Normatīvais akts
Likums
“Par akcīzes nodokli”

Spēkā
stāšanās
datums
01.01.2020.

Būtiskākie grozījumi
• Palielinātas akcīzes nodokļa likmes vairākām preču kategorijām, tā
piemēram, tabakas izstrādājumi ir kļuvuši par 8 EUR uz 1 kilogramu
dārgāki.
• Būtiski pieaugusi naftas izstrādājumu un alkoholisko dzērienu likme,
proti, no 7 - 43 eiro atkarībā no naftas izstrādājuma veida un no 1,5 –
23 eiro atkarībā no alkoholiskā dzēriena veida.
• Turpmāk komersantiem ir pienākums deklarēt Valsts ieņēmumu
dienestā tiem piederošo degvielas tvertņu atrašanās vietu, daudzumu
un tilpumu.

Grozījumi Pievienotās
vērtības nodokļa likumā

01.01.2020.

• Atcelta reversā PVN maksāšanas kārtība būvizstrādājumu, sadzīves
elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm.
• Ieviesti vienkāršošanas pasākumi PVN piemērošanā pārrobežu
darījumos.
• Precizēts PVN atbrīvojums zobu tehniķu sniegtajiem pakalpojumiem
un medicīnas pakalpojumiem.
• Izskaidroti PVN rēķinu glabāšanas noteikumi.

Ministru kabineta noteikumi
Nr. 676 “Noteikumi par
neapliekamā minimuma un
nodokļa atvieglojuma
apmēru iedzīvotāju
ienākuma nodokļa
aprēķināšanai”

01.01.2020.

Grozījumi likumā
"Par nodokļiem un
nodevām"

01.01.2020.

• Komercsabiedrībām, kuru vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū
Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ir
jāsagatavo gada pārskats vienotā elektroniskā ziņošanas formātā.
• Izstrādātas vadlīnijas revidentiem, kas veiks iepriekšminēto
kapitālsabiedrību revīzijas.
• Nostiprinātas VID tiesības informēt nodokļu maksātāju par tā
darījuma partnera (juridiskās personas) nodokļu riskiem.
• Atbildību par nokavētās nodokļu samaksas atlīdzināšanu varēs
piemērot ne vien valdes locekļiem, bet arī pilnvarotājām personām
kas faktiski īstenoja valdes funkcijas un uzdevumus laikā, kad
attiecīgie nokavētie nodokļu maksājumi izveidojušies.
• Noteikts pienākums ieviest būvlaukumā nodarbināto personu darba
laika elektroniskās reģistrācijas sistēmu, ja būvdarbu izmaksas ir 350 000
eiro vai vairāk.

Grozījumi Ministru
kabineta 2011. gada 29.
marta noteikumos Nr. 245
"Noteikumi par speciālo
atļauju (licenci) patērētāju
kreditēšanas pakalpojumu
sniegšanai"

01.01.2020.

Ministru kabineta
noteikumi Nr. 617 “Kārtība,
kādā Nacionālie bruņotie
spēki darba devējam
kompensē darbiniekam
izmaksāto atlīdzību”

01.01.2020.

• Paaugstināta maksa kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju ienākšanai
patērētāju kreditēšanas tirgū no 71 140 eiro uz 250 000 eiro.
• Noteikta lielāka ikgadējā valsts nodeva patērētāju kreditēšanas
pakalpojumu sniegšanai no 14 225 eiro uz 55 000 eiro.

• Darba devējam noteikts pienākums izmaksāt atlīdzību darbiniekam,
kurš ir zemessargs, arī par to periodu (ne garāku par 5 darbadienām
gadā), ko šis darbinieks pavada zemessardzes kolektīvajās apmācībās.
• Nacionālie bruņotie spēki darba devēja zemessargam izmaksāto
atlīdzību kompensēs.

Normatīvais akts
Grozījumi
Konkurences likumā

Spēkā
stāšanās
datums
01.01.2020.

Būtiskākie grozījumi
• Tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādei, kā arī
kapitālsabiedrībai, kurā publiskai personai ir izšķiroša ietekme, aizliegts ar
savu darbību kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci.
• Turpmāk Konkurences padome varēs veikt pārrunas ar tiešās
pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādi, kā arī kapitālsabiedrību,
kurā publiskai personai ir izšķiroša ietekme.
• Pārkāpuma gadījumā Konkurences padome ir tiesīga piemērot naudas
sodu līdz trim procentiem no pēdējā ﬁnanšu gada neto apgrozījuma,
bet ne mazāk kā 250 eiro.

Grozījumi Rīgā 2016. gada
19. aprīļa Ministru kabineta
noteikumos Nr. 238
“Ugunsdrošības
noteikumi”

01.01.2020.

• Dzīvokļos jānodrošina autonomi ugunsgrēku detektori, kas reaģē uz
dūmiem.
• Privātmājas papildus jānodrošina arī ar ugunsdzēšamo aparātu.
• Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Grozījums Ministru
kabineta 2016. gada 17.
maija noteikumos Nr. 297
"Kārtība, kādā Valsts
ugunsdzēsības un
glābšanas dienests veic un
vada ugunsgrēku dzēšanu
un glābšanas darbus"

01.01.2020.

Ministru kabineta
noteikumi Nr. 617
“Kārtība, kādā Nacionālie
bruņotie spēki darba
devējam kompensē
darbiniekam izmaksāto
atlīdzību”

01.01.2020.

