NODOKĻU EKSPRESZIŅAS

Cienījamie lasītāji!
Šajās zvērinātu advokātu biroja RAIDLA LEJIŅŠ & NORCOUS sagatavotajās
nodokļu ekspresziņās ir apkopota informācija par plānotajiem grozījumiem likumā
Par uzņēmumu ienākuma nodokli un likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem vai palīdzēsim risināt konkrētu nodokļu
jautājumu.
Šiem un citiem mūsu biroja jaunumiem ātrāk un ērtāk ir iespējams sekot arī Raidla
Lejiņš & Norcous Latvijas biroja Twitter kontā @RLN_Latvia.
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Plānotie grozījumi likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli
25.10.2012. Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts likumprojekts par grozījumiem likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli. Ar grozījumiem tiek
ieviesta virkne precizējumu esošajā regulējumā. Būtiskākie no tiem attiecas uz apliekamā ienākuma koriģēšanu par ienākumiem un zaudējumiem
no noteikta veida vērstpapīru tirdzniecības. Jāatgādina, jau ar 15.12.2011. grozījumiem no 01.01.2013. ir paredzēts ieviest neitrālu uzņēmumu
ienākuma nodokļa režīmu attiecībā uz ienākumiem no akcijām.
Likumprojektā ir paredzēts, ka apliekamais ienākums būs palielināms ne tikai no zaudējumiem, kas radušies no akciju atsavināšanas, bet arī par
neatgūto ieguldījuma vērtību kapitālsabiedrības likvidācijas gadījumā. Apliekamais ienākums būs palielināms arī par zaudējumiem no vērstpapīru
atsavināšanas, ja nodokļu maksātājs regulāri pērk un pārdod vērtspapīrus, kā arī zaudējumiem no ES vai EEZ publiskās apgrozības
vērtspapīriem, un izdevumiem, kas saistīti ar akciju un ES vai EEZ publiskās apgrozības vērtspapīru iegādi, atsavināšanu vai uzglabāšanu.
Zaudējumus no vērstpapīriem, kurus nodokļu maksātājs sistemātiski pērk un pārdod, varēs segt tikai no ienākumiem, kas gūti no citu vērtspapīru
atsavināšanas. Vienlaicīgi tiek precizēts, ka peļņa būs samazināma arī par ienākumu no ES vai EEZ publiskās apgrozības vērtspapīru
atsavināšanas.
Ar grozījumiem vairākās likuma normās, kuras paredz dažādus ierobežojumus nodokļu maksātājiem, kuriem ir nodokļu parāds, tiek plānots
noteikt, ka šie ierobežojumi tiks piemēroti tikai tad, ja nodokļu parādu kopsumma pārsniedz LVL 100.
Atpakaļ uz sākumu
Plānotie grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
04.09.2012. Ministru kabinetā tika atbalstīti grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Būtiskākie no tiem attiecas uz darbiniekiem
piešķirtajām akciju iegādes tiesībām, kā arī ienākumu no ārvalstu sabiedrībām, kas atrodas zemu nodokļu un beznodokļu valstīs.
Ar grozījumiem plāno noteikt, ka ienākums, kas gūts, īstenojot akciju pirkuma tiesības, kuras darbiniekiem (arī valdes un padomes locekļiem)
piešķīris darba devējs vai ar darba devēju saistīts uzņēmums, būs apliekams ar algas nodokli, ja nebūs izpildīti likumā noteiktie kritēriji. Algas
nodoklis nebūs jāmaksā, ja atbilstoši akciju pirkuma tiesību īstenošanas plānam akciju pirkuma tiesību minimālais turēšanas periods ir ne mazāks
kā 36 mēneši, akciju pirkuma tiesību turēšanas periodā darbinieks saglabā darba attiecības ar darba devēju vai tā saistītu uzņēmumu un darba
devējs ir iesniedzis VID likumā noteikto informāciju.
Lai noteiktu ienākumu no akciju pirkuma tiesību īstenošanas, darba devējam būs jāsaņem neatkarīga vērtētāja atzinums par akciju, kas
neatrodas publiskā apgrozībā, vērtību. Interesanti, ka vērtējumu varēs sniegt tikai personas, kas atbilstoši Komerclikumam ir iekļautas mantiskā
ieguldījuma vērtētāju sarakstā. Tas varētu radīt problēmas gadījumos, kad akciju opcija attiecas uz kādas ārvalsts sabiedrības daļām. Publiskajā
apgrozībā esošām akcijām vērtība tiks noteikta kā akcijas vidējā svērtā cena akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienā vai, ja tādas nav, būs
jāizmanto atbilstoši regulētā tirgus noteikumiem noteiktā tirgus vērtība.
Darba devējam divu mēnešu laikā pēc akciju pirkuma tiesību piešķiršanas būs detalizēti jāinformē VID par akciju pirkuma tiesību īstenošanas
plānu un tā noteikumiem, tajā iesaistītajām sabiedrībām un darbiniekiem.
Darbinieka ienākums no akciju pirkuma tiesību vai uz akciju pirkuma tiesību pamata iegūto akciju atsavināšanas tiks aplikts kā ienākums no
kapitāla pieauguma. Tomēr, ja akciju pirkuma tiesību īstenošanas brīdī būs samaksāts algas nodoklis, vēlāk, pārdodot šīs akcijas, par šo akciju
iegādes vērtību tiks uzskatīta akciju tirgus vērtība akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienā.
Plānots, ka grozījumi skars arī tos nodokļu maksātājus, kuriem ir būtiska (25% un vairāk) līdzdalība ārvalstu sabiedrībās, trastos un citos

