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Komercdarbības reģistrēšana elektroniski
/Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs/

Izmantojot Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē izveidotu formu
„tiešsaiste komersantiem”, pievieno reģistrācijas pieteikuma
veidlapas un citus nepieciešamos dokumentus (t.sk. maksājumu
apliecinošos dokumentus), un nosūti tos Uzņēmumu reģistram
savas komercdarbības reģistrēšanai elektroniski. Tiešsaistē vari
iesniegt arī pieteikumu izmaiņu reģistrācijai un uzņēmuma
izslēgšanai no reģistra.

http://www.ur.gov.lv/epakalpojumi.html
E-pakalpojuma adrese:

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Komercdarbība

e

Reģistrēšanās par sociālo pakalpojumu
sniedzēju
/Labklājības ministrija/

Saskaņā ar normatīvos aktos noteikto, sociālos pakalpojumus
drīkst sniegt tikai tāds pakalpojumu sniedzējs, kas Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrs”. E-pakalpojums „

” sociālo palapojumu
sniedzējam reģistrēties valsts informācijas sistēmā
elektroniski.

http://www.lm.gov.lv /Nozares politika/ Sociālā aizsardzība/

Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs/ Iesnieguma
veidlapa sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanai/

Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrācija

dod iespēju

E-pakalpojuma adrese:
► ►

► ►

/

/ /

e

Elektroniska informācijas pieprasīšana un
saņemšana no Uzņēmumu reģistra
/Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs/

Uzņēmumu reģistrs sniedz noteikta parauga izziņas par
uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), komersantiem, biedrībām
vai nodibinājumiem u.c. Izziņās iekļauta pilna aktuālā un
vēsturiskā informācija.

http://www.ur.gov.lv/ /Informācijas pieprasīšana/
E-pakalpojuma adrese:

►

e

Skaties  elektroniski!
(satur saites uz e-pakalpojumiem)

Jautā par e-pakalpojumiem un
izmanto bezmaksas internetu

ikvienā pašvaldības publiskajā
bibliotēkā!



Kā pielāgot citam lietošanas mērķim iepriekš
izmantotās telpas par sava uzņēmuma telpām
un nokārtot ar to saistītās formalitātes
elektroniski?

Ikvienai uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamas piemērotas
telpas - uzņēmuma atrašanās vieta var palīdzēt (vai traucēt)
uzņēmējdarbības attīstībai. Atkarībā no uzņēmuma
pamatdarbības, vienlaicīgi jāizpildās vairākiem faktoriem, lai
telpas veiksmīgi kalpotu savam mērķim. Bez tam, izvēlētās telpas
ir ne tikai darba vieta, bet arī uzņēmuma vizītkarte. Ja piemērotas
telpas atrastas, šis nelielais raksts palīdzēs Tev uzzinā kā nokārtot
pāris formalitātes, lai varētu sākt savu uzņēmējdarbību.

Ja vēl neesi piereģistrējis savu uzņēmējdarbību, reģistrē to
elektroniski, izmantojot Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē
komersantiem izveidotu tiešsaistes formu „tiešsaiste
komersantiem”.

Individuālie uzņēmumi, zemnieka un zvejnieka saimniecības
komercdarbības reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus var
nosūtīt Uzņēmumu reģistram uz e-pastu info@ur.gov.lv.

Vizuāli novērtē telpu kvalitāti: komunālos pieslēgumus,
ventilācijas sistēmu, sanitārtehniku, kopējo telpu stāvokli.
Pārliecinies, kāda informācija par Tevis izvēlētajām telpām
pieejama Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā
www.kadastrs.lv: īpašuma zemes vienības, būves, telpu grupas
raksturojošie dati (platības, lietošanas mērķi, apgrūtinājumi,
labiekārtojumi, prognozētās kadastrālās vērtības) u.c.

Ja esi iecerējis veikt vienkāršotu izvēlētās būves vai telpu grupas
renovāciju un/vai rekonstrukciju, ir jāsaņem būvvaldes atļauja,
tāpēc sākumā vienojies ar atbildīgo projektētāju par ieceres
dokumentācijas izstrādi un kopīgi aizpildiet apliecinājuma karti
(elektroniski).

Apliecinājuma karti paraksti ar drošu e-parakstu un laika zīmogu
un nosūti to būvvaldei kopā ar pārējiem iesniegšanai
nepieciešamajiem dokumentiem: paskaidrojuma rakstu;

atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādātu telpu plānu ar
tehnisko rādītāju skaidrojumiem (eksplikāciju);

būves vai telpu grupas aktuālās tehniskās inventarizācijas
lietas kopiju;

īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;
mainīto inženiertīklu pievadu shēmu, ja mainīti inženiertīklu

pievadi.

