UZŅĒMĒJ,
SAKĀRTO
PAPĪRUS!

Pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro:

KĀDI DOKUMENTI NEPIECIEŠAMI
UN KĀ TOS SAGATAVOT?
Palīgs uzņēmējiem

Kurām kapitālsabiedrībām ir saistoša pamatkapitāla
pārreģistrācija uz eiro?
Komerclikums nosaka, ka līdz 2016. gada 30. jūnijam SIA un AS jāveic pamatkapitāla
pārreģistrācija uz eiro – šī prasība ir saistoša visām kapitālsabiedrībām.

Ko nozīmē automātiska pamatkapitāla pārreģistrācija no
latiem uz eiro jeb – ko nosaka Komerclikuma grozījumi no
2015. gada 4. jūnija?
Domājot par uzņēmēju interesēm, tika izstrādāti Komerclikuma grozījumi, lai
atvieglotu pamatkapitāla pārreģistrācijas procesu un dalībnieku reģistra pirmā
nodalījuma iesniegšanu. Šie Komerclikuma grozījumi stājās spēkā 2015. gada 4. jūnijā,
un tie nosaka Uzņēmumu reģistra rīcību, ja kapitālsabiedrības neizpilda prasības līdz
2016. gada 30. jūnijam.
Ja līdz noteiktajam termiņam pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro netiks veikta,
Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, pārrēķinās komercreģistrā ierakstīto pamatkapitālu uz eiro, tomēr tas nenozīmē, ka uzņēmums tiek atbrīvots no
prasību izpildes.
Ja kapitālsabiedrības neiesniegs pieteikumu denominācijas veikšanai līdz 2016. gada
30. jūnijam, tām būs pienākums, piesakot komercreģistra iestādei jebkuras izmaiņas
komercreģistra ierakstos vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas
lietai), vienlaikus veikt arī denomināciju.
Ņemiet vērā, ka šie Komerclikuma grozījumi tomēr neatbrīvo kapitālsabiedrības no
prasību izpildes par pamatkapitāla denomināciju.
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Vai ir paredzētas sankcijas par prasību neizpildi noteiktajā
termiņā?
Komerclikuma grozījumi no 2015. gada 4. jūnija atcēla paredzētās sankcijas par
likuma uzlikto pienākumu neizpildi termiņā – darbības izbeigšana un likvidācijas
procesa uzsākšana. Tomēr Uzņēmumu reģistrs aicina dokumentāciju sakārtot laikus,
lai nākotnē netiktu traucēta veiksmīga darbība.

Kādas ir priekšrocības, veicot pamatkapitāla pārreģistrāciju
uz eiro līdz 2016. gada 30. jūnijam?
Veicot pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro līdz 2016. gada 30. jūnijam, ir spēkā
atvieglojumi – gan parakstu apliecināšanas procesam, gan valsts nodevas un
publikācijas apmaksai. Pēc minētā datuma šie atvieglojumi vairs nebūs spēkā.

TAVS PALĪGS:
www.sakartopapirus.ur.gov.lv

DOKUMENTU IESNIEGŠANA:
• info@ur.gov.lv
• www.latvija.lv
• klātienē*
• pa pastu*

* Klātienē vai ar pasta starpniecību dokumentus varat iesniegt Uzņēmumu reģistra
reģionālajā nodaļā, kurā sākotnēji sabiedrība reģistrēta.

2

Kādi dokumenti jāiesniedz?
Lai veiktu pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro, jāiesniedz šādi dokumenti:
1.

Dalībnieku sapulces protokola izraksts ar attiecīgo lēmumu;

2.

Pilna statūtu teksta jaunā redakcija (iesniedz 1 eksemplārā);

3.

Statūtu grozījumu teksts (iesniedz 1 eksemplārā);

4.

Aizpildīts dalībnieku reģistra nodalījums, kuru paraksta ar drošu elektronisko
parakstu vai arī parakstu apliecina notariāli, ja iepriekš nav iesniegts dalībnieku
reģistra nodalījums ar apliecinātiem parakstiem – iesniedz tikai SIA;

5.

