
Nodokļu pasākumi un 
citi apsvērumi Covid-19 
krīzes pārvarēšana
Vebinārs
—
2020. gada 1. aprīlis (aktualizēts 3. aprīlī)
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Tehniski jautājumi 

• Lūdzam izslēgt mikrofonus, lai 
novērstu fona trokšņus

• Jautājumus varat uzdot zvana 
čatā vai arī pēc prezentācijas
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Šodien par…

Likuma «Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību» nodokļu pasākumi
— Atbalstāmajām nozarēm pieejamie atvieglojumi
— Visiem nodokļu maksātājiem pieejamie atvieglojumi

Citi nodokļu apsvērumi
— PVN apsvērumi
— Tiešo nodokļu nākotnes izaicinājumi



Nodokļu 
pasākumi 
Covid-19 
izraisītās 
krīzes 
pārvarēšanai
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Coivd-19 likumā paredzētie nodokļu pasākumi

Atbalstāmajām nozarēm 
pieejamie pasākumi
— Nodokļu samaksas termiņa 

pagarinājums līdz 3 gadiem
— Dīkstāves pabalsti

Visiem pieejamie pasākumi
— PVN priekšnodokļa atmaksa 30 dienu laikā
— Pašvaldības var 2020. gadā mainīt (atlikt) NĪN 

nomaksu
— Saimnieciskās darbības veicēji 2020.g. IIN avansa 

maksājumus var veikt brīvprātīgi
— Akcīzes nodokļa atbrīvojums nedenaturētajam spirtam 

dezinfekcijas līdzekļu ražošanai (nepieciešama VID 
atļauja), nodrošinājuma 90-100% samazinājums

— PSP dalībniekus neizslēgs 2020.-2023.g., ja tie 
neizpilda kritērijus Covid-19 krīzes dēļ
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Covid-19 krīzes skartās nozares

20.03

Par valsts apdraudējuma un tā 
seku novēršanas un 
pārvarēšanas pasākumiem 
sakarā ar Covid-19 izplatību

Likums

24.03

Nozares, kurām sakarā ar 
Covid-19 izplatību ir būtiski 
pasliktinājusies finanšu 
situācija

MK noteikumi Nr. 151 

26.03

MK noteikumi Nr. 165

Apgrozījums 2020. g. martā vai aprīlī, salīdzinot 
ar 2019. g. *, ir krities: 
1) par vismaz  30% VAI
2) par (vismaz) 20%, ja izpildās viens no 

papildkritērijiem:
a) eksporta apjoms 2019.g. ir vismaz 10% no 

kopējā apgrozījuma vai vismaz EUR 0,5 
milj.

b) vidējā mēneša bruto alga 2019.g. vismaz 
EUR 800

c) ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 
31.12.2019 vismaz EUR 0,5 milj.

AKTUALIZĒTS

* Uzņēmumiem, kas dibināti no 2019. gada 1. janvārim līdz 31. decembrim apgrozījuma kritumu mēra pret 
2019. gada darbības mēnešu vidējo apgrozījumu
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Dīkstāves pabalsts: kritēriji

Pieejams tikai 
MK 
noteikumos 
noteikto 
nozaru 
uzņēmumiem

— nav iesniegtas visas deklarācijas un gada pārskati par pēdējiem 12 
mēnešiem*;

— pieteikuma iesniegšanas dienā nodokļu parāds, kura atmaksas termiņš 
nav pagarināts, pārsniedz 1000 EUR*;

— pēdējos 2 gados ir bijis izslēgts no PVN maksātāju reģistra vai tam 
apturēta saimnieciskā darbība;

— ir maksātnespējas process;
— 6 mēnešos pirms ārkārtas stāvokļa izsludināšanas (09.2019-02.2020) 

vidējais nodokļu apmērs mēnesī < 200 EUR;
— nav iesniegts pamatojums par dīkstāves saistību ar Covid-19;
— personāla nomas pakalpojumu sniedzēji;
— pēdējo 3 gadu laikā VID uzrēķinājis papildus nodokļu maksājumus 

(priekšnodokļa samazinājumu), kas kopā ar soda naudām un kavējuma 
naudām > 3% no VID administrēto nodokļu ieņēmumiem;

— konstatēts pārkāpums par algas nodokļiem, muitas jomā vai darba 
tiesību regulējuma pārkāpumiem, ja soda nauda ir virs EUR 151 par 
reizi vai gada laikā virs EUR 500.

