
 Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2012.gada novembrī 

Normatīvā akta nosaukums Komentārs/ 

skaidrojums 

Pieņemšanas 

datums 

Spēkā 
stāšanās 

datums 

Grozījums likumā “Par 

nodokļiem un nodevām” 

 

Grozījumi veikti likuma 11.pantā, papildinot otro 

daļu ar 122.punktu, nosakot, ka  Valsts nodeva ir 

maksājama par speciālās atļaujas (licences) 

izsniegšanu parāda atgūšanai un minētās speciālās 

atļaujas (licences) pārreģistrāciju. 

08.11.2012. 11.12.2012. 

Par līguma stāšanos spēkā  

 

Ārlietu ministrija informē, ka 2012.gada 6.novembrī 
stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un 

Krievijas Federācijas valdības līgums par nodokļu 

dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas 

novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla 

nodokļiem un tā Protokols 

ratificēts 

Saeimā 
2011.gada 

9.jūnijā 

06.11.2012. 

Par Latvijas Republikas 

valdības un Turkmenistānas 

valdības konvenciju par 

nodokļu dubultās uzlikšanas un 

nodokļu nemaksāšanas 

novēršanu attiecībā uz 

ienākuma un kapitāla 

nodokļiem 

Konvencija attiecas uz ienākuma un kapitāla 

nodokļiem, ko uzliek Līgumslēdzējas Valsts vai tās 

administratīvi teritoriālo vienību vai pašvaldību labā 
neatkarīgi no šo nodokļu iekasēšanas veida. 

 

15.11.2012. Konvencija 

stājas spēkā 
tās 28.pantā 
noteiktajā 
laikā un 

kārtībā un  

Ārlietu 

ministrija par 

to paziņos 

„Latvijas 

Vēstnesī” 

Par Latvijas Republikas 

valdības un Apvienoto Arābu 

Emirātu valdības konvenciju 

par nodokļu dubultās 

uzlikšanas un nodokļu 

nemaksāšanas novēršanu 

attiecībā uz ienākuma un 

kapitāla nodokļiem un tās 
protokolu 

Konvencija attiecas uz ienākuma un kapitāla 

nodokļiem, ko uzliek Līgumslēdzējas Valsts vai tās 

administratīvi teritoriālo vienību vai pašvaldību labā 
neatkarīgi no šo nodokļu iekasēšanas veida. 

 

15.11.2012. Konvencija 

stājas spēkā 
tās 28.pantā 
noteiktajā 
laikā un 

kārtībā un 

Ārlietu 

ministrija par 

to paziņos 

„Latvijas 

Vēstnesī” 

Ministru kabineta 2012.gada 

6.novembra noteikumi Nr.744 

„Noteikumi par mēneša 

neapliekamā minimuma un 

nodokļa atvieglojuma apmēru 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

aprēķināšanai” 

Noteikumi nosaka, ka ar 2013.gada 1.jūliju nodokļa 

atvieglojuma apmērs par apgādībā esošām personām 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai tiek 

paaugstināts līdz 80 latiem 

06.11.2012. 01.07.2013. 

Ministru kabineta 2012.gada 

13.novembra noteikumi  Nr.758 

„Par Ministru kabineta 

1997.gada 15.novembra 

noteikumu Nr.371 „Noteikumi 

par kompensāciju izmaksas 

normu holokausta upuriem, 

kas netiek aplikta ar 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” 

atzīšanu par spēku 

zaudējušiem” 

Ar 2012.gada 16.novembri spēku zaudē  Ministru 

kabineta 1997.gada 15.novembra noteikumi Nr.371 

„Noteikumi par kompensāciju izmaksas normu 

holokausta upuriem, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju 

ienākuma nodokli”. 

 

13.11.2012. 16.11.2012. 



 

Ministru kabineta 2012.gada 

20.novembra  noteikumi Nr.783 

„Grozījumi Ministru kabineta 

2007.gada 10.aprīļa noteikumos 

Nr.237 „Skaidrā naudā veikto 

darījumu deklarēšanas 

noteikumi”” 

 

Sakarā ar grozījumiem likumā „Par nodokļiem un 

nodevām”, grozījumi veikti arī noteikumos, 

nosakot, ka jādeklarē  skaidrā naudā veiktie 

darījumi no 1000 latiem, kā arī samazināts slieksnis, 

kuru sasniedzot ir nepieciešams deklarēt skaidrā 
naudā veiktos darījumus - no 10 000 līdz 5000 

latiem kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas 

komercsabiedrībām, kā arī starptautisko 

autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas 

komercsabiedrību veiktajiem starptautiskajiem 

autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas 

darījumiem. 

Noteikumi nosaka, ka nodokļu maksātājiem, kas veic 

saimniecisko darbību, līdz taksācijas gadam sekojošā 
gada 1.februārim deklarēt visus iepriekšējā gada laikā 
skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām 

personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav 

jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja viena darījuma 

summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri 

pārsniedz 2000 latu. Noteiktais skaidrā naudā veikto 

darījumu deklarēšanas pienākums līdz 1.februārim 

pildāms, sākot ar 2014.gadu un turpmāk katru gadu.  

20.11.2012. 01.01.2013. 


