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Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) 
reforma

• Nodokļu maksātāju loka izmaiņas

• Nodokļu likmes 20% (20/80)  piemērošana

• Atšķirīgs taksācijas periods un nodokļa maksāšanas kārtība

• Atšķirīga nodokļa bāzes noteikšana 
• Aprēķinātās dividendes (4.pants; arī ārkārtas dividendes) un dividendēm

pielīdzinātas izmaksas (KS peļņa, IU peļņas sadale, PS peļņas daļas izmaksa, PP
maksājumi nerezidentam)

• Nosacītās dividendes (7.pants)
• Nosacīti sadalītā peļņa (8., 9., 10., 11.pants - ar saimniecisko darbību nesaistīti

izdevumi, nedroši debitoru parādi, palielināti procentu maksājumi, aizdevumi
saistītai personai, transfertcenu starpība, labums, ko maksā PP, likvidācijas kvota)

• Atšķirīga nerezidentu gūto ienākumu aplikšana ar nodokli (5.pants)

• Jauni nodokļa atvieglojumi 

• Pārejas periodi:
• Iepriekšējo gadu peļņas sadalei (ja peļņa gūta līdz 31.12.2017.)
• UIN zaudējumu pārnešanai 
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UIN bāzes noteikšana

Piemērs.
� UIN likme - 20 % apmērā no ar nodokli apliekamās bāzes, kura tiek dalīta

ar koeficientu 0,8. Nodokļa bāze veidojas no nodokļa objektiem.

� Koeficientu 0,8 piemēro, lai no izmaksātā (neto) dividenžu apmēra
aprēķinātu bruto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi.

� Nodokļa maksātāja nesadalītā peļņa uz 31.12.2017. ir 300 euro, bet 2018.
gadā ir gūta peļņa ir 2000 euro. Saskaņā ar dalībnieku lēmumu peļņa 400
euro apmērā tiek novirzīta dividendēm.

� Peļņas daļa 300 euro apmērā, kura tiek sadalīta dividendēs, ir uzskatāma
par peļņas daļu, kurai jau piemērots UIN līdz 31.12.2017., un tā nav
iekļaujama ar nodokli apliekamajā bāzē.

� UIN bāzes elements ir 100 euro (neto), t. i., summa, kuru izmaksās
kapitāla daļu turētājiem.

� Nodoklis ir 25 euro (100 euro : 0,8 x 20 %).
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Nodokļa bāzes objekti – nosacīti sadalītā peļņa

1. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi (8.pants)                                      
------------------------------------------------------------------------------------------

2. Nedroši debitoru parādi (9.pants)

3. Palielināti procentu maksājumi (10.pants)

4. Aizdevumi saistītai personai (11.pants)

5. Darījumu vērtības starpība, ja tie neatbilst tirgus vērtībai

6. Labumi, kurus nerezidents piešķir darbiniekiem vai valdes (padomes) 
locekļiem un attiecina uz PP Latvijā                                                                  
---------------------------------------------------------------------------------------------

7. Likvidācijas kvota
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Nodokļa bāzes objekti – nosacīti sadalītā peļņa

Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi

UIN bāzē iekļauj visus izdevumus, kas tieši nav saistīti ar saimniecisko darbību, 
tai skaitā:

� izdevumi dalībnieku un darbinieku atpūtai, izklaidei u.c. labumus (izņemot tos, no 
kuriem ieturēts IIN)

� peļņas vai cita bāzes lieluma samazinājumu, ko nodokļa maksātājs veic pēc savas 
iniciatīvas vai dalībnieka rīkojuma;

� izdevumus dāvinājumiem, dāvinājumos pārvērstiem kredītiem un aizdevumiem 
(izņemot ienākumam pielīdzinātos aizdevumus, par kuriem aprēķināts IIN);

� ziedojumus, izņemot, ja piemēro nodokļa atvieglojumu - likuma 12.panta 1.daļas 
1. un 2. punktu;

� to aktīvu iegādes izdevumus, kuri iegādāti, sākot ar 01.01.2018., un tiek
izmantoti mērķiem, kas nav saistīti ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu,
un šo aktīvu uzturēšanas izdevumus;

� to aktīvu nolietojuma vērtību, kuri iegādāti līdz 31.12.2017.un tiek izmantoti
mērķiem, kas nav saistīti ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu, vai šo
aktīvu vērtības samazinājumu un uzturēšanas izdevumus;

5



Nodokļa bāzes objekti – nosacīti sadalītā peļņa

Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi

UIN bāzē iekļauj visus izdevumus, kas tieši nav saistīti ar saimniecisko darbību, 
tai skaitā:

� reprezentācijas izdevumus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, kas 
kopā pārskata gadā pārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba 
ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti VSAOI;

� izdevumus, kas saistīti ar reprezentatīvu automobili (saskaņā ar 8.p. 8., 9. un 
10.daļu);

� soda naudām, līgumsodiem un naudas sodiem izmantotās summas, ja tās nav 
samērīgas ar darījuma vērtību vai veiktas saistītai personai vai personai, kas 
izveidota vai darbojas zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā;

� dabas resursu ieguves (lietošanas) virslimita summas

� negūtos ienākumus no cesijā nodotām tiesībām, izņemot 8.panta 11.daļas 
izņēmumus

� patērētās degvielas izmaksas, kas pārsniedz 8.panta 5.daļas 5.punktā noteiktos 
limitus 
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Reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas 
pasākumu izdevumi
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� UIN bāzē neiekļauj un ar nodokli neapliek reprezentācijas izdevumus un

personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, kas kopā pārskata gadā nepārsniedz

5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba
samaksas, par kuru samaksāti VSAOI.

� Ja reprezentācijas izdevumu apmērs nesasniedz minēto lielumu, uzņēmums atzīst
par saimnieciskās darbības izdevumiem tādu kolektīvu pasākumu izdevumu
apmēru, lai kopā ar reprezentācijas izdevumiem tie nepārsniedz minēto lielumu

� Līdzšinējā proporcija UIN  40:60 reprezentācijas izdevumiem netiek piemērota

� Kopējā darba ņēmējiem aprēķinātajā bruto darba samaksā iekļauj pamatalgu, samaksu
par nostrādāto laiku (tai skaitā par virsstundām) vai veikto darba apjomu, regulāras un
neregulāras piemaksas, prēmijas un citus labumus, samaksu par atvaļinājumu,
darbnespējas lapu A apmaksu, samaksu par darbu svētku dienās un citās dienās, kā arī to
atlīdzības daļu, par kuru tiek aprēķināts solidaritātes nodoklis. Bruto darba samaksā
netiek iekļauta darba devēja veiktā VSAOI daļa.



Reprezentācijas izdevumi un personāla 
ilgtspējas pasākumu izdevumi

Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi ietver:

� izdevumus darbiniekiem paredzētu kolektīvu motivēšanas vai saliedēšanas pasākumu
nodrošināšanai un citi izdevumi darbinieku kolektīva motivēšanai, ja šie labumi nav bijuši
iekļauti fiziskās personas ar IIN apliekamajā bāzē vai ja likumā «Par IIN» šim ienākuma
veidam ir noteikts atbrīvojums;

� izdevumus darbinieka nogādāšanai no dzīvesvietas uz darbu un no darba uz dzīvesvietu;

� izdevumus saistībā ar sociālās infrastruktūras objektiem, kuri nav tieši saistīti ar maksātāja
saimniecisko darbību un nav paredzēti dzīvesvietas nodrošināšanai darbiniekam:

a) darbinieku izmitināšanas izdevumi, ja darbs notiek arī nakts maiņās,

b) izdevumi par sportam, ēdināšanai un darbinieku bērnu
pieskatīšanai paredzētajām telpām;

� bēru pabalstus;

� darba koplīgumā paredzēto pasākumu izdevumus, kuri nav personificējami.

Piemēram, personāla ilgtspējas pasākumu izdevumos iekļauj izdevumus, kuri veikti darbinieku
kolektīvo pasākumu nodrošināšanai (piemēram, uzņēmums organizē Ziemassvētku balli visiem
darbiniekiem).
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Reprezentācijas un personāla ilgtspējas 
pasākumu izdevumi

Reprezentācijas izdevumi:

1) prestiža veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu līmenī;
2) darījumu partneru un sadarbības partneru uzņemšanai un maltīšu rīkošanai;
3) par mazvērtīgiem priekšmetiem, kuri satur komersanta zīmolu un tiek 
izplatīti, lai popularizētu nodokļa maksātāju.

Reprezentācijas izdevumi nav izdevumi par:
1) sava zīmola izveidi un izvietošanu;
2) priekšmetiem, kuri satur komersanta zīmolu, kuri tiek pievienoti precei, lai 
veicinātu pieprasījumu pēc tās un kuru vērtība ir līdz 70 eiro, vai pārsniedz 70 
eiro, bet nepārsniedz 5% no reklāmas kampaņā reklamētās preces vērtības;

3) nodokļa maksātāja paša izsniegtu dāvanu karti, kura tiek piedāvāta nodokļa
maksātāja rīkotā publiskā reklāmas kampaņā un izmantojama tikai nodokļa
maksātāja tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietās.