juridiskos veidojumos, kas atrodas zemu nodokļu un beznodokļu valstīs. Paredzēts, ka ar nodokli tiks aplikts uz maksātāju attiecināmais šādu
ārvalstu veidojumu ienākums neatkarīgi no tā, ka šis ienākums nav ticis sadalīts dividendēs. Minēto ienākumu nodokļa maksātājam būs jādeklarē
rezumējošā kārtībā. Savukārt vēlākas dividenžu izmaksas gadījumā nodoklis šim ienākuma otrreiz netiks uzlikts.
Lielā mērā šo jauno nodokļu pretizvairīšanās normu efektivitāte būs atkarīga no VID iespējām iegūt informāciju par nodokļu maksātāju līdzdalību
šādos juridiskos veidojumus un šo veidojumu peļņu.
Atpakaļ uz sākumu

Ielūgums uz semināru par drošiem darījumiem ar nekustamo īpašumu
Raidla Lejiņš & Norcous aicina Jūs uz semināru "Darījumi ar nekustamo īpašumu – vai „labticīgs ieguvējs” var gulēt mierīgi?", kurš notiks
2012. gada 15. novembrī, plkst. 09:30 - 11:30, Kr. Valdemāra ielā 20, 2. stāvā.
Seminārā tiks izvērtēti iespējamie nekustamā īpašuma pircēja juridiskie riski, kā arī tiks sniegti ieteikumi, kā šos riskus samazināt.
Daži no jautājumiem, kas tiks apskatīti seminārā:
Kādi apstākļi ir jāpārbauda saistībā ar īpašuma un pārdevēja tiesisko statusu?
Cik lielā mērā pircējs var un drīkst paļauties uz pārdevēja sniegtajiem apliecinājumiem par nekustamo īpašumu?
Aicinām pieteikties dalībai seminārā līdz piektdienai, 2012. gada 13. novembrim, nosūtot e-pastu uz adresi rln@rln.lv, vai arī zvanot pa
tālruni 67240689.
Dalības maksa: LVL 25,00 plus PVN. Raidla Lejiņš & Norcous klientiem dalība seminārā bez maksas.
Sīkāka informācija pieejama šeit.
Atpakaļ uz sākumu

Ja Jums ir kolēģi, kuri arī vēlas saņemt mūsu ziņu jaunumus, atbildiet uz šo e–pastu, priekšmeta ailē pēc nosaukuma „Nodokļu ekspresziņas”
ierakstot vārdu „KOLĒĢIS”, kā arī norādot viņa/viņas kontaktinformāciju (vārdu un e–pasta adresi).
Ja turpmāk nevēlaties saņemt mūsu ziņu jaunumus, atbildiet uz šo e–pastu, priekšmeta ailē pēc nosaukuma „Nodokļu ekspresziņas” ierakstot
„ATTEIKTIES”.

ZAB RAIDLA LEJIŅŠ & NORCOUS
K. Valdemāra iela 20, Rīga, LV 1010
Tel: +371 67240 689
www.rln.lv
Šī ziņu vēstule ir ZAB RAIDLA LEJIŅŠ & NORCOUS publikācija un nav uzskatāma par juridisku padomu vai juridisku atzinumu par jebkādiem tajā minētiem
faktiem vai apstākļiem. Mēs esam pielikuši pūles, lai apkopotu un sagatavotu ziņu vēstulē pieejamo informāciju, taču mēs negarantējam informācijas
pareizību, pilnību vai aktualitāti. Ziņu vēstules saturs paredzēts vispārīgai informācijai,un mēs iesakām konsultēties ar juristu par Jums aktuālu konkrētu
situāciju, precizējot Jūs interesējošos juridiskos jautājumus.

