6. solis – UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJA
Pēc uzņēmējdarbības formas.
Pašnodarbinātā persona.
Pašnodarbināto reģistrācija atšķiras no pārējām uzņēmējdarbības formām.
Pašnodarbināta persona, kas veic saimniecisko darbību, reģistrācijas pēc savas
dzīvesvietas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) iestāde, kur saņem un aizpilda nodokļu
maksātāja pieteikuma veidlapu. Ja nepieciešams, darbinieki palīdz to aizpildīt.
Reģistrējoties jāuzrāda pase, jāiesniedz veidlapa un atkarība no nodarbošanās dažkārt
jāuzrāda arī dokumenta oriģināli un jāiesniedz to kopijas, piemēram, sertifikāts , patents
u. tml. Zināšanai: vairāk informācijas meklē VID mājāslapā www.vid.gov.lv.
Individuālais komersants
Individuālais komersants (IK) ir fiziska
persona, kas kā komersants ir ierakstīta
Komercreģistrā. Tam nepieciešama
Latvijas
pilsonība
vai
pastāvīga
iedzīvotāja statuss. Svarīgi: IK par savu
darbību un saistībām atbild ar visu savu
mantu. IK var slēgt darījumus un
pieņemt
darba
darbiniekus.
Lai
reģistrētos Uzņēmumā reģistra (UR),
jāiesniedz pieteikums, pases kopija,
valsts nodevas kvīts par ierakstīšanu
Komercreģistrā, kvīts par ieraksta
publikāciju laikrakstā Latvijas Vēstnesis.
Pieteikuma veidlapas var saņemt UR
nodaļas, tas vari izpētīt UR nodaļas tās
vari izpētīt UR mājāslapā www.ur.gov.lv.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA).
SIA var būt gan viens, gan vairāki dibinātāji, ne tikai Latvijas, bet arī ārzemju juridiskas
un fiziskas personas. Ir varianti: SIA ar pamatkapitālu Ls 2000 un mikrosabiedrība, ko
dibina ar Ls 1 pamatkapitālu, kuru pakāpeniski palielina līdz Ls 2000. SIA reģistrā pēc
juridiskās adreses, UR reģionālajā nodaļa. Ņem vērā: reformu dēļ daudzas nodaļas
mainījušas savu atrašanas vietu, tāpēc iepriekš palūkojies UR mājāslapā, kur to meklēt.
Nepieciešamie dokumenti: SIA dibināšanas līgums un statūti, bankas izziņa par
pamatkapitāla apmaksu (ja tie ir Ls 2000, jābūt apmaksātiem 50 procentiem, ja tas ir
jaunas SIA ar Ls 1, tad – Ls 3-100). Dokuments, kas apliecina katra mantiska
ieguldījuma vērtību, piemēram, ja tu SIA ieguldi savu automašīnu, datoru vai kāda cita
veida mantu. Ir nepieciešama arī katra valdes (vai padomes) locekļa rakstveida
piekrišana kļūt par valdes (padomes) locekli, kā arī notariāli apliecināti valdes locekļu
sarakstu paraugi. Ja dibinātāji ir fiziskas personas , jāiesniedz pases kopiju, ja juridiskas
personas un SIA pārstāvja pases kopija, kā arī valsts nodevas kvīts par SIA
ierakstīšanu Komercreģistrā un kvīts par sludinājuma publikāciju laikrakstā Latvijas
Vēstnesis. Zināšanai: vairāk informācijas meklē www.ur.gov.lv.

