LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
Rīgā 2011.gada 27.septembrī

Noteikumi №747
(prot. №55, 36.§)

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA
2006.GADA 14.NOVEMBRA NOTEIKUMOS №933
«LIKUMA «PAR PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLI»
NORMU PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA»
Izdoti saskaņā ar
likuma «Par pievienotās vērtības
nodokli» 2.panta 21.8daļu,
3.panta 1.4, 8.1 un 8.15daļu,
6.2panta 5.1daļu, 8.panta 4.4 un
piekto daļu un 36.pantu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos №933 «Likuma «Par
pievienotās vērtības nodokli» normu piemērošanas kārtība» (Latvijas Vēstnesis, 2006, 191;
2007, 193; 2008, 201, 202; 2009, 25, 120; 2010, 2, 154; 2011, 9) šādus grozījumus:
1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:
«Izdoti saskaņā ar
likuma «Par pievienotās vērtības
nodokli» 2.panta 21.8daļu,
3.panta 1.4, 8.1 un 8.15daļu,
6.2panta 5.1daļu, 8.panta 4.4 un
piekto daļu un 36.pantu»;
1.2. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
«13. Likuma 1.panta 16.punkta «c», «d» un «f» apakšpunktā minētos terminus
«renovācija», «rekonstrukcija» un «restaurācija» lieto būvniecības jomu regulējošo
normatīvo aktu izpratnē.»;
1.3. svītrot 32.1 un 33.punktu;
1.4. papildināt noteikumus ar 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7 un 37.8punktu šādā
redakcijā:
«37.1 Piemērojot likuma 2.panta 21.4, 21.5, 21.6 un 21.7daļu, tiesu izpildītājs, izmantojot
Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā publiski pieejamo Valsts ieņēmumu dienesta
ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistru (turpmāk - apliekamo personu
reģistrs), konstatē, vai izsoles izsludināšanas dienā persona, kuras mantu pārdos izsolē, ir
apliekamā persona.
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37.2 Piemērojot likuma 2.panta 21.7daļu, lai konstatētu nekustamā īpašuma atbilstību
apbūves zemes statusam, tiesu izpildītājs noskaidro šādu informāciju:
37.2 1. attiecīgās pašvaldības būvvaldē, ka pēc 2009.gada 31.decembra zemesgabala
apbūvei vai inženierkomunikāciju izbūvei tajā vai šim zemesgabalam domāto ceļu, ielu vai
inženierkomunikāciju pievada izbūvei ir izsniegta būvatļauja;
37.2 2. attiecīgās pašvaldības būvvaldē, ka ēka vai būve nav pieņemta ekspluatācijā;
37.2 3. Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, ka zemesgrāmatā nav ierakstīta
jaunbūve.
37.3 Piemērojot likuma 2.panta 21.7daļu, lai konstatētu nekustamā īpašuma atbilstību šā
likuma 1.panta 16.punkta «a» apakšpunktā minētā nelietotā nekustamā īpašuma statusam,
tiesu izpildītājs noskaidro šādu informāciju:
37.3 1. attiecīgās pašvaldības būvvaldē, Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā vai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ka ēka vai būve ir pieņemta
ekspluatācijā;
37.3 2. Iedzīvotāju reģistrā, ka pēc ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā
nekustamais īpašums nav vai nav bijis norādīts kā deklarētā dzīvesvieta, un komercreģistrā,
ka pēc ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā nekustamais īpašums nav vai nav bijis
norādīts kā juridiskā adrese, un Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā, ka
pēc ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā nekustamais īpašums nav vai nav bijis norādīts
kā kādas personas vai tās struktūrvienības adrese, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā un Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, ka pēc ēkas vai būves
pieņemšanas ekspluatācijā nekustamais īpašums nav iznomāts, izīrēts vai nodots kādas
personas lietošanā.
