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vadītāja
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2017.gada 24.novembrī

Būtiskākie grozījumi grāmatvedības
regulējošajos normatīvajos aktos 2017. gadā
• Likumā Par grāmatvedību;
• Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā;
• Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 «Kārtība, kādā
individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku
saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto
grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”;
• Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 “Noteikumi
par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju;
• Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.399 “Noteikumi par
sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu
elektroniskā noraksta formu”.
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Grozījumi likumā Par grāmatvedību ( 1)
pieņemts Saeimā 2016.gada 23.novembrī
• stājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā
Papildināts likuma 3.pants:
• noteikts pienākums uzņēmuma vadītājam slēgt rakstisku līgumu ar
grāmatvedības veicēju – nosakot - tiesības, pienākumus, atbildību
• noteikti grāmatvedības kārtotāji:
Grāmatvedis; ārpakalpojumu grāmatvedis; vadītājs pats (piemēram,
pašnodarbinātās personas, vienīgais valdes loceklis, kurš ir arī vienīgais
dalībnieks)
 Papildināts ar jaunu 3.1pantu, kurā noteikts, ka ārpakalpojuma
grāmatvedim ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par
profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem
zaudējumiem.
• Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits
nedrīkst būt mazāks par 3000 euro
•
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Grozījumi likumā Par grāmatvedību (2)
• Grozījums likumā “Par grāmatvedību”, kas tika virzīts vienoti ar
likumprojektu “Grozījumi Arhīvu likumā"
• pieņemts Saeimā 2017.gada 9.novembrī
• stājas spēkā 2017.gada 6.decembrī
Papildināts 3.1 pants ar trešo daļu
Ja iestādes, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību
budžetiem un valsts vai pašvaldību aģentūras sniedz grāmatvedības
ārpakalpojumu citām iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta
vai pašvaldību budžetiem un valsts vai pašvaldību aģentūrām , tās nav
uzskatāmas par grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem.
Izmaiņas 8.pantā –precizēts saimniecisko darījumu iegrāmatošanas
termiņš
 aizstāti vārdi “pārskata perioda beigās” ar vārdiem “ne vēlāk kā
līdz tā finanšu pārskata parakstīšanas datumam, kuru sagatavo par šo
pārskata periodu.”
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Grozījumi likumā Par grāmatvedību (2)
Izmaiņas 10. panta otrajā daļā
 no 1999. gada 1.janvāra sagatavotajiem attaisnojuma
dokumentiem par darbiniekiem glabāšanas laiks samazināts no
75 uz 10 gadiem
• Noteiktais "attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto
mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem –
75 gadi"
aizstāts
• attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu
(darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem, kuru
datums ir agrāks par 1999.gada 1.janvāri, – 75 gadi, bet
dokumentiem, kuru datums ir 1999. gada 1.janvāris vai vēlāk,– 10
gadi
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Grozījumi likumā Par grāmatvedību (2)
Izmaiņas 10.panta sestajā daļā:
Uzņēmumam tiesības grāmatvedības dokumentus papīra formā pārvērst
elektroniskā formā. Elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē
pārvērstajam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālajam
dokumentam.
Uzņēmumam tiesības iznīcināt oriģinālo dokumentu, ja ievēroti likumā
noteiktie nosacījumi:
• nodrošināts oriģinālā dokumenta satura attēlojums un atbilstība likumā
noteiktajam datu glabāšanas laikam;
• nodrošināta satura lasīšana datora ekrānā un, ja nepieciešams,
atvasinājuma veidošana papīra formā;
• pārvērstais dokuments tiek aizsargāts pret neatļautu piekļūšanu,
papildinājumiem, izmaiņām vai iznīcināšanu;
• pārvēršanas process, kā arī oriģinālā dokumenta iznīcināšanas process
tiek dokumentēts uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā
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Grozījumi likumā Par grāmatvedību (3)
Jauna VI nodaļa «Administratīvā atbildība grāmatvedības jomā un
kompetence sodu piemērošanā» (18.,19.,20.,21.,22. pants)
• 23.05.2017. atbalstīts Ministru kabineta sēdē
• Pieņemts Saeimā 1.lasījumā 22.06.2017.
stājas spēkā līdz ar Tieslietas ministrijas izstrādāto Administratīvo pārkāpumu procesa
likumu (2021.gadā?)
Pašlaik Latvijā administratīvo pārkāpumu procesuālās un materiālās tiesību normas
noteiktas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), 155.1, 155.2 un
166.6pantā ir paredzētas arī administratīvās pārkāpumu normas grāmatvedības jomā.
• Jaunais likumprojekts paredz administratīvos soda veidus kā brīdinājums, naudas
sods vai tiesību atņemšana
• Neparedz mantas konfiskāciju
• Sods uzlikts tiks uzņēmuma vadītājam
• Pārkāpumus izskatīs Valsts ieņēmumu dienests
• 1 soda vienības vērtība -5 euro
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Grozījumi likumā Par grāmatvedību(4)
(Nr. 1041/Lp12)
Iekļauts budžeta paketē, saistībā ar to, ka no 2021.gada 1.janvāri veiks VID
administrēto valsts budžeta ieņēmumu grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar uzkrāšanas
principu
Pieņemts Saeimā 2.lasījumā
7.1 pants papildināts ar sesto daļu:
• nodokļu deklarācijas var tikt uzskatītas par ārēju attaisnojuma dokumentu;
• lai uzskaitītu nodokļu administrācijas un valsts nodevas administrācijas (likuma
“Par nodokļiem un nodevām” izpratnē) administrētos nodokļus, nodevas un citus
tās administrētos uz valsts budžetu attiecināmos maksājumus, par ārēju
attaisnojuma dokumentu var tikt uzskatīti minētās administrācijas izdotie
dokumenti (piemēram, administratīvajā procesā pieņemtie lēmumi) arī tad, ja
minētajos dokumentos nav ietverts kāds no šā likuma 7. panta pirmajā daļā
noteiktajiem rekvizītiem vai norādāmā informācija par saimniecisko darījumu.
• Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
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Ministru kabineta noteikumi
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188
«Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi,
zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic
saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”
• Pieņemts: 11.07.2017.
• Stājas spēkā: 14.07.2017.
 Personām, kuras izmanto norēķiniem saimniecisko darījumu nodrošināšanai tikai
kredītiestādes (bankas) kontu, tiesības atkāpties no ierakstu veikšanas žurnālā
 gadījumos, kad ir gan skaidras naudas darījumi, gan bezskaidras naudas darījumi,
veicot ierakstus žurnālā no kredītiestāžu konta izraksta viendabīgus (līdzīgus)
saimnieciskus darījumus var apvienot vienā ierakstā attiecīgajā žurnāla ailē
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Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra
noteikumos Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju””
•
•