Uzņēmuma nosaukums.
Filozofiskais aspekts. Uzņēmuma nosaukumam jābūt saistītam ir jābūt saistītam ar
kādu stāstu vai leģendu, lai pēc tam, kad jautā, kāpēc tā, tēv būtu ko stāstīt. Parasti
uzņēmuma nosaukumu veido vai nu no īpašnieku vārdu burtiem, vai tas saistās ar
nozari, tās darbību vai vietu, kur uzņēmums atrodas. Ja tu domā arī par eksporta
iespējām uz ārzemēm, neiekļauj uzņēmuma nosaukumā burtus ar latviskajiem
mīkstinājumiem un garumzīmēm, jo tas radīs liekus pārpratumus. Nosaukumam jābūt
pievilcīgam un vienkāršam, lai to var viegli atrast visu veidu meklētajos.
Praktiska puse. Nosaukumam jāatbilst latviešu valodas gramatikas prasībām. Tam nav
obligāti jābūt latviešu valodā, bet ir jālieto latīņu un latviešu alfabēta burti. Pirms ieraksti
dokumentos savu iecerēto uzņēmuma nosaukumu, pārliecinies, vai ar tādu pašu
nosaukumu nav citu uzņēmumu. Sazinies ar komercreģistru ( informācijas numurs
6703703 ) vai interneta mājaslapā www.ur.gov.lv
ieraksti vēlamo nosaukumu
meklēšanas loga un izvēlnē Meklēt izvelies kritēriju Uzņēmums. Citādi var gadīties, ka
tu sagatavosi un iesniegsi visus dokumentus un tikai šā iemesla dēļ vien tev atsaka
reģistrēt uzņēmumu. Tev viss prasa papildu laiku un izmaksas.

Kā uz paplātes.
Lai gūtu izsmeļošas atbildes uz dažādiem tevi interesējošiem jautājumiem, izpēti
uzņēmuma reģistra mājaslapu sadaļu Biežāk uzdotie jautājumi. Sadaļa Dokumentu
paraugi tu vari atrast jebkuru tev nepieciešamo dokumentu paraugu, piemēram, kā
jāraksta SIA dibināšanas lēmumu, ja to dibini tu vien pati, un kā tas jāraksta, ja dibinātāji
vairāki. Ir gan tukšas paraugu veidlapas, gan jau aizpildītas paraugi. Katrā sadaļa ir ļoti
sīki un precīzi izskaidrots, kas un kā jādara, būtība pilnīgi visa informācija, kas saistīta
ar juridisko pusi pasniegta ļoti vienkāršota un saprotamā veida, lai tu spētu tikt gala pati.
Tagad vairs nav jāiet pie juristiem, jātērē naudu un laiku, lai sagatavotu līgumus un
pārējos dokumentus, jo tas viss ir atrodams mājaslapā.

Jauni atvieglojumi.
Kopš šāgada 1. jūnija stājās spēka
Ministru kabineta grozījumi Likuma par
pievienotas vērtības nodokļa (PVN)
piemērošanu kārtību, kas atvieglo
uzņēmumu reģistrēšanu. Agrāk pēc
reģistrēšanas UR bija jādodas uz VID
un jāiesniedz pieteikumus par PVN
reģistru. Tagad vairs nav jāiet uz
divām iestādēm. Likums paredz, ka
persona ir tiesīga iesniegt arī šo
pieteikumu UR, kas nosūta to VID, kur
to izskata un iesniedz uzņēmējam
atbildi. Zināšanai: UR ir tiesības
apliecināt arī uzņēmēju parakstus, tikai
noteikti paņem līdzi pasi.

Elektroniskā reģistrācija.
Tā kā mēs dzīvojam XXI gadsimtā, jaunus
uzņēmumus kopš februāra var reģistrēt
elektroniski. 21. jūnija UR ir reģistrējis pirmo
SIA, kam reģistrācijas process noritēja pilnība
elektroniski. Visus dokumentus uzņēmējs
iesniedza, izmantojot UR mājaslapā izveidoto
tiešsaisti komersantiem, un arī lēmumu par
reģistrāciju un reģistrācijas apliecību saņēma
elektroniski.
Kā to darīt: atver www.ur.gov.lv un meklē
sadaļu e-dokumentu iesniegšana. Tiešsaistes
forma ļauj pievienot reģistrācijas pieteikuma
veidlapas
un
citus
nepieciešamos
dokumentus un nosūtīt tos elektroniski.
Katram dokumentam atsevišķi jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika
zīmogu, tāpat kā tās būtu jādara, ja dokuments tiktu iesniegts papīra formā. UR ir
gatavs strādāt e-vidē. Tā ir ļoti ātra, ērta un efektīva uzņēmuma reģistrācijas forma, kas
atvieglos daudzu uzņēmēju dzīvi un darbu.
Cik ilgi? Uzņēmumu var reģistrēt vienas dienas laikā, tikai jāgaida kādas 10-14 dienas,
kamēr VID izskata pieteikumu un sniedz atbildi.

