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SATURS











Jauns
Likums
par
fiziskās
atbrīvošanu no parādsaistībām

personas

Jauns Grāmatvedības likums
Grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli (IIN)
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Grozījumi
Noziedzīgi
iegūtu
līdzekļu
legalizācijas un terorisma un proliferācijas
finansēšanas novēršanas likumā
Grozījumi likumā Par maternitātes un slimības
apdrošināšanu



Jauns Trauksmes celšanas likums



Grozījumi Krimināllikumā



Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā





Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas
Republikas 1937. gada Civillikuma ievada,
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas
spēkā stāšanās laiku un piemērošanas
kārtību”
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likumā

JAUNS LIKUMS PAR FIZISKĀS PERSONAS
ATBRĪVOŠANU NO PARĀDSAISTĪBĀM
PIEEJAMS ŠEIT


Regulējums
izstrādāts
finansiālajās
grūtībās
nonākušajiem, kas vēlas, bet nespēj segt savas no
patērētāju kreditēšanas līguma izrietošās parādsaistības,
kurām iestājies izpildes termiņš.



Attiecas uz parādsaistībām, kuru kopējais apmērs
pārsniedz vienu valstī noteikto minimālo mēneša darba
algu – 500 eiro, bet nepārsniedz 5000 eiro.



Atbalsts būs paredzēts fiziskām personām, kuras pēdējos
12 mēnešus ir bijušas Latvijas nodokļu maksātāji vai tām
pēdējos 12 mēnešus ir bijusi deklarētā dzīvesvieta Latvijā
un tās saņem sociālos maksājumus no valsts vai
pašvaldības budžeta līdzekļiem.



Fiziskajai personai pēdējo 12 mēnešu laikā pirms
pieteikuma iesniegšanas vismaz trīs mēnešus būs jābūt
bijušam trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā
esošās personas statusam.

JAUNS GRĀMATVEDĪBAS LIKUMS
PIEEJAMS ŠEIT


Grāmatvedības likums izstrādāts, lai pilnveidotu
grāmatvedības regulējumu un nodrošinātu tā atbilstību
šodienas juridiskajai tehnikai un tautsaimniecības
digitalizācijai, aizstājot pirms gandrīz 30 gadiem
pieņemto likumu “Par grāmatvedību”.



Mainoties
informācijas
tehnoloģiju
attīstībai,
datorprogrammu pilnveidei, mainījusies grāmatvedības
dokumentu apstrāde, – arī tas ir ņemts vērā jaunajā
regulējumā.



Grāmatvedības likumā precizēts to personu loks, uz
kurām attiecas šajā likumā noteiktās prasības.



Likumā pilnīgāk regulēta grāmatvedības attaisnojuma
dokumentu sagatavošana un grāmatvedības reģistru
kārtošana un glabāšana elektroniski, kā arī paredzētas
atšķirīgas glabāšanas vietas prasības elektroniska formāta
un papīra formāta grāmatvedības dokumentiem.



Likumā precīzāk noteikti uzņēmuma vadītāju pienākumi
un tiesības, grāmatvedības kārtotāja – grāmatveža – vai
ārpakalpojuma grāmatveža definīcija.

GROZĪJUMI LIKUMĀ PAR IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA
NODOKLI (IIN)
PIEEJAMS ŠEIT


No 1. janvāra līdz 30. jūnijam ar IIN neapliekamais
minimums būs 350 eiro mēnesī, bet no 1. jūlija
neapliekamais minimums būs 500 eiro mēnesī.



Līdz šim neapliekamais minimums bija 300 eiro mēnesī,
bet pensionāriem - 330 eiro mēnesī.



No aplikšanas ar nodokli atbrīvotas atbalsta programmas
dzīvojamo ēku atjaunošanai un energoefektivitātes
paaugstināšanas ietvaros piešķirtie granti par ēkas
energoklases uzlabošanu un tehniskās palīdzības
saņemšanu.



Likuma grozījumi arī paredz, ka līdz 2022. gada beigām
autoratlīdzības saņēmēji varēs turpināt izmantot īpašo
autoratlīdzību nodokļu režīmu un nereģistrēties kā
saimnieciskās darbības veicējiem.



Tie autoratlīdzības saņēmēji, kuri ir reģistrējuši savu
saimniecisko darbību, sociālās iemaksas 10% apmērā
pensiju apdrošināšanai varēs veikt vienu reizi gadā, nevis
kā līdz šim - reizi ceturksnī.

GROZĪJUMI PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA
LIKUMĀ
PIEEJAMS ŠEIT


Grāmatām, presei un ziņu portālu abonementiem
piemēros samazināto 5% PVN likmi līdzšinējās 12% likmes
vietā.



Samazināto 5% likmi piemēros arī elektroniskiem
izdevumiem, tostarp tiešsaistes režīmā vai lejupielādējot
izdotas preses un citu masu informācijas līdzekļu
izdevumu vai publikāciju, kā arī publikāciju interneta
vietnē piegādei, kā arī to abonentmaksai.



Samazinātā likme netiks piemērota tādu grāmatu, preses
un citu masu informācijas līdzekļu izdevumu, kuru
uzdevums ir reklāmas vai komercsludinājumu publicēšana
un kas pilnīgi vai galvenokārt sastāv no videosatura vai
mūzikas.