37.4 Piemērojot likuma 2.panta 21.7daļu, lai konstatētu nekustamā īpašuma atbilstību šā
likuma 1.panta 16.punkta «b» apakšpunktā minētā nelietotā nekustamā īpašuma statusam,
tiesu izpildītājs noskaidro šādu informāciju:
37.4 1. attiecīgās pašvaldības būvvaldē, Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā vai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ka ēka vai būve ir pieņemta
ekspluatācijā un izsoles izsludināšanas dienā nav pagājis gads pēc ēkas vai būves
pieņemšanas ekspluatācijā;
37.4 2. Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā, ka ēka vai būve nav pārdota gada laikā pēc ēkas vai būves
pieņemšanas ekspluatācijā;
37.4 3. Iedzīvotāju reģistrā, ka pēc ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā
nekustamais īpašums ir vai ir bijis norādīts kā deklarētā dzīvesvieta, vai komercreģistrā, ka
pēc ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā nekustamais īpašums ir vai ir bijis norādīts kā
juridiskā adrese, vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā, ka pēc ēkas vai
būves pieņemšanas ekspluatācijā nekustamais īpašums ir vai ir bijis norādīts kā kādas
personas vai tās struktūrvienības adrese, vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā vai Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, ka pēc ēkas vai būves pieņemšanas
ekspluatācijā nekustamais īpašums ir iznomāts, izīrēts vai nodots kādas personas lietošanā.

00 - 0 - 0 - 2

37.5 Piemērojot likuma 2.panta 21.7daļu, lai konstatētu nekustamā īpašuma atbilstību šā
likuma 1.panta 16.punkta «c» apakšpunktā minētā nelietotā nekustamā īpašuma statusam,
tiesu izpildītājs noskaidro šādu informāciju:
37.5 1. attiecīgās pašvaldības būvvaldē, ka ēkas vai būves renovācijai, rekonstrukcijai vai
restaurācijai ir izsniegta būvatļauja;
37.5 2. attiecīgās pašvaldības būvvaldē, Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā vai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ka pēc renovācijas, rekonstrukcijas
vai restaurācijas darbu pabeigšanas ēka vai būve ir pieņemta ekspluatācijā;
37.5 3. Iedzīvotāju reģistrā, ka pēc ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā
nekustamais īpašums nav vai nav bijis norādīts kā deklarētā dzīvesvieta, un komercreģistrā,
ka pēc ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā nekustamais īpašums nav vai nav bijis
norādīts kā juridiskā adrese, un Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā, ka
pēc ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā nekustamais īpašums nav vai nav bijis norādīts
kā kādas personas vai tās struktūrvienības adrese, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā un Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, ka pēc ēkas vai būves
pieņemšanas ekspluatācijā nekustamais īpašums nav iznomāts, izīrēts vai nodots kādas
personas lietošanā.
37.6 Piemērojot likuma 2.panta 21.7daļu, lai konstatētu nekustamā īpašuma atbilstību šā
likuma 1.panta 16.punkta «d» apakšpunktā minētā nelietotā nekustamā īpašuma statusam,
tiesu izpildītājs noskaidro šādu informāciju:
37.6 1. attiecīgās pašvaldības būvvaldē, ka ēkas vai būves renovācijai, rekonstrukcijai vai
restaurācijai ir izsniegta būvatļauja;
37.6 2. attiecīgās pašvaldības būvvaldē, Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā vai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ka pēc renovācijas, rekonstrukcijas
vai restaurācijas darbu pabeigšanas ēka vai būve ir pieņemta ekspluatācijā un izsoles
izsludināšanas dienā nav pagājis gads pēc ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā;
37.6 3. Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā, ka ēka vai būve nav pārdota gada laikā pēc tās pieņemšanas
ekspluatācijā;
37.6 4. Iedzīvotāju reģistrā, ka pēc ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā
nekustamais īpašums ir vai ir bijis norādīts kā deklarētā dzīvesvieta, vai komercreģistrā, ka
pēc ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā nekustamais īpašums ir vai ir bijis norādīts kā
juridiskā adrese, vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā, ka pēc ēkas vai
būves pieņemšanas ekspluatācijā nekustamais īpašums ir vai ir bijis norādīts kā kādas
personas vai tās struktūrvienības adrese, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā vai Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, ka pēc ēkas vai būves pieņemšanas
ekspluatācijā nekustamais īpašums ir iznomāts, izīrēts vai nodots kādas personas lietošanā.