Jo tie ir reklāmas izdevumi.
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Reprezentācijas izdevumi un personāla 
ilgtspējas pasākumu izdevumi

Piemēram, nodokļa maksātājs iegādājas krūzītes (krūzītes vērtība 10 euro)
ar savu zīmolu. Publiskas reklāmas kampaņas ietvaros, krūzītes tiek
pievienotas kafijas paciņām, noformējot to kā pārdotās preces komplektu –
krūzīte ir piesaistīta precei (vai pirkuma apjomam), līdz ar to precei (vai
pirkuma apjomam) pievienotā krūzīte -reklāmas pasākums/izdevums.
• Kafijas pircējam, par kafijas iegādi saņemot arī krūzīti ar komersanta
zīmolu, neveidojas ienākums.

Piemēram, nodokļa maksātājs reklāmas kampaņas laikā neizmantotās
krūzītes izsniedz klientiem/sadarbības partneriem, neveicot konkrētas
preces pārdošanu - reprezentācijas izdevumi.
• Krūzītes vērtība (mazvērtīgs priekšmets līdz 20 euro vērtībā), kuru
saņem fiziskā persona reprezentācijas kampaņas ietvaros, nav uzskatāma
par fiziskās personas ienākumu.

1
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Nedrošie debitoru parādi (9.pants)

UIN bāzē neiekļauj debitoru parādus (tiek piemērots atbrīvojums), ja nodokļa
maksātājs veicis visas atbilstošās parādu piedziņas un atgūšanas darbības un
debitors ir Latvijas vai citas ES dalībvalsts vai EEZ valsts rezidents vai tās valsts
rezidents, ar kuru Latvija noslēgusi nodokļu konvenciju (kas stājusies spēkā), un
ir ievērots kāds no nosacījumiem likuma 9.panta 3.daļā.

UIN bāzē iekļauj debitoru parādus (to daļu), kuriem izveidots uzkrājums
nedrošiem parādiem, un 36 mēnešu laikā no uzkrājuma izveidošanas dienas
parāds nav atgūts vai tam šajā periodā nav piemērojams 9.pantā minētais
atbrīvojums.

UIN bāzē iekļauj debitoru parādus (to daļu), kuri iekļauti zaudējumos
(izdevumos), ja pirms tam attiecīgajam debitora parādam nav izveidots uzkrājums
un parāds neatbilst 9.pantāminētajam atbrīvojumam.

Kredītiestādēm tiek saglabāts speciālais regulējums.
1
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Nedrošie debitoru parādi (9.pants)

UIN bāzi samazina par:

1) tādu atgūtā parāda summu, kura ir bijusi norakstīta zaudējumos (izdevumos)
vai par kuru izveidots speciālais uzkrājums nedrošiem parādiem, ja šī
summa ir iekļauta ar UIN apliekamajā bāzē kādā no iepriekšējo pārskata
gadu taksācijas periodiem;

2) tādu parāda summu vai par tādu samazinātu speciālo uzkrājumu summu,
kurai pēc iekļaušanas apliekamajā ienākumā izpildās kritēriji atbrīvojuma
piemērošanai.

�Šīs normas nepiemēro aizdevumiem saistītam personām, kuri saskaņā ar
11.pantu ir iekļauti ar nodokli apliekamajā bāzē.

�Par nedrošiem debitoru parādiem, kuri rodas līdz 31.12.2017. - pārejas
noteikumu 31. un 32.punkts.

1

2



Palielināti procentu maksājumi (10.pants)

� Piemēro, ja tiek aprēķināti procentu maksājumi par aizņēmumiem vai finanšu
līzinga pakalpojumiem no juridiskām vai fiziskām personām, kas nav Latvijas,
ES, EEZ, konvenciju valstu kredītiestādes (finanšu iestādes).

� Piemēro vienu aprēķinu: bāzē iekļauj procentu maksājumus proporcionāli tam,
kādā apmērā pārskata gada parādu saistību (par kurām aprēķināti procentu
maksājumi) vidējais apjoms pārsniedz summu, kura vienāda ar četrkāršotu
pašu kapitāla apjomu (pārskata gada sākumā).

