No 2017. gada būtiskas izmaiņas Preču un pakalpojumu loteriju likumā!
No 2017.gada preču un pakalpojumu loterijas un to saskaņošanas kārtība netiek
iedalītas atkarībā no laimestu fonda lieluma. Loterijām, neatkarīgi no laimestu fonda
lieluma, ir vienāda saskaņošanas kārtība. Likumā ir paredzēta iespēja saņemt loterijas
atļauju paātrinātā kārtībā.
Lai atvieglotu loterijas saskaņošanas procesu Inspekcijā ir izstrādāti loterijas
dokumentu paraugi – www.iaui.gov.lv sadaļā “loterijas”.
__________________________________________________________________________

Parastā saskaņošanas kārtība.
Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem loterijas atļaujas saņemšanai (neatkarīgi no tā, cik liels ir
loterijas laimestu fonds) ir jāiesniedz Inspekcijā ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms loterijas sākuma.
Ja komersants nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Inspekcija 10 dienu laikā no
iesnieguma saņemšanas pieprasa nepieciešamos dokumentus un ziņas.
Loterijas pieteikums tiek izskatīts, un atbilde tiek sniegta 1 mēneša laikā no visu nepieciešamo
dokumentu un ziņu saņemšanas dienas.

Loterijas atļaujas saņēmējs maksā valsts nodevu 25% no laimestu fonda (neatkarīgi no tā cik
liels ir laimestu fonds).
Valsts nodeva ir jāsamaksā līdz loterijas norises sākumam.
15 dienu laikā pēc loterijas noteikumos noteiktā laimestu izsniegšanas datuma loterijas
atļaujas saņēmējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Inspekcijai ziņojumu par
preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu – veidlapa www.iaui.gov.lv sadaļā
“loterijas”.
___________________________________________________________________________

Paātrinātā saskaņošanas kārtība.
Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem loterijas atļaujas saņemšanai (neatkarīgi no tā, cik liels ir
laimestu fonds) ir jāiesniedz Inspekcijā ne vēlāk kā 15 dienas pirms loterijas sākuma.
Iesniegumā obligāti jānorāda, ka komersants vēlas saņemt loterijas atļauju paātrinātā kārtībā!
Loterijas pieteikums tiek izskatīts, un atbilde tiek sniegta 10 dienu laikā no visu nepieciešamo
dokumentu un ziņu saņemšanas dienas.
Loterijas atļaujas saņēmējs maksā valsts nodevu 25% no laimestu fonda plus 47 euro (neatkarīgi no
tā cik liels ir laimestu fonds)

15 dienu laikā pēc loterijas noteikumos noteiktā laimestu izsniegšanas datuma loterijas
atļaujas saņēmējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Inspekcijai ziņojumu par
preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu – veidlapa www.iaui.gov.lv

Jautājumi, kuri varētu rasties:
1. Kas notiek, ja loterijas dokumenti tiek iesniegti vēlāk nekā 2 mēnešus pirms loterijas sākuma,
un iesniegumā nav norādīts, ka komersants vēlas lēmumu par loterijas atļaujas piešķiršanu
saņemt paātrinātā kārtībā?

Tiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt loterijas atļauju.
2. Kas notiek, ja loterijas dokumenti tiek iesniegti vēlāk nekā 15 dienas pirms loterijas sākuma,
un iesniegumā norādīts, ka komersants vēlas lēmumu par loterijas atļaujas piešķiršanu
saņemt paātrinātā kārtībā?

Tiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt loterijas atļauju.
3. Kas notiek, ja valsts nodeva netiek samaksāta līdz loterijas norises sākumam?

Tiek atcelts lēmums, ar kuru tika piešķirta loterijas atļauja.
4. Vai ir jāmaksā valsts nodeva, ja loterijas laimestu fonds ir mazāks nekā 720 euro?

Jā! Valsts nodeva ir 25% no jebkura laimestu fonda, bet, ja loterijas atļauja tiek piešķirta
paātrinātā kārtībā, tad 25% no laimestu fonda plus 47 euro.
5. Vai ir atšķirība dokumentos, kādi ir jāiesniedz Inspekcijā, saskaņojot loteriju paātrinātā
kārtībā vai parastā kārtībā?

Nē! Neatkarīgi no saskaņošanas kārtības ir jāiesniedz iesniegums, kuram pievienoti:
*) loterijas noteikumi;
*) apliecinājums par laimesta izmaksas garantijām;
*) Grāmatvedības dokumenti par balvām (rēķini, pavadzīmes u.c.)
NB! Ja komersants vēlas saņemt loterijas atļauju paātrinātā kārtībā, tad tas ir obligāti
jānorāda iesniegumā. Ja iesniegumā nav norādīts, ka komersants vēlas saskaņot loteriju
paātrinātā kārtībā, tad dokumenti tiek izskatīti parastajā saskaņošanas kārtībā.

