75 eur 75 eur 60 eur 

 
 

Mikronodoklis 
 

 2016. 2017. 

Nodokļa likme, 
apgrozījums 

9 % 
12 % 

līdz 7000 eur 
15 % 

virs 7000 eur 

 
  
MUN maksātājiem atceltas iepriekš pieņemtās normas: 

 minimālās Sociāla nodokļa iemaksas par katru no darbiniekiem;  
 normas, ar kurām paredzēja ierobežot nozares, kurās mikrouzņēmums ir tiesīgs darboties.  

 
Uzņēmēji līdz 31.01.2017 varēs izlemt par turpmāko darbību MUN statusā: turpināt strādāt, 

atteikties no tā vai tie, kas bija nolēmuši savu darbību pārtraukt, varēs pieteikties MUN maksātāja 
statusa atgūšanai. 
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Sociālais nodoklis 
 
No likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir izslēgta norma, ka no 01.01.2017 minimālās 

Sociālās iemaksas ir jāmaksā par darbiniekiem, kuru algotā darbā aprēķinātā darba alga ir mazāka par 
valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. 

 
No 01.01.2017 uzņēmumam ir jāaprēķina vismaz minimālā darba alga visiem valdes locekļiem, 

ja konkrētajā mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir pārsniedzis  1900 eur (bez PVN). Minētais nosacījums 
netiek piemērots, ja uzņēmumā ir pieņemts vismaz viens darbinieks, kuram tiek aprēķināta vismaz 
minimālā alga. 
 
 

Darījumi skaidrā naudā 
 

Lai samazinātu iespēju veikt krāpnieciskus darījumus, spēkā stājušies ierobežojumi fizisko personu 
darījumiem skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz 7200 eiro. Ierobežojums ir spēkā tikai  
darījumiem skaidrā naudā. 
 

 Darījumus skaidrā naudā, ja summa pārsniedz 7200 eur, nedrīkst veikt: 
 Fiziskas personas, no kurām neviena nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs; 
 Fiziskas personas, pat ja viena no tām ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs. 

 
Darījumos, ja summa parsniedz minēto ierobežojumu, 7200 eur var maksāt skaidrā naudā, bet 
pārsniegums jāmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā.   
 
Par šī normas neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 159.7 panta trešo daļu, proti, naudas sods 15 % apmērā no darījuma summas. 

 
 

Pievienotās vērtības nodoklis - PVN 
 
No 01.01.2017: 

 
 Darījumiem ar dārgmetāliem, to pusfabrikātiem, dārgmetālu lūžņiem un to atlūzām tiek 

piemērots reversais PVN; 
 PVN deklarācijas periods turpmāk būs tikai viens vai trīs mēnešu periods; 
 Par reprezentatīvu auto tiek uzskatīts arī N1 kategorijas auto ar pilnu masu līdz 3000 kg, kura 

iegādes vērtība bez PVN ir lielāka par 50 000 eur un ko izmanto pasažieru pārvadāšanai. Par 
šādu auto iegādi, importu, nomu un uzturēšanu priekšnodokli atskaitīt nevarēs; 

 50% apmērā ierobežo priekšnodokļa atskaitīšanu par auto, kura vērtība neparsniedz 50 000  
eur un kas reģsitrēts kā kravas furgons (N1), bet pēc būtības tiek izmantots kā vieglais auto  
pasažieru pārvadāšanai.  
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Uzņēmumu ienākuma nodoklis - UIN 
 
No 01.01.2017: 

 
 Sagatavojot UIN deklarāciju par 2017. gadu (2018. gadā) iepriekšējo taksācijas periodu 

zaudējumus varēs segt tikai 75 % apmērā no attiecīgā taksācijas perioda peļņas. Neatkarīgi no 
tā, cik lieli ir iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi, no peļņas daļas 25% apmērā tiks rēķināts 
UIN; 

 UIN avansa aprēķinu veiks VID. 
 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - IIN 
 
No 01.01.2017: 

 
 Ar IIN neapliek uzņēmēja finansētus izdevumus darbinieku ēdināšanai, ja tā noteikta atbilstoši 

darba koplīgumam. Maksimālā neapliekāmā izdevumu summa – 480 eur gadā darbiniekam, 
kurš nodarbināts visu gadu  (vid. 40 eur mēn.). Apmaksātie ēdināšanas pakalpojumi kopsummā 
nedrīkst parsniegt 5 % no kopējā uzņēmuma darba algu fonda.  

 
 

VID informēšana par aizdomīgiem darījumiem 
 

No 01.01.2017 VID saņems informāciju par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā ne tikai no 
kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, bet arī no pārējiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) likuma subjektiem. VID 
saņems informāciju par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā arī no: 

 nodokļu konsultantiem; 
 ārpakalpojuma grāmatvežiem; 
 zvērinātiem revidentiem, zvērinātu revidentu komercsabiedrībām; 
 zvērinātiem notāriem; 
 zvērinātiem advokātiem; 
 citiem neatkarīgiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem; 
 juridisko veidojumu dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem; 
 u.c. 

 
Zvērinātiem notāriem VID jāsniedz informācija par gadījumiem, kad mantinieks, iesniedzot 

mantojamās mantas sarakstu ar mantas novērtējumu, mantojuma masas sastāvā ir norādījis 
nereģistrējamu kustamu mantu (tajā skaitā skaidru naudu), kuras novērtējums pārsniedz 15 000 eur. 

Šādas informācijas pieejamība ļauj savlaicīgāk identificēt tādas personas vai komersantus, 
kuriem ir augsts nodokļu nenomaksas risks, kā arī tos, kas slēpj patiesi gūtos ienākumus, kas bieži vien 
tiek izmantoti, piemēram, “aplokšņu algu” izmaksai. Šī informācija arī ļauj savlaicīgi novērst 
pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas gadījumus un savstarpējo darījumu nelikumīgo shēmu 
veidošanu. 
 

Papildus informāciju iegūsiet Euroaudit birojā vai zvanot un rakstot savam grāmatvedim! 

 
 


