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Nodokļu reformas ietekmi pašlaik asi izjūt grāmatveži, kuru darba apjoms pieaudzis par līdz 

pat 40%. Lielākā grāmatvežu neapmierinātība saistās ar jauno kārtību darba algas 

aprēķināšanā. Līdz ar jauno sistēmu, kad ir ieviests prognozētais neapliekamais minimums, 

var gadīties, ka darba ņēmējiem nākamā gada sākumā jāatmaksā valstij iedzīvotāju 

ienākumu nodokļa starpība. Ne pārāk tālu ir arī grāmatvežu nākamo galvassāpju cēlonis – 

izmaiņas uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinā. 

Nodokļu reformas ietekmi asi izjūt grāmatveži, kuru darba apjoms pieaudzis par līdz pat 40%; pierašana pie 
izmaiņām prasa laiku 

Grāmatvežu darba apjoms ir palielinājies, tāpat pieaug pieprasījums pēc grāmatvedības pakalpojumiem, 
norāda finanšu konsultāciju SIA Numeri vadītāja Lilita Bērziņa. Daudzi mazie grāmatvedības biroji netiek 
galā ar darbiem vai arī nespēj klientus konsultēt neskaidrajos jautājumos, jo trūkst zināšanu un kapacitātes. 
«Daudzi klienti izvēlas lielākos grāmatvedības birojus, jo vēlas būt pārliecināti par saņemtā pakalpojuma 
kvalitāti. Vēl ir klienti, kas vēršas ar lūgumu veikt auditu, piemēram, algu aprēķināšanas jomā. 
Grāmatvedības pakalpojumu pircēji vēlas būt droši, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) neuzrēķinās papildu 
nodokļus un soda naudas nepareizi veiktu aprēķinu dēļ,» stāsta L. Bērziņa. 

SIA Orients Audit&Finance grāmatvedības departamenta vadītāja Jeļena Tihenko teic, ka izmaiņas nodokļu 
politikā automātiski saistītas ar izmaiņām katra uzņēmuma grāmatvedības politikā un tas ir papildu darbs 
grāmatvežiem. Visa grāmatvedība mūsdienās ir vairāk vai mazāk automatizēta, ir nepieciešamas izmaiņas 
arī programmatūrā, un tas prasa resursus. Papildu problēmu radot tas, ka nodokļu izmaiņās joprojām pastāv 
vairākas neskaidrības, kas prasa papildu paskaidrojumus, un tādēļ grāmatvedis nevar skaidri un vienkārši 
izvirzīt programmētājiem tehnisku uzdevumu, kuru vajag izpildīt specializētajās programmās. 

«Salīdzinot ar 2017. gadu, mūsu darba apjoms pieauga par līdz pat 40%. Protams, pirmais mēnesis varbūt 
bija darbietilpīgāks, lai visu pielāgotu. Ceru, ka nākamajos mēnešos darba apjoms samazināsies, bet tik un tā 
mums darba ir vairāk. Ir jāmāk pierādīt klientam, kāpēc grāmatvedības pakalpojumi maksās vairāk. Ceru, ka 
beidzot klienti novērtēs, ko nozīmē labs grāmatvedības pakalpojums, un atsijās tos, kuri to nespēj sniegt,» 
teic Sigita Keiša, grāmatvedības aģentūras SIA Kamelota valdes locekle un Latvijas Republikas Grāmatvežu 
asociācijas valdes locekle. 

Vaicāts, vai jaunās izmaiņas normatīvos ir radījušas klientu pieplūdumu, SIA 1. grāmatvedības birojs valdes 
loceklis Armands Prāvs spriež, ka nav ieviests nekas tāds, lai radītu papildu pieprasījumu tirgū. Juridiskām 
personām globāli nekas nav mainījies, izmaiņas vairāk izjūt grāmatveži, kuri tās piemēro un skaidro 
uzņēmumu vadītājiem. «Šobrīd nav novērots pieprasījuma pieaugums pēc kvalificēta grāmatveža 
pakalpojumiem. Tas, visdrīzāk, saistīts ar to, ka uzņēmēji vēl nav paspējuši apzināt visas izmaiņas 
normatīvajos aktos, jo fokuss šobrīd ir uz 2017. gada finanšu pārskatu sagatavošanu. Tajā pašā laikā 
grāmatveža darba apjoms, pat nemainoties klientu skaitam, ir būtiski pieaudzis, jo līdz 2018. gada 30. 
aprīlim ir jāsagatavo 2017. gada pārskati, bet paralēli tam ikdienas darbā ir jāpiemēro jaunās normas,» 
norāda Linda Zaļaiskalns, biznesa un vadības konsultāciju uzņēmuma SIA ActusQ grāmatvede. 

