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Rīgā
24.11.2015
Informācija medijiem
Izmanto iespēju apmeklēt bezmaksas seminārus par komercdarbībā aktuāliem jautājumiem!
No 2015.gada septembra ar Uzņēmumu reģistra atbalstu Latvijā notiek semināri par
EURO denomināciju – pamatkapitāla konvertāciju no latiem uz EUR un dalībnieku
reģistra Pirmā nodalījuma iesniegšanu.
Pamatkapitāla denominācija attiecas tikai uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA),
akciju sabiedrībām (AS) un kooperatīvajām sabiedrībām. Uz pārējām juridiskām
personām šie nosacījumi neattiecas tāpēc, ka tām nav pamatkapitāla.
Normatīvajos aktos noteikts termiņš veikt pamatkapitāla izteikšanu EUR līdz 2016. gada
30.jūnijam. Un šī prasība attiecas uz visām minētajām sabiedrībām, arī uz viena
dibinātāja jeb dalībnieka SIA. Statūtu grozījumi sabiedrībām ir jāveic pašām. Ja
kapitālsabiedrība līdz noteiktajam termiņam nebūs iesniegusi Uzņēmumu reģistrā
dokumentus pamatkapitāla denominācijai, Uzņēmumu reģistrs pamatkapitālu konvertēs
pēc Eiropas Padomes noteiktā valūtas kursa 0,702804 LVL pret 1 EUR, savukārt,
kapitālsabiedrībai būs pienākums, piesakot komercreģistra iestādei jebkuras izmaiņas
komercreģistra ierakstos vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas lietai),
vienlaikus veikt arī nepieciešamās izmaiņas dokumentos saistībā ar denomināciju.
Turklāt minēto izmaiņu veikšanai netiks piemēroti šobrīd normatīvajos aktos paredzētie
atvieglojumi (atbrīvojumi no valsts nodevu samaksas un parakstu apliecināšanas
notariāli.)
Latvijā liela daļa sabiedrību Uzņēmumu reģistram dokumentus neiesniedz, jo domā, ka
tie nav jāiesniedz. Uzņēmēji nesaprot, ka viņu pašu dokumentus –statūtus neviens cits, kā
viņi paši nevar mainīt.
Daudzi uzņēmēji arī nesaprot, ka dalībnieku sapulce ir reāls notikums, kurš ir jāprotokolē.
Tādēļ citiem šāda sapulce nemaz nenotiek, bet dokumentus valde liek sagatavot
grāmatvedim, kurus dalībnieki paraksta, neizlasot, kas tajos ir rakstīts. Un dažkārt steigas
dēļ, dalībnieku vietā parakstās citas personas.
Tā vien reizēm šķiet, ka daudzi uzņēmēji Latvijā nav apguvuši komerctiesības. Tāpēc tas
būtu jāmāca jau pamatskolā. Taču, pateicoties Uzņēmumu reģistram, komersantiem tiek
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dota iespēja par velti apmeklēt seminārus un uzdot visdažādākos jautājumus, kā arī
saņemt vajadzīgās konsultācijas.
Pamatkapitāla pārreģistrācija uz EUR ir pakalpojums, kuram šobrīd (līdz 2016.gada
30.jūnijam) netiek piemērota valsts nodeva, proti, tas ir bezmaksas, bet, ja vienlaicīgi tiek
veiktas arī citas izmaiņas, uzņēmumam jāveic apmaksa saskaņā ar noteiktajām valsts
nodevām.
Veicot pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro tām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas
vēl to nav izdarījušas, jāiesniedz arī dalībnieku reģistra Pirmais nodalījums. Lai gan
termiņš tika noteikts 2015. gada 30.jūnijs, tas ir jāizdara tik un tā. Iesakām aizpildīt
dalībnieku reģistra nodalījuma veidlapu, kas pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapā.
