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Arvien vairāk tiek noteikti
ierobežojumu atvieglojumi vakcinētām
personām, ievērojot epidemioloģiskās
situācijas uzlabošanos.
Kultūras pasākumu rīkotājiem, kas
saņemt "Altum" atbalstu, noteikts
pienākums iesniegt tā izlietojuma
pārskatu.
Stiprina prasības nelikumīgi piešķirtā
komercdarbības atbalsta atgūšanai.
Trūcīgām un maznodrošinātām
personām paredzēta iespēja vienu reizi
atbrīvoties no parādiem līdz 5000 EUR.
Stiprina PTAC kompetenci novērst
pārkāpumus, ko patērētāju kolektīvajā
interesēm nodara komersanti.
Attālinātā darba izdevumus sedz darba
devējs, ja darba līgumā vai darba
koplīgumā nav noteikts citādi.
No nākamā gada spēkā stāsies jauns
Grāmatvedības likums.
Komersanti varēs atvērt saimnieciskās
darbības ieņēmumu kontu nodokļu
apmaksas efektivizēšanai.
Ārzemniekiem būs iespēja iegūt eID
karti dažādu pakalpojumu saņemšanai.

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA 2020. GADA 9.
JŪNIJA NOTEIKUMOS NR. 360 "EPIDEMIOLOĢISKĀS
DROŠĪBAS PASĀKUMI COVID-19 INFEKCIJAS
IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI«
PIEEJAMS ŠEIT


Mazinātas prasības sejas aizsegu lietošanai, tostarp
darba kolektīvos, ja persona ir slimojusi ar vīrusu vai ir
pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas
kursa pabeigšanas.



Bērnu nometnēs darbiniekiem un bērniem 48 stundu
laikā pirms nometnes sākuma jāveic tests, kā arī
nometnes laikā vismaz reizi nedēļā jāveic atkārtots
tests.



Personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts, var tikties vairāku mājsaimniecību ietvaros,
bet ne vairāk kā 20 personas, nelietojot mutes un
deguna aizsegus un neievērojot divu metru distanci.



Atļauts
sniegt
pakalpojumu.



Atcelts nebūtisku ceļojumu aizliegums, prasība veikt
Covid-19 testu un doties pašizolācijā, ieceļojot Latvijā,
ja persona var uzrādīt digitālo Covid-19 sertifikātu, kas
apliecina pabeigtu vakcināciju vai pārslimošanas faktu.

virkni

individuālo

saimniecisko

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA 2021. GADA 4.
FEBRUĀRA NOTEIKUMOS NR. 86 "NOTEIKUMI PAR
ATBALSTU MĀKSLAS, IZKLAIDES UN ATPŪTAS
NOZARU KOMERSANTIEM, KURU DARBĪBU
IETEKMĒJUSI COVID-19 IZPLATĪBA"
PIEEJAMS ŠEIT


Noteikts, ka atbalstu piešķir, ja pasākums tiek īstenots
18 mēnešu laikā no datuma, kad sabiedrība "Altum"
pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu.



Pēc pasākuma norises atbalsta saņēmējs "Altum"
iesniedz pārskatu par pasākuma īstenošanu, kurā ietver
informāciju par ieņēmumiem un izdevumiem, pasākuma
norises laiku, apmeklētāju skaitu un citiem ar pasākuma
īstenošanu saistītiem jautājumiem.

GROZĪJUMI KOMERCDARBĪBAS ATBALSTA
KONTROLES LIKUMĀ
PIEEJAMS ŠEIT


Paredzēts, ka atbalsta sniedzējam ir pienākums
nodrošināt
nelikumīga
komercdarbības
atbalsta
atgūšanu, izņemot gadījumus, kad atbalsta sniedzējs
nodrošina atbalsta programmas, individuālā atbalsta vai
ad-hoc
atbalsta
atbilstību
nosacījumiem
par
komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības
iekšējo tirgu.



Uz Eiropas Komisijas tiesībām atgūt atbalstu attiecas 10
gadu noilguma termiņš.



Komercsabiedrībai ir pienākums pierādīt līdz tiesisku
pierādījumu ticamības pakāpei, ka tā komercdarbības
atbalstu ir saņēmusi, ievērojot normatīvajos aktos
noteiktās prasības komercdarbības atbalsta saņemšanai,
lai nodrošinātu šā komercdarbības atbalsta atbilstību
nosacījumiem par komercdarbības atbalsta saderību ar
ES iekšējo tirgu.