37.7 Piemērojot likuma 2.panta 21.7daļu, lai konstatētu nekustamā īpašuma atbilstību šā
likuma 1.panta 16.punkta «e» apakšpunktā minētā nelietotā nekustamā īpašuma statusam,
tiesu izpildītājs noskaidro šādu informāciju:
37.7 1. attiecīgās pašvaldības būvvaldē, ka ēkas vai būves būvniecībai ir izsniegta
būvatļauja;
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37.7 2. attiecīgās pašvaldības būvvaldē, ka ēka vai būve nav pieņemta ekspluatācijā;
37.7 3. Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, ka zemesgrāmatā ir ierakstīta
jaunbūve.
37.8 Piemērojot likuma 2.panta 21.7daļu, lai konstatētu nekustamā īpašuma atbilstību šā
likuma 1.panta 16.punkta «f» apakšpunktā minētā nelietotā nekustamā īpašuma statusam,
tiesu izpildītājs noskaidro šādu informāciju:
37.8 1. attiecīgās pašvaldības būvvaldē, ka ēkas vai būves renovācijai, rekonstrukcijai vai
restaurācijai ir izsniegta būvatļauja;
37.8 2. attiecīgās pašvaldības būvvaldē, ka ēka vai būve nav pieņemta ekspluatācijā.»;
1.5. aizstāt 40.punktā vārdus «Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli
apliekamo personu reģistrā (turpmāk - apliekamo personu reģistrs)» ar vārdiem «apliekamo
personu reģistrā»;
1.6. papildināt noteikumus ar 47.1, 47.2,47.3, 47.4, 47.5 un 47.6punktu šādā redakcijā:
«47.1 Piemērojot likuma 3.panta 1.3daļas 6.punktu, apliekamajai personai apliecinājumā
norādāmo iespējamā nodokļa parāda segšanai paredzamo apmēru var samazināt par
50 procentiem, ja apliekamā persona pirms iesnieguma iesniegšanas par šīs personas kā
fiskālā pārstāvja reģistrēšanu apliekamo personu reģistrā vai ja tai jau ir piešķirts fiskālā
pārstāvja reģistrācijas numurs pēdējo triju taksācijas gadu laikā nepārtraukti izmanto
vispārējo galvojumu atbilstoši normatīvajos aktos muitas jomā noteiktajām prasībām un ir
saņēmusi atzītā komersanta statusu atbilstoši normatīvajos aktos muitas jomā noteiktajām
prasībām.
47.2 Piemērojot likuma 3.panta 1.3daļas 6.punktu, apliekamo personu var atbrīvot no
apliecinājuma iesniegšanas, ja apliekamā persona pirms iesnieguma iesniegšanas par šīs
personas kā fiskālā pārstāvja reģistrēšanu apliekamo personu reģistrā vai ja tai ir piešķirts
fiskālā pārstāvja reģistrācijas numurs pēdējo piecu taksācijas gadu laikā nepārtraukti izmanto
vispārējo galvojumu vai ir saņēmusi atbrīvojumu no prasības iesniegt vispārējo galvojumu
atbilstoši normatīvajos aktos muitas jomā noteiktajām prasībām un ir saņēmusi atzītā
komersanta statusu atbilstoši normatīvajos aktos muitas jomā noteiktajām prasībām.
47.3 Apliekamā persona, kurai ir piešķirts fiskālā pārstāvja reģistrācijas numurs,
izmantojot šo noteikumu 47.1punktā paredzēto samazinājumu, pēc katra taksācijas perioda
beigām pārliecinās, ka apliecinājumā norādāmais iespējamā nodokļa parāda segšanai
paredzamais apmērs nav mazāks par 50 procentiem no likuma 3.panta 1.3daļas 6.punktā
minētā apliecinājuma apmēra.