Dalībnieku reģistra Pirmā nodalījuma parakstu apliecināšana ir nepieciešama un tā ir par
maksu. Parakstus var apliecināt, sastādot dokumentu elektroniski un parakstot ar drošu
elektronisko parakstu, pie zvērināta notāra vai pie Uzņēmumu reģistra valsts notāra.
Pamatkapitāla denominācijai un dalībnieku reģistra Pirmā nodalījuma iesniegšanai
Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz šādi dokumenti:
1) Pieteikums (18.veidlapa);
2) Dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola izraksts ar attiecīgo lēmumu vai dalībnieku
lēmums (viena dalībnieka SIA);
3) Pilna statūtu teksta jaunā redakcija - 1 eksemplārs;
4) Statūtu grozījumu teksts - 1 eksemplārs.
5) SIA jāiesniedz arī dalībnieku reģistra nodalījums.
Ja dokumenti saistīti vienīgi ar pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas (akcijas)
nominālvērtības (vai citas statūtos esošās naudas summas) izteikšanu EUR un iesniegti
līdz 2016.gada 30.jūnijam, tad nav nepieciešama parakstu notariāla apliecināšana uz
Uzņēmumu reģistram iesniedzamajiem dokumentiem (izņemot, ja tiek iesniegts Pirmais
dalībnieku reģistra nodalījums).
Kā palīgu, var izmantot informāciju Uzņēmuma reģistra mājas lapā ww.ur.gov.lv vai
www.sakartopapirus.ur.gov.lv. Dokumentus var iesniegt elektroniski info@ur.gov.lv,
www.latvija.lv, kā arī klātienē un pa pastu. Tomēr iesakām apmeklēt bezmaksas
seminārus un dokumentu paraugus aizpildīt klātienē.
Līdz šim jau notikušajos semināros, uzņēmēji uzdod jautājumus par to, kā palielināt vai
samazināt pamatkapitālu un kā to uzrādīt bilancē un grāmatvedības reģistros, kā arī vai
par to jāmaksā nodokļi, kādi dokumenti jāiesniedz Uzņēmumu reģistram un kāds saturs
tajos jānorāda. Jautā arī par darījumiem ar kapitāldaļām – par to pārdošanu, dāvināšanu,
mantošanu, par to, kā uzrakstīt jaunus statūtus, mainīt valdi, juridisko adresi.
Daudz uzdod jautājumus par mikrouzņēmumiem, jo šobrīd sakarā ar jaunajiem un
plānotajiem grozījumiem likumos, daudzi uztraucas par savu nākotni. Ārpus
galvaspilsētas ir daudz mikrouzņēmumi, kuriem jāzina, kādā statusā turpmāk tiem
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darboties, jo mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs savu statusu var mainīt tikai vienu reizi
gadā līdz 15.decembrim.
Šobrīd aktuāli ir jautājumi par darbības veidiem, kuros nedrīkst piemērot
mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu, par ierobežotu sadarbību ar bijušo un
esošo darba devēju, par obligāto sociālo iemaksu veikšanu no minimālā objekta, par
nodokļa likmēm.
Tāpat aktuāli ir jautājumi par reprezentācijas izdevumiem, par automašīnu izmantošanu,
par skaidrās naudas darījumiem, nodokļu maksātāju tiesībām apstrīdēt iestādes lēmumu,
darba attiecībām, pārskatu iesniegšanu, autortiesībām u.c.
Dažādus citus jautājumus var atsūtīt lektoram arī iepriekš, lai var sniegt kvalitatīvu
konsultāciju un atbildi. Uzņēmējiem ir lieliska iespēja izmantot bezmaksas seminārus un
saņemt konsultācijas uz saviem interesējošiem jautājumiem. Semināri notiek ne tikai
Rīgā, bet arī citās pašvaldībās, kuriem var pieteikties sakartopapirus.ur.gov.lv vai uzzināt
informāciju www.ur.gov.lv Turklāt uz šiem semināriem lektoru var aicināt atkārtoti un
daudzas pašvaldības jau plāno atkārtotus seminārus gan ziemā, gan pavasarī.
Esat laipni gaidīti! Vēlam veiksmi!
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