FIZISKĀS PERSONAS ATBRĪVOŠANAS NO
PARĀDSAISTĪBĀM LIKUMS
Stāsies spēkā: 2022. gada 1. janvārī


Trūcīgām un maznodrošinātām personām būs iespēja
dzēst parādsaistībām no 2022. gada 1. janvāra. Šo
iespēju gan varēs izmantot tikai vienu reizi, turklāt
parādsaistību dzēšanas procesa izmaksas tiks segtas no
privātpersonu līdzekļiem.



Parādsaistību apmērs varēs būt no vienas minimālās
mēnešalgas līdz 5000 EUR.



Pieteikumu par atbrīvošanu no parādsaistībām vērtēs
zvērināts notārs.



Būtiski, ka personai būs pienākums apgūt Nodarbinātības
valsts aģentūras organizētos finanšu pratības kursus.

GROZĪJUMI PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LIKUMĀ
PIEEJAMS ŠEIT


Grozījumi nostiprina PTAC tiesības veikt uzraudzību, lai varētu atklāt pārkāpumus, kas
skar patērētāju kolektīvās intereses.



Ārkārtas gadījumos PTAC ar tiesneša atļauju policijas klātbūtnē varēs veikt piespiedu
iekļūšanu privātīpašumā, kā arī piekļūt telpām, mantām, dokumentiem un citai
informācijai.



PTAC būs tiesības pieprasīt un saņemt no personām nepieciešamo informāciju, lai
izsekotu finanšu plūsmas, to iesaistīto personu identitāti vai noskaidrotu maksājumu
kontu informāciju.



Paredzētas tiesības, pamatojoties uz tiesneša lēmumu, pieprasīt un saņemt no
elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem un citām personām vajadzīgo informāciju,
lai izsekotu datu plūsmas un noskaidrotu datu plūsmās iesaistīto personu identitāti. Tāpat
noteiktas tiesības bloķēt mājaslapas un dažādas programmatūras internetā.

GROZĪJUMI DARBA LIKUMĀ
PIEEJAMS ŠEIT


Ja darbinieks un darba devējs vienojas par darba veikšanu attālināti, darbinieka
izdevumus, kas saistīti ar attālinātā darba veikšanu, sedz darba devējs, ja darba līgumā
vai darba koplīgumā nav noteikts citādi.



Attālinātais darbs šā likuma izpratnē ir tāds darba izpildes veids, ka darbs, kuru
darbinieks varētu veikt darba devēja uzņēmuma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts
ārpus uzņēmuma, tai skaitā darbs, ko veic, izmantojot un komunikācijas tehnoloģijas. Par
attālināto darbu neuzskata tādu darbu darbs, kas tā rakstura dēļ ir saistīts ar regulāru
pārvietošanos.



Darba devējam ir jānosaka nepilns darba laiks, ja to pieprasa grūtniece, sieviete
pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, - visā
barošanas laikā, darbinieks ar invaliditāti, darbinieks, kuram ir bērns līdz 14 gadu
vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, vai darbinieks, kura kā vecāka
aprūpē ir tāda pilngadīga persona ar invaliditāti no bērnības.

SEGTO OBLIGĀCIJU LIKUMS
PIEEJAMS ŠEIT


Likumprojekts nosaka segto obligāciju programmas emisijas tiesisko ietvaru un nodrošina
ieguldītāju un segto obligāciju kreditoru aizsardzību, kā arī saskaņo Baltijas segto
obligāciju ietvaru, lai varētu veidot pārrobežu segto obligāciju emisijas, tostarp mājokļu
tirgus, jomā.



Segtās obligācijas ir parāda vērtspapīri, ko emitējušas bankas un kuras nodrošina hipotēku
portfelis. Šis vērtspapīru veids ir ieguvums emitentiem, investoriem, tirgus dalībniekiem
un sabiedrībai, stimulējot reālo ekonomiku ar to ietekmi uz mājokļu tirgu.

GRĀMATVEDĪBAS LIKUMS
PIEEJAMS ŠEIT


Jaunais likums nosaka grāmatvedības jomas vispārīgos un tiesiskos pamatus, likuma
subjektus, to tiesības, pienākumus un atbildību, grāmatvedības uzdevumus, prasības
grāmatvedības kārtošanai un institūciju kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā.