47.4 Ja apliekamā persona, kurai ir piešķirts fiskālā pārstāvja reģistrācijas numurs,
izmantojot šo noteikumu 47.1punktā paredzēto samazinājumu, konstatē, ka pēc taksācijas
perioda beigām apliecinājumā norādāmais iespējamā nodokļa parāda segšanai paredzamais
apmērs ir mazāks par 50 procentiem no likuma 3.panta 1.3daļas 6.punktā minētā
apliecinājuma apmēra, tā mēneša laikā nodrošina šā apmēra palielināšanu līdz
50 procentiem.
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47.5 Ja apliekamā persona vēlas izmantot šo noteikumu 47.1punktā minēto samazinājumu
vai 47.2punktā minēto atbrīvojumu no apliecinājuma iesniegšanas, tā iesniedz Valsts
ieņēmumu dienestā iesniegumu par apliecinājumā norādāmā apmēra iespējamā nodokļa
parāda segšanai samazināšanu vai par atbrīvošanu no šā apliecinājuma iesniegšanas.
47.6 Valsts ieņēmumu dienests izskata šo noteikumu 47.5punktā minēto iesniegumu un
piecu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas pieņem lēmumu par šo noteikumu 47.1punktā
minētā samazinājuma vai 47.2punktā minētā atbrīvojuma no apliecinājuma iesniegšanas
piešķiršanu vai lēmumu atteikt piešķirt šo noteikumu 47.1punktā minēto samazinājumu vai
47.2punktā minēto atbrīvojumu no apliecinājuma iesniegšanas.»;
1.7. papildināt noteikumus ar 53.7 un 53.8punktu šādā redakcijā:
«53.7 Piemērojot likuma 3.panta 8.1daļas 4.punktu, Valsts ieņēmumu dienestam ir
tiesības izslēgt apliekamo personu no apliekamo personu reģistra:
53.7 1. neveicot pārbaudi, bet nosūtot šo noteikumu 53.1punktā minēto rakstisko
brīdinājumu, ja Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā ir rakstisks apliecinājums no tās ēkas vai
telpas īpašnieka, kurā ir reģistrēta apliekamās personas juridiskā adrese (ja juridiskā adrese
komercreģistrā ierakstīta pirms 2011.gada 1.jūlija) vai deklarētā dzīvesvieta, ka konkrētā
apliekamā persona šajā adresē neatrodas;
53.7 2. neveicot pārbaudi un nesūtot šo noteikumu 53.1punktā minēto rakstisko
brīdinājumu, ja uz apliekamās personas juridisko adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi
nosūtītais ierakstītais pasta sūtījums ir nosūtīts atpakaļ Valsts ieņēmumu dienestam ar norādi,
ka adresāts šajā adresē neatrodas.
53.8 Piemērojot likuma 3.panta 8.1daļas 6.punktu, Valsts ieņēmumu dienests, pieņemot
lēmumu par apliekamās personas saimnieciskās darbības apturēšanu saskaņā ar likumu «Par
nodokļiem un nodevām», vienlaikus pieņem lēmumu par apliekamās personas izslēgšanu no
apliekamo personu reģistra.»;
1.8. papildināt noteikumus ar 106.1punktu šādā redakcijā:
«106.1 Likuma 6.panta pirmās daļas 17.punkta «b» un «d» apakšpunkts nav piemērojams
elektronisko paziņojumu pārraidīšanas pakalpojumiem, tajā skaitā tādiem, kas sniegti,
izmantojot SWIFT sistēmu.»;
1.9. izteikt 116.punktu šādā redakcijā:
«116. Piemērojot likuma 6.panta pirmās daļas 23.punktu, par nelietota nekustamā
īpašuma pārdošanu netiek uzskatīta nekustamā īpašuma nodošana īpašniekam privatizācijas
rezultātā, kā arī nelietota nekustamā īpašuma ieguldījums kapitālā.»;
1.10. svītrot 123.punktu;
1.11. papildināt noteikumus ar 126.1punktu šādā redakcijā:
«126.1 Likuma 6.2panta 6.1punktu nepiemēro elektroniski veiktajām masu informācijas
līdzekļu piegādēm.»;
1.12. papildināt noteikumus ar 127.1punktu šādā redakcijā:
«127.1 Piemērojot likuma 6.2panta 6.1punktu, nodokļa samazināto likmi piemēro arī
žurnālu pielikumiem kompaktdiska formā, kas tiek pievienoti žurnāliem bez papildu maksas
un ir žurnālu neatņemama sastāvdaļa, ja kompaktdiskā ievietotā informācija papildina
žurnālos sniegto informāciju.»;
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1.13. izteikt 137.punktu šādā redakcijā:
«137. Likuma 6.2panta 15.punkts ir piemērojams tikai tādām piegādēm iedzīvotājiem
(fiziskām personām), kas pērk un patērē siltumenerģiju mājsaimniecības vajadzībām (gala
patēriņam).»;
1.14. svītrot 138. un 139.punktu;
1.15. izteikt 140.punktu šādā redakcijā:
«140. Ja fiziskā persona pērk un patērē siltumenerģiju saimnieciskās darbības vai kāda
cita veida profesionālās darbības vajadzībām, likuma 6.2panta 15.punkts nav piemērojams.
