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Rīgā
30.05.2016
Informācija medijiem
Jūnija sākumā Liepājā notiks seminārs uzņēmējiem par pamatkapitāla
pārreģistrāciju uz eiro
Uzņēmumu reģistrs, turpinot semināru ciklu par pamatkapitāla pārreģistrāciju uz
eiro, 2. jūnijā aicina apmeklēt semināru Liepājā, kas notiks Liepājas pilsētas domes
Lielajā zālē, Rožu ielā 6
Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere atgādina: “No šī gada 1. jūlija,
piesakot jebkuras izmaiņas Uzņēmumu reģistrā, vienlaikus ar vēlamajām izmaiņām,
uzņēmumam būs nepieciešams veikt arī pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, ja tas vēl
nebūs izdarīts!” Kā zināms, 2016. gada 30. jūnijs ir Komerclikumā noteiktais datums,
līdz kuram visām kapitālsabiedrībām – SIA un AS jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija uz
eiro. Līdz 13.05.2016 pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro bija veikušas 37.6 % jeb
37 805 SIA un 89.7 % jeb 700 akciju sabiedrības un 488 kooperatīvās sabiedrības.
Statistikas dati liecina, ka maijā katru nedēļu vairāk nekā 600 uzņēmumu veic
pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, tomēr visticamāk daļa uzņēmēju dokumentus līdz
pārejas perioda beigām nesakārtos.
Ja sabiedrības līdz noteiktam termiņam nebūs iesniegušas dokumentus pamatkapitāla
pārreģistrācijai uz eiro, Uzņēmumu reģistra sistēmā pamatkapitāls tiks konvertēts un izteikts
veselos eiro, ievērojot latu apmaiņas kursu pret eiro, taču jāņem vērā, ka uzņēmuma
dokumentācija paliks nesakārtota. Automātiski pārrēķinot pamatkapitālu uz eiro netiks
pārrēķināta daļas nominālvērtība, netiks aprēķināts katram dalībniekam piederošo daļu
skaits, kā arī netiks veiktas citas darbības, kas jāveic denominējot pamatkapitālu. Pēc š.g.
30. jūnija nebūs spēkā vairs Komerclikumā noteiktie atbrīvojumi: par veiktajiem
grozījumiem denominācijas rezultātā komersantam tiks piemērota valsts nodevas un
publikācijas maksa pilnā apmērā. Tāpat būs nepieciešams apliecināt personas parakstus
notariāli ne tikai pirmajam dalībnieku reģistra nodalījumam, bet arī statūtiem, dalībnieka
lēmumam vai sapulces protokolam. Ja dokumenti tiks parakstīti ar drošu elektronisko
parakstu, notariāls apliecinājums papildus nebūs nepieciešams.
Ar mērķi veicināt uzņēmēju aktivitāti, nodrošinot Komerclikumā noteikto prasību par
pamatkapitāla denomināciju eiro izpildi, pērn informatīvās kampaņas “Uzņēmēj, sakārto
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papīrus!” ietvaros Uzņēmumu reģistrs uzsāka bezmaksas semināru ciklu „Pamatkapitāla
pārreģistrāciju uz eiro: kādi dokumenti nepieciešami un kā tos sagatavot?”. Bezmaksas
semināri ir iespēja, kā pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro uzņēmējiem vēl vairāk
atvieglot, izskaidrot un padarīt saprotamāku. Seminārus vada Jadviga Neilande,
sertificēta nodokļu konsultante un grāmatas “Komersanta ABC” autore. Papildus
informāciju par semināriem un pieteikšanos aicinām skatīt informatīvajā vietnē
www.sakartopapirus.ur.gov.lv sadaļā „Piedalies”.
Informatīvā kampaņa „Uzņēmēj, sakārto papīrus!” – atbalsta platforma uzņēmējiem
Uzņēmumu reģistra informatīvās kampaņas „Uzņēmēj, sakārto papīrus!” mērķis ir ne tikai
informēt uzņēmējus par aktuālajām prasībām, bet arī veidot izpratni par to nepieciešamību
un sniegt atbalstu dokumentācijas sagatavošanā. Kampaņas laikā izstrādāti vairāki atbalsta
materiāli gan drukātā, gan elektroniskā formātā, organizētas klātienes tikšanās un
konsultāciju dienas uzņēmējiem. Informāciju par kampaņas aktivitātēm un atbalsta
dokumentāciju aicinām skatīt www.sakartopapirus.ur.gov.lv.
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