Pilnveidots regulējums grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagatavošanai un
grāmatvedības reģistru kārtošanai un glabāšanai elektroniski, kas plānota kā prioritāte
salīdzinājumā ar dokumentu kārtošanu un glabāšanu papīra formā, līdzšinējās prasības
inventarizācijas veikšanā un finanšu pārskatu sagatavošanā, kā arī uzņēmuma vadītāju
pienākumi un tiesības.



Paredzēts, ka grāmatvedības dokumentus elektroniski varēs glabāt Latvijas vai arī citas ES
dalībvalsts teritorijā.

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


Informāciju par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju nodokļu jautājumos būs
iespējams iesniegt, izmantojot FID uzturēto tīmekļvietni. Ja informācija būs paredzēta
arī VID, tad likuma subjektam tas būs jāatzīmē.



Plānots ieviest ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC)
lietojumprogrammu goAML, kas paredzēta finanšu izlūkošanas vienībām, nodrošinot datu
vākšanas, apstrādes, analīzes, dokumentu pārvaldības, darbplūsmas un statistikas
funkcijas.



Noteikta prasība, ka FID rīkojumā par līdzekļu iesaldēšanu jāietver informācija, kas ir
par pamatu izdotajam rīkojumam, ciktāl informācija neapdraud kriminālprocesa mērķu
sasniegšanu vai citu personu tiesības vai sabiedrības intereses. Tāpat rakstveidā jānorāda
iesaldēšanas pamats, kā arī tiesības 20 dienu laikā no rīkojuma paziņošanas iesniegt
skaidrojumu par iesaldēto līdzekļu izcelsmes likumību.

GROZĪJUMI LIKUMĀ “PAR NODOKĻIEM UN NODEVĀM”
PIEEJAMS ŠEIT


Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts paredzēts, lai no saimnieciskās darbības gūtajiem
ieņēmumiem aprēķinātu, ieturētu un uzskaitītu nodokļa maksājumus un pārskaitītu tos
vienotajā nodokļu kontā.



Izmantojot vienkāršoto risinājumu, vairs nebūs jāiesniedz attiecīgo nodokļu likumos
paredzētās nodokļu un informatīvās deklarācijas, kā arī pašam nodokļu maksātājam nebūs
jāaprēķina maksājamā nodokļa summa un jāveic nodokļa samaksa.



Par saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu nodokļu maksātājs varēs pieteikt kontu, kurš
nav viņa pamatkonts un kurš ir atvērts kredītiestādē, kas saviem klientiem piedāvā šādu
pakalpojumu. Vienu saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu varēs izmantot dažādu
nodokļu režīmu piemērošanai.



Grozījumi noteic vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma izmantošanas nosacījumus,
darbības uzsākšanas, izbeigšanas un apturēšanas, kā arī izmaiņu veikšanas kārtību, kā arī
gadījumus, kad VID jaunā risinājuma izmantošanu varēs arī atteikt.

GROZĪJUMI PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU LIKUMĀ
PIEEJAMS ŠEIT


Noteikta iespēja ārzemniekiem saņemt eID karti, lai izmantotu publiskās pārvaldes epakalpojumus, lietotu e-adresi, elektroniski identificētos un parakstītu dokumentus.



Ārzemnieka personas apliecību izsniegs Fizisko personu reģistrā iekļautam ārzemniekam,
un to varēs saņemt arī patvēruma meklētājs.



Ārvalstnieka eID nebūs kā obligāts personu apliecinošs dokuments. Par apliecības
izsniegšanu paredzēta valsts nodeva 80 eiro apmērā. Personas apliecība nebūs derīga kā
ceļošanas dokuments.



Pieteikumu ārzemnieka eID kartes izsniegšanai persona varēs iesniegt arī Latvijas
pārstāvniecībās, kuras atrodas ārpus Šengenas zonas.
Lai uzzinātu, kā mēs varam palīdzēt Jūsu biznesam, aicinām sazinieties ar
mūsu ekspertu komandu, kura izstrādās Jūsu biznesa vajadzībām piemērotāko
un efektīvāko risinājumu!
KONTAKTI SAZIŅAI
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