Aktuālais normatīvajos aktos
pasta nozarē

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
2018.gada 30.janvāris

Saturs
Izmaiņas pasta nozares normatīvajos aktos

Par lietotāju informēšanu

Iesniedzamās informācijas noteikumi
pasta nozarē
Komersantu informācijas ievades un
apstrādes sistēma (IIAS)
Par izmaiņām valsts nodevas maksājumos
2018. gadā
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Grozījumi Pasta likumā
Reģistrēšana
Paziņojums – izvērtē UR un VID publiski
pieejamo informāciju par komersantu
Ja nepastāv 9.panta piektajā daļā minētie
šķēršļi – reģistrē pasta komersantu reģistrā

Nereģistrē, ja ir:
nodokļu parāds virs 150 euro
apturēta komersanta saimnieciskā darbība

uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process
ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus un nav
beidzies tiesību ierobežošanas termiņš
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Par lietotāju informēšanu
Pasta komersanta pienākumi
Pasta likuma 13.pants - publiski
pieejama informācija par
sniegto pasta pakalpojumu tarifiem
pasta sūtījumu piegādes nosacījumiem

Pasta likuma 13.pants – sūdzību
izskatīšana
pasta pakalpojumu lietotāju sūdzību
izskatīšanas nodrošināšana
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Par Regulatoram iesniedzamo informāciju
Publiskā konsultācija par noteikumu projektu
”Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē”
[ no 2017. gada 17. novembra līdz 1. decembrim]

Pasta komersantu atskaites
❖ Tradicionālo vai citu pakalpojumu sniedzēji (eksprespasta, kurjerpasta, abonētās preses
piegādes), informāciju par pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu iepriekšējā
kalendārajā gadā - 1.februāris;
❖

Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, informāciju par pasta sūtījumu skaitu 1.februāris, 1.maijs, 1.augusts un 1.novembris;

❖

Informācija par aprēķināto valsts nodevu – saskaņā ar SPRK 21.12.2017. lēmuma
Nr.1/42 «Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi» prasībām

Jauno noteikumu spēkā stāšanās datums –
2018.gada 1.janvāris
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Komersantu informācijas ievades un apstrādes
sistēma (IIAS)
Komersanta pienākums iesniegt atskaites Regulatoram
elektroniskā veidā, izmantojot IIAS

[«Informācijas iesniegšanas vispārīgi noteikumi» stājās spēkā
01.01.2018.]
•

Izņēmumu gadījumā, ja Regulatora vai komersanta
tehnisko iespēju dēļ nav iespējams izmantot IIAS,
informācija iesniedzama:
- Regulatoram personīgi;
- nosūtot Regulatoram pa pastu;
- nosūtot elektronisko dokumentu ar
elektronisko parakstu un laika zīmogu uz sprk@sprk.gov.lv

Pieejas tiesību saņemšana un IIAS lietošanas
nosacījumi
Regulatora 2016. gada 7. aprīļa lēmums Nr. 1/8
«Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas
lietošanas noteikumi»

https://likumi.lv/ta/id/281462-komersanta-informacijas-ievades-unapstrades-sistemas-lietosanas-noteikumi

Sistēmas lietotāju statusi:
1. Lietotājs ar iesniegšanas tiesībām – tiesības sagatavot un
iesniegt dokumentus Regulatoram komersanta vārdā;
2. Tiesību pārvaldnieks – tiesības izveidot vai mainīt dokumentu,
ko sagatavojis komersanta pārstāvis, kam ir sagatavošanas
tiesības; Tiesību pārvaldnieks var būt tikai viens, nevar iesniegt
dokumentus Regulatoram;
3. Lietotājs ar sagatavošanas tiesībām;
4. Lietotājs ar skatīšanās tiesībām.

Pieejas tiesību saņemšana un IIAS lietošanas
nosacījumi
Regulatora 2016. gada 7. aprīļa lēmums Nr. 1/8
«Komersanta informācijas ievades un apstrādes lietošanas
noteikumi» https://likumi.lv/ta/id/281462-komersanta-

informacijas-ievades-un-apstrades-sistemas-lietosanas-noteikumi

Pieejas tiesību saņemšana – aizpildot iesniegumu (1. pielikums)
Regulatoru nepieciešams informēt (ar labotu iesniegumu), ja
mainās komersanta IIAS tiesību pārvaldnieks vai lietotājs ar
iesnieguma tiesībām
IIAS Lietotāja rokasgrāmata:
https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/IIASlieto
tajarokasgramata.pdf

Video apmācība:
https://www.youtube.com/watch?v=p5JB-ZA_vMg

Izmaiņas valsts nodevas maksājumā
2018. gada 1.janvārī stājās spēkā “Grozījumi likumā “Par
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

Valsts nodevu minimālajā apmērā (200 euro) turpmāk
maksās:
Regulētie komersanti - neto apgrozījums ir 0 euro
Regulētie komersanti - neto apgrozījums ir bijis līdz
100 000 euro ieskaitot)
Valsts nodevu kalendāra gadā sadala četrās daļās, no kurām katra ir 50 euro apmērā.
Pirmais valsts nodevas maksājums jāveic līdz 10. janvārim, otrais – līdz 10. aprīlim,
trešais – līdz 10. jūlijam, ceturtais – līdz 10. oktobrim.

Paldies!
Jūsu jautājumi?