«Grāmatveži tikko atguvās no pagājušajā gadā pieņemtā jaunā likuma par gada pārskatiem, kad pār tiem 
«nokrita» jaunā nodokļu reforma. Visas izmaiņas grāmatvedībā šogad ir tieši saistītas ar to. Jebkādas 
izmaiņas vienmēr ietver papildu investīcijas – arī nodokļu reformas katrā uzņēmumā saistās ar papildu 



finanšu un laika resursiem. Reforma ir ietekmējusi vairākus nodokļus, un daži no tiem ir radikāli 
mainījušies, tādēļ nepieciešami nopietni ieguldījumi. Lielo uzņēmumu pārstāvji var to atļauties, taču 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tas rada nopietnus sarežģījumus,» uzsver J. Tihenko. 

Nodokļu reformas izmaiņu būtība uzņēmējiem un darbiniekiem nav skaidra, un ar jautājumiem viņi vēršas 
pie saviem grāmatvežiem. «Tāpēc grāmatvedim jābūt arī nodokļu konsultantam un finanšu direktoram vienā 
personā, kas spēj prognozēt finanšu plūsmu un rentabilitāti uzņēmumā. Savā audita praksē mēs bieži 
redzam, ka mazo vai vidējo uzņēmumu grāmatvežiem tiek uzticēti ne tikai tiešie pienākumi, bet bieži arī 
lietvedības kārtošana, personālvadība, preces uzskaitīšana utt.,» viņš norāda. 

L. Zaļaiskalns piekrīt, ka grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem programmu pielāgošana jaunajai 
situācijai un darbinieku apmācība prasīja resursus. «Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tieši 
skaidrojošais darbs klientiem par nodokļu piemērošanu, jo publiskajā telpā sniegtā informācija nav pilnīga. 
Piemēram, nodokļu maksātāji publiskajā telpā tika informēti, ka uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) likme 
ir 20%, bet tikai dažviet tika pieminēts, ka likums paredz koeficienta piemērošanu, līdz ar to lielai daļai 
nodokļu maksātāju šobrīd nav pilnīgas izpratnes par UIN aprēķinu. Tāpat publiskajā telpā tika uzsvērts, ka 
no nodokļu reformas lielākie ieguvēji būs darba ņēmēji, bet šobrīd esam saskārušies ar neizpratni no 
atsevišķu darba ņēmēju puses saistībā ar ienākumu samazināšanos, kuriem netiek piemērots neapliekamais 
minimums un nav apgādībā esošo personu. Grāmatvedim ir jāspēj izvērtēt un izskaidrot katra situācija,» 
viņa piebilst. 

Pārmaiņas prasa laiku 

«Jebkura reforma prasa laiku, lai ar to iepazītos un pierastu. Šī gada izmaiņas bija ļoti apjomīgas un skāra 
visus nodokļus, līdz ar to administratīvais slogs grāmatvežiem šobrīd ir pieaudzis. Tāpēc viss labums, ko nes 
reforma, vēl nav līdz galam saskatīts,» neslēpj Svetlana Šemele-Baikova, Latvijas Republikas Grāmatvežu 
asociācijas izpilddirektore un SIA Nexia Audit Advice asociētā partnere. 

A. Prāvs nodokļu izmaiņas kopumā vērtē pozitīvi. Negatīvais aspekts ir tas, ka jāiegulda vairāk 
administratīvā darba, taču jebkuras izmaiņas, jo īpaši sākumposmā, kamēr visas puses – uzņēmēji, 
grāmatveži un VID – izprot prasību praktisko piemērošanu, nozīmē zināmu turbulenci. «Savā ziņā izmaiņas 
ir normālas, un tām ir jābūt. Taču jāņem vērā, ka šogad ir samērā daudz jaunumu gandrīz visos nodokļos, 
līdz ar to vienlaikus jāspēj salīdzinoši īsā laikā visu apgūt,» viņš spriež. 

Strādā pie licencēšanas 

S. Šemele-Baikova akcentē, ka grāmatvedis ir sabiedriski nozīmīga profesija, bet pretēji zvērinātiem 
revidentiem un advokātiem, kas ir stingri regulēti un kam ir konkrētas prasības, lai sniegtu pakalpojumus, tai 
nav izvirzītas konkrētas prasības. Ņemot vērā jaunākās izmaiņas likumos, šobrīd uzņēmēji it sevišķi apzinās, 
ka grāmatvedim jābūt ļoti zinošam, lai kvalitatīvi sniegtu savus pakalpojumus.  

Grāmatveža loma kļūst īpaši nozīmīga – tam jāzina visas nianses, ko paredz likums, jāpiemēro tās konkrēta 
uzņēmuma un darba ņēmēja situācijā un jāspēj to visu izskaidrot vienkāršiem cilvēkiem, kuri likumus 
nelasa. Pirms gada tika ieviesta obligātā ārpakalpojumu grāmatvežu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, 
un drīzumā varētu tikt ieviesta arī licencēšana. «Tādā veidā mēģināsim kāpināt ārpakalpojumu 
grāmatvedības pakalpojumu kvalitāti. Šobrīd asociācijā sadarbībā ar partneriem tiek izstrādāti kritēriji 
grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšanas tiesiskajam regulējumam,» saka S. Šemele-Baikova.  