Grozījumi
Konkurences likumā

01.01.2020.

• Noteiktas tiesības VUGD amatpersonai ievadīt cietušajai personai
pretsāpju līdzekli, ja ilgstošu glābšanas darbu laikā cietušajam, kas
atrodas notikuma vietas bīstamajā zonā, pastāv būtisks veselības
bojājuma vai dzīvības apdraudējuma risks un Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta vadības ārsts to ir atļāvis.
• Atrisināta būtiska problemātika par pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanu cietušajam notikuma vietas bīstamajā zonā, kur mediķiem
nav ļauts atrasties.
• Darba devējam noteikts pienākums izmaksāt atlīdzību darbiniekam,
kurš ir zemessargs, arī par to periodu (ne garāku par 5 darbadienām
gadā), ko šis darbinieks pavada zemessardzes kolektīvajās apmācībās.
• Nacionālie bruņotie spēki darba devēja zemessargam izmaksāto
atlīdzību kompensēs.
• Tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādei, kā arī
kapitālsabiedrībai, kurā publiskai personai ir izšķiroša ietekme, aizliegts
ar savu darbību kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci.
• Turpmāk Konkurences padome varēs veikt pārrunas ar tiešās
pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādi, kā arī kapitālsabiedrību,
kurā publiskai personai ir izšķiroša ietekme.
• Pārkāpuma gadījumā Konkurences padome ir tiesīga piemērot naudas
sodu līdz trim procentiem no pēdējā ﬁnanšu gada neto apgrozījuma,
bet ne mazāk kā 250 eiro.

Grozījumi Rīgā 2016. gada
19. aprīļa Ministru kabineta
noteikumos Nr. 238
“Ugunsdrošības noteikumi”

01.01.2020.

• Dzīvokļos jānodrošina autonomi ugunsgrēku detektori, kas reaģē uz
dūmiem.
• Privātmājas papildus jānodrošina arī ar ugunsdzēšamo aparātu.
• Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Normatīvais akts

Spēkā
stāšanās
datums

Grozījums Ministru
kabineta 2016. gada 17.
maija noteikumos Nr. 297
"Kārtība, kādā Valsts
ugunsdzēsības un
glābšanas dienests veic un
vada ugunsgrēku dzēšanu
un glābšanas darbus"

01.01.2020.

Grozījumi Valsts fondēto
pensiju likumā

01.01.2020.

Būtiskākie grozījumi
• Noteiktas tiesības VUGD amatpersonai ievadīt cietušajai personai
pretsāpju līdzekli, ja ilgstošu glābšanas darbu laikā cietušajam, kas
atrodas notikuma vietas bīstamajā zonā, pastāv būtisks veselības
bojājuma vai dzīvības apdraudējuma risks un Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta vadības ārsts to ir atļāvis.
• Atrisināta būtiska problemātika par pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanu cietušajam notikuma vietas bīstamajā zonā, kur mediķiem
nav ļauts atrasties.
Turpmāk valsts fondētās pensijas kapitālu būs iespēja atstāt mantojumā,
ja cilvēks nomirs pirms vecuma pensijas pieprasīšanas.
Grozījumi paredz 3 izvēles iespējas:
• Norādīt, ka viss mirušā uzkrātais kapitāls ieskaitāms valsts pensiju
speciālajā budžetā. Šajā gadījumā kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot
apgādnieka zaudējuma pensiju ģimenes locekļiem.
• Pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam.
• Mantot Civillikumā paredzētajā kārtībā, mantiniekus apstiprinot
zvērinātam notāram.
• Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks nebūs izdarījis izvēli, viņa nāves
gadījumā kapitāls tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada
2. februāra noteikumos
Nr. 103 "Transportlīdzekļu
vadītāja tiesību iegūšanas
un atjaunošanas kārtība
un vadītāja apliecības
izsniegšanas, apmaiņas,
atjaunošanas un
iznīcināšanas kārtība"

01.01.2020.

• Turpmāk CSDD izsniegs starptautiskās vadītāja apliecības.
• Latvijas nacionālā parauga vadītāja apliecību ir pienākums atzīt valstīm,
kuras ir pievienojušās 1968. gada Vīnes konvencijai “Par ceļu satiksmi”.
• Citās valstīs, lai vadītu automobili bieži vien tiek prasīta starptautiskā
parauga vadītāja apliecība.
• Starptautiskā vadītāja apliecība būs derīga tikai kopā ar nacionālo
vadītāja apliecību.
• Lai saņemtu starptautisko vadītāja apliecību, ir jābūt derīgai Latvijā
izsniegtai nacionālajai apliecībai un veiktai veselības pārbaudei.
• Izgatavošanas laiks ir 1 - 3 darba dienas un to var saņemt CSDD
klientu apkalpošanas centrā par 19,84 eiro.

Projekts - “Bezmaksas
mediācija ģimenes strīdos”

01.01.2020.

• Projekts ieviests, lai sniegtu atbalstu ģimenēm tādu strīdu un
domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses.
• Bez maksas tiek nodrošinātas pirmās piecas mediācijas sesijas, katra
60 minūšu apmērā.
• Informācija par pieteikšanās kārtību tiks publicēta tīmekļa vietnē www.sertiﬁcetimediatori.lv.