Pieņemts: 11.07.2017.
Stājas spēkā: 18.07.2017.

•

uz Likumu tika pārnests noteikumu iekļautais regulējums par grāmatvedības
kārtošanas veicējiem – grāmatvežiem un ārpakalpojumu grāmatvežiem;
projekts paredz redakcionālus precizējumus noteikumu Nr. 585 10., 11., 15.,
16., 68., 71., 72., 73., 74., 75. un 76.punktā, normu skaidrībai tos attiecīgi
papildinot ar precizējošiem vārdiem vai tos izsakot jaunā redakcijā;
papildināts ar 24.1 punktu – nosakot, ka pēc pārskata gada beigām – laika
posmā līdz gada pārskata parakstīšanas datumam – grāmatvedības reģistros var
iegrāmatot attaisnojuma dokumentus, kas attiecas uz šo pašu pārskata gadu,
bet saņemti, izsniegti vai sagatavoti pēc šī pārskata gada beigu dienas;
papildināts 37.punkts ar iespēju uzņēmumā lietot ne tikai tādu grāmatvedības
datorprogrammu, kuras izmantošanas tiesības saskaņā ar Autortiesību likumu
apliecina licence vai licences līgums, bet arī tādu grāmatvedības
datorprogrammu, kuru ir izstrādājis uzņēmuma darbinieks vai ārpakalpojumu
sniedzējs, ja abos minētajos gadījumos autora mantiskās tiesības atbilstoši
līgumam ir nodotas uzņēmumam.