Pieteikums izmaiņām dalībnieku reģistrā – 18.veidlapa.

Pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro ir pakalpojums, kuram netiek piemērota valsts
nodeva, proti, tas ir bezmaksas, bet, ja vienlaicīgi tiek veiktas arī citas izmaiņas, uzņēmumam jāveic apmaksa saskaņā ar noteiktajām valsts nodevām.

DOKUMENTS NR.1: Dalībnieku sapulces protokols
Jūsu pirmais uzdevums ir noorganizēt dalībnieku sapulci, jo tieši uzņēmuma dalībnieki ir tie, kas ir tiesīgi pieņemt lēmumu par pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro.
Lai sapulce būtu lemttiesīga, tajā jāpiedalās vairāk kā pusei no balsstiesīgajiem dalībniekiem, ja vien statūtos nav noteikts citādi.
Veicot aprēķinus, ņemiet vērā:

3

•

SIA izsaka vienas daļas nominālvērtību veselos eiro, AS – eiro un centos (akcijas
nominālvērtībai jādalās ar 10 bez atlikuma);

•

Pārrēķināto summu noapaļo tikai uz leju;

•

Lai minimizētu pamatkapitāla izmaiņas, SIA un AS var noteikt arī citu pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību;

•

Jāsaglabā esošā proporcionalitāte starp kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem), minimizējot pamatkapitāla izmaiņas, lai nekādā veidā neierobežotu
dalībnieku līdzšinējās tiesības;

•

Denominācijas rezultātā radusies atlikusī vērtība ir tāda vērtība, ko nevar izteikt
jaunās pamatkapitāla daļās;

•

Uzņēmuma pamatkapitāls pārreģistrācijas gadījumā nedrīkst samazināties vairāk
par 1,6%, bet mazkapitāla SIA – par 30%*;

•

Rekomendējams noteikt iespējami mazāku daļas (akcijas) nominālvērtību
(piemēram, SIA – 1 eiro, AS – 10 centi).

Aprēķinu veikšanai aicinām izmantot Uzņēmumu reģistra mājaslapā pieejamo eiro
kalkulatoru. Ievadot prasītos datus, kalkulators automātiski pārrēķinās kapitāldaļu
skaitu, pamatkapitāla lielumu un atlikumu, izteiktus eiro.

Dalībnieku sapulces protokola izrakstā jāietver šāda informācija:
•

Uzņēmuma nosaukums, sapulces norises vieta, datums, institūcija, kas sasauca
sapulci, laiks, kad par sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums;

•

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā
pamatkapitāla lielumu latos un sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielumu un
klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaitu;

•

Sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks –
protokola pareizības apliecinātājs;

•

Sapulces darba kārtība: uzņēmuma pamatkapitāla denominācija eiro valūtā;

•

Lēmums, norādot „par” un „pret” balsu skaitu.

Dalībnieku sapulces protokola izraksta pareizību apliecina sapulces vadītājs, protokolētājs un viens ievēlēts dalībnieks. Parakstus apliecināt nav nepieciešams.
*Mazkapitāla SIA ir uzņēmumi, kuru pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro.
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DOKUMENTS NR.2: Statūtu teksta jaunā redakcija
Veicot pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, tiek mainīti arī uzņēmuma statūti, tāpēc
Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz arī pilna statūtu teksta jaunā redakcija.
Lai veiktu pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, statūtos jāveic izmaiņas tikai un
vienīgi punktā „Pamatkapitāls”, norādot jaunās vērtības eiro. Ja gadījumā statūtos pie
citiem punktiem minētas summas latos, arī tās izsakiet eiro, neveicot citas izmaiņas.
Izmaiņas statūtos tikai saistībā ar pāreju uz eiro – bezmaksas; papildus izmaiņas
statūtos: apmaksa saskaņā ar noteiktajām valsts nodevām!
Jauno statūtu redakciju paraksta:
•
•

Personas, kas parakstījušas protokolu: sapulces vadītājs, protokolētājs un viens
dalībnieks;
Uzņēmuma valde.