Šajā gadījumā fiziskā persona paziņo par siltumenerģijas lietošanas mērķi piegādātājam vai
personām, kas veic namu apsaimniekotāja funkcijas.»;
1.16. svītrot 142.punktu;
1.17. aizstāt 196.1punktā vārdu «transportlīdzekļa» ar vārdiem «vieglās pasažieru
automašīnas (kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas)»;
1.18. papildināt noteikumus ar 203.1punktu šādā redakcijā:
«203.1 Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktu, priekšnodoklis par saņemto
pakalpojumu, par kuru nodokli valsts budžetā maksā pakalpojuma saņēmējs saskaņā ar
likuma 13.2 vai 13.5pantu, atskaitāms tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kad ir
saņemts pakalpojums un ir saņemts nodokļa rēķins vai par šo pakalpojumu samaksāts
avansā.»;
1.19. papildināt noteikumus ar 205.1punktu šādā redakcijā:
«205.1 Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 9.punktu, priekšnodoklis par precēm,
kas iegādātas saskaņā ar likuma 13.2 vai 13.5pantu, atskaitāms tā taksācijas perioda nodokļa
deklarācijā, kad ir saņemtas preces un ir saņemts nodokļa rēķins vai par šīm precēm
samaksāts avansā saskaņā ar rēķinu.»;
1.20. papildināt noteikumus ar 218.1punktu šādā redakcijā:
«218.1 Piemērojot likuma 10.panta ceturto daļu, apliekamajai personai ir tiesības atskaitīt
priekšnodokli par nelietoto nekustamo īpašumu, kas iegādāts pirms 2011.gada 1.oktobra,
brīdī, kad tā pārdod šo nekustamo īpašumu, ja nekustamā īpašuma iegādes brīdī
priekšnodoklis netika atskaitīts un nekustamais īpašums tiek pārdots kā nelietots nekustamais
īpašums.»;
1.21. papildināt noteikumus ar 227.1punktu šādā redakcijā:
«227.1 Likuma 10.panta ceturtās daļas 6.punktu nepiemēro, ja tiek pārdots nelietots
nekustamais īpašums, kas minēts likuma 1.panta 16.punkta «a» apakšpunktā.»;
1.22. izteikt 232.punktu šādā redakcijā:
«232. Piemērojot likuma 10.panta ceturtās daļas 6.punktu, apliekamā persona, kura
10 gadu laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai nodošanas ekspluatācijā pārdod
nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma daļu:
232.1. izbeidz priekšnodokļa korekcijas veikšanu par pārdoto nekustamo īpašumu vai
nekustamā īpašuma daļu ar nākamo taksācijas gadu pēc tā gada, kurā noformēts pirkuma
līgums;
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232.2. veic priekšnodokļa korekciju par pārdoto nekustamo īpašumu vai nekustamā
īpašuma daļu proporcionāli mēnešu skaitam no tā taksācijas gada sākuma, kurā noformēts
pirkuma līgums, līdz pirkuma līguma noformēšanas mēnesim;
232.3. atmaksā valsts budžetā atskaitīto priekšnodokļa summu par pārdoto nekustamo
īpašumu vai nekustamā īpašuma daļu, kas aprēķināta saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās
daļas 6.punktu;
232.4. turpina veikt priekšnodokļa korekciju par atlikušo nekustamā īpašuma daļu,
ievērojot likuma 10.panta ceturtās daļas 2.1punktā minētās nekustamā īpašuma izmantošanas
proporcijas.»;
1.23. izteikt 254.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
«Veikto apliekamo darījumu vērtībā netiek iekļauta importēto preču vērtība, preču
