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Cienījamais lasītāj!

Šajās zvērinātu advokātu biroja RAIDLA LEJIŅŠ & NORCOUS sagatavotajās
korporatīvo tiesību ziņās ir apkopota informācija par grozījumiem Komerclikumā
saistībā ar ārkārtas dividendēm.
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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Ārkārtas dividendes
2014. gada 1. jūlijā spēkā stājas grozījumi Komerclikumā, kas paredz iespēju sabiedrībām noteikt un aprēķināt ārkārtas dividendes, ar ārkārtas dividendēm
saprotot dividendes, kas noteiktas un aprēķinātas no peļņas, kura gūta zināmā periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām. Interesanti, ka jau no 2014.
gada 1. janvāra nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos ir iekļauts regulējums attiecībā uz nodokļu piemērošanu ārkārtas dividendēm, lai gan
ārkārtas dividenžu izmaksa iespējama tikai sākot ar 2014. gada 1. jūliju.

Atpakaļ uz sākumu
Ārkārtas dividenžu noteikšanas un izmaksas kārtība
Ārkārtas dividenžu izmaksa visupirms jau paredzama sabiedrības statūtos, kuros arī iekļaujami nosacījumi vai termiņš, kuram iestājoties valde sasauc
dalībnieku sapulci, lai lemtu par ārkārtas dividenžu noteikšanu.
Sabiedrība ārkārtas dividendēs var izmaksāt ne vairāk kā 85% no peļņas, kas gūta periodā, par kuru ārkārtas dividendes tiek noteiktas. Valdei ir pienākums
sagatavot un iesniegt dalībnieku sapulcei saimnieciskās darbības pārskatu par attiecīgo periodu un savu priekšlikumu par ārkārtas dividendēs izmaksājamo
peļņas daļu. Dalībnieku sapulce nav tiesīga noteikt lielāku ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu kā noteikts valdes priekšlikumā.
Dalībnieku sapulce lēmumu par ārkārtas dividenžu noteikšanu var pieņemt ne agrāk kā trīs mēnešus pēc iepriekšējā dalībnieku sapulces lēmuma par
dividenžu noteikšanu un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc attiecīgā pārskata perioda beigām par kuru valde sagatavojusi sabiedrības saimnieciskās darbības
pārskatu.
Lai varētu tikt izmaksātas ārkārtas dividendes valdei ir pienākums dalībnieku sapulcē apliecināt, ka sabiedrības finansiālais stāvoklis līdz dalībnieku
sapulces dienai nav būtiski pasliktinājies un, ka šādu dividenžu izmaksa nerada risku sabiedrības saistību izpildei atlikušajos pārskata gada mēnešos.
Tāpat arī jāņem vērā, ka ārkārtas dividendes var noteikt un izmaksāt tikai tad, ja dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas dienā, sabiedrībai nav nodokļu
parādu un sabiedrībai nav atliktu vai termiņos sadalītu nodokļu maksājumu un sabiedrības veicamie nodokļu avansa maksājumi nav samazināti.
Mazkapitāla SIA (t.i. sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas atbilst Komerclikuma 1851. panta pirmās daļas noteikumiem) ārkārtas dividendes noteikt un
izmaksāt nav tiesīga.

Atpakaļ uz sākumu
Nodokļu aspekti
Attiecībā uz privātpersonām ārkārtas dividendēm piemērojama tāda pat iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme kā dividendēm, proti 10%. Līdzīgi kā
dividenžu izmaksas gadījumā, arī izmaksājot ārkārtas dividendes nodokli ietur ārkārtas dividenžu izmaksātājs un par ārkārtas dividenžu izmaksas dienu tiek
uzskatīta diena, kad ārkārtas dividendes ir aprēķinātas.
Pēc gada pārskata apstiprināšanas nodoklis tiks piemērots starpībai starp aprēķinātajām dividendēm un aprēķinātajām ārkārtas dividendēm, no kurām
nodoklis jau ieturēts un nomaksāts. Proti, IIN tiks piemērots tikai tai dividenžu daļai no kuras nodokļa nomaksa vēl nav veikta.

Savukārt attiecībā uz juridiskām personām likums „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” paredz, ka ārkārtas dividendes pieskaitāmas pie izdevumiem, kas nav
tieši saistīti ar sabiedrības saimniecisko darbību (t.i. par šo summu palielināms sabiedrības apliekamais ienākums). Te gan uzreiz jānorāda, ka izmaksātās
ārkārtas dividendes kļūst par izdevumu, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību vien tad, ja attiecīgā pārskata perioda beigās izrādās, ka sabiedrība
strādājusi ar zaudējumiem, proti, tiks konstatēts, ka sabiedrība nav guvusi peļņu un ārkārtas dividendes faktiski izmaksātas nepamatoti. Šādā gadījumā visai
izmaksātajai ārkārtas dividenžu summai tiks piemērots koeficients 1,5.
Tāpat jāņem vērā, ka izmaksājot ārkārtas dividendes saņēmējam, kas atrodas zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās piemērojams ieturējuma
nodoklis 30% apmērā.

Atpakaļ uz sākumu
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.
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