— darbinieki, kas uzsākuši darbu pēc 2020. gada 1. marta;
— valdes un padomes locekļi;
— par dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
— darbiniekiem valsts vai pašvaldību institūcijās vai kapitālsabiedrībās.
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* nepiemēro PSP dalībniekiem
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Dīkstāves pabalsts • 75% no vidējās bruto darba samaksas par 
iepriekšējiem 6 mēnešiem vai, ja darba 
attiecības ir īsākas par 6 mēn., tad par 
faktiskajiem mēnešiem pirms dīkstāves

• Max EUR 700 mēnesī
• No 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, 

max līdz ārkārtas perioda beigām
• Nepiemēro algas nodokļus

Dīkstāves 
pabalsts

• Pieteikums VID EDS jāiesniedz līdz 
nākamā mēneša 25. datumam:
- pamatojums par dīkstāvi
- dīkstāves periods
- apliecinājums par darbinieka 

neatlaišanu
• VID izskata un izmaksā darbiniekam 

apstiprināto pabalstu 5 darba dienu 
laikā

Darba devējam pabalsts jāatmaksā, ja:
• pabalsts saņemts nepamatoti;
• pabalsta saņemšanas laikā darbinieku 

skaits palielināts, salīdzinot ar dīkstāves 
sākuma brīdi, vai atjauno dīkstāvi.

AKTUALIZĒTS

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
grozījumu projekts: līdz EUR 1500 sods par 
nepatiesas informācijas sniegšanu, 
piesakoties uz dīkstāves pabalstu 
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Dīkstāves pabalsti pašnodarbinātajiem

Par periodu no 2020. gada 14. 
marta līdz 14. maijam, bet ne 
ilgāk kā ir spēkā ārkārtas situācija
 Jāpiesakās par mēnesi līdz 

nākamā mēneša 25. datumam
VID izmaksā 5 darba dienu laikā

Periods un termiņi

Fiziskas personas VSOAI maksātāji, 
kas piemēro šādu nodokļa 
maksāšanas veidu:
 Saimnieciskās darbības veicēji
 Autoratlīdzību saņēmēji
 Mikrouzņēmumu ienākuma 

nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji
MUN maksātājiem 50% apmērā no 

vidējiem ieņēmumiem par pēdējiem 
diviem ceturkšņiem, 
Pašnodarbinātajiem IIN maksātājiem -

75% no VSAOI objekta pēdējos divos 
ceturkšņos mīnus VSAOI
Max EUR 700 mēnesī

Pabalsta apmērs

Kritēriji

Fiziskās 
personas

JAUNS

 Iesniegtas iepriekšējo 12 mēnešu 
nodokļu deklarācijas
Parāds <EUR 1000;
Nav maksātnespēja
VSAOI 2019. g. 2. pusē > EUR 20 

mēnesī;
Nodarbinātības ienākumi pārsniedz 

minimālo algu pēdējos 6 mēnešos;
Saimnieciskā darbība reģistrēta pirms 

01.03.2020
U.c. (MK noteikumi Nr. 179)
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Dīkstāves pabalsta pieteikuma forma EDS
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Nodokļu samaksas atlikšana krīzes skartajās 
nozarēs