DOKUMENTS NR.3: Statūtu grozījumu teksts
Statūtu grozījumu tekstā jānorāda grozītā punkta aktuālā redakcija.
Sagatavojot statūtu grozījumus, norādiet sabiedrības nosaukumu un dokumenta sagatavošanas datumu.
Statūtu jaunā redakcija un statūtu grozījumi jāiesniedz vienā eksemplārā.
Statūtu grozījumus paraksta uzņēmuma valde atbilstoši statūtos noteiktajām pārstāvības tiesībām.
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DOKUMENTS NR.4: Dalībnieku reģistra nodalījums
Veicot pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, dalībnieku reģistra nodalījums
jāiesniedz tikai SIA!

Pirmais dalībnieku reģistra nodalījums visām divu vai vairāku īpašnieku SIA Uzņēmumu reģistrā bija jāiesniedz līdz 2015. gada 30. jūnijam!
Lai veiktu izmaiņas, Jums jāaizpilda dalībnieku reģistra nodalījuma veidlapa, kas
pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapā.
Lai aizpildītu dalībnieku reģistra nodalījumu, izmantojiet grozītos statūtus, kuros
iekļauta informācija par pamatkapitāla konvertāciju uz eiro. Jums būs jānorāda:
1.

Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

2.

Nodalījuma kārtas numurs.

Nodalījuma kārtas numuri ir secīgi. Tas nozīmē, ka, dibinot uzņēmumu vai pirmo
reizi iesniedzot dalībnieku reģistra nodalījumu, tiks sagatavots nodalījums Nr.1, par
nākamajām izmaiņām – nodalījums Nr.2 un tā tālāk. Piemēram, ja līdz šim neesat
iesniedzis dalībnieku reģistra nodalījumu, jāraksta Nr.1.
3.

Datums, kad dokuments sagatavots.

4.

Ieraksta kārtas numurs, kas veidojas, izmantojot secīgu numerāciju, sākot no
pirmā nodalījuma un turpinot uz priekšu. Tas ir vienkārši – ja pirmajā reģistra nodalījumā ir divi ieraksti, tad otrajā reģistrā, ko pildīsiet kādreiz nākotnē,
numerācija tiks sākta no cipara 3. Tātad, ja aizpildāt nodalījumu pirmo reizi,
numerācija sāksies no skaitļa 1. Ieraksts būs jāveic par katru dalībnieku, tāpēc
ierakstu skaitam jāsakrīt ar dalībnieku skaitu jūsu uzņēmumā.

5.

Daļu kārtas numuri, kas nodrošinās iespēju turpmāk izsekot dalībnieku reģistrā
veiktajām izmaiņām, piemēram, daļu pārejai no vienas personas pie otras.

Ja pirms pārreģistrācijas jau esat iesniedzis dalībnieku reģistra nodalījumu, radušās
jaunās daļas nepieciešams sadalīt dalībniekiem proporcionāli jau piederošajām,
pievienojot tās atsevišķi.
Piemēram, ja uzņēmumā ir divi dalībnieki un līdz šim personai A piederēja no 1-100
daļai, bet B no 101-200, tad tagad viņiem jāsadala arī jaunās 2 daļas. Pareizi: A daļu
kārtas numuri: 1-100 un 201; B: 101-200 un 202.
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6.

Ziņas par dalībniekiem:
•

Fiziskajām personām par sevi ir jānorāda vārds, uzvārds, personas
kods, adrese. Ja nav Latvijas personas koda, jānorāda: dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs, izdošanas datums,
valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi, adrese.

•

Juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs un
juridiskā adrese.

7.

Dalībniekam piederošo daļu skaits un vienas daļas nominālvērtība jāieraksta
saskaņā ar statūtos norādīto.

8.

Daļu apmaksas stāvoklis – jānorāda pamatkapitāla apmaksas datums, ja
iesniedzat pirmo reģistra nodalījumu. Ja iesniedzat jau otro vai trešo nodalījumu vai jau iepriekš ir iesniegts dalībnieku reģistrs, kurā jau ir norādīts daļu
apmaksas datums, tad norādiet „apmaksāts”. Ja pamatkapitāla apmaksu vēl
neesat veicis, norādiet apmaksas termiņu.