� Ja procentu izmaksas pārskata gadā pārsniedz 3 miljonus euro - bāzē iekļauj
procentus, kas pārsniedz 30% no pārskata gada PZA uzrādītās peļņas pirms
aprēķinātā UIN, kura palielināta par procentu maksājumiem un aprēķināto
nolietojumu.
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Palielināti procentu maksājumi (10.pants)

Nepiemēro :

1) aizņēmumiem, kas saņemti no kredītiestādes, kura ir Latvijas, citas ES,
EEZ vai konvenciju valsts rezidents;

2) aizņēmumiem, kas saņemti no LR Valsts kases;

3) aizņēmumiem, kas saņemti no attīstības finanšu institūcijas;

4) aizņēmumiem, kas saņemti no Ziemeļu Investīciju bankas, Eiropas
Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Investīciju bankas, Eiropas
Padomes un attīstības bankas un Pasaules Bankas grupas;

5) Latvijas un citu ES, EEZ valstu publiskās apgrozības parāda
vērtspapīriem;

6) aizņēmumiem, kuri tieši vai netieši saņemti no valsts finansēšanas,
ārējās tirdzniecības kreditēšanas vai garantēšanas organizācijas, kas ir
konvenciju valsts rezidents.
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Aizdevumi saistītajām personām (11.pants)

� Saistītai personai taksācijas periodā izsniegts aizdevums ir uzskatāms par
nosacītu peļņas sadali un apliekams ar UIN.

� Bāzē neiekļauj aizdevumu, kuru izsniedzis:

1) dalībnieks (t.i., akciju vai kapitāldaļu īpašnieks) nodokļa maksātājam 
(piemēram, mātes uzņēmums aizdod meitas uzņēmumam);

2) nodokļa maksātājs tā pastāvīgajai pārstāvniecībai ārvalstī;

3) lauksaimniecības pakalpojumu KS vai mežsaimniecības KS tās biedriem, ja 
aizdevums izsniegts biedra saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Kredītiestāde bāzē neietver aizdevumus, kurus tā izsniedz, pamatojoties uz
vispārējiem kreditēšanas nosacījumiem
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Aizdevumi saistītajām personām (11.pants)

Izņēmumi, kad nodokli nepiemēro:

1) bāzē neiekļauj aizdevumu tādā apmērā, kādā nodokļa maksātājs ir saņēmis
aizdevumu no personas, kas nav saistīta persona

2) bāzē neiekļauj izsniegtu aizdevumu, ja pārskata gada sākumā bilancē neveidojas
iepriekšējo pārskata gadu nesadalītā peļņa

3) bāzē neiekļauj izsniegtu aizdevumu tādā apmērā, kādā tas nepārsniedz pārskata
gada sākumā reģistrēto pamatkapitālu, no kura atņemta iepriekšējos pārskata
gados izsniegtā un neatgūtā kopējā aizdevumu summa (neietverot 1., 4. un
5.punktā minētos aizdevumus)

4) bāzē neiekļauj aizdevumus, kuri izsniegti uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus

5) bāzē neiekļauj aizdevumus, kurus izsniegusi kapitālsabiedrība, kas ieguvusi
sociālā uzņēmuma statusu, noteiktajām mērķa grupām, kuru atbalstīšanai
piešķirts sociālā uzņēmuma statuss.
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UIN piemērošana nerezidentu ienākumiem 
(UIN likuma 5.pants)

UIN ietur izmaksas brīdī no nerezidentam izmaksājamās atlīdzības :

� par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem - 20 % 

� par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu - 3 % no atlīdzības 
summas

� Izmaksājot nerezidentam zemu nodokļu vai beznodokļu zonā - 20 % , t.sk.:
- no dividendēm - 20 %
- no procentu maksājumiem - 20 %
- no maksājumiem par intelektuālo īpašumu - 20 %.

1

7



UIN atlaides un atvieglojumi

Piemērojama virkne UIN atvieglojumu:

1) Zaudējumu pārnešana

2) Atvieglojums par ārvalstīs samaksāto UIN

3) Par ziedojumiem (3 veidi)

4) Atlaide invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām (turpina piemērot 2018.gadā)

5) Par reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumiem

6) Atvieglojums ienākumam no akciju atsavināšanas

7) Par uzkrājumiem un iepriekšējo periodu uzkrājumiem

8) Par subsīdiju kā atbalstu lauksaimniecībai vai lauku attīstībai 

9) Valsts kapitālsabiedrībām

10) Atvieglojums SEZ un brīvostu uzņēmumiem

11) Atlaide saskaņā ar likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» 17.2pantu
1
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UIN atvieglojums par iepriekšējo gadu 
zaudējumu pārnešanu (UIN likuma pārejas 

noteikumu 13.punkts)

� Ja deklarācijā 2017.gada 31.decembrī ir uzrādīti zaudējumi, var samazināt
2018.gadā par dividendēm aprēķināto UIN vai nākamajos četros pārskata
gados par dividendēm aprēķināto UIN (5 gadu laikā)

� Pārnesamo zaudējumu summu aprēķina 15% apmērā no kopējās nesegto
zaudējumu summas

� Nodokļa daļas samazinājums katru gadu nepārsniedz 50% no UIN par
dividendēm

1
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UIN atlaide ziedotājiem
(UIN likuma 12.pants)

� UIN atlaide ziedotājiem iespējama 3 dažādos veidos. Ziedotājs izvēlas tikai 1
veidu un to piemēro visā pārskata gadā.

1) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā
5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem
nodokļiem;

2) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā
2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās

bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;

2
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UIN atlaide ziedotājiem
(UIN likuma 12.pants)

3) samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75% no ziedotās summas,
bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu -
ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no
dividendēm.

� Atlaidi ziedotājiem piemēro pēc atlaides par ārvalstī samaksāto nodokli
(kuru var pārnest arī uz nākamajiem taksācijas periodiem)

Piemērs

Uzņēmums aprēķina dividendes no 2018.gadā nopelnītās peļņas – 100. 

UIN no dividendēm: 100÷0.8 x 0.2 = 25 .

Uzņēmums ziedojis – 10. Piemēro atlaidi pēc 3.veida, atlaides summa – 5 (75% no 
10, bet ne vairāk kā 20% no 25). 

UIN aprēķina: 25 – 5 = 20

Vienlaikus ziedojuma summu iekļauj nodokļa bāzē, kā ar saimniecisko darbību 
nesaistītu izdevumu : 10 ÷0.8 x 0.2 = 2,5

Kopā UIN = 22,5

2
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UIN atvieglojums nodokļa maksātājiem, kas 
veic lauksaimniecisko darbību (14.pants)

Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt pārskata gada ar nodokli apliekamo bāzi
par 50 procentiem no valsts atbalsta lauksaimniecībai vai ES atbalsta
lauksaimniecībai un lauku attīstībai

Ar UIN apliekamo bāzi samazina tajā pārskata gadā, kurā pieņemts lēmums par
līdzekļu piešķiršanu, neatkarīgi no grāmatvedības uzskaitē veiktā grāmatojuma un
faktiskāmaksājuma saņemšanas gada

Ja maksājumus saņem, bet pārskata gadā UIN bāzes nav – atvieglojumu nevar
piemērot.

Piemērojot 14.pantu, nodokļa maksātājs ir tiesīgs iesniegt precizētu attiecīgā
taksācijas perioda deklarāciju, kas attiecas uz pārskata gadu, kurā saņemts
atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (UIN likuma 17.panta 5.daļa).

2

2



UIN atvieglojums nodokļa maksātājiem, 
kas veic lauksaimniecisko darbību

Piemērs 

SIA 2019.gada decembrī veidojas nodokļa bāze 3030.

Lēmums par līdzekļu piešķiršanu 6000 euro apmērā ir pieņemts 2019.gada
novembrī

Grāmatvedībā 2019.gadā ieņēmumu postenī ir iegrāmatoti 1000 euro, bet 5000
euro, kā nākamo gadu ieņēmumi.

UIN atvieglojumu ir iespēja saņemt 2019.pārskata gadā par 3000 euro (t.i., 50%
no 6000 - lēmumā noteiktās valsts atbalsta summas)

2019.gada decembrī aprēķina nodokli 3030 – 3000 = 30.

2020.pārskata gadā atvieglojumu par neizlietoto atbalsta summas daļu, ja tāda
veidotos, nebūtu tiesības piemērot.
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Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

� Nosaka nesadalīto peļņu uz 31.12.2017.

� Turpmāk sadalot peļņu, kas radusies līdz 31.12.2017.:
� to ar nodokli neapliks un UIN bāzē neiekļaus (neatkarīgi no

termiņiem)
�pirms peļņas sadales atlikušo nesadalīto peļņu turpmākajos pārskata

gados samazina par aprēķinātajām dividendēm, piemēro metodi
«pirmais iekšā - pirmais ārā» - sākumā sadala vecāko gadu peļņu un
tikai tad peļņu, kura gūta 2018. un turpmākajos gados;

�Nesadalīto peļņu samazina par zaudējumiem, kuri radušies
turpmākajos gados, par aprēķinātajām dividendēm, par debitoru
parādiem un par aizdevumiem (UIN likuma pārejas noteikumu
10.punkts).

� Pārejas noteikumu 8., 9. un 10.punkts.
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Paldies par uzmanību!