Kritēriji

Likuma «Par nodokļiem un 
nodevām» 24. panta 1.1 daļa:
— finansiālā situācija
— kārtējo nodokļu maksājumu 

disciplīna
— vai iepriekš noteiktie 

maksājumu termiņa 
pagarinājumi ir bijuši ievēroti

— nodokļu un informatīvo 
deklarāciju iesniegšanas 
disciplīna

— sadarbība ar nodokļu 
administrāciju

— pēdējā nodokļu audita rezultāti

Process Citi apsvērumi

— 2 mēnešu laikā pēc 
nodokļu maksājuma 
termiņa iestāšanās (vai pēc 
22.03.2020) iesniedz VID 
pamatotu iesniegumu  

— VID neoficiāli apņēmies 
izskatīt pieteikumu 5 darba 
dienu laikā

— Sadalīt termiņos vai atlikt uz 
laiku līdz 3 gadiem no 
iesnieguma iesniegšanas 
dienas

— Netiek rēķināta nokavējuma 
nauda

— Nodokļa maksātājs netiek 
iekļauts parādnieku datu bāzē

— VID var atcelt lēmumu, ja NM 
neveic atliktos vai kārtējos 
nodokļu maksājumus termiņā
• nokavējuma nauda pilnā 

apmērā par visu periodu
— De minimis atbalsts (max EUR 

200 000)
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Nodokļu maksājumu atlikšana visiem
Kārtējo nodokļu maksājumu atlikšana
• Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 24. panta 1. daļas 1. punkts
• Sadalīt maksājumos vai atlikt līdz 1 gadam
• Var izmantot ne vairāk kā 4 reizes gada laikā
• Motivēts iesniegums jāiesniedz 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa
• Piemēro samazinātu nokavējuma naudu 0,0125% par dienu (4,56% 

gadā)
• Neiekļauj VID «parādnieku» sarakstā

Nodokļu maksājumu atlikšana nepārvaramas varas apstākļos
• Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 24. panta 1. daļas 4. punkts
• Sadalīt maksājumos vai atlikt līdz 1 gadam
• Motivēts iesniegums (likums nenosaka termiņu)
• Nepiemēro nokavējuma naudu
• Neiekļauj VID «parādnieku» sarakstā
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PVN pārmaksa – COVID-19 likuma atvieglojumi

No 2020. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim PVN atmaksu 
nosaka COVID Likums, nevis PVN likuma 109. un 110. pants par 
pārmaksātā PVN atmaksu

• sākot ar aprīli – 30 dienu laikā pēc deklarācijas vai korekciju 
iesniegšanas visiem nodokļa maksātājiem

• līdz aprīlim radušos PVN pārmaksu – līdz 14. aprīlim

pirms PVN pārmaksas atmaksas, tiek segti citi nodokļu 
maksājumi
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PVN pārmaksa – COVID-19 likuma atvieglojumi 
JAUNS
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Padziļinātā sadarbības programma

VID tiesības nepieņemt nelabvēlīgu lēmumu PSP dalībniekiem:
— Izslēgt no PSP dalības
— Mainīt dalībnieka līmeni PSP

Sekas, kas var ietekmēt dalību PSP vai kvalifikāciju konkrētam PSP līmenim:
• nodokļu maksājumu apjoms, apgrozījums, vidējās algas līmenis, 
• kavēti deklarāciju un pārskatu iesniegšanas termiņi, 
• nodokļu maksājumu parādi, u.c. 

Tomēr katrs gadījums tiks izvērtēts atsevišķi. 
Ieteikums dokumentēt iemeslus, kas radījuši sekas.



Citi PVN 
apsvērumi
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Nosacījumi PVN likuma 105. pantā, no tiem būtiskākie:
• darījumi izbeigti pirms vismaz pus gada, nav atjaunoti
• zaudētais parāds radies pēdējo 3 gadu laikā
• nav saistītās personas
• ir pierādāms, ka tikuši veikti visi pasākumi parāda atgūšanai