•
•

•
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Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likumā (Nr.1032/Lp12)
• Pieņemts Saeimā 2.lasījumā 16.11.2017.
 turpmāk visas lielas kapitālsabiedrības varēs sagatavot gada
pārskatu
atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības
standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu Nr.1606/2002
Pieejami FM mājas lapā
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/
gramatvedibas_politika/starptautiskie_gramatvedibas__finansu_pars
katu__standarti_es/

• atsevišķu normu redakcionāli precizējumi, lai nodrošinātu vienotu
izpratni un novērstu interpretācijas iespējas
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Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likumā (Nr.1032/Lp12)
• Likuma 11.pants tiek papildināts ar trešo daļu, kas paredz, ka
sabiedrība, sagatavojot finanšu pārskata sastāvdaļas, attiecīgās
shēmas ietvaros būs tiesīga ar arābu cipariem apzīmētos posteņus
sadalīt sīkāk vai pievienot jaunu attiecīgi ar arābu ciparu vai ar burtu
apzīmētu posteni;
(attiecināma uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem,
sākot ar 2018.pārskata gadu)
 Šobrīd likums paredz apvienot shēmās ar arābu cipariem apzīmētos
posteņus, ja summas ir nenozīmīgas, sniedzot skaidrojumu finanšu
pārskatu pielikumā.

25.11.2017

12

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija
noteikumos Nr.399 “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto
finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu
elektroniskā noraksta formu”
• projekts tiek virzīts iesniegšanai VSS
• finanšu pārskata pielikumā visa informācija būs jānorāda strukturizēti tabulu
veidā, kas ļaus visām mikrosabiedrībām, mazām sabiedrībām, vidējām
sabiedrībām vieglāk sagatavot un iesniegt finanšu pārskata pielikumā
norādāmo informāciju;
• strukturizētā pielikuma formā norādītā informācija tiks sasaistīta ar
finansiālajiem rādītājiem un pievienotajiem paskaidrojošajiem dokumentiem
citās finanšu pārskata sastāvdaļās;
• iespēja visām sabiedrībām neatkarīgi no to lieluma, iesniegt VID EDS
finanšu pārskata pielikumu skenētā veidā arī par 2017. pārskata gadu.
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Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
21.oktobra noteikumos Nr.585 “Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju””

Izstrādāts saskaņā ar:
• Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 2018.-2021.gadam rīcības
virzienā “Nodokļu kontroles procesa uzlabošana” iekļauto
uzdevumu (3.5.3.apakšpunkts), lai noteiktu grāmatvedības prasību
attiecībā uz detalizētas informācijas norādīšanu par sniegto
pakalpojumu attaisnojuma dokumentā,
• Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. –
2020.gadam iekļauto uzdevumu (30.punkts), lai nodrošinātu
darījumu izsekojamību.
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Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra
noteikumos Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju””

 Papildināti ar punktiem, kas noteiks pakalpojuma saņēmēja tiesības
pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs ārējā attaisnojuma dokumentā
norāda informāciju par pakalpojuma sniegšanai izlietotajām
materiālajām vērtībām
(izlietoto vienību nosaukums, mērvienība un daudzums),
neatkarīgi no tā, vai pakalpojuma sniegšanai izlietotas pakalpojumu
saņēmēja vai pakalpojumu sniedzēja materiālās vērtības
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Paldies par uzmanību!
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