iegādes Eiropas Savienības teritorijā vērtība un to preču un pakalpojumu vērtība, par kuriem
apliekamā persona maksā nodokli kā šo preču un pakalpojumu saņēmēja.»;
1.24. papildināt noteikumus ar 262.2 un 262.3punktu šādā redakcijā:
«262.2 Ja šo noteikumu 262.punktā minēto žurnālu kārto elektroniski, ailes, kuras nav
nepieciešams aizpildīt, veicot saimniecisko darbību, šajā žurnālā var nenorādīt.
262.3 Ja apliekamā persona ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja, kārto
grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, atbilst tikai likuma 13.4 pirmajā daļā noteiktajiem
kritērijiem un izmanto likuma 13.4pantā noteikto īpašo nodokļa maksāšanas un
priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību, tā, kārtojot saimnieciskās darbības ieņēmumu un
izdevumu uzskaites žurnālu elektroniski, šo noteikumu 262.punktā minēto žurnālu var
nekārtot, bet papildināt saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu ar
ailēm, lai uzskaitītu aprēķinātās nodokļa summas, par kurām taksācijas periodā saņemta
samaksa, un priekšnodoklī norādāmās nodokļa summas, par kurām taksācijas periodā veikta
samaksa saskaņā ar nodokļa rēķiniem, kas saņemti no citām apliekamajām personām.»;
1.25. papildināt noteikumus ar 263.1punktu šādā redakcijā:
«263.1 Šo noteikumu 263.punkta nosacījumi neattiecas uz apliekamo personu, kura
izmanto tikai likuma 13.4pantā noteikto īpašo nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa
atskaitīšanas kārtību.»;
1.26. svītrot 269.punktu;
1.27. izteikt 280.2punktu šādā redakcijā:
«280.2 Tiesu izpildītājs, aizpildot 280.1punktā minēto paziņojumu par nodokļa samaksu
(3.pielikums), tabulā katru darījumu norāda atsevišķā rindā. Minētās tabulas 1.aili aizpilda ar
vārdiem «mantas pārdošana izsolē» un norāda tās apliekamās personas nodokļa reģistrācijas
numuru, kuras manta pārdota tiesu izpildītāja rīkotajā izsolē, un tā maksājuma uzdevuma
identifikācijas datus (datumu, numuru, maksājuma uzdevumā norādīto nodokļa kopējo
summu un tiesu izpildītāja depozīta konta numuru, no kura veikta nodokļa samaksa), kas
apliecina nodokļa iemaksu valsts budžetā. Minētās tabulas 5.ailē norāda tās personas
identifikācijas datus (ja darījuma partneris ir fiziskā persona, norāda šīs personas vārdu,
uzvārdu un personas kodu), kas iegādājas mantu izsolē. Minētās tabulas 6., 7. un 8.ailē
norāda tiesu izpildītāja izrakstītā nodokļa rēķina identifikācijas datus.»;
1.28. aizstāt 293.punktā vārdu «trešo» ar vārdu «ceturto»;
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1.29. papildināt noteikumus ar 348.punktu šādā redakcijā:
«348. Šo noteikumu 126.1 un 127.1punkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.»
2. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.oktobri.
Ministru prezidents
Finanšu ministra vietā ekonomikas ministrs
Publikācija: «Latvijas Vēstnesis», 2011, №156.
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V.Dombrovskis
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