PVN atskaitīšana par zaudētiem parādiem

* parāds bez PVN

• Tiesas 
spriedums nav 
nepieciešams

• pēctaksācijas 
gada marta PVN 
deklarācijā

< EUR 430*

• Tiesas spriedums 
par piedziņu + akts 
par piedziņas 
neiespējamību

• pēctaksācijas gada 
marta PVN 
deklarācijā

> EUR 430*

• bankrota procedūra - ½ kad uzsākta, ½ 
kad pabeigta

• maksātnespēja - pēc procedūras 
pabeigšanas

• abos gadījumos ir svarīgi, lai parāds būtu 
atzīts kreditoru prasījumu reģistrā

• jebkurā PVN deklarācijā

Bankrots / Maksātnespēja
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- avansa rēķins – kad nauda samaksāta
- gala rēķina (pakalpojuma sniegšanas) datums  

(PVN likuma 97. pants)

- avansa rēķins – kad saņemta nauda
- gala rēķins – rēķina datums 

(PVN likuma 120. pants)

PVN maksāšanas un atskaitīšanas brīdis

PVN maksāšana

PVN var atskaitīt kā 
priekšnodokli

Darījuma uzskaite un deklarēšana veicama kā par diviem 
atsevišķiem darījumiem ar savstarpējo maksājumu 
ieskaitu 

PVN bartera 
darījumos
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Elektroniskie attaisnojuma dokumenti – bez paraksta

Dokumenti, kas apliecina preču 
piegādi uz citu ES 
(PVN regula (45.a))

CMR – paraksta rekvizīts VID 
kalpo kā apliecinājums par 
saņemšanu, tādēļ:

preču pārvadātāja izsniegts 
rēķins
bankas dokumenti, kas 
pierāda maksājumu par preču 
nosūtīšanu vai transportēšanu
noliktavas turētāja izsniegts 
dokuments, kas apstiprina 
preču glabāšanu minētajā 
dalībvalstī
apdrošināšanas polise

Pircēja rakstisks apliecinājum

Rēķini
(likums «Par grāmatvedību»,

PVN likums)

Dokuments, kas uzskatāms 
par attaisnojuma 

dokumentu

— Nodokļa rēķins 
elektroniskā formā 

izsniegts un saņemts 
jebkādā elektroniskā 
veidā 
(PVN 125.p., (6))

— Drīkst izrakstīt (noformēt) 
un izsniegt tikai tad, ja 
nodokļa rēķina 
saņēmējs atzīst šādu 
nodokļa rēķina formu. 
(PVN 132.p. (1)) 

— Papīra dokuments ar visiem 
rekvizītiem, t.sk paraksts 
(vai nepieciešams?)

— Elektronisks dokuments, 
kas parakstīts ar drošu 
elektronisku parakstu ar 
laika zīmogu

— Elektroniski izsniegts 
rēķins, derīgs bez paraksta

A

B

B

B
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Dokumenti preču piegādēm ES teritorijā

Dokumenti saistībā ar preču nosūtīšanu 
vai transportēšanu: 

i. parakstīts CMR dokuments vai 
pavadzīme, 

ii. kravaszīme, 
iii. rēķins par gaisa kravu 

pārvadājumiem, 
iv. preču pārvadātāja izsniegts 

rēķins.

Saraksts «A»

Transportu 
nodrošina
PĀRDEVĒJS

Saraksts «B»

i. Apdrošināšanas polise attiecībā uz preču 
nosūtīšanu vai transportēšanu vai bankas 
dokumenti, kas pierāda maksājumu par preču 
nosūtīšanu vai transportēšanu

ii. Valsts sektora iestāžu (amatpersonu), piemēram, 
notāru, izsniegti oficiāli dokumenti, kas apstiprina 
preču ievešanu galamērķa dalībvalstī

iii. Noliktavas turētāja izsniegts dokuments 
galamērķa dalībvalstī, kas apstiprina preču 
glabāšanu minētajā dalībvalstī

Transportu 
nodrošina 

PIRCĒJS

Pircēja rakstisks apliecinājums

VAI2 x A A     B
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Elektroniskie attaisnojuma dokumenti – bez paraksta

Dokumenti, kas apliecina preču 
piegādi uz citu ES 
(PVN regula (45.a))

