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Jaunais Latvijas Bankas likums noteiks
regulējumu valsts centrālās bankas
darbībai
Grozījumi likumā “Par atjaunotā
Latvijas Republikas 1937. gada
Civillikuma ievada, mantojuma tiesību
un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās
laiku un piemērošanas kārtību”
Ieskats grozījumos Maksātnespējas
likumā
Pieņemti MK noteikumi Nr. 550
“Noteikumi par aizdomīgu darījumu
ziņojumu un sliekšņa deklarācijas
iesniegšanas kārtību un saturu”
Stājās spēkā grozījumi MK noteikumos
Nr. 664 "Noteikumi par valsts nodevu,
kas maksājama par ierakstu izdarīšanu
uzņēmumu reģistra žurnālā un
komercreģistrā, kā arī iesniedzamo
dokumentu reģistrēšanu"
Grozījumi Imigrācijas likumā

JAUNS LATVIJAS BANKAS LIKUMS
PIEEJAMS ŠEIT
Stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī


Jaunais Latvijas Bankas likums noteiks regulējumu
valsts centrālās bankas darbībai pēc tās apvienošanas
ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.



Likums noteic Latvijas Bankas darbības principus,
tostarp bankas uzdevumus, pārvaldes uzbūvi un
finanšu jautājumus, kā arī centrālās bankas lomu
makrouzraudzības politikas īstenošanā.



Noteikta
Latvijas
Bankas
kompetence
un
nepieciešamie tiesiskie instrumenti finanšu tirgus un
tā dalībnieku darbības regulēšanā un uzraudzībā,
prasības bankas statistikas nodrošināšanā, kā arī
speciālas prasības bankas informācijas aizsardzībā.

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


Ar grozījumiem radīts vienots regulējums līdz šim
dažādi regulētiem dalītā īpašuma gadījumiem.



Nomas regulējums aizstāts ar likumiskām zemes
lietošanas tiesībām par maksu, tādējādi padarot
skaidrākas pušu starpā esošās tiesiskās attiecības, kā
arī novēršot virkni problēmu, kuras ir radījusi nomas
institūta izmantošana dalītā īpašuma stāvokļa
risināšanai.



Noteikts, ka zemes likumiskās lietošanas maksas
apmērs ir četri procenti no lietošanā esošās zemes
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāks par 50 eiro
gadā. Puses varēs rakstveidā vienoties par citu
lietošanas maksas apmēru. Tāpat noteikts trīs gadu
noilgums pušu prasījumiem.



Nostiprinātas arī pušu tiesības un pienākumi, tostarp
būvniecības un uzturēšanas jomā.



Jaunais regulējums būs piemērojams arī gadījumos,
kad attiecības regulē tiesas nolēmums vai beztermiņa
līgums.

GROZĪJUMI MAKSĀTNESPĒJAS LIKUMĀ
PIEEJAMS ŠEIT


Likumprojekts paredz izmaiņas attiecībā uz maksātnespējas procesa administratora
amata apliecības derīguma termiņa pagarināšanu (no 2 uz 5 gadiem), izmaiņas attiecībā
pret administratora eksaminācijas procesu. Papildus precizēti gadījumi administratora
atcelšanai un atstādināšanai.

PIEŅEMTI MK NOTEIKUMI NR. 550 “NOTEIKUMI PAR AIZDOMĪGU DARĪJUMU
ZIŅOJUMU UN SLIEKŠŅA DEKLARĀCIJAS IESNIEGŠANAS KĀRTĪBU UN SATURU”
PIEEJAMS ŠEIT
Spēkā stāsies 2021. gada 1. oktobrī


Noteikumi paredz mainīt līdzšinējo ziņošanas sistēmu attiecībā uz informācijas
iesniegšanu FID, ieviešot goAML lietojumprogrammu. Tas radīs būtisku atvieglojumu
likuma subjektiem, ieviešot tehnisko risinājumu, kā rezultātā informāciju par
aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā būs iespējams iesniegt, izmantojot vienotu kanālu
– iesniedzot ziņojumu par aizdomīgu darījumu nodokļu jomā FID, kurš to nekavējoties
nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam.

STĀJĀS SPĒKĀ GROZĪJUMI MK NOTEIKUMOS NR. 664 "NOTEIKUMI PAR VALSTS
NODEVU, KAS MAKSĀJAMA PAR IERAKSTU IZDARĪŠANU UZŅĒMUMU REĢISTRA
ŽURNĀLĀ UN KOMERCREĢISTRĀ, KĀ ARĪ IESNIEDZAMO DOKUMENTU
REĢISTRĒŠANU"
PIEEJAMS ŠEIT


Minētie noteikumi maina valsts nodevas likmes par ierakstu izdarīšanu un iesniedzamo
dokumentu reģistrēšanu komercreģistrā. Atbilstoši grozījumiem Noteikumi Nr. 664
turpmāk neparedz samazināt valsts nodevu par 10% , ja pieteicējs iesniedz pieteikumu
elektroniski.



Ja pieteiktas izmaiņas, SIA, AS, Eiropas komercsabiedrība un Komerclikuma 185.1 panta
pirmās daļas noteikumiem atbilstoša sabiedrība, tad valsts nodeva būs:


SIA, AS mainās no 18 EUR uz 20 EUR (vairāku izmaiņu gadījumā no 35 EUR uz 40 EUR);



pilnsabiedrībai, komandītsabiedrībai, individuālajam komersantam vai komersanta
filiālei no 18 EUR uz 20 EYR (vairāku izmaiņu gadījumā no 25 EUR uz 30 EUR).

GROZĪJUMI IMIGRĀCIJAS LIKUMĀ
PIEEJAMS ŠEIT


Grozījumi paredz ārzemniekam, kurš Latvijā iesniedzis iesniegumu par bēgļa vai
alternatīvā statusa piešķiršanu, nodrošināt tiesības uz nodarbinātību, ja lēmums par
statusa piešķiršanu nav pieņemts trīs mēnešu laikā.



Pieņemtas izmaiņas, kas saistītas ar pārsūdzības kārtību lēmumiem par ārzemnieka
iekļaušanu to personu sarakstā, kam ieceļošana Latvijā aizliegta.



Grozījumi paredz, ka iekšlietu ministra lēmuma pārsūdzību turpmāk īstenos nevis
Ģenerālprokuratūra, bet tiesa.



Lēmumā par ārzemnieka iekļaušanu attiecīgo personu sarakstā būs jānorāda pamatojums,
ciktāl šāda pamatojuma norādīšana ir samērīga.

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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