Dalībnieku reģistra nodalījumu var parakstīt sabiedrības valdes priekšsēdētājs vai
valdes pilnvarots valdes loceklis (noteikti jāpievieno pilnvara), vai visi valdes locekļi.
Ja iesniegtais dalībnieku reģistra nodalījums ir jūsu pārstāvētās sabiedrības pirmais
dalībnieku reģistra nodalījums, ko iesniedzat Uzņēmumu reģistrā, paraksti uz šī
dokumenta jāapstiprina notariāli! Ja tas nav pirmais, tad paraksti jāapliecina nav,
bet ņemiet vērā – tas attiecas tikai uz gadījumiem, kad tiek veikta pamatkapitāla
pārreģistrācija uz eiro.
Parakstu apliecināšana: sastādot dokumentu elektroniski un parakstot ar drošu
elektronisko parakstu, pie zvērināta notāra vai pie Uzņēmumu reģistra valsts notāra.

Izvēloties dokumentus iesniegt
elektroniski, ietaupīsiet ne tikai
laiku, bet arī finanšu resursus –
vienas e-parakstīšanās reizes
cena ir vien 0,41 EUR.
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DOKUMENTS NR.5: Pieteikums izmaiņām – 18.veidlapa
Lai sagatavotu pieteikumu izmaiņām, jāizmanto 18.veidlapa, kuru varat atrast
Uzņēmumu reģistra mājas lapā.
Lai veiktu pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, jāaizpilda tikai atsevišķi 18. veidlapas punkti – pamatinformācija par uzņēmumu, punkti Nr. 2, Nr. 3.8.1., Nr. 4.,
Nr. 5 un Nr. 6.
Ja veidlapu aizpildāt rokrakstā, burtiem jābūt skaidri salasāmiem un, vēlams,
drukātiem.
Veidlapas punktā Nr. 2 par grozījumu būtību pamatkapitāla pārreģistrācijas gadījumā
būtu jāatzīmē:
•

Izmaiņas statūtos;

•

Izmaiņas dalībnieku reģistrā – šo atzīmē tikai SIA;

•

Pamatkapitāla izmaiņas pārejai uz eiro.

Norādiet dokumentus, kuri tiks pievienoti papildus:
•

Pilna statūtu teksta jaunā redakcija – vienā eksemplārā, miniet arī kopējo lapu
skaitu;

•

Statūtu grozījumu teksts – vienā eksemplārā, norādiet arī kopējo lapu skaitu;

•

Dalībnieku reģistra nodalījums – vienā eksemplārā, arī šeit norādiet kopējo lapu
skaitu.

18. veidlapu paraksta valde, ievērojot statūtos noteiktās pārstāvības tiesības.

Kā pieteikt izmaiņas?
Lai pieteiktu izmaiņas, izvēlieties sev ērtāko veidu:
1.

Sūtot uz Uzņēmumu reģistra e-pastu: info@ur.gov.lv.

2.

Portālā www.latvija.lv.

Sakārto papīrus elektroniski KUR un KAD pašam ērtāk! Drošam elektroniskajam
parakstam ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, kas veidoti un parakstīti
papīra formā. Uzzini vairāk www.e-paraksts.lv.
3.

Kādā no deviņām Uzņēmumu reģistra reģionālajām nodaļām.

4.

Sūtot dokumentus ar pasta starpniecību.

Klātienē vai ar pasta starpniecību dokumentus varat iesniegt Uzņēmumu reģistra
reģionālajā nodaļā, kurā sākotnēji sabiedrība reģistrēta.

8

VEIDLAPAS PARAUGS: Dalībnieku sapulces protokola

izraksts
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VEIDLAPAS PARAUGS: Statūtu grozījumi

VEIDLAPAS PARAUGS: Statūti
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www.ur.gov.lv
+371 67 031 703
uznemumureg
@uznemumureg

UZZINI VAIRĀK - IENĀC

www.sakartopapirus.ur.gov.lv