CMR – paraksta rekvizīts VID 
kalpo kā apliecinājums par 
saņemšanu, tādēļ:

preču pārvadātāja izsniegts 
rēķins
bankas dokumenti, kas 
pierāda maksājumu par preču 
nosūtīšanu vai transportēšanu
noliktavas turētāja izsniegts 
dokuments, kas apstiprina 
preču glabāšanu minētajā 
dalībvalstī
apdrošināšanas polise

Pircēja rakstisks apliecinājum

Rēķini
(likums «Par grāmatvedību»,

PVN likums)

Dokuments, kas uzskatāms 
par attaisnojuma 

dokumentu

— Nodokļa rēķins 
elektroniskā formā 

izsniegts un saņemts 
jebkādā elektroniskā 
veidā 
(PVN 125.p., (6))

— Drīkst izrakstīt (noformēt) 
un izsniegt tikai tad, ja 
nodokļa rēķina 
saņēmējs atzīst šādu 
nodokļa rēķina formu. 
(PVN 132.p. (1)) 

— Papīra dokuments ar visiem 
rekvizītiem, t.sk paraksts 
(vai nepieciešams?)

— Elektronisks dokuments, 
kas parakstīts ar drošu 
elektronisku parakstu ar 
laika zīmogu

— Elektroniski izsniegts 
rēķins, derīgs bez paraksta

A

B

B

B



Citi tiešo 
nodokļu 
apsvērumi
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Nākotnes nodokļu izaicinājumi

Fizisko personu pārvietošanās ierobežojumu 
sekas:
— Fizisko personu rezidences valsts;
— Pastāvīgās pārstāvniecības risks;
Transfertcenas:
— Zaudējumi;
— Naudas plūsmas risinājumi:

- Finanšu darījumi (!)
Vispārējā pārvaldība:
— Lēmumu un notikumu dokumentēšana.



Jautājumi 
un 
diskusijas



Irēna Lejiņa
Direktore
Nodokļu konsultācijas
T.: +371 29408328
E-pasts: ilejina@kpmg.com

Ilze Berga, FCCA
Direktore
Nodokļu konsultācijas
T.: +371 26 575 302
E-pasts: iberga@kpmg.com



Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG Baltics AS, a Latvian joint stock company and a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss 
entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of 
any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can 
be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be 
accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a 
thorough examination of the particular situation.

kpmg.com/socialmedia

https://www.instagram.com/kpmg_lv/?hl=en
https://www.facebook.com/kpmglatvia
https://www.linkedin.com/company/kpmg-latvia
https://twitter.com/KPMG_LV?lang=en

	Nodokļu pasākumi un citi apsvērumi Covid-19 krīzes pārvarēšana
	Tehniski jautājumi 
	Šodien par…
	Nodokļu pasākumi Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai
	Coivd-19 likumā paredzētie nodokļu pasākumi
	Covid-19 krīzes skartās nozares
	Dīkstāves pabalsts: kritēriji
	Dīkstāves pabalsts
	Dīkstāves pabalsti pašnodarbinātajiem
	Dīkstāves pabalsta pieteikuma forma EDS
	Tendence
	Nodokļu samaksas atlikšana krīzes skartajās nozarēs
	Nodokļu maksājumu atlikšana visiem
	PVN pārmaksa – COVID-19 likuma atvieglojumi
	PVN pārmaksa – COVID-19 likuma atvieglojumi 
	Padziļinātā sadarbības programma
	Citi PVN apsvērumi
	PVN atskaitīšana par zaudētiem parādiem
	PVN maksāšanas un atskaitīšanas brīdis
	Elektroniskie attaisnojuma dokumenti – bez paraksta
	Dokumenti preču piegādēm ES teritorijā
	Elektroniskie attaisnojuma dokumenti – bez paraksta
	Citi tiešo nodokļu apsvērumi
	Nākotnes nodokļu izaicinājumi
	Jautājumi un diskusijas
	Slide Number 26
	Slide Number 27