1)
2)

3)

4)
5)

Piezīmes

Piezīmes

Ja renovācija un/vai rekonstrukcija paredzēta valsts aizsargājamā
kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošā būvē,
nepieciešams iesniegt arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas atļauju un telpas kultūrvēsturiskās inventarizācijas
aktu.

Ja dokumentus iesniedz pilnvarota persona, ir jāsagatavo arī
pilnvara. Pilnvaru ar e-parakstu paraksta pilnvaras izdevējs un ir
atbildīgs par tā sniegto ziņu patiesumu.

Pēc būvdarbu pabeigšanas, pamatojoties uz ieceres
dokumentāciju un apliecinājuma karti, iesniedz Valsts zemes
dienestā iesniegumu par veiktajām izmaiņām būves vai telpu
grupas tehniskās inventarizācijas lietā.

e
Kā elektroniski pieteikties mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāja statusam?
Individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai
zvejnieka saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts
ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs vai
sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuri atbilst Mikrouzņēmumu
nodokļu likumā noteiktajiem kritērijiem, var pieteikties
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai
elektroniski.

Aizpildi Uzņēmumu reģistra iesnieguma formu vai sagatavo
iesniegumu brīvā formā, kurā apliecini, ka pārskata gadā, kas
atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:
1) paredzamais darbinieku skaits nepārsniegs 5 darbiniekus;
2) darbinieki tiks informēti par izmaiņām; 3) paredzamais
apgrozījums būs līdz 70 000 Ls; 4) mikrouzņēmums vēlas maksāt
mikrouzņēmumu nodokli.

Visi dibinātāji paraksta iesniegumu ar drošu e-parakstu un laika
zīmogu.

Individuālie komersanti un sabiedrības ar ierobežotu atbildību,
veicot komercdarbības reģistrāciju, pievieno sagatavoto
iesniegumu Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē izveidotās
tiešsaistes formas „tiešsaiste komersantiem” pieteikuma sadaļā
nospiežot pogu „Pievienot vēl citu dokumentu”. Kad visi
nepieciešamie ievadlauki aizpildīti un dokumenti pievienoti,
apstiprini lēmumu, nospiežot pogu „Sūtīt”, un pieteikums tiks
nosūtīts Uzņēmumu reģistram.

Vienlaicīgi ar komercdarbības reģistrēšanu:

Individuālie uzņēmumi, zemnieka un zvejnieka saimniecības
iesniegumu nosūtīta Uzņēmumu reģistram uz e-pastu
info@ur.gov.lv vienlaicīgi ar komercdarbības reģistrēšanai
nepieciešamajiem dokumentiem.

Fiziskā persona, kas, uzsākot saimniecisko darbību,
reģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējs, aizpilda
pieteikumu reģistrācijai Nodokļu maksātāju reģistrā
(27.03.2001. MK noteikumu Nr. 150 „Noteikumi par nodokļu
maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju
Valsts ieņēmumu dienestā” 1. pielikums).

Sagatavo iesniegumu brīvā formā, ka vēlies būt
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, apliecinot, ka pārskata
gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas
periodam: 1) paredzamais darbinieku skaits nepārsniegs 5
darbiniekus; 2) darbinieki tiks informēti par izmaiņām; 3)
paredzamais apgrozījums būs līdz 70 000 Ls; 4)
mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.

Paraksti sagatavotos dokumentus ar drošu e-parakstu un laika
zīmogu un nosūti uz VID oficiālo e-pasta adresi vid@vid.gov.lv.

Pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa
iegūšanu ar nākamā taksācijas perioda 1. janvāri jāiesniedz
VID līdz pirmstaksācijas gada 15. decembrim. Pieteikumu
sagatavo brīvā formā, kurā apstipr ini atbi lstību
Mikrouzņēmumu nodokļu likuma 1. panta 1. punkta „a”
apakšpunktā (ja mikrouzņēmums ir SIA) un 2. pantā
noteiktajiem kritērijiem, kā arī šā panta pirmajā daļā minētajiem
nosacījumiem attiecībā uz nākamo taksācijas periodu.

Visi dibinātāji paraksta iesniegumu ar drošu e-parakstu un
laika zīmogu un nosūta uz VID oficiālo e-pasta adresi
vid@vid.gov.lv

vai

pieteikumu iesniedz, izmantojot VID EDS, pievienojot
sagatavoto pieteikumu dokumentam „Iesniegums
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai” un
parakstot to ar VID izsniegto e-parakstu vai viedkartes drošu e-
parakstu.

Vienlaicīgi ar fiziskās personas, kā saimnieciskās
darbības veicēja, reģistrāciju VID:

Ja komercdarbība jau ir reģistrēta:e