GROZĪJUMI NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS UN TERORISMA UN
PROLIFERĀCIJAS FINANSĒŠANAS NOVĒRŠANAS LIKUMĀ
PIEEJAMS ŠEIT


Noteikts, ka par šī likuma subjekta – juridiskās personas vai juridiska veidojuma –
patieso labuma guvēju nedrīkst būt persona, kas ir, sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu
pret valsti, īpašumu vai pārvaldības kārtību, tīša nozieguma izdarīšanu tautsaimniecībā
vai valsts institūciju dienestā, vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar
terorismu, ja sodāmība nav noņemta vai dzēsta.

GROZĪJUMI LIKUMĀ PAR MATERNITĀTES UN SLIMĪBAS APDROŠINĀŠANU
PIEEJAMS ŠEIT


No 2022. gada 1. aprīļa darbnespējas lapu no 10. darbnespējas dienas apmaksā valsts
(šobrīd – no 11. dienas).



Līdz 31. decembrim vakcinētām un Covid-19 pārslimojušām personām, ja konstatēta
saslimšana ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām, no darbnespējas 1. dienas līdz 3.
dienai izsniegs darbnespējas lapu B, un par šo periodu tiks izmaksāts valsts apmaksāts
slimības pabalsts. Slimības pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja
vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

JAUNS TRAUKSMES CELŠANAS LIKUMS
PIEEJAMS ŠEIT


Saeima 20. janvārī galīgajā lasījumā pieņēma jaunu Trauksmes celšanas likumu,
pilnveidojot līdzšinējo regulējumu trauksmes celšanas jomā.



Jaunajā likumā precizētas jomas un pārkāpumi, par kuriem īpaši jāceļ trauksme, kā arī
precizēti gadījumi, kad iespējams celt trauksmi publiski.



Turpmāk aizsardzība pret trauksmes celšanas dēļ radītajām nelabvēlīgajām sekām
attieksies arī saistītām personām, kuras var būt gan kolēģi, gan komersanti vai privāto
tiesību juridiskās personas, ar kurām ir saistīts trauksmes cēlējs.



Jaunajā likumā paplašināts līdzšinējais iespējamo nelabvēlīgo seku uzskaitījums, kā arī
stiprināta administratīvā atbildība trauksmes celšanas jomā, tostarp noteikta atbildība
par trauksmes celšanas traucēšanu.

GROZĪJUMI KRIMINĀLLIKUMĀ
PIEEJAMS ŠEIT


Ar grozījumiem KL ir paredzēts aizsākt nepilngadīgo kriminālatbildības reformu,
paredzot nepilngadīgai personai atšķirīgu sodu piemērošanas un aizstāšanas kārtību.



Ar grozījumiem KL tiek īpaši uzsvērts, ka attiecībā uz nepilngadīgo primārais soda
mērķis ir nepilngadīgā resocializācija, jo ir pierādīts, ka vairākums nepilngadīgo,
nobriestot personībai un izaugot par pieaugušiem cilvēkiem, pārtrauc likumpārkāpjošo
uzvedību.



Grozījumi KL vērsti uz kriminālsodu sistēmas pilnveidošanu kopumā, proti, paredz
probācijas uzraudzību noteikt kā pamatsodu, savukārt piespiedu darbu aizstāt ar
sabiedrisko darbu.

GROZĪJUMI MIKROUZŅĒMUMU NODOKĻA LIKUMĀ
PIEEJAMS ŠEIT


Ar 1. janvāri SIA, kurām bija mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss, to zaudē un
automātiski kļūst par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājām.



Izmaiņas nozīmē, ka no 1. janvāra šīm SIA jāmaksā UIN, bet līdz 5. janvārim VID
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz ziņas par darba ņēmēju –
mikrouzņēmuma īpašnieku – norādot mikrouzņēmuma darba ņēmēja statusa zaudēšanu.

GROZĪJUMI LIKUMĀ “PAR ATJAUNOTĀ LATVIJAS REPUBLIKAS 1937. GADA
CIVILLIKUMA IEVADA, MANTOJUMA TIESĪBU UN LIETU TIESĪBU DAĻAS SPĒKĀ
STĀŠANĀS LAIKU UN PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBU”
PIEEJAMS ŠEIT


Stājas spēkā t.s. piespiedu nomas maksājums jeb maksa par zemes lietošanu 4% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.



Likumiskā lietošanas maksa sastādīs 4% gadā no lietošanā esošās zemes kadastrālās
vērtības. Ja 4% gadā ir mazāk par 50 eiro, lietošanas maksa ir 50 eiro gadā. Minimālā
lietošanas maksa 50 eiro gadā nav jāreizina ar zemes vai būves kopīpašnieku skaitu.



Puses varēs rakstveidā vienoties par citu lietošanas maksas apmēru. Maksājums nevarēs
būt mazāks par 50 eiro.



Likumiskās zemes lietošanas tiesības regulēs likums, un to īstenošanai nav nepieciešama
līguma slēgšana, kā arī vienoties par dažādiem jautājumiem ir iespējams, ja ir pušu
saskanīga griba. Ja vienošanās nav iespējama, ir piemērojami likuma noteikumi.

GROZĪJUMI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS SEKU PĀRVARĒŠANAS LIKUMĀ
PIEEJAMS ŠEIT


Uzņēmumiem gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu iesniegšanas termiņš ir
pagarināts par trijiem mēnešiem.



Biedrībām un nodibinājumiem 2021. gada pārskata iesniegšanas termiņš ir pagarināts
līdz 2022. gada 30. jūnijam, bet reliģiskajām organizācijām un sabiedriskā labuma
organizācijām – līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Lai uzzinātu, kā mēs varam palīdzēt Jūsu biznesam, aicinām sazinieties ar
mūsu ekspertu komandu, kura izstrādās Jūsu biznesa vajadzībām piemērotāko
un efektīvāko risinājumu!
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